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Stavba nové školy v Bašce zahájena
BAŠKA – V pondělí 29. ledna byla slavnostním aktem – „poklepem“ na původní tabulku označující základní školu – zahájena
realizace projektu s názvem „Přístavba a rekonstrukce Základní školy Baška včetně výstavby tělocvičny“.
Tomuto slavnostnímu aktu předcházel
vlastní podpis smlouvy na realizaci této stavby
mezi Obcí Baška a firmou Zlínstav a.s., která byla vybrána na základě podané nabídky

s celkovou cenou 117 814 839,61 Kč (bez
DPH), tedy 142 551 215,93 Kč (s DPH). A jak
probíhal výběr zhotovitele?
Ke zveřejnění zadávací dokumentace
na profilu zadavatele došlo 7. 7. 2017 s tím, že
lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 8. 2017.
Nicméně na základě žádostí o dodatečné informace potenciálních uchazečů o zhotovitele
této stavby musela být lhůta pro podání nabídky
šestkrát posunuta až na konečný termín 6. 9.

Zimní olympijské hry
JANOVICE – Ve středu 21. února se zahrada mateřské školy proměnila v areál pro zimní
olympijské hry po Janovicku. Na nadějné sportovce čekaly čtyři zimní disciplíny připomínající
alespoň trošku prostředí a atmosféru skutečných zimních olympijských her v Jižní Koreji.
Paní učitelky se pro ten den proměnily
na členy olympijského výboru a spravedlivým

okem hodnotily vrcholové výsledky malých
nadšených sportovců. Zahájení olympijských
her proběhlo v duchu návštěvy kamaráda krtka až z dalekého Pchjongčchangu, kterému se
podařilo úspěšně prokopat hromadou sněhu
až k nám na zahradu. Přinesl s sebou olympijský oheň, a tak mohly být zimní olympijské hry
po Janovicku považovány za zahájené.

2017. Přestože byl zájem ze strany stavebních
firem zřejmý, o čemž svědčí právě aktivita při
podávání žádostí o dodatečné informace, o které se přihlásilo šest firem (některé i opakovaně),
vlastní nabídku pak podaly pouze tři společnosti:
OHL ŽS a.s., Metrostav a.s. a Zlínstav a.s., a to
s rozpočty od 102 mil. až po nabídku za 137
mil. Kč (bez DPH). Zde je třeba uvést, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky byla
145 432 000 Kč (bez DPH).  (Více na str. 5.)

po Janovicku
Pro zahřátí všech olympijských sportovních talentů byla připravena krátká rozcvička
a mohlo se začít.
V jedné z připravených disciplín na děti
čekala náročná trasa v podobě slalomového
běhu na lyžích - bez lyží a pouze s jednou
hůlkou. Tuto vskutku náročnou trasu všichni
zvládli na špičkové úrovni a s úspěchem dorazili do cíle. Další z úkolů byl školkový biatlon.
Disciplína spočívala ve střelbě na terč pěnovými náboji a je třeba zmínit, že výsledky malých sportovců byly úchvatné. A nejednomu
z nich se podařilo zdolat plnou bodovou desítku. Bobová dráha byla třetí disciplína v pořadí
a poslední z disciplín byl hokej-nehokej aneb
střelba pukem do branky. Hokejky v rukou
malých sportovců jen lítaly a počty gólů byly
ohromující.
Závěrem může olympijský výbor janovických učitelek konstatovat, že i mezi našimi
školkovými dětmi vyrůstá řada nadšených
a talentovaných sportovců a všechny děti si
zasloužily zlaté olympijské medaile, diplomy
a odměnu v podobě kamaráda krtka. Sportu
a olympiádě třikrát HURÁ, HURÁ, HURÁ!!!

Olympijský výbor MŠ JANOVICE

Nová služba pro občany
k dani z nemovitých věcí
Víte, že i vy, pokud stále k úhradě daně z nemovitých věcí používáte klasickou složenku, máte
možnost přihlásit se do 15. března 2018 k novému a výhodnému placení této daně s využitím
e-mailu? Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude vám služba aktivována pro následující zdaňovací období, tj. pro daň z nemovitých věcí na rok 2019. 
Finanční úřad

Investice ve Středisku sociálních služeb

FRÝDLANT – Informace o investičních akcích ve Středisku sociálních služeb (Středisku)
vám předkládáme několikrát do roka a jeho
rekonstrukce je již po několik let největší investiční aktivitou Města, které za posledních pět
let přesáhly výši sta milionů korun. Navenek
nejsou patrny takřka žádné změny, neboť přestavba se týká především vnitřních prostor objektu. Původně šesti až osmilůžkové pokoje se
společným sociálním zázemím na chodbách se
mění v moderní zařízení, které plně odpovídá
současným normám a standardům.
Význam služeb, které Středisko poskytuje,
člověk docení až v době, kdy danou pomoc
musí využívat sám nebo ji vyžaduje pro své
blízké a rodinné příslušníky. Stáří neoddělitelně
patří k životu, a proto je zapotřebí věnovat této
oblasti pozornost. Investice v sociálních službách tak jsou pro naše město velkou příležitostí
a jsou stejně důležité jako investice do školství.
V případě Střediska sociálních služeb to znamená umožnit našim spoluobčanům prožít důstojné stáří, zajistit jim dobrou péči nebo odlehčit rodinám. K tomu přispěje právě probíhající i další
připravované rekonstrukce. Nakonec, přijměte
pozvání k seznámení se s podrobnostmi.

Po více než půlročním čekání obdrželo Město v závěru roku 2017 zprávu o schválení žádosti o dotaci v maximální výši 18 milionů korun
na realizaci stavebních úprav 2. a 3. nadzemního podlaží severního křídla budovy Střediska, kde je umístěna sociální služba Domov se
zvláštním režimem. Dotace bude poskytnuta
z programu Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR, který je určen na rozvoj a obnovu materiálně technické základy sociálních služeb.
Celkové náklady na realizaci celé akce jsou
odhadovány na 40 milionů korun.
V rámci stavebních úprav budou provedeny
změny dispozičního řešení jednotlivých místností a s tím související práce – vybudování nových
příček, zazdívky a vybourání nových otvorů v nenosných i nosných stěnách, dodávka nových výplní otvorů (vnitřní a vnější okna, dveře), klempířských a zámečnických prvků, provedení nových
vnitřních rozvodů a další práce. V prostoru vznikne devět dvoulůžkových pokojů a šest jednolůžkových pokojů, vždy s vlastním hygienickým
zázemím. V centrální části každého rekonstruovaného patra bude umístěna také společná koupelna, která bude vybavena mobilním sprchovacím lůžkem, polohovatelnou vanou, umyvadlem,

zástěnou se sprchou a WC. V každém rekonstruovaném patře bude ubytováno 12 klientů.
Součástí realizace projektu bude také dodávka
nábytku a dalšího vybavení. V současné době
probíhá zadávací řízení v rámci veřejné zakázky
na realizaci stavební části projektu. Pokud vše
půjde dobře, předpokládáme, že stavební práce budou zahájeny v létě tohoto roku a potrvají
do června roku 2019. Rekonstrukce prostor Domova se zvláštním režimem bude organizačně
velmi náročná, poněvadž všech současných 28
klientů této služby musí být přestěhováno do jiných částí budovy Střediska.
Toto přemístění bylo zahájeno již na začátku ledna tohoto roku, a to v souvislosti se
stavebními úpravami 1. nadzemního podlaží
severního křídla. Práce tam probíhají od 5.
ledna 2018, kdy bylo zhotoviteli předáno staveniště. V rekonstruovaném kulturním sále
vznikne zázemí pro novou službu – sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se
zdravotním postižením. Nově bude kulturní sál
vybaven mobilní posuvnou stěnou a bude tak
možné ho rozdělit a využít souběžně pro dvě
různé aktivity. Sál bude mít také své zázemí,
ve kterém je navržena nová kuchyňská linka
s uzamykatelnými skříněmi. Bývalá promítací
kabina bude přeměněna na otevřený prostor
galerie. Proměnou projde také pódium, včetně
prostoru za ním, který bude využit jako šatna
a sklad pro účinkující. Současně budou rekonstruovány také dvě kanceláře pro pracovníky
dané sociální služby. Po realizaci stavební části projektu bude také pořízeno vybavení (stoly,
židle, skříně, audiovizuální technika apod.).
Předpokládané náklady činí 18 mil. Kč. Akce
je realizována v rámci dotačního titulu IROP
(schválena dotace ve výši 14,8 mil. Kč). Celý
projekt bude zrealizován do konce tohoto roku.
Věříme, že realizací těchto dalších projektů
bude pobyt klientů našeho Střediska sociálních služeb zase o něco příjemnější.
(Helena Pešatová a Dagmar Košťalová)

AREÁL NA BÍLÉ: Za okny zima, na Bílé už ale myslí na léto. (Více na str. 13)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
již několikrát jsem si dovolila vás informovat o dokončených stavbách i připravovaných investičních akcích, které nás čekají v tomto
roce, upozorňovala na možné dopravní komplikace spojené s chystanými rekonstrukcemi a v souvislosti s tím prosila o vaši trpělivost
a shovívavost. Abychom vám tyto útrapy vynahradili, připravili jsme
pro vás množství kulturních i sportovních aktivit, na nichž se budete
moci pobavit.
Pokud bychom je seřadili za sebou, tak by trvaly takřka čtyři týdny! To svědčí o tom, že
to u nás prostě žije. K akcím, které jsou zde již tradičně, přibyly další a já věřím, že je jejich
pořadatelé uchopili za správný konec. Sami se zamyslete, na které z nich se už teď těšíte.
Po plesové sezóně se hlásí se svými zajímavými březnovými i mnoha celoročními akcemi knihovna. Kulturní centrum nás zase v průběhu celého roku zve do kina, na přednášky,
k návštěvě divadelních představení a na Frýdlantské slavnosti. I letos nás čeká velkolepá
přehlídka historických vozidel. K tomu se Město připojuje pořádáním tradičních svátků hudby,
sportovních her a již vyhledávaného historického jarmarku s názvem Trh lidových řemesel.
Zároveň vás zve ke společným oslavám státních svátků. A do toho všeho přicházejí naše
spolky a organizace, aby vás pozvaly na své vlastní akce. Letošní rok je opředen spoustou
významných historických výročí, která se promítnou i do našeho kulturního života. Společnost
Giff a.s. připravuje velkolepé oslavy „čtyř set let“ železárenství ve městě, k nimž se Město
přidalo s několika dalšími akcemi, do kterých zapojuje školy i širokou veřejnost.
Za zmínku stojí i zajímavá oslava ke stému výročí vzniku republiky. Slavnostní speciální
pořad čišící swingem, prvorepublikovou módou a nostalgickou atmosférou vás určitě zaujme.
Možná je právě teď na místě zdůraznit, že žádná z akcí nevzniká sama a že do jejich
produkce vkládají všichni organizátoři a pořadatelé nesmírné úsilí a společně dohromady tak
skládají bohatou a pestrou mozaiku kulturního, sportovního i společenského života našeho
města. Jistě si každý z vás z připravovaného programu něco vybere. Co nás tedy tento rok
čeká? Je to spousta nejrůznějších akcí a projektů, na které vás všechny už nyní co nejsrdečněji zvu.
Měsíc březen s sebou přináší první jarní dny. Užijme si tedy ještě posledních zimních radovánek tak, jak nám to příroda venku dovolí, abychom mohli s pohodou vstoupit do jara. Přeji
příjemné čtení tohoto čísla! 
Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Únorové návštěvní dny v ZŠ T. G. Masaryka

Základní škola nám. T. G. Masaryka Frýdlant n. O.
si dovoluje srdečně pozvat nejen rodiče budoucích
prvňáčků a šesťáků, ale také širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

www.zsfrydlantno.cz

www.zsfrydlantno.cz

ve čtvrtek 22. března 2018 od 7:50 do 11:30 hodin

Těšíme se na všechny, kteří mají zájem prohlédnout si naši školu.
Zájemci mohou navštívit třídy na 1. stupni, odborné učebny,
školní družinu, tělocvičny a školní restauraci.

Informace o škole a přijímání žáků do 1. a 6. tříd vám ochotně sdělí

ředitelka školy Mgr. L. Matušková případně zástupkyně ředitele Mgr. K. Šigutová a
Mgr. I. Přasličáková osobně nebo na tel. 558 678 169.

www.zsfrydlantno.cz

Pohádkové odpoledne ve školní družině v Satince
Tradiční karneval ve školní družině už se
stal neodmyslitelnou součástí života v ZŠ Satinka na Nové Vsi. Každoročně zvolíme jiné
téma a těšíme se na únor, kdy jsou přípravy již
v plném proudu.
Letos si děti vybraly „Pohádkové bytosti“
a během ledna si vyráběly masky. Pohádkově
jsme si vyzdobili družinu a čekali na den, kdy
si budeme moci zařádit v maskách. Přichystali
jsme spoustu tanečních a dovednostních her
a soutěží, nejvíce děti pobavil židličkový a smetákový tanec a také soutěž v pojídání rýžového
nákypu čínskými hůlkami. Děti, které neměly
masku, byly našimi pomocníky při hrách a také
odbornou porotou při vyhodnocení nejlepší masky. Měly to ovšem velice těžké, protože nádherní byli opravdu všichni. (www.novaveszs.cz)
odloučené pracoviště ZŠ Komenského ve FnO

na členskou schůzi Českého rybářského svazu, z. s.,
místní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
která se uskuteční v neděli 18. března od 9.30 hodin,
v Hotelu Freud v Ostravici.
Srdečně zveme všechny členy naší místní organizace, ze všech místních
hospodářských skupin (Frýdlant n. Ostr., Čeladná, Ostravice a Staré Hamry).

soutěž škol o nejkrásnější vánoční stromeček
s ozdobami z recyklovatelných materiálů.
Na projektu se podílely téměř čtyři desítky
pracovníků z řad zaměstnanců města i okolních
obcí, škol a školských zařízení, ale také subjektů
neformálního vzdělávání, přičemž mnozí z nich
v rámci projektu navázali nové formy spolupráce
a mnohdy i přátelství. Věříme, že vzniklá partnerství budou i nadále pokračovat a pozitivně
tak přispějí k výchově a vzdělávání dětí a žáků
na našem území. Děkujeme všem subjektům
i jednotlivcům, kteří se na realizaci projektu podíleli. 
Realizační tým projektu MAP

Můžete, ale nemusíte…

Zdá se vám, že jste vloni všechno stihli?
Že jste měli všechno pod kontrolou?
Že jste stačili všechno sledovat?
Že jste byli na mejdanu, kde se rozdávaly
dárky skoro za sto tisíc?
Pokud si na všechny otázky můžete odpovědět ano, ani nemusíte číst dále. Pokud je ale
vaše odpověď záporná, zkuste si následující
řádky pročíst.
Slévárna GIFF a.s. (to je ta jedna ze dvou
ve Frýdlantě nad Ostravicí), která bude letos
slavit už 400 let od založení, totiž pořádá už
druhý ročník desetiměsíční soutěže, do níž
se můžete registrovat kdykoliv během roku,
a přesto vyhrát první cenu. A ceny nebudou
ledajaké. Už vloni byl první cenou iPhone 7
a k němu bylo dalších skoro sto cen.
Jedinou podmínkou pro výhru v soutěži je splnit
podmínky. To znamená navštívit 30 cílových míst
v Beskydech a okolí a koupit si soutěžní tričko. Poznáte spoustu nových, bezvadných lidiček a určitě
se budete bavit. Můžete chodit kdykoliv, před šich-

Kluci v pohádkové škole ZŠ TGM.
vítaná, příjemná a očekávaná.
Trošku z jiného soudku, avšak rovněž plný
emocí a hlavně tance i pohybu s ním spojeného, byl ve stejném týdnu ve čtvrtek 22. února
vnímán příjezd štábu České televize, který zde
natáčel jeden z dílů dětského pořadu Rytmix.
Přítomnost známých tváří a možnost vidět se
na obrazovce byla velkým lákadlem pro kluky
i holky, kteří se na program pečlivě připravovali. Zda se jim to povedlo, se budete moci
přesvědčit v pátek 16. března v 18 hodin. Nezapomeňte se podívat.
Ani první jarní měsíc nezůstane naše škola uzavřená do sebe. S rodiči se pobavíme
na školním plese v sobotu sedmnáctého
a hned další týden nás čeká ve čtvrtek 22.
března Den otevřených dveří (viz plakát).
Návštěvníci budou moci nahlédnout přímo
do vyučovacích hodin, seznámit se s chodem
školy během běžného provozu. My jsme přeNatáčení pořadu Rytmix v Tégeemce.
svědčeni, že i o ten bude u nás mezi budoucími
školáky a jejich rodiči zájem a stane se další
prezentací naší školy na veřejnosti. 
lg
jubilea

POZVÁNKA

Projekt MAP úspěšně ukončen
S koncem února dokončilo Město Frýdlant
nad Ostravicí práce na projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP Frýdlant nad
Ostravicí, jehož cílem bylo zmapování oblasti
vzdělávání dětí a žáků do 15 let na území a vytvoření strategického dokumentu, který v únoru
schválilo Zastupitelstvo města Frýdlant nad
Ostravicí a také zřizovatelé všech zapojených
škol z území.
V rámci projektu bylo také realizováno několik zajímavých vzdělávacích akcí. Za všechny
můžeme připomenout dva workshopy na téma
Ekoškola, Veletrh zájmových kroužků nebo

Ono se řekne návštěva. Není ale návštěva
jako návštěva. Pokud se objeví taková, která
přijde v nevhodnou dobu, a jak říká citát N. G.
Černyševského, je tím pádem horší než tatarský zájezd, tak je jasné, že o takovou asi nikdo
moc nestojí. Něco jiného je, pokud čekáte hosty,
na něž se těšíte, jsou vám příjemní a vy se jich
tím pádem nemůžete dočkat. A právě takové
jsme my v Tégemce přivítali v polovině měsíce
února. V dopoledních hodinách jimi byli předškoláci z místních mateřských školek a v úterý 20.
února odpoledne k nim přibyli také jejich rodiče.
Pohádkové hraní v opravdové škole si získává u budoucích prvňáčků velkou oblibu. Mohou
si za pomoci zkušených školáků vyzkoušet své
dovednosti, přičemž jsou obklopeni známými bytostmi. Dětem se líbí nejen jednoduché
činnosti, ale také možnost vyzkoušet si, jaké
to je být školákem, mít vedle sebe kamaráda,
který pomůže. Navíc v prostředí svého budoucího působiště – základní školy – která je pro
ně zatím velkou neznámou. To vše dohromady přináší budoucím adeptům povinné školní
docházky první informaci o místě, které budou za pár měsíců téměř denně navštěvovat.
A pokud je tato premiéra pozitivní, zcela jistě
to odhání z dětské dušičky obavy a nedůvěru
z neznámého prostředí. A my už víme, že námi
zvolené „pohádkové“ seznamování se školní
budovou k tomu přispívá zcela určitě.
Podobně jako vnímají začátek povinné
školní docházky děti, možná ještě emotivněji
k němu přistupují jejich mámy a tátové. Zkoumají podmínky a možnosti jednotlivých škol
a využívají každé příležitosti se s nimi seznámit. Únorové odpoledne tak v Tégeemce přilákalo do školní budovy nečekané množství rodičů a jejich potomků. Možnost prohlédnout si
používané učebnice, pomůcky, metody výuky,
vyslechnout si rady k zápisu a základní informace o škole. Celou akci provázela příjemná
atmosféra a radost ze zájmu o výuku v ZŠ
TGM. Zkrátka návštěva, která rozhodně byla

tou, po šichtě, v noci, o víkendech, můžete běhat,
můžete jít procházkovým tempem, můžete absolvovat několik kol, můžete chodit se psem, s dětmi, s manželkou, kamarády, milenkou… prostě
můžete, co chcete. Ale nemusíte. U „telky“ je taky
dobře. Pak ale s čerstvým vzduchem, úžasnými
výhledy, místy, o kterých jste ani neslyšeli, a koneckonců ani s cenami, počítat nemůžete.
Takže stačí se zaregistrovat na stránkách
soutěže http://prosteveforme.giff.cz a je to.
Do soutěže už se zapojila skoro půltisícovka
sportovců, od mimin až po borce a borkyně,
kteří už do práce chodit nemusí. Každý rok přicházíme s novinkami. Letos to bude losování,
které ještě nikdy nikde neproběhlo, a budete
mít trička, která vám budou během roku sama
dávat informace, které jinde nenajdete.
Všechny informace najdete na našich stránkách a když si nebudete vědět s něčím rady,
napište. Odpovídáme obratem. Tak to zkuste.
Budete PROSTĚ VE FORMĚ.
Za organizační tým Tom Farný a Tom Vrubl

Program:
1. Zahájení.
2. Volba mandátové, návrhové a volební komise.
3. Zpráva o činnosti ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí za rok 2017 a volební období 2014–2018.
4. Zpráva o finančním hospodaření MO za rok 2017.
5. Zpráva dozorčí komise.
6. Plán činnosti MO na rok 2018.
7. Návrh rozpočtu na rok 2018.
8. Zpráva mandátové komise.
9. Diskuse ke zprávám a představení kandidátů do orgánů
MO.
10. Volba nového výboru a dozorčí komise MO.
11. Zpráva volební komise o výsledku voleb.
12. Zvolení delegátů na územní konferenci.
13. Různé
14. Diskuse.
15. Schválení usnesení.
16. Závěr.
Srdečně zve výbor MO Frýdlant nad Ostravicí

V měsíci prosinci 2017 oslavila své životní
jubilea a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Olga Herotová, 80 let, Nová Ves
V měsíci lednu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Hedvika Hovjacká, 80 let, Frýdlant
pan Rudolf Papík, 80 let, Frýdlant
pan Miroslav Kupča, 85 let, Frýdlant
paní Anna Morysová, 85 let, Frýdlant
pan Jiří Tlapák, 80 let, Frýdlant
V měsíci únoru 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anežka Mořkovská, 88 let, Frýdlant
paní Alena Večeřová, 86 let, Frýdlant
paní Anastazie Bumbalová, 87 let, Nová Ves
paní Eleonora Šigutová, 87 let, Nová Ves
paní Marie Kubaláková, 86 let, Nová Ves
paní Marie Řeháková, 87 let, Lubno
pan Břetislav Červenka, 90 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům
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Čistím zoubky řízy, řízy…

Čistím zoubky řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy.
Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich…
S těmito rýmy si čistí zoubky děti v naší třídě Pastelka denně po obědě. Aby měly zdravé
a krásné zuby, musí se o ně správně starat.
Proto jsme si domluvili návštěvu s dentální hygienistkou paní Věrou Kuchařovou přímo v zubní
ordinaci.
Nejdříve děti seznámila, jak se jednotlivé zuby
jmenují, jak o ně správně pečovat, jak je čistit, co
zubům prospívá, co jim škodí, kdy vzniká zubní
kaz. Pak už si mohly děti vyzkoušet posadit se
na zubařské křeslo, nechat si vyleštit zoubky,
prohlédnout si zubařské nástroje – vrtačku, zrcátko, savku, kleště… Prožitkem z reálného prostředí se děti přesvědčily, že u zubaře se nemusí bát,

že to opravdu nic není! Příští návštěva ordinace
s rodiči bude jistě s úsměvem! 




Martina Kulhánková,
mateřská škola TGM, třída Pastelka

Pozvánka na divizní fotbal

KASTRACE KOČEK SE SLEVOU
SLEVA POUZE DO VYČERPÁNÍ LIMITU!
Cena kastrace kočky je 700–800 Kč. Využijete-li dotaci, máte možnost mít cenu nižší o 200 Kč. Nemusíte nic složitě vyřizovat. Vystřihněte kupón pod článkem a odevzdejte u veterináře, na výstřižek se napíše
Vaše jméno + počet kastrovaných koček. Sleva se vztahuje i na více koček jednoho majitele. U každé
kočky získáte slevu 200 Kč, i kdybyste měli pouze jeden výstřižek. Slevy se nenačítají, maximální sleva
na jednu kočku je 200 Kč!
CO VÁM KASTRACE KOČKY PŘINESE?
Pokud myši lovila, bude je lovit i nadále a nebude ztrácet čas mrouskáním. Pokud nelovila, asi je lovit
nebude. Pokud značkovala (i kočky značkují), pravděpodobně značkovat přestane.
Nebudete mít starosti – CO ZASE S KOŤATY?
ŽE JE TO KOMPLIKOVANÉ?
Není. Objednáte si termín. Kočce nedáte večer najíst. Zavřete ji do nějaké místnosti, klece či jinde…
Ráno dáte kočku do přepravky pro kočky, nebo do papírové krabice nebo do tašky se zipem (ať má možnost přísunu vzduchu) a odvezete či odnesete ji k veterináři. Počkáte hodinu a vyzvednete si ji.
ŽE KOČKA BUDE TRPĚT, ŽE TO BUDOU STAROSTI?
Nebude trpět ničím. Jedině že vynechá jedno jídlo, ale to není utrpení. Pak bude uspaná. Po zákroku
se bude celý den probouzet. Je důležité ji nechat v teple, aby neprochladla, ale taky se nesmí přehřát.
Celý den po operaci neumí regulovat teplotu. Druhý den již bude jako rybička.
Kočka nemusí dostávat antibiotika. Po pár dnech přijdete vytáhnout steh. Ti šikovnější to dokáží sami.
CO KDYŽ JE KOČKA BŘEZÍ?
Pokud je březost v první polovině – není to na kočce vidět, pravděpodobně vám ji veterinář vykastruje.
Tuto záležitost je nutno prokonzultovat s veterinářem individuálně.
OBJEDNEJTE SE:
doktorka Domesová 776 792 394
doktor Konvička 558 675 064
Článek napsal a dotaci poskytuje: Nadační fond lidé a zvířata

Staré Hamry

Hasičský ples na Samčance

Sál Kulturního domu na Samčance se v sobotu 17. února po osmé hodině večerní naplnil
gentlemany v oblecích a dámami v krásných plesových šatech. Konal se tradiční Hasičský ples.
Také v letošním roce ho zahájila taneční skupina
Silver ze slovenské Turzovky a po jejím vystoupení již parket patřil prvním párům při tradičním
valčíku v podání
skupiny Eso.
Přímo na pódiu,
všem na očích,
byla vystavena lákavá bohatá tombola, jejíž losování
proběhlo o půlnoci.
Vyhrát jsme mohli
například
volný

vstup do wellness, kotlík na guláš, zimní čepice,
hotovost, roládu, drobnou elektroniku a také třeba vyhlídkový let, motorovou pilu nebo televizor.
K dobré náladě přispělo také bohaté občerstvení
s výbornými zabijačkovými výrobky, gulášem,
jednohubkami i panáčkem něčeho ostřejšího.
Za hladký průběh večera patří poděkování organizátorům a také
všem, kteří přiložili
ruku k dílu. Velké díky patří také
všem sponzorům
za jejich ochotu
a podporu.
Rudolf Franta,
náměstek starosty
SDH Staré Hamry

1. Zimní olympijské hry Okrsku Smrk

Poslední únorový víkend, v sobotu 24. února, se na ostravickém kluzišti konaly 1. Zimní
olympijské hry Okrsku Smrk. Děti i rodiče sborů
z Kunčic pod Ondřejníkem, Čeladné, Ostravice
a Starých Hamer po slavnostním nástupu, vztyčení olympijské vlajky a zapálení olympijského
ohně soutěžily v olympijských disciplínách – biatlonu, štafetě, krasobruslení, curlingu s žehličkou a dalších.
Pro soutěžící bylo připraveno malé občerstvení a teplé nápoje, které přišly v mrazivém
odpolední velmi vhod. Ani husté sněžení ne-

odradilo všechny závodníky k podání životních
výkonů, za které byli při závěrečném ceremoniálu po zásluze odměněni medailí a diplomem.
Zazpíváním státní hymny, stažením olympijské
vlajky a uhašením olympijského ohně pak historicky 1. ZOH Okrsku Smrk skončily…
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
her podíleli, starostovi Ostravice Miroslavovi
Mališovi a hlavně Věrce Kahánkové za úžasný
nápad, přípravu a perfektní organizaci celých
her.
Rudolf Franta,
 náměstek starosty SDH Staré Hamry

O víkendu 17.–18. března začnou boje o mistrovské body v Moravskoslezské divizi E, 4. nejvyšší
fotbalové soutěži v České republice. Naši fotbalisté
zahajují jarní část soutěže v Olomouci, konkrétně na hřišti FK Nové Sady. 1. BFK Frýdlant patří
po podzimu 9. místo se slušným ziskem 21 bodů.
O týden později v neděli 25. března od 15
hodin se naši fotbalisté představí poprvé před
domácím publikem.
Dospělí zaplatí za vstup na utkání 35 korun,
senioři 25 korun, ženy a děti mají vstup zdarma.
Takže nezapomeňte v neděli 25. března od 15
hodin 1. BFK Frýdlant – FC TVD Slavičín. Kompletní rozlosování soutěže naleznete na webových stránkách klubu www.1bfk.cz.

Žáci Komeňáku lyžovali se sluníčkem
Ve dnech 5.–9. února se žáci prvního stupně
naší školy zúčastnili lyžařského výcviku. Již tradičně jsme zvolili skvěle připravenou lyžařskou
školu na Bílé, která nese již řadu let název „Lyžujeme se sluníčkem“.
Všichni žáci si vyzkoušeli své lyžařské
umění v zasněženém areálu a jeden den nám
dokonce svítilo i dlouho očekávané sluníčko.
Vyvrcholením celého týdne byl páteční závod,
kterého se zúčastnili i rodiče žáků, aby své děti
povzbuzovali v dosaženém lyžařském umění.
Kurz byl ukončen slavnostním nástupem a předáním medailí a cen. Za rok na shledanou opět
na Bílé.

Staré Hamry

Výjezdová jednotka informuje
Současná doba je taková, že hrozby pro nás
a občany stále přibývají.
Přírodní živly se s námi
nemazlí. Turistický ruch
nabývá na obrátkách.
Automobilová doprava
houstne, strojírenský, technologický, chemický
a kybernetický průmysl se rozvíjí a k tomu přibývají další a další nebezpečí. To vše pociťuje i naše
obec a s tím i naše výjezdová jednotka hasičů
obce Staré Hamry.
Poplachový plán jednotek požární ochrany
kraje počítá i se všemi jednotkami SDH obcí
ke zdárnému zvládání všech mimořádných událostí. A proto i my musíme přistupovat k fungování,
činnosti a technické vybavenosti s odpovědností
k době, ve které žijeme. Bohužel tato doba se
za posledních 15 let razantně změnila a i sbory
SDH musí nakupovat modernější vozidla a technické prostředky, protože, jak jsem již zmínil,
i s nimi se počítá k zdárné likvidaci mimořádných
událostí.
Rok 2018 je zde a nám nezbývá nic jiného
než se poohlédnout za činností, kterou naši hasiči z výjezdovky vykonávali v roce předešlém.
V kalendářním roce 2017 výjezdová jednotka
SDH obce Staré Hamry zasahovala u 90 mimořádných událostí, ke kterým byla vyslána na žádost KOPIS HZS MSK. Z toho 39 událostí bylo
na území obce Bílá, pro kterou naše jednotka
zajišťuje požární ochranu.
Podle typů událostí se jednalo o 9 požárů, 23
dopravních nehod, 6 úniku nebezpečných látek,
38 technických pomocí, 3 plané poplachy a 11
činností pro obec (tzv. ZOČ). Celkem bylo u zásahu ujeto 1477 km. Naše jednotka má 22 členů.
Na svou funkci jsou obsazováni po absolvování
odborných výcviků: nositel dýchací techniky,
hasič, zdravotník, velitel, strojník, pilař, ochrana
obyvatelstva a civilní ochrana. Všichni členové
se musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku.
Během roku jsme se opět účastnili pravidelné-

Výzva!!

Upozorňujeme majitele psů, jež doposud neuhradili poplatek za psy, že jeho splatnost je
do 31. 3. 2018! Balášová, evidence poplatků

ho školení řidičů na obci. Také proběhl roční výcvik
našich pilařů a také se jsme se tradičně proškolili
v poskytování předlékařské pomoci pod vedením
vedoucího lékaře Radima Knopa ze ZZS Frýdek
Místek. Velitel jednotky pro nás připravil dvě prověřovací cvičení a také jsme absolvovali jedno cvičení v rámci SDH Okrsku Smrk. Věnovali jsme se
také dalším školením, výcvikům, údržbě techniky,
hasičské zbrojnice a hlavně stmelování kolektivu.
K dnešnímu dni jednotka disponuje mobilní požární technikou: prvovýjezdová CAS 24
Mercedes Benz Atego 4x4, CAS 32 Tatra 148
a od prosince 2017 také 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
v rámci požárního sportu. Také nemůžeme zapomenout na naše mladé hasiče, s kterými již
konečně můžeme vyrazit na soutěže. Vozidlo
Mitshubishi L200 bylo během roku 2017 převedeno do civilu na Obec Staré Hamry.
Dále jednotka při výcviku a zásazích používá
agregáty: elektrocentrálu Honda a Necc, plovoucí
čerpadlo Macximum a Frogy, přetlakový ventilátor Papin 350, hydraulické vyprošťovací zařízení
Holmatro, motorové řetězové pily Husqvarna,
rozbrušovací pilu Partner, dýchací přístroje Draeger. Pro spojení s ostatními jednotkami a operačním střediskem využíváme digitální terminály Matra. Dále využíváme lezecké vybavení pro práci
ve výškách a nad volnou hloubkou, zdravotnický
materiál pro poskytnutí první neodkladné pomoci
a další vybavení pro zásahy u požárů, dopravních
nehod a veškerých technických zásahů.
V roce 2018 bude naše jednotka dovybavena
AED (automatizovaný externí defibrilátor). Tento
prostředek naše jednotka dostane od kraje z dů-

Přehled bohoslužeb v březnu
4. 3. Bílá – 10.30 h.
11. 3. Bílá – 10.30 h.
18. 3. Bílá – 10.30 h.
25. 3. Bílá – 10.30 h.
1. 4. Bílá – 10.30 h.
4. 3. Ostravice – 8.00 h.
11. 3. Ostravice – 8.00 h.
18. 3. Ostravice – 8.00 h.
25. 3. Ostravice – 8.00 h.
1. 4. Ostravice – 8.00 h.

vodu zkrácení času poskytnutí první pomoci u resuscitací, jelikož naše obec se nachází na samém
konci oblasti působnosti záchranných složek MSK
a také je naše jednotka předurčena k zásahům při
dopravních nehodách a poskytnutí předlékařské
pomoci. V plánu je také během letošního roku
pořídit stabilizační sadu pro dopravní nehody a detektor nebezpečných plynných látek.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům
jednotky i sboru za jejich obětavost a ochotu při
této činnosti. Velký díky patří i našim rodinám,
které nás v tom, co konáme, podporují, bohužel
i na úkor rodinného času. Tato činnost nebude
nikdy doceněna a vždy se najdou mezi občany lidé, kteří nám budou házet klacky pod nohy
a hanit naši činnost.
Více informací o našem sboru a jednotce
najdete na: www.sdhstarehamry.estranky.cz.

Jaroslav Kubala, velitel jednotky

Informace o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení
dodávky elektřiny dne 9. 3. od 7 do 15 hodin.
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“
nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20
dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny bude rovněž provedeno způsobem
v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno
pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.,

kontaktní linka: 800 850 860
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Březen 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady měsíc březen, ve kterém vstoupíme do prvních jarních dnů
a na jehož konci se přeneseme přes Pašijový týden k velikonočním svátkům. Věřme, že si užijeme i jarního sluníčka, ze kterého budeme čerpat
sílu na aktivní část roku, kdy nás čeká práce na úklidu kolem svých domovů, na zahradách i zahrádkách.
První teplejší dny očekáváme i my na úřadě, abychom se mohli pustit do jarního úklidu a dalších činností pro vylepšení a zvelebení obce. Možná jste zaregistrovali během února
změnu za volantem obecního malotraktoru, kdy pana Zdeňka Žídka, který odešel do zaslouženého
důchodu, vystřídal p. Martin Židek. Rád bych panu Z. Žídkovi poděkoval za obětavou práci pro obec,
vzornou péči o svěřenou techniku a přeji mu ještě hodně dlouhých let ve zdraví v domácím rodinném
kruhu. Nadále jednáme s úřadem práce o možnosti zaměstnání pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří by nám stejně jako v posledních letech pomohli s úklidem a udržováním veřejných prostranství
a zeleně. Jako každé jaro probíhá úklid i ve většině domácností, přičemž vzniká zvýšené množství
různého odpadu. Již pravidelně, bohužel pro některé jedince zbytečně, tady upozorňuji, třiďte odpad,
neznehodnocujte obsah nádob s vytříděnými komoditami a udržujte pořádek na jednotlivých sběrných
místech. Odpady, které se svou velikostí nevejdou do jednotlivých nádob, odevzdejte na pravidelném
jarním sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který se bude konat v sobotu 7. dubna od 8
do 9.40 hodin u bývalého kravína. Několik občanů se na mne obrátilo s dotazem, zda budou zpět před
obecní úřad přesunuty kontejnery na tříděný odpad. V současné době zvažujeme, že místo po nádobách využijeme jako parkovací stání, kterého máme v centru obce nedostatek. V obecním domě
máme šest bytů, obecní úřad a obecní hospodu. Další byt máme v hasičské zbrojnici a ve skutečnosti
jsou před obecním domem jen čtyři parkovací místa. Často se stává, že jsou auta odstavená před hasičskou zbrojnicí, kdy znemožňují výjezd hasičské techniky, nebo před garáží obecního úřadu. Bohužel tento úsek budeme muset vyřešit dopravními značkami. Místo kontejnerů nám můžou přibýt až tři
parkovací stání, což nám problém s parkováním zcela nevyřeší, ale určitě významně odlehčí. Původní
nádoby budou rozmístěny podle potřeby a vytíženosti na ostatní sběrná místa v obci. Věřím, že původní sběrné místo před obecním úřadem plně nahradí sběrné místo na autobusovém stanovišti, zvláště
teď, kdy můžete více využívat autobusovou dopravu za 1 Kč, kterou jsme pro vás zajistili od února.
Ještě malá informace k opravě obecní komunikace před obecním úřadem. Dokončovací práce, jako je
finální pokládka dlažebních kostek před kostelem, úprava vchodu k obecním bytům, vtokové objekty
pro dešťovou kanalizaci, terénní úpravy včetně
osetí trávníku apod., budou provedeny v jarních
měsících za příznivého počasí.
Do prvních jarních dnů bych vám chtěl popřát hodně zdraví, sluníčka, elánu a hlavně
dobré nálady a v neposlední řadě příjemné prožití velikonočních svátků strávených v okruhu
svých blízkých a přátel.

Zdeněk Kubala, starosta

Kulturní a sportovní akce v MŠ

Děti jsou vděčné, ale i náročné publikum,
což vám potvrdí každý herec. Samy učitelky
v mateřské škole tuto dovednost zvládají denně. A pokud se na scéně představí nový herec,
dětské publikum jej vždy vítá.
Proto se dětem snažíme nabídnout různorodé
kulturní akce. Výlety za kulturou do Frýdku-Místku
či Ostravy jsou vzhledem k počtu dětí neúměrně
nákladné, proto jsme rádi, že k nám do mateřské
školy zavítají herci, kterým stačí honorář za vstupné od 27 dětí. V letošním školním roce děti zhlédly poutavý příběh Průzkumníci z Afriky a loutkové
představení Pták ohnivák a liška Ryška.
Naši mateřskou školu navštěvují děti ze Lhotky, z Kozlovic, Metylovic a v letošním školním
roce i děti z Palkovic. Maminka jednoho z palkovických dětí nás pozvala do kina v Palkovicích,
kam se děti dopravily linkovým autobusem. Zážitek měly nejen z animované pohádky Hodný

dinosaurus, ale i z cestování autobusem. Další
pozvání do kina bylo na herci hranou pohádku
Popelka. Hlavními aktéry se staly palkovické děti
ve věku tří až deset let, včetně obou chlapců navštěvujících naši mateřskou školu. Známý příběh,
muzikálně laděný, zpívaný dětmi, po celou dobu
doprovázeli na klavír, klávesy a kytary čtyři rodiče.
Důvtipně připravená scéna, doplněná pohádkovými kostýmy, a chvályhodné výkony herců vtiskly dětským divákům nezapomenutelné zážitky.
Kulturu v nadcházejícím období vystřídají
sportovní akce. Nejstarší děti se už nemohou
dočkat, až v týdnu od 5. do 9. března budou dojíždět do lyžařské školy na Bílou zdokonalovat
své lyžařské dovednosti a na všechny děti čeká
od 22. března bazén U Fandy, kde budou pravidelně jednou týdně, celkem v 10 lekcích, vylepšovat plavecký styl, užívat si sauny a vířivky.

M. Laníková

Opakované upozornění

Na základě opakujících se stížností na volné
pobíhání psů po obci, jimi znečisťované veřejné prostranství, ničení soukromého majetku
a nahánění domácího zvířectva upozorňujeme
jejich majitele, že:
- podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
na ochranu zvířat“), je každý chovatel hospodářských zvířat povinen učinit opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat. Porušení
této povinnosti je přestupkem podle § 27 odst.
3 písm. e) zákona na ochranu zvířat. Podle § 27
odst. 12 písm. c) zákona na ochranu zvířat hrozí

za tento přestupek pokuta až do výše 50.000 Kč,
- podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku
dopustí každý, kdo znečistí veřejné prostranství (týká se i znečištění veřejného prostranství vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod.). Za tento přestupek
hrozí podle § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
o přestupcích, pokuta až do 20.000 Kč.
Pokud se bude volné pobíhání vašich psů opakovat, bude obec nucena řešit tyto situace odchytem psů na náklady majitele a následném podání
k přestupkovému řízení na Magistrát města Frýdku-Místku. 
Zdeněk Kubala, starosta

Hudba pravdy aneb setkání s láskou, vírou a nebem
Hudba pravdy je mimořádným koncertním pořadem za účasti předních moravských lidových
zpěváků a nadžánrového uskupení Ensemble

FLAIR. Dramaturgie koncertu je spjata s velikonočními svátky a je zároveň i naléhavou prezentací odkazu moravské lidové a chrámové hudby.
Autorský koncertní pořad Jana Rokyty
a Jana Rokyty mladšího je určen široké veřejností a má být kulturním i duchovním obohacením období svátků velikonočních. Prostřednictvím setkání s láskou, vírou a nebem má také
připomenout a podpořit kulturní a spirituální
hodnoty naší společnosti.
V koncertu zazní mimo jiné i duchovní tematikou opředené moudré slovo, skladby Jana
Amose Komenského, kostelní i lidové písně
z Horňácka a Valašska, jakož i závěrečná společná píseň „Aby nás Pán Bůh miloval“ Karla
Jaromíra Erbena.
Koncert se koná v pondělí 26. března v 18
hodin v prostorách kostela svatého Michaela
v Kozlovicích.
Vstupné dobrovolné
Účinkují:
Magdalena MÚČKOVÁ – zpěv , Klára BLAŽKOVÁ – zpěv, Jan ZAVIAČIČ – zpěv, Petr MIČKA – zpěv, ENSEMBLE FLAIR, Jan ROKYTA
– umělecký vedoucí

Lhotka

Pilky – historie, současnost… a budoucnost?

Kolem padesáti, zejména mladších Lhoťanů
soustředil kolem sebe v roce 1936 řídící učitel
Vincenc Socha do národopisné skupiny, která
chtěla zachovávat místní lidové zvyky, jako
jsou dožínky, kácení máje, poutě a krmaše,
velikonoční a vánoční koledy, ale i svatební
zvyky.
Skupina se po válce – již pod názvem Pilky
– ještě více upevnila a spolu s vlastní cimbálovou muzikou nacvičila celou řadu folklorních
pásem, se kterými vystupovala v nejbližším
i vzdálenějším okolí. Již v roce 1952 se Pilky
zúčastnily úspěšně tří soutěží, měly dvacet vystoupení po celé republice, ale i tři vystoupení
v ostravském rozhlase. Pravidelně také vystupovaly více než deset let ve Strážnici.
V roce 1968 pan Socha vážně onemocněl,
a protože se nenašel nikdo, kdo by soubor
vedl, přestali se jeho členové scházet a vystupovat. Ale když se v roce 1995 rozhodla obec
k poctě památky pana Sochy uspořádat 25 let
po jeho úmrtí národopisnou slavnost, našlo se
ještě z původního souboru osm tanečních párů
a šest zpěvaček, kteří nejenom v prvním ročníku Sochových slavností zazpívali a zatančili,
ale začali opět pravidelně zkoušet a vystupovat.
Od založení tradice lhoteckých folklorních
slavností se už do letošního roku uskutečnilo
„Sochovek“ třiadvacet. A protože jsou to léta,
ve kterých se zviditelňuje jméno Lhotky, berou
jejich přípravu zodpovědně nejenom organizátoři, ale i samotný soubor Pilky. A úspěchy
se dostavily. V průběhu uplynulého období se
ve vedení souboru vystřídaly dvě umělecké vedoucí – po Věře Šimkové, se zkušenostmi ze
souboru Ostravica, vytváří choreografii v současné době Jana Foldynová. Soubor mívá opět
řadu vystoupení. Kromě každoročních dvou až
tří vystoupení na domácí půdě – ve Lhotce – reprezentuje úspěšně svoji obec i jinde. A opět se
nejedná jenom o nejbližší okolí – soubor v uplynulých letech vystupoval s různými pásmy už
i v Ostravě, ale i na Oravě ve slovenské Sihelné. Někdejší vlastní cimbálovku doprovázejí při
vystoupeních tři cimbálovky z Kozlovic – Jana
Pustky, Ládi Holiše, ale i Valašského vojvody
s primášem Zdeňkem Toflem.
Protože členové souboru nechtějí usnout
na vavřínech, od letošního března začínají opět
s pravidelnými zkouškami, na kterých si chtějí
procvičit nejen to nejúspěšnější z let minulých,
ale zejména připravit si opět něco nového
z nepřeberného množství folklorních lašských
písní a tanců. Ale ještě jedna zvláštnost „provází“ členy souboru. Po 80. výročí souboru
v roce 2016 se roztrhl pytel i s kulatinami členů
souboru. V loňském roce se přes sedmdesátku „přehoupli“ tři členové a v roce letošním to
jsou další čtyři, takže devatenáctičlenný soubor
bude mít letos se sedmi „křížky“ již jedenáct
členů. Na elánu při zkouškách a zejména vy-

Vítání občánků
V pátek 16. 3. v 17 hodin
v sále obecního domu
přivítáme 6 nových občánků.
Rodičům dětí budou zaslány
individuální pozvánky

noví občánci
V únoru se narodila dvě děvčátka
Alice Slípková
rodičům Ivaně a Josefovi
a Markéta Pečínková
rodičům Denise a Ondřejovi.
Přejeme holčičkám, aby byly zdravé,
prospívaly a dělaly rodičům radost.

krátce z obce
Sběr odpadu
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu je připraven na sobotu 7. dubna u kravína od 8.00 do 9.40 hodin. Pneumatiky se
nebudou vybírat.

Zápis do školky

Zápis do mateřské školy Lhotka, příspěvková organizace se koná v budově školy
ve středu 9. května v době 8.00 do 12.00.

Poplatek za psa

Splatnost místního poplatku za psa je nejpozději do 31. března, č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno. Poplatek za psa – 80 Kč.
Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.

Komunální odpad

Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí 12. 3. a 26. 3.

stoupeních to znát v současné době vidět není,
ale v dalších letech – kdo ví…
Naštěstí ve Lhotce i okolí folklor zdomácněl
a má své nezastupitelné místo a oblibu u souborů dětských, ale i dospělých, s mladými

zpěváky i tanečníky, a samozřejmě i u diváků.
A proto současní členové souboru pevně věří,
že se jejich nástupci, které mezi sebou rádi přivítají, zaslouží o to, aby za necelou dvacítku let
soubor Pilky oslavil i „stovku“.  Pavel Pasek

Třiďte správně odpad
Nesprávným tříděním se celý sesbíraný obsah znehodnotí!
Sklo barevné a bílé – zelené
a bílé kontejnery
Do části označené bílou barvou se vhazuje
sklo bílé, do části označené barvou zelenou
se vhazuje sklo barevné. Sklo musí být čisté,
bez zbytků potravin, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů.
NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, kameninu, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem, automobilová skla a zbytky
potravin
Plasty — žluté kontejnery
• plastové obaly označené (na obalu) zpravidla následovně HDPE, LDPE, PET, PS
• stlačené nebo sešlápnuté PET láhve různobarevné
• prázdné kelímky od jogurtů, másla, tvarohu, láhve od stolních olejů, granulovaných
čajů atd.
• prázdné obaly od čisticích prostředků
(od saponátů, aviváží, tekutých pracích prostředku atd.)
NEVHAZUJTE plastové obaly znečištěné
škodlivinami od olejů, různých chemikálií nebo
potravin, linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty, bakelit, korek, plenkové kalhotky, konzervy, sklo, elektroodpad a ostatní odpad, který
není plast.
Papír — modré kontejnery

noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír,
krabice (rozložené – ušetříte místo v nádobě
pro ostatní)
NEVHAZUJTE mokrý, špinavý a mastný
papír a ostatní odpad, který není papírem.
Elektroodpad se odevzdává společně
při sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadech, 2× ročně dle daných termínů. Nejbližší termín je 7. 4. 2018.
Menší elektroodpady — drobné použité baterie a akumulátory, mobil, kalkulačka, telefon,
drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávač
a jiné malé elektrozařízení o max. rozměru cca
15×20 cm lze vyhodit do boxu, který je umístěn
ve vstupním prostoru budovy obecního úřadu.
NEVHAZUJTE úsporné žárovky, zářivky,
výbojky a ostatní odpad, který není elektroodpadem.
Biologický odpad rostlinného
původu – domovní kompostéry
Odpad vzniklý z ořezu stromů a keřů ukládejte na vyhrazené místo v prostoru u kravína.
Odpad bude následně zeštěpkován. Při větším množství větví, bude štěpkování provedeno přímo na nemovitosti majitele. Sběrné
místo neslouží k odkládání odpadu živočišného původu!!!
Plechovky – červené kontejnery
Železný šrot je vykupován ve sběrně kovového odpadu Delkos Palkovice.

Zdeněk Kubala, starosta

Řím na chvíli v Beskydech
Při tradičním plesu Sokola a Klubu žen
ve Lhotce jsme už prožili různá období, prostředí
i formy života. Letos jsme se vrátili o dvě tisíciletí
zpět. Název plesu byl tentokrát – Starověký Řím
aneb chléb a hry, to jsme my.
Mohlo by se zdát, že téma plesu moc šancí
pro fantazii nenabídne – šup na sebe prostěradlo a je ze mě Říman. Opět se ukázalo, že
ve výběru a výrobě kostýmů mají lhotečtí dostatek nápadů a možná by se i staří Římané
na plese inspirovali. Vetřeli se nám na ples i dva
Galové, ale velkoryse jsme je nechali v klidu.
Věděli jsme, že Asterix s Obelixem nemají svůj
kouzelný nápoj, a tak jsou neškodní. I když to
zkoušeli s vínem, Koniferkou, Fernetem, kouzlo
se nedostavilo. A tak se mohl ples pěkně rozjíždět. Postarala se o to také kapela Blankyt, která
nabídla repertoár k všeobecné spokojenosti.
Mottem plesu bylo – chléb a hry. Abychom
si mohli hrát, bylo třeba také naplnit první část
hesla a chléb zastupovalo občerstvení, které připravila kuchařka Dáša, a další příbuzní se starali
o to, aby Římané netrpěli hladem či žízní a ani
chléb nechyběl. No a co hry? Tak na úvod je
třeba říci, že nikdo při hrách Římanů ve Lhotce

nezemřel. Nebyly šelmy k zápasům a nesoupeřili ani gladiátoři mezi sebou. To není ve Lhotce
zvykem, naše plesy jsou mírumilovné a pohodové. Ale budeme-li brát jako hry tanečky, tak to
jsme se opravdu činili a na parketu bylo pořád
živo, protože Blankyt nedělal dlouhé pauzy mezi
sériemi písniček.
Ke hrám patřila také soutěž ve znalostech
latinských nápisů a římských dějin. Na vítěze
čekala láhev nikoliv římského, ale skotského
nápoje. K tradici plesů Sokola a Svazu žen patří
tematický tanec. Bohužel hlavní organizátorka
a choreografka Ivča dlela v té době v tropických
pralesech. A tak se pětice mužů – sokolů – dohodla a inspirováni internetem nacvičili „pánvičkovou show“. I když ji asi řada účastníků plesu
na internetu viděla, takový výstup známých tváří
měl zasloužený úspěch a bylo to vtipné obohacení plesu.
No a už ubývá jen vzpomenout bohatou tombolu, za kterou patří velké díky desítkám sponzorů. Je skvělé, že jich je ve Lhotce tolik a věnují
stále plesu přízeň. I to přispělo k tomu, že ples
Starověký Řím bude v paměti zapsán jako velmi
povedená akce. 
J. H.
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Recitační soutěž Knihomol
Sváteční dny plné
sluníčka, pohody,
naplněné velikonočním
pokojem a radostí
přejí zastupitelé obce
Baška

Vítání občánků
Vážení rodiče,
v sobotu dne 21. dubna 2018 by obec Baška ráda přivítala nově narozené děti mezi občany této obce.
Zveme všechny rodiče dětí narozených do 12. března 2018 s trvalým
pobytem na území obce Baška. Vítání občánků se bude konat
v Kulturním domě v Bašce v 9, 00 hodin.
Rodiče dětí narozených v tomto termínu budou na slavnostní uvítání
svých dětí do života s dostatečným časovým předstihem pozváni.
Vyřizuje: Dajana Zápalková, tel. 553 034 332,
e-mail: d.zapalkova@baska.cz

Obec Baška, Baška 420, 73901,

hledá pro zajištění letního provozu Autokempu Baška, tyto pozice:




Správce kempu s nástupem od 1. 5. 2018 – 30. 9.2018
Recepční na období od 1. 6. 2018 – 30. 8. 2018

Náplň práce:
zpracování objednávek, obsluha recepce, ubytování hostů, pokladna, zabezpečení provozu, drobná
údržba kempu, vedení menšího počtu lidí, koordinace činností a komunikace s obcí.
Požadujeme:
Znalost práce s PC ( MS Excel, Word, Outlook )
Znalost AJ nebo NJ
Příjemné a slušné vystupování
Ochotu pracovat ve směnném provozu a víkendech
Zkušenosti s opravami a podobnou prací výhodou
Nabízíme:
Možnost práce na hl. pracovní poměr, živnostenský list, nebo dohodu o provedení práce/činnosti.
Možnost brigády na kratší období pro studenty nebo aktivní důchodce
Zájemci se mohou hlásit:
 telefonicky na čísle 736 422 761, 558 445 210, paní Hana Uherková
 zasláním stručného životopisu na email: autokemp@baska.cz

OZNÁMENÍ ALPINE Bau CZ a.s.

V termínu od 15. 3. do 15. 7. 2018
bude probíhat realizace opravy
„Silnice II/477 Frýdek - Baška - Frýdlant (+48425) I. etapa“.
Z tohoto důvodu bude omezen vjezd k vašim pozemkům
při pokládce asfaltového koberce.
Za způsobené komplikace, zvýšenou hlučnost a prašnost se vám omlouváme.
Tel.: 571 750 111, e-mail: office@alpine.cz

Jako každý rok i letos proběhla na naší škole tradiční recitační soutěž „Knihomol“, která se
„netradičně“ konala v prostorách Seniorklubu
v Kunčičkách u Bašky, současného elokovaného pracoviště ZŠ Baška.
Děti soutěžily ve třech kategoriích. Poprvé
si vyzkoušely roli recitátorů v nulté kategorii
děti prvních ročníků 1.A a 1.B. A nemusely se
za svůj výkon stydět. Těšily se na své vystoupení a zvolenými vtipnými texty a milým přednesem zaujaly publikum i učitelskou porotu.
Plni očekávání, ale někteří už také s trémou,
nastoupili kluci a děvčata druhých
a třetích tříd, aby se utkali v rámci 1. kategorie. Pro nás, kteří děti známe, bylo potěšením
sledovat, kam se za rok posunuly ve svých
dovednostech. Vždyť není snadné postavit se
před třídu plnou obecenstva, byť tvořenou spolužáky a milujícími rodiči a prarodiči, kteří všichni drželi svým favoritům palce.
Největší tíhu zodpovědnosti nesli nejstarší
soutěžící ze čtvrtých a pátých tříd. Zejména vítězové však dokázali, že patří do této nejvyšší

kategorie právem.
Věříme, že se našim dětem bude dařit i v obvodním kole na 8. ZŠ ve Frýdku-Místku, kde
budou naši školu zastupovat a držíme jim palce.
Výsledky:
0. kategorie:
1. Nikol Fabíková 1. A
2. Elen Svobodová 1. A
3. Sára Siudová 1. B

Lyžařský kurz v Malenovicích
Ve dnech 29. 1. – 2. 2. se jako každoročně
konal pro děti MŠ a ZŠ Baška lyžařský kurz
pořádaný lyžařskou školou JAPA Sport. Zájem
dětí byl velký a nutno říci, že nám přálo i počasí.
Odjezd autobusu byl každý den před osmou
hodinou, a to od školy v Kunčičkách a Obecního úřadu v Bašce. Děti s doprovodem pedagoga odvezl autobus přímo na parkoviště
u sjezdovky, odkud je poté dovezl zpět na místa nástupu. Lyžařské vybavení měly děti své,
a kdo neměl, pro toho bylo zajištěno půjčení
vybavení na místě.
Po stránce organizace a průběhu kurzu bylo
vše velmi dobře a profesionálně připraveno.
Každá aktivita byla promyšlena a připravena

I. kategorie:
1. Adéla Šotkovská 2.A
2. Zoe Lúčanová 3.B
3. Valerie Němcová 2.A
II. kategorie
1. Hedvika Alexová 5.A
2. Jakub Alexa 5.A
3. Lena Hindmarch 4.A


V. Teperová

s ohledem na možnosti dětí. Výuka na svahu
probíhala pod vedením zkušených instruktorů
v několika družstvech podle zdatnosti dětí. Díky
trpělivosti a snaze se podařilo instruktorům naučit všechny děti základům lyžování nebo ještě
více zdokonalit již získané lyžařské dovednosti.
Poslední den kurzu připravili instruktoři dětem zábavné dopoledne plné smíchu a adrenalinu zároveň. V tento den přijeli i někteří
rodiče a nadšeně fandili všem dětem na svahu. Při závěrečném vyhodnocení lyžařského
kurzu byly dětem předány diplomy a medaile
jako ocenění jejich snahy, odvahy, bojovnosti
a odhodlání. Už teď se děti těší na další rok,
kdy zase vklouznou do lyžáků a vyrazí na svah.

Asistentky ZŠ Baška

V Bašce začali stavět novou školu


(pokračování ze str. 1)
Následovaly čtyři jednání hodnoticí komise
pod vedením zástupce firmy Unitender s.r.o.,
která administrativně připravovala celé zadávací řízení pro výběr zhotovitele. Jejím výsledkem byl návrh nejvhodnější nabídky – OHL
ŽS a.s, který byl následně 19. 10. 2017
na schůzi Rady obce Baška potvrzen formou Oznámení o výběru. Nicméně 3. 11.
2017 byla vznesena námitka firmy Zlínstav
a.s. na postup Zadavatele, kterou se zabývala Rada obce Bašky, a rozhodla o svolání
nové hodnoticí komise. Ta na svém jednání
01. 12. 2017 vyzvala k objasnění a doplnění
předložených údajů (dokladů – OHL ŽS a.s.
a Zlínstav a.s.) Poté, co společnost OHL ŽS
a.s. nepodala v termínu požadované údaje, byla 12. 12. 2017 na jednání hodnoticí
komise vyloučena z dalšího zadávacího

řízení. Současně byl předložen nový návrh nejvhodnější nabídky, a to společnost Zlínstav a.s.
Tento výběr potvrdila Rada obce Bašky na své
schůzi 12. 12. 2017.
Ještě před koncem roku byla vybrána firma

JS Property a.s., která má na starosti technický
dozor stavby, a také koordinátor BOZP, kterým
se stala firma KARO Export-Import s.r.o. Určitě
velmi povzbudivé na začátku stavby je informace, kterou jsme obdrželi z Centra pro regionální
rozvoj, že náš projekt byl doporučen
Řídicím orgánem IROP k financování
(dle podané žádosti byla hodnota dotace ve výši 89 099 661,01 Kč).
Po předání staveniště 1. 2. 2018
je první etapa realizace tvořena demoličními pracemi a přeložkami inženýrských sítí. Ukončení stavebních
prací je pak plánováno k 30. 4. 2019
a následně budou probíhat práce
na vybavení interiéru tak, aby byl areál připraven na začátek školního roku
2019/20.
 Martin Čajánek, místostarosta

Nejčtenáři knihovny Baška byli odměněni

Ani letos nemohlo být opomenuto vyhlášení
Nejčtenářů knihovny Baška za rok 2017. Stalo se tak 1. února 2018 v prostorách knihovny
Baška. Doprovodný hudební program zajistily
děti, následná beseda O historii frýdeckého
zámku slavnostní okamžiky jen umocnila.
Je jistě potěšující, že se na tuto akci sešlo
tolik občanů, že k velkému překvapení – prostory nové knihovny se jevily jako malé! Ale samozřejmě jsme se všichni vměstnali, děti paní
učitelky Chromíkové byly se svými rozmanitými
hudebními nástroji připraveny, přednášející
Marek Weissbrod z Muzea Beskyd měl rovněž
své přístroje k promítání v provozu, takže slavnostní chvíle vyhlašování mohly být otevřeny.
A jak jinak než písní v podání dětí. Pak už si
slovo vzala knihovnice Dajana Zápalková, která přítomné přivítala a začala vyzývat nejlepší
mladé čtenáře, poté i dospělé čtenáře, aby si
přišli pro ocenění. Ta předával místostarosta

obce Martin Čajánek. A kdo si tedy zasloužil
ocenění – drobné dárky, ale i knižní poukázky
k zakoupení si různého titulu knih v Knižním
klubu?
NEJ dětský a mládežnický čtenář:
1. místo Markéta Paverová
2. místo Karolína Bačová
3. místo Jiří Fojtík
Nejčtenář dospělí:
1. místo Radka Hochová
2. místo Jaroslava Kovaříková
3. místo Jiřina Filipčuková
Chvilky mezi oceňováním vyplnily zpěvy
a hraní dětí na flétnu, kytaru, bubínek a jiné
nástroje. Místostarosta ještě všem oceněným
poděkoval, že chodí do knihovny pro rozmanité
tituly knih. „Kniha může přispět k rozvoji fantazie, což je třeba podpořit zvláště u malých dětí.
Ale vztah dětí ke knize budeme těžce vytvářet,
když sami nepůjdeme příkladem. Snít u knihy

je to, co si sami můžeme vytvořit. Nemusíme
jen snít v knihách, ale své představy je možné
i naplňovat. Jedině společnost, která ve svých
jednotlivcích dokáže snít – má budoucnost,“
podotkl Čajánek.
A poté už se ujal slova Marek Weissbrod,
který velice poutavě vyprávěl o historii Frýdeckého zámku, následně pak nastínil i plány
rekonstrukcí jednotlivých křídel zámku, z nichž
jedna začala počátkem letošního roku. To vše
doplňoval krásnými záběry zámku z různých
let, které hostům promítal, takže všichni více
jak hodinu tiše seděli, poslouchali. A když bylo
vyprávění u konce, došlo i na dotazy k tématu. Knihovnice pak poděkovala všem, kteří
vytvořili krásnou atmosféru zimního podvečera
v bašťanské knihovně.
Pozvala i na další připravované akce – nejbližší Jarní tvoření 21. března. Tak určitě
přijďte. 
Dajana Zápalková, knihovnice

Pržno
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Okolí požární nádrže se v budoucnu
promění v odpočinkovou zónu

Lyžařské závody snad budou

Podle posledních informací od ředitele ZŠ
a MŠ Pržno Tomáše Kolesy se letos neuskuteční v Bílé-Mezivodí lyžařský výcvik žáků naší
školy. Důvodem byl malý zájem.
Pokud si vzpomenete, tak právě současně
s tímto výcvikem proběhly loni i lyžařské závody O pohár starosty. Letos se tedy pokoušíme
o individuální zajištění sjezdovky v Mezivodí,

abychom mohli závody uskutečnit jako samostatnou akci. O případném konání budeme zájemce včas informovat.
Konání závodů předpokládáme ve 2. polovině měsíce března v odpoledních a večerních
hodinách. Pokud dojde k dohodě s provozovatelem sjezdovky, tak obec opět vypraví do Bílé
autobus. 
Petr Blokša

Chcete pomoci k rozkvětu naší obce? Budete k tomu mít doslovnou příležitost. Jak
na to? S nadcházejícím jarem osaďte své zahrady a domovní okna (balkóny, brány, římsy,
pergoly...) kvetoucími rostlinami (truhlíky, květináči apod.). A aby se vám radostněji pěstovalo, máme pro vás odměnu.
Ze všech květinami zkrášlených prženských domů vybere porota 10 nejzajímavějších, které postoupí do finále. Finále proběhne

v rámci Dne obce v sobotu 16. června. Všech
deset finalistů obdrží hmotné poděkování
za zkrášlování obce a tři vítězové si odnesou
dokonce ceny hodnotné! Ale pozor! Výhru obdrží jen ti, kteří budou vyhlášení na dni obce
osobně přítomni! Proto si pište do diářů: Den
obce se koná dne 16. 6. 2018. A jaro může
začít!
K zahradničení a zvelebování Pržna srdečně zvou Michael Václavík a Petr Blokša

Pomozte rozkvést naši obec Pržno

Fotbalová sezóna nám opět začíná

Jaro je na dohled a s ním se již brzy zazelená i pažit na fotbalových hřištích. Fandové
kopané se tedy mohou opět po zimní pauze těšit na druhou část fotbalového ročníku
2017/2018. Na fotbalové trávníky vyběhnou
naši nejmenší, ale také týmy žen a mužů.
Tým našich děvčat zahájí v sobotu 24.
března od 10 hodin v Ostravě proti týmu Vítkovic. O týden později nastoupí ženy v domácím prostředí proti dalšímu ostravskému týmu,
a to proti Baníku Ostrava. Utkání se bude hrát
v sobotu 31. března od 15.00 h. Oba ostravské týmy jsou na druhém a třetím místě se
ziskem 19 bodů. Čelo tabulky jasně ovládá
se 30 body Havířov. Naše děvčata se pokusí
z 8. místa a s dosavadním ziskem 6 bodů své
soupeřky jistě potrápit.
Muži zahajují sezónu rovněž v sobotu 24.

března od 15.00 v domácím prostředí proti
rivalům z Janovic. SK Pržno se po podzimu
nachází na 3. místě se ziskem 19 bodů. Janovičtí jsou o příčku výš se ziskem 28 bodů.
Na vedoucí tým Lískovce ztrácejí 6 bodů. Oběma týmům jistě půjde, jako vždy, o hodně, a to
bez ohledu na postavení v tabulce. K dalšímu
utkání zajíždí muži SKP v neděli 1. dubna
do Smilovic, kde se utkají s „B“ týmem domácích od 10.00 h. Tým domácích je po podzimu
na posledním 7. místě se ziskem 5 bodů. Ambice našeho týmu by měla jednoznačná, tedy
vítězství.
Přijďte podpořit naše týmy, aby se start
do jara našim týmům vydařil co nejlépe. Kromě fotbalu se všichni příznivci mohou těšit
také na nově otevřenou restauraci na hřišti.

Petr Blokša

Pržno čeká pravděpodobně dopravní kolaps

Občané Pržna se budou muset obrnit trpělivostí. Moravskoslezský kraj totiž už v dubnu,
ale zřejmě to bude později s ohledem na počasí, hodlá zahájit dlouze očekávanou opravu
silnice III/48425 z Frýdku-Místku, vedoucí přes
Bašku do Pržna a pak dále do Frýdlantu nad
Ostravicí.
Rekonstrukce je naplánována na období
od 15. března až do 15. července. Lidé a také
firmy v obci a okolí tak musí počítat s tím, že
bude omezen vjezd k jejich pozemkům a nemovitostem při pokládce asfaltového koberce. A že

se jejich cesta z práce či do ní může protáhnout.
Nejdříve začnou opravy u Bašky, pak se
postupně dostanou k nám. Podle optimistické
varianty se to naší obce dotkne na dobu asi 2,5
měsíce. „Každopádně se musíme psychicky připravit na rozbitou obec, semafory, hluk a prach.
Odměnou nám samozřejmě bude opravená
cesta bez výtluků. Vždyť tato silnice se už pořádně neopravovala desítky let,“ snaží se být
optimistický starosta Pržna Petr Blokša.
Zadavatelem stavby je Moravskoslezský
kraj.

Zvědavý Nanuk v prženské knihovně

Jste-li z Pržna či okolí, jistě znáte zanedbaný rybníček v lokalitě za kravínem. Nehezká
oblast se možná již brzy dočká velkých změn.
Obec u něj hodlá vybudovat odpočinkovou
zónu pro zklidnění nervů i poznání přírody pro
malé a velké.
„Místo chceme pojmenovat Rzavírko. Proč?
Protože jde o prostranství – budoucí jezírko
u Rzavého potoka, tedy Rzavírko,“ začal vysvětlovat starosta Pržna Petr Blokša. Jak dále
uvedl, následující kroky jsou takové: „Tamní
pozemky ještě nejsou ve vlastnictví obce, ale
dlouze, a dá se říct, že opravdu mnoho let, už
o ně žádám. Zatím patří státu a my, jakožto
obec, je chceme bezúplatně převést do našeho majetku. Důvod? Stát se o ně vůbec nestará, zato my, v rámci možností, ano. Bohužel
tento krok trvá ne naší vinou neúměrně dlouho.“ V současné chvíli to ale vypadá nadějně
a Pržno skutečně stojí před převodem pozemků do svého vlastnictví.
Vzhledem k tomu, že se celá záležitost neúměrně protahuje, vedení Pržna si již stihlo
připravit studii a vede již i jednání s projektantem o prováděcím projektu. „Pokud se budou
nabízet i nějaké dotační tituly, tak o ně určitě
i zažádáme. Vždyť by nám tam mohlo vzniknout pěkné místo pro trávení volných chvil.
Koupat se tam sice nebude, nad jezírkem je
lokalita rodinných domů, ale i tak budeme mít
místo pro setkávání veřejnosti,“ je přesvědčen
starosta.
Současny stav technických prvků souvisejících s vodním režim rybníčku není uspokojivý,
stejně jako kvalita vody v něm, a to zejména
v letních měsících. Návrh předpokládá vybudování nového stavidla na Rzavém potoku,
nové trubní podzemní propojení potoka a vodní nádrže s větším profilem, než je v současnosti, a to především z důvodu možnosti čištění a zajištění odpovídajícího průtoku. Měly by
se vybudovat sedimentační nádrže v prostoru
mezi Rzavým potokem a hlavní vodní nádrží, která umožní pročištění vody, a tím bude
dosaženo zlepšení její kvality. Projekt počítá
i s odbahněním vodní nádrže a propojením
stavidla s lávkou pro pěší. Zmírněním svahu
také doje k lepšímu přístupu do lokality.
V současné době je sice plocha veřejnosti
přístupná, ale zcela zde chybí síť pěšin. Toto
má změnit zlepšení kvality štěrkové cesty a vybudování nových stezek. U stavidla
vzniknou schůdky a těsně nad hladinou bude

jubilea
Březen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Růžena Nytrová – 88 let,
paní Věra Adamcová – 81 let,
pan Jan Ferenčík – 65 let,
pan Zdeněk Janeček – 60 let,
pan Karel Slivka – 55 let,
paní Dagmar Krublová – 55 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám všechno
nejlepší k vašim narozeninám, spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody
a životního elánu.
OÚ Pržno

krátce z obce
Senioři a děti přivítají jaro
Opět po roce se sejdou členové Klub seniorů
s dětmi prženské základní školy, aby pospolu přivítali jaro a ruku v ruce utopili Moranu.
Akce se bude konat ve středu 21. března.
Sraz účastníků bude ve 13 hodin na parkovišti u Občanského centra Pržno.

Zastupitelé se sejdou na schůzi
Pravidelné zasedání zastupitelů obce Pržno
se bude konat ve středu 7. března v sále
Občanského centra. Hlavním bodem jednání
bude schvalování rozpočtu na letošní rok.

Valná hromada SK Pržno
– změna termínu konání

Ne, nelekejte se. Děti v knihovně nedostaly jejich oblíbenou letní pochoutku. Nanuk
je jméno zvědavého medvídka, který byl opravdu hrozně zvědavý, povídal si s dětmi
o povoláních, řemeslech a zaměstnání rodičů. Paní knihovnice Elena Smékalová měla
pro nás připraveno moc pěkné dopoledne, plné pohádek, říkadel i kostýmů. Prostředí
knihovny je dětem dobře známé, některé děti navštěvují knihovnu s rodiči či prarodiči.
Naše návštěvy ale bývají pravidelné. Paní knihovnici tímto moc děkujeme za přípravu
a hezké odměny pro děti. Těšíme se na další jarní setkání. (ni)

Obecní kalendář napovídá zejména členům
SKP, že se blíží konání valné hromady SKP.
A jelikož se vše občas mění, mění se i termín
konání valné hromady. Původně plánovaný
termín 17. 3. byl změněn a posunut o týden
dříve. Skutečný termín konání tak bude v sobotu 10. března v sále Občanského centra.
Začínáme v 16.00.

Využijte možnosti očkování psů
Pokud máte doma psa, zbystřete. Dne 30.
dubna od 8 hodin bude probíhat před Občanským centrem Pržno očkování psů. Proběhne
na stejném místě opakovaně také 7. května
od 15 hodin.

nové molo, třeba na letní relax či pozorování hladiny. U současného rybníčku stojí nyní
jedna nevyhovující lavička a jedna lampa
veřejného osvětlení. I to se má samozřejmě
změnit a lidé se mohou těšit na přírodní dětské
hřiště, na piknikové místo s ohništěm, stolem
a lavičkami i na zajímavé vodní hry. Výraznou úpravou projde i tamní vegetace. Dobrou
zprávou je, že v mrazech bude jezírko sloužit
bruslařům.

Vodní šroub

Znáte Archimédovy zákony? Pokud ne
nebo jen matně, u upraveného rybníčku
si vše budete moci osvěžit. Projektant po-

čítá s instalací tzv. Archimédova šroubu.
Je jedno z nejstarších čerpadel. Archimedes toto zařízení pravděpodobně viděl
na svých cestách Egyptem a popsal
ho ve svém díle. Jedná se o šikmo uložený šnekový mechanismus, který přepravuje v kapsách tvořených závity vodu.
Čerpání je řešeno pomocí otáčení šneku
nebo hřídele. V návrhu je šroub navržen
v místě stavidla, kde si návštěvník může
vyzkoušet tento netradiční mechanismus.
Voda ze šroubu je vedena přes dřevěnou
lávku (v kovovém žlábku) a přes dřevěná
korýtka dopadá na vodní mlýnek.

Běžecký závod Prženská desítka před stratem

Sportovní klub Pržno a Obec Pržno spolu připravují organizaci 0. ročníku běžeckého závodu Prženská desítka. Konat se bude
v sobotu 14. dubna a start hlavního závodu je
plánován na 10.15 h. místního času. Jak název
napovídá, délka hlavního závodu bude 10 km
a bude vedena po březích podél řeky Ostravice směrem do Bašky a zpět. Závod je určen

pro širokou veřejnost, pro muže i ženy od 15
do 100 let. Součástí závodů budou i závody pro
děti v délkách 800, 1600 a 2400 m. Tyto tratě
budou vedeny v blízkosti areálu SKP a fotbalového hřiště. Bližší informace k závodům a registracím budou v průběhu března zveřejněny
na webech SKP, obce a na FB obce či Kohoutů
Pržno.

Senioři Pržna hodnotili svou činnost

Výroční schůze Klubu seniorů se konala
v pondělí 5. února v kulturním sále Obecního
centra Pržno. Člen výboru pan Mališ přečetl
zprávu o činnosti klubu v roce 2017. Senioři se
scházejí pravidelně každé první pondělí v měsíci s výjimkou dvou letních měsíců. Bylo uspořádáno celkem osm výletů na zajímavá místa
našeho okresu a okolí. Byl to výlet na Opálenou, na Ostravici, Čeladnou, do Lipníku nad
Bečvou apod.
V měsíci květnu byl uskutečněn celodenní
zájezd na Baťův kanál, dále prohlídka skanzenu Živá voda v Modré a prohlídka tamní hvězdárny.
Senioři organizovali také své vlastní zábavné akce jako například Vítání jara s utopením
Morany, smažení vaječiny, opékání klobásek,

oslavu Dne matek či Mikulášskou nadílku. Zúčastnili se také zpívání vánočních koled se sousedy den před Štědrým večerem a na závěr
roku procházky vánočním Pržnem.
Senioři také hojně navštěvovali kulturní
a sportovní akce pořádané Obecním úřadem
Pržno, jako například Den obce, Vinobraní, pálení čarodějnic, kácení máje apod.
Činnost klubu byla v roce 2017 bohatá
a pestrá. Stejně bohatý plán činností je připraven i na rok 2018.
Závěrem zveme všechny seniory obce, kteří
ještě nejsou členy našeho klubu, aby k nám přišli a posílili naše řady. Vždyť dnešní senioři jsou
aktivní a činorodí občané, kteří se umí pobavit.
Přijďte mezi nás, jste srdečně zváni.

Výbor klubu seniorů

Přijelo k nám sférické kino
Děti mateřské i základní školy mají za sebou
nevšední zážitek. Do školy za nimi přijelo kino,
ve kterém mohly nejen sledovat, ale i zažít
neuvěřitelné události, a to v obrovské látkové
kopuli, do které se vstupuje tajemným otvorem.
Sférické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to jen „suchá“ teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou
jim předkládány formou působivých záběrů,
zvukových efektů, dobře zapamatovatelným
hlasem a v zajímavém 360° formátu. Film přilákal děti do zajímavějšího světa, ale i předal
mnoho informací, které si lidé zapamatují mnohem lépe než při sledování filmu v televizi či
klasickém kině. „Dětem jsme nabídli postupně
filmy z cyklu Přátelé, a to přitažlivost zemská
a lidské tělo. A že byly opravdu zajímavé, svědčilo i absolutní ticho a soustředěná pozornost
našich malých diváků,“ uvádí provozovatelé
kina. 
(ni)
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Ostravice

Obecní úřad v Ostravici pořádá
povinné očkování psů proti vzteklině.

Oznamujeme chovatelům psů, že povinné očkování psů proti vzteklině
bude v obci Ostravice provádět MVDr. Konvička

v sobotu 21. dubna 2018
na níže uvedených místech:
- před budovou obecního úřadu
- Mazák – před domem pana Kuboše čp. 503
- před restaurací „U Tkáčů“
- dolní – autobusová čekárna u pana Mohelníka

od 8.00 do 9.00 h.
od 10.00 do 10.20 h.
od 10.35 do 11.00 h.
od 11.15 do 11.45 h.

Upozornění:
- očkování psů proti vzteklině je povinné, chovatel zaplatí za naočkování
jednoho psa částku 100,- Kč,
- k očkování se pes dostaví opatřen náhubkem v doprovodu dospělé
osoby,
- chovatel může zároveňo úřadu uhradit místní poplatek ze psů, který se
vybírá ve stejné výši jako v roce 2017.
Náhradní očkování se bude konat v sobotu dne 5. května 2018 v době od
8.00 do 8.30 hodin před budovou obecního úřadu.
Ing. Miroslav Mališ v. r.
starosta

Lidé dostanou domácí kompostéry
Obci Ostravice se podařilo získat dotaci
na kompostéry pro naše obyvatele.
„Nejen, že třídit odpad má smysl, ale lepší je
odpad neprodukovat nebo ho recyklovat doma
na zahradě. Kdysi byla hospodářská zvířata,
která zbytky a trávu zužitkovala, dnes je bohužel málokdo drobnochovatelem. Proto se rada
obce rozhodla již loni a letos opět o vypracování a podání žádosti o dotaci na pořízení domácího kompostéru. Do žádosti jsme letos zahrnuli
pouze rodinné domy. Loňská žádost se týkala
i chatařů a nebyli jsme u ní úspěšní,“ vysvětlil
starosta Ostravice Miroslav Mališ.
A jak to bude tedy vypadat? Vlastníci ro-

dinných domů obdrží zdarma kompostér, aby
kompostovatelný odpad nemuseli vyhazovat
do kontejnerů a popelnic. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že pokud lidé v obcích
poctivě kompostují, sníží se množství vyvezeného odpadu až o 70 %. „V současné
době připravujeme výběrové řízení na dodání
kompostérů a drtícího stroje dřevního odpadu.
Investice vyšla na zhruba 2,9 milionu korun,
částku ale snížila dotace za 2,5 milionu korun.
Z obecního rozpočtu tak na kompostéry šlo
zhruba 450 tisíc korun,“ doplnil starosta s tím,
že občané dostanou své kompostéry v průběhu léta či podzimu.

Ježíškova vnoučata nadělují i po Vánocích
Projekt Ježíškova vnoučata vnesl do našeho domova nejen spoustu splněných přání
a úsměvů, ale i mnoho šťastných okamžiků
a nová přátelství. Naši uživatelé byli obdarování dárky, ale i zážitky. Nejhezčí okamžiky
jsme prožívali společně, a to při příležitosti vystoupení, ať už cimbálové muziky Kyjovánek,
dechové muziky Kobeřanka nebo vystoupení
Cover Karla Gotta. Tyto okamžiky naši uživatelé prožívali se zatajeným dechem a mnohdy se

slzou na krajíčku.
Nejkrásnější ukazatel je zpětná vazba dárců, kteří i po splnění přání jsou nadále v kontaktu a plánují další návštěvy a vystoupení.
Díky tomuto projektu, čímž autorům a administrátorům patří obrovské díky, se nám povedlo
poznat spoustu skvělých lidí, kteří mají srdce
na pravém místě. 
Iveta Zielonková,

vrchní sestra domova pro seniory

Medela Ostravice

Karneval se dětem z mateřinky líbil
Na konci měsíce ledna, kdy „dospělákům“
pomalu vrcholí plesová sezona, organizoval náš
Klub rodičů Mateřské školy na Ostravicí dětskou
verzi – Karneval. Tato akce má již dlouholetou
tradici a mohou se jí účastnit všechny děti MŠ.
Letošní karneval se uskutečnil v pronajatém
sále Hotelu Freud. O výzdobu se jako vždy
postaraly především děti svými výrobky, byť samotnou realizaci na místě už přenechaly svým
rodičům pod vedením učitelky MŠ P. Stankayové. Den „D“ nastal v úterý 30. ledna. Děti se
už nemohly dočkat, až je rodiče vyzvednou ze
školky a obléknou si přichystané masky. Fantazii se meze nekladly a masky byly opravdu
pestré a nápadité. Účast byla vysoká.
Tentokrát se o karnevalové veselí pro děti
i rodiče postaral divadelní soubor Nahodile z Ostravy. Jednotliví účastníci skupiny v kostýmech
klauna měli připraven vlastní program, založený
na veselých hrách a soutěžích. Děti představily
masky v tradiční promenádě a potom vyzkoušely odvahu a šikovnost při podlézání pod laťkou,
v nahazování obruče na kužely nebo přehazování kostek mezi chlapci a děvčaty.
Společně s klauny si zpívaly písničky, někteří pak přímo na pódiu. Nechybělo ani vystoupení. Připravily si ho děti, které navštěvují

ci i se svým prapory vpochodovali na hřiště.
Po slavnostních fanfárách, projevech a hymně
her se rozsvítil ´olympijský oheň´ a konečně
se začalo soutěžit. Vážně, ale spíše tak trochu
nevážně se na ledové ploše vystřídalo několik
sportů. Bojovalo se ve speciálně upraveném
biatlonu, v hokeji, na ledě se krasobruslilo
a došlo dokonce na závod ´psích´ spřežení.
Účastníci skládali světadíly a pokoušeli se například o curling. Závěr her patřil medailovému
ceremoniálu, pak se zhasnul oheň, odnesly
vlajky a vše skončilo.
Obce, které se sdružují v okrsku Smrk, pořádají pravidelné hasičské závody, vzájemná
školení, či jiné činnosti, mezi které patří v zimních měsících i nějaká ta společenská událost
či kultura. „Loni to byl třeba Hajdamáš, který se
konal v kulturním domě ve Starých Hamrech.
Vzhledem k tomu, že Ostravice nově provozuje
zimní kluziště, padnul šílený nápad udělat tuto

Sporťáček. Předvedly sportovní gymnastické
sestavy pro mladší děti a náročnější program
předvedly starší děti. Ale hlavně děti tančily, ať
už společně s klauny, s rodiči nebo samy. Nálada byla opravdu veselá, klauni vystřelovali
konfety a nenašel se snad nikdo, komu by se
karneval nelíbil.

Rodiče z klubu se postarali i o občerstvení,
každému podle chuti, chlebíčky, zákusky i koláče. A tak jediným kazem mohl být snad jen fakt,
že veselé odpoledne uteklo jako voda. Na závěr
nesmíme zapomenout poděkovat klubu rodičů
a všem, bez jejichž pomoci by se akce nemohla
uskutečnit. 
Kolektiv MŠ

na stanici HZS v Bruntále, se zkušenými lektory
absolvovali výcvik.
V měsících únor až duben se čtyři členové
jednotky zapojili do kurzu Vůdce malého plavidla.
Tito členové museli absolvovat školení, výcvik
a závěrečné zkoušky, které všichni zdárně zvládli. Díky tomu můžeme používat náš člun. Poté se
někteří členové zúčastnili výcviku na Žermanické
přehradě. Učili se tam zachraňovat tonoucí z klidné hladiny a hlavně zlepšovali své dovednosti
u řízení a ovládání člunu. Na podzim následovalo školení, které proběhlo na sportovním kanále
v Opavě. Tam jsme se pro změnu učili zachraňovat tonoucí v divoké vodě a ovládaní raftu.
V listopadu proběhlo námětové cvičení Okrsku SMRK s námětem požáru budovy. Na této

akci jsme si procvičili vyhledávání a záchranu
osob z půdních prostor. Bojovali jsme s problémem dostat se do půdního prostoru a následně
snést zachraňovaného.
Naše dobrovolná jednotka zajišťuje výjezd ze
zákona do pěti minut o počtu minimálně čtyř lidí.
Často to bývá pro nás velmi obtížné, ale jako celek jsme si prozatím vždy poradili. Ke dnešnímu
dni má naše jednotka 20 členů.
V roce 2017 jsme vyjížděli celkem k 91 událostem. Osmnáctkrát šlo o požár, jednou o požár bez naší účasti, sedmdesátkrát k technické
pomoci, jednou k cvičení a dvakrát k ostatní
pomoci. Při zásazích jednotka strávila celkem
143 hodin a najezdila 770 km.
 Roman Lojkásek, velitel jednotky SDH

Ostravičtí hasiči měli plné ruce práce
Činnost jednotky dobrovolných hasičů z Ostravice není jen o výjezdech. Členové se zúčastňují pravidelně odborné přípravy, jak teoretické,
tak i praktické. Teoretickou přípravu si zajišťujeme sami, jezdíme se školit odborně mimo obec
a zveme si i odborné školitele. Praktická část se
zaměřuje na obsluhu technických prostředků,
agregátů a techniky. Strojníci-řidiči absolvují pravidelně kondiční jízdy, které se řídí opět zákony
a nařízeními.
V lednu se velitelé zúčastnili přednášky s problematikou požárně bezpečnostních zařízení
s praktickými ukázkami na jednotlivé modelové
situace na VŠB-TUO.
Absolvovali jsme otužovací výcvik na přehradě Olešná, kdy při teplotě -5 stupňů °C a tloušťce ledu 20 cm se 14 hasičů z Ostravice a JSDH
Nová Ves šlo koupat. Přičemž jsme si museli
motorovou pilou vyřezat otvor v ledu, abychom si
pod dohledem zkušených instruktorů mohli v klidu v ledové vodě i zaplavat.
Nositelé dýchací techniky se zúčastnili školení

krátce z obce
Upozornění na nedoplatky
Upozorňujeme občany na neuhrazení poplatku za komunální odpad z prvního pololetí 2018, který byl splatný k 31. lednu 2018,
a platbu vodného za 7–12/2017, která se měla
zaplatit do 28. února 2018. Děkujeme.  OÚ

Informace o uzavření pošty
Občané naší obce musí počítat s tím, že dne
11. dubna bude od 8.00 do 14.00 hodin dočasně uzavřena pošta v Ostravici.

Ostravice zažila své malé olympijské hry
Kdo přišel v sobotu 24. února na ledovou
plochu za školou, mohl zažít malou beskydskou olympiádu. Sbory dobrovolných hasičů
obcí Staré Hamry, Ostravice, Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem, které se sdružují v tzv.
okrsku Smrk, společnými silami uspořádaly
Sportovní hry v maskách.
„Jednotlivé sbory si jako u všech předchozích společných událostí rozdělily úkoly. Někdo
zajistil občerstvení, někteří autobus, jiní zázemí
a další do čtveřice zábavný program pro děti
a dospělé. V něm jsme všichni soutěžili o drobné sladké ceny. Věk účastníků byl neomezený,“ vysvětlil starosta Ostravice Miroslav Mališ.
Vše začalo v sobotu úderem patnácté hodiny. Počasí bylo jako na houpačce, chvílemi
hustě sněžilo, občas vykouklo sluníčko a byla
pořádná zima. Sportovcům to však nikterak nevadilo a všichni se soustředili na své výkony.
Nejprve zazněla slavnostní fanfára a sportov-

Březen 2018

zábavu pro děti i dospělé na ledě. Navíc jsme
tomu přidělili název Sportovní hry v maskách.
Myslím, že se nám první ročník moc vydařil,“
doplnil s úsměvem Miroslav Mališ.

kos informuje

Senioři hodnotili svou činnost

Seniorky pletly pro nedonošená miminka
Počátkem měsíce února již poněkolikáté předala paní Kožušníková kojeneckému
oddělení Městské nemocnice Ostrava pletené výrobky, které zhotovily naše členky
pro nedonošené novorozence. Všem našim
členkám, které se podílely, patří velké poděkování.
Přes chřipkovou epidemii a nepříznivé
počasí se naši členové sešli sice v menším
počtu než obvykle v Restauraci u řeky, aby

si vyslechli besedu o Vysokých
Tatrách. V úvodu přednášející
předvedl přítomným nutné pomůcky potřebné k zajištění bezpečného pohybu ve vysokohorském terénu. Zajímavé povídání doprovázely
fotografie a videa. Beseda byla příjemným
zpestřením programu našich klubových akcí.
Příští akce: Odpolední setkání k MDŽ se
koná ve středu 7. března ve 14 hodin v sále
hotelu Freud.
(JN)

Zveme všechny milovníky květin a krásných zahrad na tradiční
autobusový zájezd

FLORA OLOMOUC

pátek 27. dubna 2018
odjezd z autobusové zastávky na vlakovém nádraží
/ u pečiva Lomná / v 6.30 hodin
závazné přihlášky (+ 150 Kč/osobu a 100 Kč/dítě do 15 let ) se
přijímají v kanceláři u p. Lenky Lojkáskové
na Obecním úřadě v Ostravici
nebo v prodejně p. Jany Horákové
Budeme se těšit na Vaši účast.
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Malenovice

Malí tanečníci se na bále pořádně vydováděli
Jestli někdo tradičně zakončuje v Malenovicích plesovou sezónu, tak to jsou děti. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy se Maškarní bál konal
v neděli 11. února v sále hospody Pod Borovou. Na parket se vyrojily princezny z mnoha
pohádek, indiáni, piráti, čarodějnice, klauni,
různá zvěř i další pohádkové bytosti. Bylo jich
několik desítek, jedna maska hezčí než druhá.
O zábavu se stejně jako loni starala dvojice
klaunů, která vymýšlela pro všechny účastníky
veselý program. Hrály se různé hry, tančilo se
a dovádělo. Kdo neměl masku, mohl si ji sám
na místě vyrobit. To ale většinou nebylo třeba,
protože děti přišly v opravdu nádherných kostýmech. Akci pořádal obecní úřad.

krátce z obce
Seznamte se s Biblí na přednášce
Lidé z Malenovic jsou zváni ke společnému
poznávání nejčtenější knihy světa – Bible.
Výklad Nového a Starého zákona povede lektor a farář Petr Hrubiš na faře na Borové.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 15. března od 17 hodin. Další termín je možno uskutečnit po vzájemné domluvě.

Platba za odpady se nemění
Občané Malenovic by neměli zapomenout na platbu za odvoz a likvidaci odpadů.
Částka pro trvale žijící občany je stejná jako
v loňském roce, a to 450 Kč za osobu na rok.
Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší
obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž
nemění a zůstává ve výši 500 Kč za objekt
na rok. Současně s platbou budou vydány
nálepky na popelnice platné pro rok 2018.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2018 vyvezeny.

Posbíráme nebezpečný odpad

Dětem se do badmintonu moc nechce

Tradiční turnaj v badmintonu pro děti se
konal v sobotu 17. února ve sportovní hale
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Turnaje se zúčastnilo celkem pět hráčů, z toho tři chlapci a dvě
děvčata. Děti mezi sebou hráli trojkolově do 11
bodů na dva hrané sety. Byla radost pozorovat
jejich nasazení a zlepšující se kvalitu hry. Mezi
děvčaty zvítězila A. Telaříková a druhé místo

obsadila K. Polachová. Z chlapců vyhrál P. Dudek, druhý byl V. Pyško a na třetím místě se
umístil A. Fedorčík.
„Podle informace z obecního úřadu žije v naší
obci přes 140 chlapců a děvčat ve věku do patnácti let. Takto malá účast nahrává myšlence
příští rok tento turnaj nepořádat. Nebo něco udělat pro větší účast, ale co?“ ptají se pořadatelé.

Kdo se chce zbavit nebezpečného odpadu,
bude mít příležitost. Jeho sběr proběhne
v Malenovicích 19. května. Kontejner bude
přistaven na dvou místech – na parkovišti
Konečná v čase od 8 do 8.30 hodin a na parkovišti před Obecním domem od 8.40 do 8.55
hodin.

Nechte si naočkovat svého psa

V sobotu 17. března 2018 od 14.30 hodin
Zveme celou rodinu, přijďte si vyrobit
pěkné velikonoční, tradiční i netradiční,
dekorace. Zajištěn je materiál, pomůcky,
malé občerstvení. Pro děti jsme připravili
dětskou dílničku ☺

Letní tábory se rychle plní
Pokud chcete poslat své dítě na některý z táborů, které v létě pořádá centrum volného času
U Rosničky, měli byste zrychlit. Většina míst je
totiž již obsazena. V době uzávěrky novin zbyla
místa například na Golfovém táboře, který děti

tráví na Čeladné na golfovém hřišti. Dále je
volno na táboře pro předškolní děti, Turistický,
Keramický tábor i tábor plný tvoření pro dívky.
Navíc se lze přihlásit i jako náhradník. Více informací najdete na stránkách www.urosnicky.eu.

Rosnička připravila nádherný týden prázdnin
Centrum volného času U Rosničky uspořádalo dětem program na celé prázdniny. Ty se
konaly ve dnech 12. až 16 února. Příměstský
tábor byl plný tvoření, her i výletů a sportu. Kdo
chtěl, mohl být na táboře po celý týden, jiní si
vybrali jednotlivý den či dny.
Děti se hned v pondělí pustily do vaření. Pekly
bublaninu, vařily špagety, a dokonce si vyrobily
i marcipánové bonbóny. K tomu tvořily různé věci
z papíru. V úterý se jelo na výlet do Štramberku.
Krom procházky vedly kroky výletníků i do muzea Zdeňka Buriana. Po obědě všichni navštívili
solnou jeskyni. Ve středu se jelo do Frenštátu
pod Radhoštěm. Nejdříve se ale všichni zastavili
v Kunčicích pod Ondřejníkem ve firmě, ve které
se šijí stany. Pak pokračovala cesta do Frenštátu do Muzea Novojičínska, které mělo připraven
animační program. Čtvrtek a pátek patřil opět tvoření, tentokrát táborníci pracovali s keramickou

Máte doma psa? Nenechejte tedy nic náhodě
a myslete na jeho zdraví. Očkování čtyřnohých mazlíčků se bude opět konat v Malenovicích, a to v pátek 18. května 2018 v 15 hodin
u Obecního domu. Majitelé psů, kteří mají
o očkování zájem, by měli nejpozději do 15.
května nahlásit na obecním úřadě, o jaký druh
vakcíny mají zájem a kolik psů chtějí naočkovat. Vakcinuje veterinář Zbyněk Konvička.

Přijďte na lyžařské závody
Obec Malenovice zve srdečně všechny lyžaře bez rozdílu věku a pohlaví, aby přišli poměřit své síly a lyžařský um. Závody se budou
konat v neděli 18. března od 13 hodin na svazích SKI Malenovice. Srdečně zveme všechny
nadšence! 
OÚ Malenovice

Obec svolává
zasedání zastupitelů

Pravidelné zasedání zastupitelů obce Malenovice se bude konat ve středu 14. března
od 18 hodin v sále Obecního domu. Schůze
je veřejnosti přístupná.

Zima konečně umožnila Olympiádu na ledě

Ani mrazivé počasí a občasné husté sněžení
neodradilo malé i velké sportovce, aby v sobotu
24. února navštívili olympiádu pro děti do 15 let
na ledem pokrytém hřišti pod obecním úřadem.
Této olympiády se zúčastnilo celkem 17 dětí,
které soutěžily ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku a pohlaví. Kluci i holky si navzájem konkurovali v rychlobruslení, slalomu (starší
kluci museli slalom absolvovat i s hokejkou a pukem), střelbě na bránu, ale i curlingu. U všech
zúčastněných bylo k vidění velké nasazení a fair
povzbuzování.
K závěru akce soutěžili i rodiče v curlingu,

aby se sami vžili do rolí svých ratolestí a vyzkoušeli si, že to není až tak snadné. Po sečtení výsledků vzniklo toto pořadí:
mladší kluci: 1.V. Kováč, 2. D. Gola, 3. D. Vdoleček, 4. P. Gola.
Starší kluci: 1. J. Bradna, 2. P. Dudek, 3. G. Pecha, 4. R. Kováč.
Mladší dívky: 1. E. Bradnová, 2. M. Žídková, 3.
B. Chromčáková, 4. S. Pechová, 5. A. Buzková,
6. V. Vdolečková.
Starší dívky: 1. H. Ningerová, 2. E. Sližová, 3.
B. Ningerová.
Všichni účastníci byli na závěr sladce odměněni.

hlínou a vytvořili nádherné předměty. Hráli i různé
hry a chodili na hřiště sportovat. „Uspořádali jsme
také velkou soutěž nazvanou Fištroniáda, která
všechny hodně bavila,“ uvedla vedoucí tábora.
A jak se líbil tábor přibližně dvanácti účastníkům? „Hodně moc,“ volali jeden přes druhého.
„Mi se určitě nejvíce líbil výlet do Štramberku,
Muzeum Zdeňka Buriana a pak i ta solná jeskyně. A bylo skvělé taky tvoření a vlastně úplně
všechno,“ shrnula pocity dětí Anastázie.

V úterý 6. 3. od 8.30 a od 16.00 h.

ve čtvrtek 8. 3. od 16 hodin

Přijďte si vyzkoušet vyrobit ruční mýdlo nebo
namíchat koupelovou sůl. K dispozici jsou oleje,
vůně, gelové barvy, lístky květin a bylin, kamínky a
mušličky. Děti si v herně pohrají a maminky si pro
sebe udělají něco pěkného.

Přijďte si poslechnout povídání o léčivých účincích
hub, o možnostech a zkušenostech pěstování hub
na substrátech, o správném zpracování a
uskladnění hub. Dozvíte se něco nového a možná
Vám i některá rada pomůže.

Těší se na Vás Blanka

Těší se na Vás, Mgr. Blanka Dužíková
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Metylovice

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka
a Mateřská škola Metylovice,
příspěvková organizace

Březen 2018

Obec přivítala v sokolovně nové občánky

organizuje

ZÁPIS ŽÁKŮ DO
1. TŘÍD
pro školní rok 2018/2019
ČTVRTEK 5. dubna 2018

14.00 – 17.00 hodin

v budově základní školy v učebně I. třídy

Ve slavnostní sál se proměnily prostory
sokolovny v neděli 18. února. Ten den se tam
slavnostně vítali noví občánci obce Metylovice. Starosta Lukáš Halata a místostarosta
Radomír Kulhánek přivítali 13 nových metylovských přírůstků.
Jsou to dle data narození: Vojtěch Adam,
Blabla Vojtěch, Kučerová Valérie, Koloničná
Laura, Budirská Julie, Kucková Anežka, Kisiala Matěj, Luber Martin, Kahánek Jan, Sečkár
Mateo, Kulhánková Leontýna, Hanko Albert
a Valeriánová Natálie. V roce 2017 se narodilo 13 občánků – 7 chlapců a 6 děvčátek.
Akci zahájily děti z místní základní školy.
Pod vedením učitelky Táni Liberdové nacvičily pásmo básniček k tomuto slavnostnímu
okamžiku. Po vystoupení dětí přednesla člen-

ka místního klubu seniorů báseň o lásce k dětem. Poté se na přítomné obrátili oba muži
z vedení obce. „Narozením dítěte, milí rodiče,
převzali jste na sebe odpovědnost za správnou výchovu nového občana. Správná výchova je jednou z nejdůležitějších a nejtěžších
povinností rodičů,“ promlouval k rodičům starosta Lukáš Halata. Pokračoval, že vychovávat nelze, až je dítě rozumné, výchova začíná
již v nejútlejším věku. „Dítě vnímá, pozoruje,
cítí a ví, kdo je máma a táta, cítí, jaké vztahy
jsou mezi rodiči. Nikdy si nemyslete, že dítě
tomu nerozumí. Mnoho mu není hned jasné,
ale zážitky z dětství zůstávají trvale v paměti dětí po celý život. Vychovávejte své dítě
k lásce k vám, lásce k ostatním lidem, lásce
k práci, lásce k naší obci a vlasti. Pěstujte

v něm úctu k duchovním i hmotným hodnotám, které vytvořili naši předkové a které pro
ně vytváříme i my,“ pokračoval starosta a doplnil: „Očekáváme od vás, že se vynasnažíte,
aby z vašeho syna či dcery vyrostl zdravý,
čestný a spravedlivý člověk. Přeji vám, aby
vaše děťátko rostlo do zdraví a krásy, aby
vám přineslo mnoho radostí. Vaše děťátko
se zrodilo z lásky a láska, nechť jej provází
celý život.“
Rodiče dostali od obce také drobné dárky.
Od klubu seniorů obdrželi pletené papučky
či ponožky, obecní úřad jim věnoval krásnou
knížku pohádek a maminky dostaly kytičky.
Závěr patřil focení u vyzdobené kolíbky.
Všichni přítomní dostanou od obce jako dárkem i tyto fotografie na CD nosiči.

Bližší podrobnosti www.skola.metylovice.cz

Školáci si užívali týden na lyžích

Celý týden před jarními prázdninami
v době od 5. do 9. 2. jezdily děti z metylovské
základní i mateřské školy vždy odpoledne
na lyžařský výcvik do Ski areálu Bílá.
„Jezdilo nás 18 dětí, a to všichni páťáci
plus někteří ostatní lyžaři nejen ze školy, ale
i z řad předškoláků. Myslím si, že jsme si to
všichni moc užili a prohloubili jsme další dovednost jako například pro začátečníky chození na lyžích, jízdu na vleku a samozřejmě

samotné lyžování. Všichni jsme nakonec bez
větších problémů nasedali na vlek a sjeli kopec. Někteří tuto dovednost dovedli k dokonalosti,“ popsala koordinátorka akce Pavlína
Libošková. Doplnila, že poslední den měli
účastníci výcviku závody. „Nebylo podstatné,
kdo vyhrál, nebo komu se závod povedl, ale
důležitý byl dobrý pocit, co všechno jsme se
za ten týden naučili. A ten jsme měli všichni,“
dodala.

Malé děti se ve školce učí anglicky

Anglický jazyk se stal světovým jazykem číslo 1. Je nepostradatelným dorozumívacím prostředkem jak při turistických cestách, tak i v případech obchodního jednání. Proto se snažíme,
aby už i děti naší mateřské školy s ním přišly
do kontaktu. Z toho důvodu probíhá každý týden výuka angličtiny pro předškoláky. Upřednostňujeme formu hry a osvojení jazyka díky
přirozeným situacím a smysluplným aktivitám.
Pro děti jsme vybrali příběhy kocourka
Cookie a jeho přátel – klokana Lulu a kačera
Denzel. Jedná se o kurz pro nejmenší založený
na poslechu a mluvení. Děti se prostřednictvím
písniček seznamují s anglickými výrazy, zapojují se do jednoduchých pohybových aktivit

a rytmických her, hádanek a vymalování nebo
vyplňování pracovních listů. Plyšová hračka
Cookie je povzbuzuje k aktivnímu zapojení,
karty s obrázky slouží k procvičení slovní zásoby a plakáty k pochopení a hraní příběhů. Mezi
nejoblíbenější činnosti patří anglické hry na interaktivní tabuli, kde děti na základě instrukcí
např. vybarvují obrázky nebo skládají puzzle.
Naším cílem není jen získání základní slovní
zásoby, ale i rozvoj jemné a hrubé motoriky,
pozornosti a perceptivních dovedností tak, jako
vytvoření pozitivního vztahu k poznávání, učení
k angličtině jako takové, jež motivuje děti k dalšímu studiu cizích jazyků.

Věra Rožnovská, učitelka AJ

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTVA MUŽŮ - sezóna 2017/2018
tým

den

datum

čas

domácí

hosté

Muži

sobota

24. 3.

15.00

Vojkovice

Metylovice - Frýdlant B

Muži

neděle

1. 4.

15.30

Metylovice - Frýdlant B

Nebory

Muži

neděle

8. 4.

15.30

Metylovice - Frýdlant B

Písek

Muži

neděle

15. 4.

16.00

Metylovice - Frýdlant B

Nošovice

Muži

sobota

21. 4.

16.00

Návsí

Metylovice - Frýdlant B

Muži

neděle

29. 4.

16.30

Metylovice - Frýdlant B

Bukovec

Muži

sobota

5. 5.

16.30

Baška

Metylovice - Frýdlant B

Muži

neděle

13. 5.

16.30

Metylovice - Frýdlant B

Staříč

Muži

sobota

19. 5.

17:00

Palkovice

Metylovice - Frýdlant B

Muži

neděle

27. 5.

17:00

Metylovice - Frýdlant B

Hrádek

Muži

sobota

2. 6.

17.00

Mosty

Metylovice - Frýdlant B

Muži

neděle

10. 6.

17.00

Metylovice - Frýdlant B

Kozlovice

Muži

sobota

16. 6.

17.00

Oldřichovice

Metylovice - Frýdlant B

Nová služba pro občany k placení daně z nemovitých věcí
Víte, že i vy, pokud stále k úhradě daně z nemovitých věcí používáte klasickou složenku,
máte možnost přihlásit se do 15. března 2018
k novému a výhodnému placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem:
• Veškeré potřebné údaje vám budou zasílány elektronicky (e-mailem), budete tak mít
perfektní přehled a informace vždy na jednom
místě. Zaslaný e-mail obsahuje shodné informace jako tištěná daňová složenka + specifický QR kód.
• Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z daňové složenky – velká část poplatníků
si nechává zasílat tištěnou daňovou složenku
jen proto, aby měli k dispozici údaje pro bezhotovostní příkaz k úhradě. Elektronická forma vyúčtování je pro ně výhodnější, protože
odpadá nutnost „ručního“ přepisování údajů.
Stačí údaje jednoduše zkopírovat do internetového bankovnictví nebo použít unikátní QR

kód, který po načtení mobilní platební aplikací
jednoznačně identifikuje a odvede vaši platbu.
• V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě vám bude finančním úřadem zaslán e-mail
s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu
správce daně v jiných případech neposkytuje.
• Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí
na územním pracovišti finančního úřadu podat
vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ (formulář je dostupný na www.financnisprava.cz
pod záložkou „daňové tiskopisy“).
• Aktivací této služby se vlastník nemovitosti
nezavazuje ani neomezuje ve způsobu placení. Zůstává na vašem rozhodnutí, zda daň
uhradíte bezhotovostním převodem, prostřednictvím internetového bankovnictví nebo pomocí mobilní platební aplikace – načtení QR kódu.
• Přihlášením k této službě také prospějete
životnímu prostředí, protože nebude potřeba
tisknout papírovou složenku.

Bližší informace jsou zveřejněny na http://
www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem
Výše uvedené se netýká poplatníků, kteří
platí daň prostřednictvím SIPO nebo kterým
jsou údaje o placení daně z nemovitých věcí
doručovány do jejich datových schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude vám služba aktivována pro následující zdaňovací období, tj. pro daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Finanční úřad pro Moravskoslezský
kraj, Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava, tel.:
596 651 111

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

Na maškarním bále se bavily děti i dospělí
V sále sokolovny se v sobotu 17. února konal tradiční Dětský maškarní ples. Od 15 hodin
se v sále začaly scházet nejrůznější pohádkové bytosti. Převládaly asi princezny, ale byli
zde i čerti, gejši, různá zvířátka, čarodějnice,
smrtky a další.
Také mnozí dospělí popustili uzdu své fantazie a dorazili jako hokejista, brouk či zombie. O zábavu se staralo Divadlo modrý slon.
Klaunka pobízela děti k tanci a pak s nimi hrála rozmanité hry. Tančilo se, jezdila mašinka
a v mnoha případech byli na place i rodiče, kteří

ochotně dováděli spolu s dětmi. Zklidnění přineslo taneční vystoupení místních mažoretek
i krásné vystoupení mladého tanečního páru.
Akci pořádalo sdružení rodičů naší školy.
To se také postaralo o vynikající občerstvení.
Ochotné členky napekly spoustu dobrot, nechyběly obložené chlebíčky a pro dospělé čepované pivo.
Klasickým vyvrcholením plesu byla tombola.
Rodiče nakoupili svým dětem i desítky losovacích lístků a pak už všichni s napětím čekali,
zda budou mít štěstí. Tombola byla natolik

naditá věcmi, že snad žádné dítko neodešlo
s prázdnou.
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Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční akci

VELIKONOČNÍ DÍLNA
23.3.2018 v 16. hodin
Tělocvična ZŠ a MŠ Pstruží

výroba velikonoční výzdoby a pomlázek
malování kraslic a perníčků
velikonoční atmosféra
Pracovní materiál bude částečně k dispozici, přineste
vyfouknutá vejce.

Těšíme se na vás!

Školní lyžařský a snowboardový kurz

Tradiční součástí školního roku je týdenní
lyžařský kurz. Ten náš se uskutečnil 22.–26.
ledna, a to ve Ski areálu Opálená. Již první den
okolo osmé hodiny ranní nastalo před školou velké hemžení dětí, rodičů a učitelů, během kterého
bylo vše potřebné naloženo do autobusu a pak
hurá směr na sjezdovku, která nás přivítala závalem sněhu a jasnou oblohou spolu se sluníčkem.
Následovalo rozdělení žáků do čtyř družstev,
přičemž každému byl přidělen příslušný pan instruktor či paní instruktorka. Počasí nám velmi
přálo, po většinu týdne bylo přijatelné a pod-

mínky pro lyžařskou průpravu byly tak ideální.
Každé ráno absolvovali naši malí lyžaři vtipnou,
byť důležitou, rozcvičku a hurá na svah! I když
začátky byly pro někoho těžké, všichni na závěr
kurzu pokořili nejen celý kopec, ale také bravurně zvládli závody ve slalomu. To vše za podpory fandících spolužáků a rodičů, kteří nás přišli
i přes nepřízeň počasí posledního dne podpořit.
Ovšem tak jako všechno, i lyžařský kurz utekl
jako voda a my můžeme vzpomínat na hezké společné zážitky. Díky všem účastníkům
a za rok na viděnou!

Pstruží, Staré Hamry

Modernizace sportovního areálu Dubina

Jedním z hlavních současných cílů Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží je modernizace
současného sportovního areálu v Dubině, zkvalitnění sociálního zázemí pro sportovce, vybudování moderního sportovního víceúčelového hřiště
pro potřeby jak členů Sokola, tak i žáků základní
školy a široké veřejnosti a vytvoření lepších podmínek pro pořádání sportovních a společensko-kulturních akcí pro obyvatele obce.
Snahou je zapojit do sportování více nadšenců než necelou devadesátku členů spolku. Počet
obyvatel obce v loňském roce překročil hranici
tisíce osob. Toto číslo není konečné a současné zázemí pro sportovce, budované postupně
od 70. let minulého století, určitě není dostačující.
Vizí tohoto projektu je vybudovat zázemí, které
bude sloužit i za desítky let a svou kapacitou vyhovovat budoucím potřebám.
Prvním krokem bylo na podzim 2016 zpracování základní představy o modernizaci, valná
hromada TJ v listopadu 2016 schválila koncepci a předpokládaný rozpočet na projektovou
dokumentaci. Poté byl ze tří návrhů výkonným
výborem vybrán vítězný, ten byl předložen valné
hromadě v březnu 2017 ke konečnému schválení a započala práce na projektové dokumentaci,
v únoru 2018 přijala valná hromada zprávu o stavu Modernizace sportovního areálu TJ Sokol
Pstruží a pověřila výkonný výbor jednat o získání dotace a po získání zahájit výběr dodavatele
stavby a provedení stavby.
Celý projekt se skládá ze čtyř stavebních
objektů. Prvním je multifunkční hřiště s dvouvrstvým vodopropustným polyuretanovým povr-

Poplatky v roce 2018

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

Poskytování právních
služeb pro naše občany

každé poslední pondělí v měsíci v zasedací
místnosti OÚ, 16.00–18.00 hodin
Řešení otázek týkající se výživného, rozvodu manželství, omezení svéprávnosti, převodu
nemovitostí, reklamace zboží, oddlužení (tzv.
osobní bankrot), exekuce, přestupků, trestního
řízení, náhrady škody atd.

chem s porézní vrstvou, určené pro více sportů
(odbíjená, malá kopaná, nohejbal, košíková...),
v dopoledních hodinách primárně pro využití
místní základní školou pro hodiny tělesné výchovy, v odpoledních hodinách a o víkendech pro
širokou veřejnost. Hřiště bude umístěno místo
současného „nakloněného“ malého fotbalového
hřiště, z větší části bude na náspu, aby zůstal
zachován kořenový systém nejbližších vzrostlých
dubů. Hřiště bude oploceno, pro občany obce
veřejně přístupno.
Druhým objektem bude klubovna, která bude
na místě současné, rozšířená o dvě samostatné
šatny se sociálním zázemím, samostatné sociální zařízení mimo šatny (k využití během různých
volnočasových aktivit, společensko-kulturních
akcích obce, turnajů a pro sportovce, kteří nevyužijí šaten), samotná klubovna bude mít dostatečný prostor nejen pro různá jednání Sokola,
ale i prostor k využití např. pro různá cvičení,
stolní tenis, jógu, posilovnu, prostě maximum, co
budoucnost přinese... Další částí klubovny bude
i zastřešená terasa, kterou lze využít jako tribunu

multifunkčního hřiště, i k posezení ve stínu při turnajích, společenských akcích obce apod.
Třetím objektem je stavba tribuny-pódia
a skladových prostor v místech za současným
pódiem a skladem, stavba bude na pilotech tak,
aby byl co nejméně zasažen kořenový systém,
čtvrtým objektem jsou zpevněné plochy, primárně před pódiem.
Nedílnou součástí činnosti výkonného výboru
je i získání financí na realizaci této investice. Pro
sportovní kluby se nabízí možnost využití dotace
z programů MŠMT, ke které je potřebná projektová dokumentace se stavebním povolením včetně
nabytí právní moci.
V prosinci 2017 byl stavební úřad ve Frýdlantě n. O. požádán o vydání stavebního povolení,
v současné době (2. dekáda února) stále očekáváme oznámení o zahájení stavebního řízení.
Jednotlivé kroky modernizace Dubiny řeší
výkonný výbor se členy spolku prostřednictvím
valných hromad a informací na našich webových
stránkách www.sokolpstruzi.cz, konzultuje je se
zastupitelstvem a vedením obce.  Jiří Bražina

DĚKUJEME NAŠIM PLESOVÝM SPONZORŮM:
Obec Pstruží, STK Frýdek-Místek, manželé Onderkovi, Fyzio Beskyd, Prosper
Golf Resort Čeladná, manželé Němcovi, Taneční klub
Antonio, manželé Tylečkovi, pan Libor Uher,
manželé Jurokovi, manželé Raškoví, pan
Jakub Mrkva, SKI areál Opálená, manželé
Kolesovi, PEANDRE s.r.o. H-resort, manželé
Vítovi, manželé Kašingovi, restaurace Imrvére, restaurace Vlčárna, Beskydský pivovárek
Ostravice, manželé Krestovi, paní Gabriela
Hallová – Chovatelská stanice Golden Vita-

lity, paní Romana Běčáková, Elektro Victoria – Euronics, palivové dřevo pan Běčák,
manželé Suarezovi, paní Renata Kopecká,
obchůdek Daneli, Rozmarýnka – obchůdek
pro zdraví, Lolo – kreativní šití, kadeřnictví
Radka Venglářová, Duda Papír, drogerie VS
COLOR, G+V Elektro Trading s.r.o., paní
Šišková, paní Urbanová, manželé Stiskalovi,
manželé Kučerovi, paní Hana Janků, manželé Závodní, manželé Šigutovi, manželé
Benešovi.
Dále děkujeme všem rodičům, kteří
podpořili náš ples finančním příspěvkem!

Zajištění odběru objemného
a nebezpečného odpadu

Obec Pstruží má s AVE odpadové hospodářství s.r.o. uzavřenou smlouvu na celoroční zajištění odběru objemného a nebezpečného odpadu,
včetně pneumatik do průměru 1 200 mm, pro
trvalé bydlící občany obce – do Sběrného dvora
Ostravská 291, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí –
směr Pržno.
Odpad bude zdarma odebrán po předložení
občanského průkazu.
Provozní doba:

Pondělí–pátek 8.00–18.00 hodin
sobota 8.00–14.00 hodin
Odpady:
Velkoobjemný odpad
Pneumatiky
Motorové a mazací oleje
Obaly obsahující nebezpečné látky
Absorpční činidla,filtrační materiály a čisticí tkaniny
Barvy a lepidla
Biologicky rozložitelný odpad

Staré Hamry

Z historie sboru dobrovolných Bohatá kulturní činnost hasičů
hasičů ve Pstruží / 4

V dalším pokračování z historie SDH se seznámíme s druhým desetiletím, tedy s roky 1959
až 1967. V těch letech byl starostou (předsedou)
sboru František Motyčka starší a na funkci velitele se postupně vystřídali František Epinger,
František Štefek a Josef Ničman.
Právě pan Josef Ničman byl obětavým
a úspěšným vedoucím hasičské mládeže téměř
po dvacet let. A dovedl své svěřence k nejednomu úspěchu. Po celý rok 1959 se pak usilovně
pracovalo na stavbě hasičské zbrojnice, včetně
místnosti a zázemí pro OÚ. Většina prací a všech
potřebných profesí byla prováděna brigádnicky,
a to členy SDH a také některými dalšími obyvateli obce. Ti všichni pracovali zdarma, po svém
zaměstnání, ve svém volném čase. Bylo dovezeno velké množství stavebního materiálu. Kámen
na základy a kamennou podezdívku byl z lomu
v Ondřejníku. Cihla se dovážela z cihelny v Tiché.
V březnu se v obecním lese kácelo dřevo na krovy. Vazbu a krovy pak následně udělali Arnošt
Šimčák, střechu pokryl a oplechování, včetně
svodů, udělali p. František Šigut a p. Adolf Kvapil. Na stavbě bylo odpracováno cca 6717 hodin
zdarma, do té doby vyčerpáno na 80 000 Kč.
V tomto roce byl také získán krytý podvozek pro
stříkačku, aby mohla být přepravována za jinými
vozidly. Stávající automobil Morris byl velice poruchový a více stál, než jezdil! V roce 1960 se
dále pokračovalo na stavbě zbrojnice. Dělala se
elektroinstalace, vnitřní omítky a vytápění. V tomto roce také postihly obec velké povodně. Bylo

zničeno kus okresní cesty. Na odstranění škod
hasiči odpracovali 582 hodin. V roce 1961 se
dokončuje stavba zbrojnice! Stavba v akci „Z“
spotřebovala přibližně 400 000 Kč za materiál.
Sboru bylo také přiděleno další hasičské vozidlo,
a to ojetá dodávková Tatra 30. Původní Morris
byl vyřazen a odvezen do šrotu.
V roce 1962 byla sboru přidělena nová požární stříkačka PS8 a také modernější, i když
ojeté, vozidlo Tatra 805. V roce 1963 a 1964 se
členové intenzívně věnovali výcviku a přípravě
na hasičské soutěže. Za mládež cvičila další
generace: Milata Jan, Pečenková Vlasta, Míček,
Vlkoš, Honkýš M., Běčák P. a Zatloukal M. V roce
1964 byl likvidován velký požár v blízkém podniku Autorenova. Požár vznikl nešťastně zrovna
na Štědrý den. V roce 1966 se obcí také prohnaly
velké povodně. 1. povodeň byla 30. května a bylo
nutno evakuovat pionýrský tábor Havířov, který
se nachází v dolní části obce. 2. povodeň, která
byla 24. a 28. července, způsobila velké škody
zejména na okresní komunikaci z Frýdlantu
do Čeladné. V průběhu roku se také konalo velké
námětové cvičení od říčky Ondřejnice. Jednalo
se o dálkovou dopravu vody přes několik požárních stříkaček až do středních částí obce. Z toho
důvodu byl dokonce zastaven vlakový spoj mezi
Ostravou a Valašským Meziříčím. Cvičení skončilo úspěšně a dálková doprava vody se zdařila,
a jak se ukázalo v blízké budoucnosti, tímto získané zkušenosti se bohužel musely využít v praxi!

Text: kronikář obce

Spolek dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech má k 31. 12. 2017 45 členů, z toho 29
mužů, 6 žen, 7 chlapců a 3 dívky. Jako každý
rok, tak i v roce 2017 jsme se podíleli významnou měrou na pořádání a organizaci mnoha kulturních a společenských akcí v naší obci.
- V lednu jsme se zúčastnili VVH u našich
kolegů z okrsku Smrk, a to na Ostravici, Čeladné a v Kunčicích pod Ondřejníkem, a také jsme
se začali pilně připravovat na náš tradiční ples
(oslovení sponzorů, zajišťování zabijačkových
specialit apod.).
- Únor nás již naplno zaměstnal přípravami našeho plesu. Naši členové chodili na tento osobně
zvát spoluobčany ze Starých Hamer i sousední
Bílé a vzhledem k rozlehlosti obou obcí to byla
činnost nadmíru náročná. Čekalo nás zajištění
občerstvení, obsluhy, cen pro slosování, výzdoby
sálu a dalších činností spojených s přípravou plesu. Díky ochotě a ukázněnosti našich členů vše
proběhlo hladce a výsledek stál určitě za to.
- V březnu jsme se potkali s našimi kolegy
z okrsku Smrk na již tradičním „hajdamáši“, tj.
Hasičském plesu okrsku Smrk.
- V dubnu jsme uspořádali tradiční Večírek
pro ženy a koncem měsíce jsme připravili tradiční májku, kterou jsme poslední dubnový den
také úspěšně postavili.
- V květnu jsme pak spojili kácení máje s tradičním smažením vaječiny a podíleli jsme se
s prezentací činnosti SDH a výjezdové jednotky při návštěvě komise Vesnice roku.
- V červnu jsme se podíleli na přípravě Dne
dětí, kde jsme měli připravenu ukázku techniky.

Také jsme připravili „Den s hasiči pro školu“, kde
jsme nejprve naše školáky seznámili s činností
hasičů a prevencí proti vzniku požáru a pak názornou ukázku použití hasičské výstroje a techniky.
- V červenci jsme se podíleli na přípravě
„Pouťového sportovního odpoledne“.
- V srpnu jsme se podíleli na organizaci kulturní akce „Gruň náš šumný jediný“.
- V listopadu jsme po roční pauze opět uspořádali tradiční zájezd do vinného sklípku Aurora
v Hustopečích, který jsme však pro malý zájem
zrušili.
- V závěru roku jsme se podíleli na přípravě
Mikulášského turnaje ve stolním tenise a uspořádali jsme zájezd na Adventní trhy do Krakowa.
V loňském roce pokračovaly drobné práce
uvnitř hasičské zbrojnice. Byla dovybavena kancelář velitele jednotky. V letošním roce chceme
nadále pokračovat ve vnitřních úpravách hasič-

ské zbrojnice, a to především výměna světel, rekonstrukce a dovybavení kuchyňky, nátěr schodiště apod. Společenská místnost ve zbrojnici
bude vybavena novými stoly a židlemi.
V r. 2017 jsme se i nadále aktivně zúčastňovali jednání MAS Frýdlantsko-Beskydy.
Všem našim členům patří za obětavou a dobrovolnou práci, kterou vykonali pro kulturní a společenské vyžití našich spoluobčanů, velký dík.
Dále bych rád jménem SDH Staré Hamry
poděkoval všem našim sponzorům za poskytnuté dary a podporu, OÚ Staré Hamry a Bílá
a místní ZŠ za vstřícnost a ochotu a spolupráci.

Rudolf Franta,
 náměstek starosty SDH Staré Hamry

z kalendáře akcí
20. března: zastupitelstvo obce Staré Hamry
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Čeladná, Kunčice p. O.

Březen 2018

Seniorský únor: u nás dobrý
První dva únorové čtvrtky znamenaly změny
v původním programu. Pan Homolka se svou
přednáškou o Americe nemohl dorazit pro zásadní pracovní záležitost. Toto jsme vyřešili
náhradním programem Fotománie 2014 s promítáním fotek a vzpomínkami na akce v uvedeném roce (včetně výběru fotky roku). Posléze
onemocněla slečna Skarková, tudíž její pěvecký
recitál se také musel odložit. Naštěstí se podařilo zajistit kvalitní náhradu ve stejném žánru (více
níže). Další programy už proběhly dle plánu.
Procházka operou a operetou
Narychlo byl domluven recitál ostravského
Pěveckého sdružení Quo vadis (Ludmila Zálesná
a Mojmír Kunstovný – zpěv, Jaroslav Domanský
– klavír) a kdo přišel, nelitoval. Árie z oper a operet, pár písní z muzikálů, sólové klavírní skladby,
vše umně provedené a zdařile poskládané v programovém bloku, navíc bezprostřední kontakt

s umělci, to všechno představovalo pro přítomné
krásný zážitek. Díky za něj a též za nezištnost.
Masopust opět v pohodě
Druhou únorovou neděli jsme se jako obvykle podíleli na zdárném průběhu masopustního
reje. Sešlo se nás v klubu podobně jako minulá
léta cca 20 osob, s množstvím dobrot a něčím
ostřejším, a v dobrém rozmaru jsme očekávali
příchod průvodu. Ten také dorazil a prostor před
DPS se zaplnil veselými lidmi v maskách i bez.
Mezi tanečníky se svižně proplétaly naše „hostesky“ s dobrotami a „nalévači“ s kořalkou, lidé
se bavili, Portáši hráli, no prostě opět ten správný mumraj. Posléze jsme se odebrali pochovat
basu a prožít doznívající atmosféru pohodového
odpoledne. Velké díky všem, kteří se podíleli
na nahromadění proviantu k pohoštění průvodu.
O Nepálu s Nepálcem
Posléze jsme v klubu přivítali hosta z Nepálu
pana Karmu Sherpu v doprovodu jeho družky
slečny Venduly Gavorové (fungovala také jako
tlumočnice), přivedla je paní Jana Bartošová,
ředitelka MŠ Čeladenská Beruška, která toto

setkání zásadně pomohla zrealizovat. Naprosto
neformální povídání, doplněné fotoprezentací,
nám poodhalilo skutečný život v Nepálu, jeho
kulturu a přírodu. Karma nám také zazpíval
nepálskou píseň. Sympatičtí a usměvaví mladí
lidé si brzy získali všechny přítomné a postarali
se o milé a zajímavé odpoledne. Závěrem jsme
ještě zakoupili pár unikátních dek, ručně vyrobených ze srsti yaků, a improvizovaný pěvecký
sbůrek zazpíval Karmovi „Beskyde, Beskyde“.
Na závěr do BRCu
Poslední únorový čtvrtek se vydala skupinka
odolných v poněkud větrném zimním počasí
po Valašské stezce do Beskydského rehabilitačního centra. Zde jsme navštívili obě galerie
a posléze poseděli U Sestřiček s kávou (pivem)
a zákuskem. Než zpět proti větru, tak raději autem... I tak ta trocha pohybu určitě prospěla.
Co nás čeká v březnu
Začneme prvním dílem historického cyklu
Na úsvitu českých dějin s paní Janou Bártovou,
následuje klubové posezení ke svátku žen, posléze bude z února odložená Americká trilogie,

Karneval a diskotéka oddělily pololetí
Pololetní starosti kolem vysvědčení na konci
ledna vyvrcholily a bylo
potřebné, aby se žáci od učení trochu odreagovali. Proto naše škola vždy v čase mezi
pololetními prázdninami a Valentýnem pořádá
Karneval s klaunem pro mladší a Valentýnskou diskotéku pro starší žáky.
Diskotéku vlastně tradičně organizují deváťáci. Vytvořili plakát, výzdobu jídelny, kde se
zábava konala, a připravili taneční hry i soutěže. Vyvrcholením reje je vždy volba miss
a missáka. Letos zvítězili zástupci VII. a VIII.
třídy, ale dobře se pobavili všichni.
Kromě tanečních radovánek naše škola
podporuje u svých žáků také sportovní činnosti.
V zimním období se přímo nabízí pohyb na zasněžených svazích, ať už na sněhových lopatách
před školou nebo na lyžích v Malenovicích při
odpoledním kurzu Jappyho lyžování. S tamními
instruktory spolupracujeme již několik let a tato
aktivita je mezi mnohými rodiči velmi vítána.

Vedle pohybových činností se někteří naši
žáci ještě při běžném vzdělávání stihli zapojit
do soutěžního klání. Nejlepší interpreti básní
školní recitační soutěže postoupili do obvodního
kola, které se konalo v Kulturním domě Frýdlantě nad Ostravicí. Dětští účastníci dokázali, že
mladá generace má kultivovaný slovní projev
a vztah k poezii. Naše žákyně Eva Blahutová
dosáhla stříbrného stupínku vítězů. Gratulujeme!
Po jarních prázdninách jsme do výuky I.
stupně zařadili projektové vyučování „Dny
symbolů“. Tentokrát byl tématem symbol
KLÍČ – a to jak k domu, tak k srdci. Děti vymýšlely pohádky, tvořily příběhy, sledovaly
videa, řešily hádanky, křížovky, kvízy, seznamovaly se s významem slova klíč v různých
kulturách, hledaly asociace, malovaly...
Žáci postupně dospěli k poučení, že by
lidé měli být k sobě vstřícnější a otevřenější.
Došli k závěru, že pokud získáš pomyslný klíč
k srdci někoho druhého, měl by sis toho vážit
a nezklamat.

Tak se pomalu rozjelo druhé pololetí a žáci
jsou připraveni si osvojovat další vědomosti
a dovednosti.
HG, ZŠ Čeladná

Srdečně zveme všechny sportovní příznivce na ukázku cvičení a soutěže pro děti
o velikonoční vajíčko.
Tato akce se bude konat v úterý 27. března v 16.00 hodin v tělocvičně TJ Sokol Kunčice p. O.
Možnost zakoupení malého občerstvení.
Srdečně zvou cvičitelé a výbor SPV Kunčice p. O.

Vynášení mařeny 2018
Všechny děti i dospěláky srdečně zveme na
VYNÁŠENÍ MAŘENY
na Smrtnou neděli 18. března od 15.30
Sraz na hřišti za školou
Společným průvodem vyneseme zimu a přivítáme jaro.
Po skončení průvodu se koná v restauraci Na Huťařství velikonoční
dílna spojená s jarními zvyky. S sebou vyfouklá vajíčka na zdobení.

Naše hosteska v masopustním reji.

Protagonisté nepálského odpoledne.

poděkování

Poděkování za ples

V příjemném prostředí vinárny hotelu Prosper se v sobotu 3. února konal Společenský večírek MS ODS Čeladná a MS ODS Kunčice p. O.
Jménem obou sdružení chceme touto cestou poděkovat p. provozní Radce Sukupové a personálu hotelu za poskytnuté služby a příjemnou atmosféru večera. Zároveň tímto děkujeme
hostům, kteří se večírku zúčastnili.
 Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová, za MS ODS Kunčice p. O. Lucie Pavlitová

Kunčice p. O.

Přerušení dodávky pitné vody
Vážení odběratelé pitné vody,
dne 27. 2. 2018 nám bylo doručeno oznámení od společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. že dle zákona
č. 274/2001 Sb., § 9, odst.5 z důvodu havárie
na vodovodní síti bude přerušena dodávka pit-

né vody na Žuchově dne 14. 3. 2018 v době
cca od 8.00 do 14.00 hodin.
Prosíme zajistěte si pro tuto dobu zásobu
pitné vody!
Děkujeme za pochopení.

Kunčická s.r.o.

Kalendárium akcí v obci

Kunčice p. O.

Velikonoční vajíčko

Klubovnou zní operní árie.
přednáškový cestopisný cyklus pana Jiřího Homolky. Pokračujeme malováním kraslic a končíme předvelikonoční vycházkou do Pstruží.
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 skrze e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce. 
Petr Bernady

Akce, které nás v obci čekají v blízké době:
11. 3. 2018
Dětský karneval (SRPdŠ)
18. 3. 2018
Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček a spolek TRADICE v Kunčicích)
24. 3. 2018
Dobrá rada nad zlato – Spolek OSM (divadlo – Malenovice)
27. 3. 2018
Velikonoční vajíčko (SPV)
29. 3. 2018
Velikonoční prázdniny (škola)
6. 4. 2018
Aprílová diskotéka (SRPdŠ)
10. 4. 2018
zápis do 1. třídy (škola)
14. 4. 2018
Jarní letecká zábava

21. 4. 2018
Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
21. 4. 2018
Opékání v lomu na Ondřejníku (Turistický
spolek Kunčice p. O.)
24. 4. 2018
Setkání dříve narozených (obec)
24. 4. 2018
náhradní termín zápisu do 1. třídy (škola)
25. 4. 2018
splatnost záloh za II. čtvrtletí – vodné
a stočné (Kunčická s.r.o.)
28. 4. 2018
Rocková zábava a pálení čarodějnic (Spolek
Tradice)
30. 4. 2018
Splatnost poplatku za komunální odpad (obec)
30. 4. 2018
Splatnost místního poplatku ze psů (obec)
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Březen 2018
slovo místostarostky

Rok 2018 přinese občanům řadu
zlepšení v nakládání s odpady
Na podzim loňského roku obec nechala zpracovat analýzu odpadového hospodářství, jejíž
součástí bylo i dotazníkové šetření. Tato analýza je velmi stručným shrnutím rezerv a možností
v oblasti nakládání s odpady v Janovicích a je prvním krokem k tomu, abychom se všichni společně pokusili stav změnit. Celou analýzu si můžete přečíst na webových stránkách obce www.
obecjanovice.cz.
Jen pár zjištěných faktů: obec z rozpočtu ročně doplácí několik set tisíc korun za neefektivní
systém nakládání s odpady, občany nejvíce trápí staré přeplněné kontejnery na tříděný odpad,
svoz směsného komunálního odpadu je v přepočtu na jednu tunu jeden z nejdražších v České
republice, občané Janovic třídí v rámci Moravskoslezského kraje odpady výrazně podprůměrně,
čímž obecní rozpočet přichází o téměř sto tisíc korun ročně.
Dokument ale přináší také některá obecná doporučení, jak situaci zlepšit a nastartovat pozitivní změny. Tato doporučení je však nutno podrobněji rozpracovat a naplánovat z hlediska
časového i finančního, a to nás ještě čeká. Již letos však některé změny zaregistrujete a – jak
doufám – i přivítáte.
Již od března bude možné na Dvorečku odkládat celoročně vysloužilé elektrospotřebiče,
včetně objemných, takže až vám doslouží pračka nebo lednička, nebudete muset čekat na mobilní svoz, který probíhal 2x ročně, ale můžete se jich zbavit hned.
V průběhu května letošního roku dojde k obměně zastaralých nádob na plast a papír
za modernější a pohodlnější kontejnery s horním výsypem a úpravě frekvence svozu tříděného odpadu těchto komodit. Tato změna s sebou přinese větší komfort při odkládání odpadu
pro občany, ale i finanční zátěž pro obec z důvodu zvýšených nákladů na svoz odpadu. Budeme-li se ovšem všichni chovat zodpovědně, konečný důsledek této změny bude pozitivní nejen
z hlediska ekonomického, ale i z hlediska ekologického. Pokud budeme více třídit odpady, zvýší
se příjmy obecního rozpočtu, ale současně se také sníží náklady na svoz směsného odpadu, který díky tomu nevznikne. Třídění odpadů navíc šetří životní prostředí. Jen v loňském roce ušetřili
občané České republiky díky třídění odpadů 2.000.000 stromů a 27 km2 přírody.
Správná cesta odpadů ale začíná u každého z nás doma. Proto je důležité, abychom v domácnostech důsledně odpad třídili a odnášeli plasty, papír a sklo do barevných kontejnerů, využívali kompostéry a svoz bioodpadu a také sběrný dvůr. Jen tak můžeme snížit množství směsného odpadu, který končí v našich domovních popelnicích a získat v rozpočtu více peněz na rozvoj
obce v jiných oblastech. Pro správnou orientaci poslouží jednak nálepky, kterými budou kontejnery označeny, jednak informační letáky s nálepkami, které dostanete do svých domácností.
Druhým důležitým faktorem, který ovlivní, jaký konečný důsledek změna přinese, bude zaplněnost a výtěžnost nových nádob. Pokud dnes odkládáme odpad do zvonů malými otvory,
je to často pracné, zdlouhavé a otravné, ale v nádobě skončí odpad bez příměsí a hlavně bez
vzduchu. Proto dbejme také na to, aby pytle s plasty a papíry z našich domácností skončily
v kontejnerech stlačené. Vozit na skládku vzduch se totiž dost prodraží. Zabírá místo
a nic neváží! Takže prosím, třiďte, nevozte separovaný odpad do jiných obcí a do kontejnerů
odkládejte jen to, co tam patří.
A ještě důležitá informace k odkládání pneumatik. Platný zákon o odpadech stanoví, že každý výrobce, dovozce a prodejce pneumatik je povinen umožnit komukoli bez nároku
na úplatu, bez rozdílů značek a bez vazby na koupi nového výrobku či služeb v místě své
provozovny nebo v místě zpětného odběru, které má smluvně zajištěno, odebrat použité pneumatiky. Prosím tedy, abyste této možnosti využívali a na sběrná místa v Janovicích pneumatiky
vozili pouze v případě, že ji využít nemůžete. Náklady na likvidaci sice zaplatí obec z vlastního
rozpočtu namísto těch, kterým to ukládá zákon (výrobci, dovozci a prodejci), ale rozhodně je to
lepší varianta než pneumatiky hodit do příkopu u cesty.
Od roku 2015 se podařilo postupným zaváděním nových možností odkládání různých druhů
odpadů (červené kontejnery na drobné elektro, zelené kontejnery na rostlinné oleje a tuky, zvýšení počtu boxů na textil) docílit toho, že mobilní svoz „nebezpečného odpadu“ se bude prakticky
vztahovat pouze na barvy, laky, léky a neúplné elektrospotřebiče, které nelze zpětně odebrat.
Jarní termín svozu v letošním roce je stanoven na sobotu 19. 5. 2018.
Další pozitivní změny v nakládání s odpady připravujeme a budeme vás o nich již brzy informovat.
Gabriela Milotová, místostarostka

Dětský maškarní ples

Sokoli a hasiči z Bystrého spolu již dlouhá
léta připravují Dětský karneval. Ten letošní se
konal v sobotu 10. února. Od 15. hodiny se
sál restaurace U Toflů, který připomínal ledové
království, začal plnit dětmi v maskách, jejich
rodiči a prarodiči. Dětí se sešlo okolo padesáti
a jedna maska byla krásnější než druhá – nechyběli například piráti, berušky, nejrůznější
pohádkové postavičky, námořnice, dráčci, princezny, čertice nebo Šmoulové.
Všechny přítomné v sále hned na úvod přivítal předseda TJ Sokol Bystré David Fiedor.
Děti v maskách nejprve prošly kouzelnou bránou, kterou se dostaly přímo do pohádkové
říše. Tam už je čekala na trůně sedící ledová
královna. Královna svým vlídným slovem děti
srdečně uvedla do svého království a představila jim svých pět pomocníků a čarodějnici. Ti
v průběhu odpoledne pomáhali dětem plnit různé úkoly, tancovali a řádili s nimi na parketě.
Velkou pozornost dětí upoutaly nafukovací balónky u stropu, které se postupem času snesly dolů k zemi. Kdo chtěl, mohl si v průběhu
karnevalu hrát s tvarovacími balónky nebo si
vyrobit barevnou bambulku z vlny. Za splnění
jednotlivých úkolů děti dostávaly dukáty a jako
odměnu od ledové královny získaly červený
nebo modrý drahokam. Z kouzelné truhly si
na závěr každý odnesl balíček plný dobrot,
ve kterém našel něco na zub a vodu se sirupem z Beskydské likérky ze Starého Města.
Věříme, že si nejen děti, ale i jejich rodiče
užili příjemné odpoledne. Děkujeme všem, kte-

jubilea
V únoru oslavili krásná kulatá a půlkulatá
jubilea p. Jiřina Gřundělová a Jindřiška
Václavíková z Janovic a také p. Josef Rečka a p. Zdeňka Muroňová z Bystrého.
Všem přejeme pevné zdraví, štěstí
a pohodu v osobním životě.
Obec Janovice

Janovice

Revitalizace a snížení energetické náročnosti školy

V únoru letošního roku započala investice
do celkové revitalizace budovy školy v obci Janovice. Tento projekt se připravoval bezmála
2,5 roku a je financován z dotace Evropských
strukturálních fondů, operačního programu
Životní prostředí, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, kdy byla přiznána dotace na realizaci projektu ve výši až 6,5 mil. Kč
z uznatelných nákladů.
V rámci přiznání dotace z operačního programu Životní prostředí přiznal Obci Janovice
Moravskoslezský kraj další finanční dotaci
ve výši 3 mil. Kč. Celkem tedy obec Janovice
získala od obou poskytovatelů dotaci ve výši až
9,5 mil. Kč a doplatí ze svého rozpočtu asi 7,7
mil. Kč. Po veřejné soutěži se na tuto investici
uzavřela smlouva o dílo se společností INTOZA
s.r.o. za 17.296.211 Kč s DPH. V rámci stavebních prací budou vyměněna původní dřevěná
okna, která již byla v havarijním stavu. Bude
zateplen komplexně obvodový plášť budovy
a bude do školy instalována vzduchotechnika s rekuperací tepla. Ve stávajícím stavu byl
roční náklad na energii a vytápění průměrně
752.000 Kč. Díky navrhnutému komplexnímu
řešení úspor energie na provoz budovy a vytápění, který bude realizován v rámci tohoto
investičního záměru, klesne dle výpočtu náklad
na energie a vytápění o cca 450.000 Kč. Návratnost investice obce Janovice na úsporách
energie budovy školy po odečtení dotací tedy
činí cca 18,5 roku. Doba realizace je plánována s možným negativním vlivem počasí
na pět měsíců a realizace by měla být hotova do letošních prázdnin. Vedením realizace
této investiční akce byl pověřen místostarosta
Svatopluk Běrský. Věříme, že po úspěšné rea-

lizaci revitalizace nejen zlepšíme energetickou
spotřebu budovy školy a snížíme tím produkci
CO2, ale díky rekuperaci vzduchu zkvalitníme
vnitřní prostředí v budově školy. Důležitým
přínosem bude taky oprava vzhledu budovy
školy, která bezesporu patří k dominantám naší
obce a v současné době působí již dost zašlým
dojmem. Budova tak získá nový a moderní
vzhled, čímž bezesporu přispěje k celkovému
rozvoji obce, ve které žijeme. V současné době
máme za sebou první etapu, a to byla zejména
výměnu oken a opravy s tím spojené. Po zlepšení počasí započne zateplování budovy, instalace vzduchotechniky a oprava části střechy
nad přístavbou tělocvičny. O průběhu prací vás
budeme průběžně informovat.

Svatopluk Běrský, místostarosta,

foto: Jana Kutlvašrová

Recitační soutěž dětí I. stupně
Mariášový turnaj v Janovicích
V neděli 25. února se sešlo v restauraci
Ondráš v Janovicích 24 hráčů mariáše, aby již
podruhé v letošním roce poměřili své síly v této
krásné hře. Nejlepší formu tentokrát prokázali
hráči z Kunčic pod Ondřejníkem.
Vítězem turnaje se stal Josef Petr, na druhém místě se umístil jeho syn Tomáš Petr, oba
se ziskem plného počtu devíti bodů, a jako třetí
skončil Radek Holeš z Janovic-Bystrého. Další
turnaj ze série Mariáš Tour 2018 se bude konat v restauraci Vlčárna na Pstruží 18. března
a pak následuje přátelský velikonoční turnaj
v restauraci Lučina ve Frýdlantě nad Ostravicí 15. dubna, vždy ve 14 hodin. Přijďte mezi
nás strávit příjemné odpoledne a pobavit se při
tomto ušlechtilém sportu. 
Miroslav Šálek

Již se stalo na I. stupni tradicí, že se na konci I. pololetí koná školní kolo recitační soutěže.
Nejinak tomu bylo letos. Dne 1. února se 1.–5.
třída sešla v předškolním oddělení naší mateřské školy, ve třídě Soviček. Pod dohledem
odborné poroty, ve které zasedla paní učitelka
Táňa Pasičnyková, paní učitelka Miroslava Mališová a paní asistentka Eva Mazalová, přednesly svou báseň děti ze školy, které zvítězily
v třídním kole, a všechny děti ze školky. Porota
to opravdu neměla jednoduché. Paměť sloužila
všem recitátorům velmi dobře, všichni se snažili přednášet nahlas i pracovat s hlasem.
Po dlouhé poradě nakonec vyhlásila tyto
vítěze: V nulté kategorii byly knížkami, pracovními sešity a pexesem odměněny všechny děti
ze školky. Na perníkovou chaloupku v jejich

podání budeme dlouho vzpomínat. V kategorii
1. třída se na 1. místě umístila Markétka Šupálková s básničkou Ester Staré Puntíkatá. Druhé
místo obsadila Anetka Masná. Třetí místo náleží Honzíkovi Menšíkovi. V kategorii 2. a 3. třídy
se na 1. místo probojovala s básničkou Jiřího
Žáčka Řízek Bára Borovská. Na druhém místě
se umístila Amálka Štrichová. A o třetí místo
se nakonec podělili dva přednášející – Amálka Koribaničová a Jakub Žitník. V kategorii 4.
a 5. třída stanula na 1. místě Kája Sacká s básničkou Jiřího Havla Jak vrána chtěla zpívat
v opeře. Druhá se umístila Natálka Kohutová.
A jako třetí Anička Milotová. Všichni výherci byli
odměněni diplomem a pěknou knihou.

Lenka Ševčíková,

foto: archiv ZŠ Janovice

ří se podíleli na přípravě nebo průběhu celého
karnevalu, a hlavně Ivě Dvořákové, která se
postarala o hlavní část programu. Tak příští rok
na viděnou!
 Lucie Nohlová, foto: Vladimír Kutlvašr



Foto: Dana Kociánová

Maškarní ples TJ Sokol Bystré na Bystřance

17. února se uskutečnil maškarní ples TJ
Sokol Bystré. Pro místo konání plesu si sokoli
zvolili svou chatu Bystřanku na Bystrém. V sobotu od 19 hodin začaly slavnostně vyzdobenou Bystřanku plnit nejrůznější masky. Celkově se sešlo 50 masek, z kterých se vybíralo
pět nejlepších.
Na prvním místě se umístila maska miminka v provedení Petra Sysaly, na druhém místě
byl Střihoruký Edward – Tomáš Ramík, třetí
místo obsadily včely-úl v podání Šebestů-Lan-

grů, čtvrté místo obsadila ježibaba – Martina
Fiedorová a na pátém místě dominové kostky
(Biolkovi). V ceně vstupenek bylo i občerstvení, které připravili jednotliví členové Sokola,
čímž jim všem patří poděkování (kančí guláš,
tatarák, řízečky, koláče, jednohubky aj.). Celý
večer tak mohli účastníci plesu mezi tancem
a popíjením konzumovat a degustovat připravené jídlo.
Aby se lidé bavili i o přestávce bez hudby,
připravil David Fiedor hru „Co na to Bystřané“,

ve které dva pětičlenné týmy hádaly nejčastější odpovědi na různé otázky dříve zodpovězené stovkou Bystřanů.
Organizátoři připravili příjemnou tombolu,
ve které vyhrál každý, kdo si koupil lístek, tímto patří poděkování všem sponzorům. Velké
poděkování patří všem, kteří pomohli s přípravou, průběhem akce a se závěrečným úklidem. Děkujeme Zdeňkovi Pustkovi, který byl
tento večer DJ ke spokojenosti všech.

Václav Biolek, foto: Lucie Nohlová
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Janovice, Bílá
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„O bylinkách a čajích“ – setkání seniorů

Papučový bál v Ondráši
Český červený kříž Janovice pořádal v sobotu 3. února v restauraci Ondráš tradiční
Papučový bál. Členové Českého červeného
kříže Janovice všem návštěvníkům připravili vynikající večer. Od 19. hodiny se začal sál
místního hostince pomalu plnit a o zábavu nebyla nouze. Atmosféra byla uvolněná a přátelská. K tanci a poslechu zahrála skupina Elita.
Plesová nálada byla ještě obohacena o různé

soutěže a také se losovalo o hezké ceny.
Chtěli bychom poděkovat nejen všem zúčastněným hostům za příjemnou atmosféru večera, ale hlavně jsme vděčni všem, kteří pomáhali s přípravami plesu. Obrovský dík také patří
naším sponzorům a také samotné restauraci
Ondráš, která nám poskytla zázemí.
 Za Český červený kříž Petra Dostalíková,

foto: archiv ČČK

V sobotu 27. ledna se uskutečnila v restauraci U Toflů valná hromada SDH Bystré.
Během schůze hlavní zástupci výboru zrekapitulovali uplynulý rok, přednesli zprávy ze své
činnosti a také stanovili cíle pro letošní rok.
Starosta sboru Vlastimil Nohel přivítal hosty
a zástupce spřátelených sborů: SDH Janovice,
Lubno a Malenovice. Přivítán byl také místosta-

rosta obce Janovice Svatopluk Běrský a starosta OSH Frýdek-Místek a SDH Vyšní Lhoty
Dalibor Velčovský. Schůze se zúčastnila i paní
Wasilka Pistovčak, která ušila slavnostní prapor
k výročí 60 let založení sboru. Po schůzi, které
se zúčastnilo bezmála 70 členů SDH Bystré, následovala společná diskuze a zábava.
 Lucie Nohlová, foto: Vladimír Kutlvašr

Valná hromada SDH Bystré

V budově fary v Janovicích se 9. února konalo v tomto roce v pořadí již druhé setkání klubu
seniorů. Téma bylo pro současné období velice vhodné, neboť jeho název zněl „O bylinkách
a čajích“. Tentokráte senioři mezi sebou uvítali
hosta na slovo vzatého – paní Lenku Hronovou,
která již deset let provozuje malý obchůdek,
v němž právě prodává bylinky, čaje a potravinové doplňky na přírodní bázi. A právě se svými
nabytými zkušenostmi se přišla s námi podělit.
Paní Lenka měla svou přednášku rozčleněnou podle jednotlivých měsíců v roce, a to proto,
poněvadž každý jednotlivý měsíc ovlivňuje určitý
tělesný orgán a je dobře vědět, co dělat pro to,
abychom tento orgán v uvedenou dobu zbytečně nezatěžovali, ale naopak mu v jeho činnosti
pomáhali.
A tak jsme se postupně dozvěděli, že leden
ovlivňuje močové cesty, únor ledviny, v březnu
se jedná o žlučník. Duben působí na detoxikační orgán játra, jejichž oslabení způsobuje např.
alergie a ekzémy. V měsíci květnu je nejvíce
oslabeno srdce a červen má na svědomí činnost
tenkého střeva – opatrně při grilování! V červenci bývají častější potíže krevního oběhu (stavy
úzkosti), oslabená játra v srpnu opět upozorňují

na střídmost v jídle. V 1. polovině září je ovlivněna slezina, což se projeví snížením obranyschopnosti těla, a ve 2. polovině tohoto měsíce je
oslaben orgán slinivky – poruchy trávení, dýchací potíže. V říjnu musíme dávat pozor na žaludek
a v listopadu jsou oslabeny plíce (dušnost, zápal
plic). V posledním měsíci roku prosinci je ovlivněno tlusté střevo, což znamená, že bychom
měli jíst střídmě...
Ke každému orgánu paní Lenka široce vysvětlovala, s čím vzniklé problémy mohou souviset, jak se projevují a hlavně, jak jim předejít,
a když už se vyskytnou, jak se dají pomocí „přírodní lékárny“ – bylinek a čajů – řešit. Rovněž
podtrhla význam detoxikační kúry, která organismus pročistí, je vhodná pro posílení imunity a je
v podstatě základem přírodní léčby.
V průběhu přednášky si mezi sebou vyměňovali zkušenosti i samotní senioři, s paní Lenkou
vedli živou diskusi a téměř všichni si její zkušenosti a rady zapisovali. V závěru jim pak paní
Lenka rozdala ve zkrácené formě „Orgánový
kalendář“, povídání k „Detoxikační kúře“ a „Imunitě“.
Ludmila Kaňoková za všechny přítomné
poděkovala paní Lence Hronové za přínosné

a zajímavé informace a předáním kytičky jsme
se s ní všichni rozloučili a vyjádřili přání, že se
určitě nevidíme v Janovicích naposledy.

Text a foto: Jana Kutlvašrová

Setkání žáků s pamětnicí

Bílá

Olympijský festival – Ostrava 2018

Díky tomu, že v naší obci ve Ski areálu Bílá
ve dnech 10.–11. února probíhal program Olympijského festivalu, mohly se děti z obcí Bílá a Staré Hamry, tedy celá Základní škola Staré Hamry,
zúčastnit Olympijského festivalu v Ostravě.
Jedna skupina dětí si vyzkoušela biatlon,
sáňky, bruslení a hokej, druhá skupina curling,
korfbal, sáňky, bruslení a hokej. Obě skupiny
pro zimu ne úplně typické disciplíny – stolní

tenis a šachy. Program pro děti ze základních
škol už byl předem dán, ale rodiny s dětmi,
které se přišly na festival podívat, mohly projít všechna sportoviště, např. skoky na lyžích,
snowboard a další. Nechyběly také soutěže pro
děti, které připravili průvodci každé skupiny. Při
závěrečném „medailovém ceremoniálu“ obdržela každá škola diplom za účast a všechny
děti dřevěnou medaili.

Dne 27. ledna si prostřednictvím Mezinárodního dne připomínáme oběti holocaustu. A proč
právě v tento den? Neboť dne 27. ledna roku
1945 došlo Rudou armádou k osvobození koncentračního (vyhlazovacího) tábora Osvětim.
Se žáky 8. a 9. třídy jsme v této souvislosti
ve středu 25. ledna navštívili Židovské muzeum
v Praze. Jsme velmi rádi, že již několik let s tímto muzeem spolupracujeme a že se nám nyní
naskytla jedinečná příležitost setkání s Doris
Grozdanovičovou. Ženou, která prožila a přežila období druhé světové války. Ženou, která
byla deportována do židovského ghetta Terezín,
v němž zemřela její maminka. Otec zahynul právě v Osvětimi. Ženou, jež nám vyprávěla svůj
silný životní příběh spjatý s rodnou Jihlavou, Brnem, Terezínem, Prahou i Českým Těšínem. Je
důležité, aby teoretická část vzdělávání našich
dětí byla prodchnuta i citlivou stránkou praktickou. A tak jsme navštívili rovněž Pinkasovu synagogu, pietní místo, na jejíchž zdech je vepsáno
80.000 jmen nevinných obětí této stinné kapitoly
minulosti. Díky návštěvy oné synagogy se děti
mohly mimo jiné zároveň dozvědět, že projevem
úcty vůči judaismu je nevstoupit do prostor modlitebny bez pokrývky hlavy u mužů.

Bylo nám velkou ctí se s Doris setkat tváří v tvář, a to i proto, že pamětníků a svědků
této smutné části lidské historie je rok od roku
méně. Věříme, že si naši žáci z onoho setkání
odnesli neopakovatelný zážitek a prohloubili si
své znalosti z oblasti moderních dějin. Zároveň
mohli vnímat vzájemné souvislosti mezi historií,
literaturou, zeměpisem a mnoha dalšími oblast-

mi lidského vědění napříč skutečným lidským
životem. Byli jsme rovněž obdarováni vzácnými
studijními materiály, za což jsme velmi vděčni
a upřímně děkujeme. I nadále zůstáváme zapojeni do řady projektů onoho Židovského muzea a Terezínské iniciativy.

Lukáš Michael Pitřík,

foto: archiv ZŠ Janovice

Bílá

Za okny zima, na Bílé už ale myslí na léto!

18. ročník Bílanské valašky

Za krásného mrazivého počasí a hustého
sněžení se v sobotu 24. února na jižní sjezdovce uskutečnil 18. ročník závodu v obřím
slalomu obyvatel obcí Bílá a Staré Hamry. Závodilo se celkem v osmi kategoriích. V kategoriích obyvatel Bílé a Starých Hamer soutěžilo
celkem 29 závodníků a v kategorii hosté 31
závodníků.
První tři v každé kategorii obdrželi medaili,
pohár s diplomem a cenu, kterou si sami vybrali. Všichni závodníci byli také odměněni tradiční
perníkovou valaškou.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu 18. ročníku závodu „Bílanská valaška“ podíleli.
Medailová umístění:
Děti do 8 let
1. Jakub Boháč
02:19,81
2. Šimon Liška
02:37,29
3. Samuel Šimeček
02:51,79
Chlapci 9-16 let
1. Josef Nakládal
01:37,25
2. Jan Liška
01:52,27
3. Jindřich Šimeček
01:59,71
Ženy 17-45 let
1. Monika Boháčová
02:05,74
2. Julie Lišková
02:11,67

Muži 17-45 let
1. Tomáš Kubačák
01:40,61
2. Dominik Štefko
01:47,86
3. Radomír Pelc
01:50,24
Ženy nad 45 let
1. Eva Tořová
02:21,07
2. Dana Petriková
02:21,62
Muži nad 45 let
1. Ladislav Krňa
01:50,28
2. Jan Liška
01:56,86
3. Tomáš Večeřa
02:01,80
Hosté
1. Jan Vrzgula
01:30,57
2. Tomáš Viktorin
01:31,42
3. David Lalošák
01:33,78
Kompletní výsledkovou listinu najdete
na webových stránkách obce www.obecbila.cz.

Letošní krásná bílá zima nám dává spousty možností, jak si užívat zimních radovánek.
Rodinný areál Bílá hlásí TOP podmínky pro lyžování, snowboarding i běžky, a proto se i tuto
zimu naučí v lyžařské škole stovky dětí, ale
i dospělých, jak nesedět v zimě doma a užívat
si jízdu na lyžích nebo snowboardu.
Zima je krásná a na Bílé si ji dokáží všichni
náramně užít, ať už na běžkách, na perfektně upravených sjezdovkách nebo ve volném
terénu při pravidelných úterních skialpových
výletech.
A co léto? Bude tady, než se nenadějeme,
a na Bílé už chystají nová překvapení a dobrodružství pro naše děti. Tahákem bude pětidenní výjezdový tábor CESTOVÁNÍ ČASEM
v termínu 27.–31. 8., kdy se děti po nalezení
stroje času přenesenou do jiné doby. Navštíví pravěk, středověk, antické Řecko a spoustu dalších zajímavých období (13.–17. 8. je

Přehled bohoslužeb na březen
v kostele sv. Bedřicha
11. 3., 18. 3., 25. 3. vždy v 10.30 hodin
Starosta obce Bílá svolává
veřejné zasedání zastupitelstva obce Bílá,
které se bude konat
v úterý 13. 3. 2018 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

tábor CESTOVÁNÍ ČASEM pobytový, tedy
i s ubytováním). Na děti čekají hry v přírodě,
sportovní aktivity, výlety a kreativní činnosti,
hraní v dětském letním parku. Dobrodružným
zážitkem bude i PARKOUR DAY v termínech
21. 4., 26. 5., 16. 6., 15. 9. Jedná se o jednodenní intenzivní workshop zaměřený na rozvoj
parkourových dovedností, překonávání strachu
ze skoků, bezpečnost při parkouru – měkké
dopady, vhodné skoky a překážky, čisté provedení triků…
Ale v přípravě je i spousta dalších zábavných akcí a sportovních kempů – oblíbené

CYKLO a IN-LINE KEMPY, CYKLO DNY a IN-LINE VÍKENDY. Na www.sunoutdoor.cz/leto
najdete kompletní nabídku táborů a workshopů
a campů na léto 2018.
A kdybyste zatoužili pracovat na horách
v létě, věnovat se dětem při aktivitách v přírodě
na ozdravných pobytech, školách v přírodě či
výletech škola školek, rádi vás uvítají v týmu
instruktorů. Práce je dost, a to vše na čerstvém
vzduchu a za výborných platových podmínek.
Všechny podrobnosti najdete na www.pracenabile.cz

Bílá se na vás těší! V zimě i v létě.
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Březen 2018
Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN 2018

Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN
pondělí 5. 3. - TÝDEN DESKOVÝCH HER
pátek 9. 3.
knihovna
pondělí 5. 3

Výstava Lubomíra Pavelčáka
Vernisáž proběhne 5. 3. 2018 od 16.00.
Kulturní centrum
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Dílna uměleckého smaltu vytvořila zastavení
Křížové cesty ve Frýdlantě v Čechách

Frýdlant v Čechách, družební město Frýdlantu
nad Ostravicí, má mnoho desítku zajímavých kulturních památek, určitě nejznámější je hrad a zámek, jehož jádro je ze 13. století. Křížová cesta
úterý 6. 3.
Tvořivé dílny pro děti
na Křížovém vrchu ve Frýdlantě, založená před
15.00 – 19.00 PŘEDVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
rokem 1744 a tvořená žulovým pilíři s výklenky,
Ozdoby z vlny, plsti a papíru.
byla dosud stranou zájmu veřejnosti. Obrazy v niklubovny Kulturního centra
kách byly za léta nepřízně počasí zničeny a v rámvstup zdarma
ci současné opravy se město rozhodlo nahradit je
smaltovanými objekty. Nebyla to náhodná volba.
čtvrtek 8. 3.
Povídání s degustací čokolád Jordi´s s Marcelou Krčálovou.
Před několika lety totiž proběhla v Městském
17.30
ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU
muzeu ve Frýdlantě v Čechách z podnětu smaltéknihovna
rů a odboru kultury Frýdlantu n. O. výstava smaltů
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.
čtvrtek 8. 3.
Koncert
z mezinárodních sympozií. Vzbudila velký ohlas
19.00
POUTNÍCI
a výsledkem bylo, že po několika letech byla Dílna
legendární
české bluegrassové skupiny.
Koncert ke státnímuKoncert
svátku
Ad libitum
uměleckého smaltu přizvána k realizaci veřejné
velký sál Kulturního centra
zakázky „Dodávka smaltovaných obrázků do nik
Janáčkova síň
Vstupné 180 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
u zastavení Křížové cesty“. Z frýdlantské dílny
zakoupit v TIC nebo na místě.
se autorské a realizační stránky ujal Lumír Hradil
za pomoci Jany Hradilové. Lumír Hradil (*1957,
ČTENÍ KEsobota
KAFI10. 3. SOUTĚŽ V PEXESU
– 15.00
klubovnyDaniely
Kulturního Zbytovské
centra
Scénické 9.00
čtení
z rukopisů
v podání hereček divadla Maléhry, Frýdek-Místek) – středoškolský učitel, věnuje se
výtvarné tvorbě od mládí, vystudoval soukromě
vstupné 30 Kč
doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové. Účinkují Barbora Seidlová, u akad. malířky E. Servátkové v letech 1967–
pondělí 12. 3. aFARMÁŘSKÝ
TRH
Daniela Zbytovská
Nikola Zbytovská.
1977, pravidelně vystavuje na kolektivních výsta9.00
před obchodním domem OMMA
vách především kresbu a grafiku. Technickému
Kulturní centrum
smaltu se věnuje asi sedm let, několikrát smalty
Vstupné úterý
150 13.
Kč,3.vstupenky
možno
Povídání o léčení
duše rezervovat
i těla vůněmi na našich stránkách a následně
vystavoval u nás i v zahraničí. Je členem Dílny
uměleckého smaltu ve Frýdlantu nad Ostravicí,
zakoupit 17.30
v BIC neboAROMATERAPIE
na místě.
knihovna
aktivním členem Pobeskydského spolku přátel
výtvarného umění ve Frýdku-Místku.
15.3. MOZKOVÝ
JUBILEJNÍčtvrtek
KONCERT
JUNIORJOGGING
BRASS BANDU
Pro realizaci obrazů křížové cesty si vybral
17.30
Workshop v Národním týdnu trénování paměti.
techniku,
která zdůrazňuje strukturální kvality
sál ZUŠ
knihovna
smaltu, které výborně korespondují s žulovým
materiálem sloupů, typickým pro Frýdlantsko. Výčtvrtek 15. 3. Divadelní představení
tvarně pracoval se šablonami, využil symboliky za19.00
MŮŽU K TOBĚ?
stavení, nepouštěl se do tradičních detailů. Využil
hrají Eva Decastelo, Bořek Slezáček, Miroslav Šimůnek a další.
faktu, že znalec církevního kánonu ocení náznak,
velký sál Kulturního centra
laika zaujme struktura a symbolika. Sám o své
Vstupné 300 Kč, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
práci řekl: „Filozofické a meditativní náměty v mé
zakoupit v TIC nebo na místě.
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
tvorbě sice převažují, ale takto rozsáhlý a vlastně
Pořad, vesobota
kterém
budete
Z.
17. 3.sePLES
ZŠ TGMmoci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
nesčetněkrát
ztvárněný příběh, u nějž je třeba
19.00
velký sál
centra
Izera. Jako
vždy přijdou
naKulturního
řadu oblíbené
zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
udržet myšlenkovou i výtvarnou provázanost, byl
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úterý 20. 3.
Tvořivé dílny pro děti
tvarné pojetí s prostředím Křížového vrchu, bylo
velký sál 15.00
Kulturního
centra
– 19.00 JARNÍ
VĚNEC Z PROUTÍ A PŘÍRODNIN
potřeba uvědomit si, že barevnost musí být omeKulturního centra
Vstupné 250 Kč, 200klubovny
Kč, vstupenky
možno rezervovat na našich stránkách a následně
zená a že si spojení s kamenem kapliček vynucuje
vstup zdarma
monumentalizující polohu. Mé ztvárnění vychází
zakoupit v BIC nebo na místě.
čtvrtek 22. 3. Týmová vědomostní hra pro dospělé
17.30
KVÍZOVÝ VEČER
ZMĚNA TERMÍNU!
knihovna PŘEDPOKLÁDANÝ

Březnový koncert
Kruhu přátel hudby

POZOR
TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU 2018.
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY!
Kruh přátel hudby (KPH) ve Frýdlantě nad Osneděle 25. 3. Fotbalové utkání
Divadelní15.00
představení
travicí pořádá v březnu s finanční pomocí Nadace
1. BFK Frýdlant – FC TVD Slavičín
Český hudební fond a grantu Města Frýdlant n. O.
areál 1. BFK Frýdlant
4 SESTRY
koncert frýdlantských rodáků.
Hrají Ivana
Chýlková,
Jana Stryková,
Anna
Šišková, Berenika Kohoutová a Roman Vystoupí hudebníci z Frýdlantu nebo blízkého
pondělí
26. 3. Cestopisná
přednáška Jiřího
Kráčalíka
MAGICKY TIAN SHAN-KYRGYSTAN
Štabrňák.18.00
okolí: Jan Vilášek, Marcel Lipták, Vít Pavlíček,
kinosál Kulturního centra
Markéta Macháčová, Eva Horecká, Jan Štěpávelký sál Kulturního vstupné
centra30 Kč
nek, Matěj Drabina, René Pyszko, Radim Přidal,
Vstupné pondělí
350 Kč,
Kč, vstupenky
možno rezervovat na našich stránkách a následně
Ivo Saniter a další.
26. 300
3. FARMÁŘSKÝ
TRH
Koncert se uskuteční ve středu 21. března
zakoupit 9.00
v BIC nebopřed
na obchodním
místě. domem OMMA
v 18.00 v sále ZUŠ ve Frýdlantě n. O. Vstupné je
Zakoupené
vstupenky
zůstávají v platnosti, nabízíme samozřejmě i možnost vrácení
úterý 27. 3.
RELAX S OMALOVÁNKAMI
120 Kč, senioři/studenti 80 Kč, členové KPH 50 Kč,
celý a
den
Přijďte seříjna
odreagovat
od stresu!
vstupného,
to do konce
2017.
s abonentní vstupenkou zdarma. Volný vstup mají
knihovna

Připravujeme:
sobota 14. 4.
19.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Talkshow

Veselé MIROSLAV
pískání
s flétničkou
radost
a ODPOVÍM“
zdraví
DONUTIL
– „PTEJTE SE MĚ NA COpro
CHCETE,
JÁ, NA CO CHCI,

Kulturního
centra
Flétna je provelký
děti sál
prvním
a nejjednodušším
Cílem kroužku je uvést děti hravou a nenáVstupnékterý
350 Kč,
300 Kč, vstupenky
našich
stránkách
hudebním nástrojem,
pozitivně
působí možno
silnou rezervovat
formou do na
světa
hudby.
Děti seasnásledně
pomocí
zakoupit
v TIC nebo
na místě
(vstupenky
již v prodeji).
na zdraví dýchacího
ústrojí,
posiluje
brániční
hudebních
kamarádů Aničky, Gustíka a Honzíka
svaly a rozvíjí jemnou motoriku prstů. Je přínos- naučí správně pracovat s dechem, artikulovat,
ZMĚNA
ná pro rozvoj řeči a je doporučována nejen
jako PROGRAMU
upevňují siVYHRAZENA
základy správného postoje a držení
prevence vzniku respiračních onemocnění, ale těla. Seznamují se pomocí barev s notami, notoi logopedy.
vou osnovou, houslovým klíčem, učí se rozlišoŽe i ve školce může být flétna kamarádem, vat a vnímat různou intenzitu tónů a lehkých mozjistily jednoho dne děti v MŠ Smetanova
derních zvuků. Učí se dodržovat rytmus a jsou
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Kroužek „Vese- vedeny k vzájemné spolupráci a schopnosti
lé pískání s flétničkou“ vznikl poprvé v roce ocenit nejen svůj výkon, ale i výkon druhých.
2017/2018.

Jana Kubalová, MŠ Smetanova

Kultura

v této sezóně také žáci ZUŠ. I před tímto koncertem je možné zakoupit členskou průkazku nebo
abonentku KPH na tuto sezónu 2018, přinášející
výhodnější vstupné; protože už uběhly dva koncerty, budou průkazky prodávány za nižší cenu.

z tradičního pojetí 14 zastavení, tedy naklánějící
se kříže, tváře, siluety... Studijní kresby zabraly
několik měsíců práce a posloužily mi jako tvarový
a kompoziční základ, který byl dále zjednodušován až téměř do polohy symbolů. Barevná škála,
jejímž základem jsou odstíny modré, má odlehčit
prostor a navodit atmosféru bezčasí a stále platného odkazu na naše kulturní a duchovní kořeny.“
Kombinace barokních objektů a moderního
uměleckého přístupu byla realizována díky osvíceným zadavatelům, kterými byli za Město Frýdlant
Dan Ramzer, starosta města, Zdena Urbiasová,

vedoucí investičního oddělení, a Věra Sobotová za památkovou péči. Vedení zakázky měla
na starosti za DUS paní Lenka Wernerová. Ta se
také podílela na dopravě smaltů a jejich náročné
montáži za vedení Petra Bednáře a pomoci Marka
Pražáka, kterým rovněž patří dík za jejich práci.
Jsme rádi, že práce členů Dílny uměleckého
smaltu nás takto zdařile reprezentuje i mimo náš
kraj. Realizace navíc znovu ukázala, jak skvělá
je kombinace přírodního kamene a technického
smaltu, jako podnět pro realizaci výzdoby našeho
města. 
K. B.

Zajeďte si na výstavu Umění emailu/
/Technika smaltu do muzea v Brně!

Technické muzeum v Brně připravilo pro zájemce o umění emailu a smaltu unikátní výstavu
Umění emailu/Technika smaltu. Je výsledkem
několikaleté práce muzea a řady odborníků i z našeho regionu. Jedná se o ojedinělou akci v historii
dokumentace smaltu, dlouhodobostí i rozsahem
přípravy, který přibližuje na řadě exponátů z muzeí a galerií celé republiky tisíciletý vývoj smaltu
od uměleckého šperku a emailu až po technický
smalt moderní. Představí unikátní předměty a seznámí s technologií výroby, která byla i pro náš
region typická a je v expozici zastoupena. Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku připravil na sobotu 14. dubna autobusový
zájezd pro zájemce, a pokud se brzy přihlásíte,
máte šanci se jej také zúčastnit. Součástí je také

prohlídka dalších expozic Technického muzea
v Brně, které patří svou novou budovou i novými
expozicemi k nejlepším muzeím svého druhu.
Zaujme scénickým provedením i šířkou námětů.
Odpolední program věnujeme prohlídce expozic
na hradě Špilberku (případně dle zájmu i dalších
expozic a výstav). Odjezd z Frýdku-Místku, ze
starého autobusové nádraží je v 7.30 h. Cena zájezdu bez vstupů (v jednání vstupy zdarma, jinak
TM 70 Kč důchodci, 130 Kč ostatní) je 350 Kč. Přihlášky posílejte na e-mail bogar@seznam.cz nebo
SMS tel. 732 733 653 s kompletními údaji (jméno,
adresa, telefon). Zařazení do zájezdu bude po zaplacení zálohy po domluvě a K. Bogarem nebo
bankovním účtu spolku: 159367170/0300, v poznámce jméno plátce. 
(kb)

Pozvánka na výstavu Nevidět neznamená nevnímat
V Kulturním centru se bude 5. března konat
vernisáž fotografií Lubomíra Pavelčáka, který si
kvůli svému handicapu s nadsázkou říká Lichoočko. Od dětství totiž trpí vážným onemocněním
zraku, místo jednoho oka má akrylátovou protetiku a na druhém 18 dioptrií s vadou sítnice.
Fotoaparát začal používat jako nutnost, když se
potřeboval na cokoli podívat, např. nafotit si trasu apod., ale nyní už se stal jeho neoddělitelnou
součástí.
I když vidí opravdu velmi rozmazaně, dokáže fotit krásné a neobvyklé fotografie, kterým
skromně říká „cwaky“. Jeho typickým rukopisem
jsou takzvané „brýlovky“, které vytváří skrz své
brýle a kterými zaujal v poslední době i odbornou porotu různých soutěží. Za svoje fotografie

získal například Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje a také zvítězil v soutěži Vládního
výboru pro postižené občany Život bez bariér.
I přes nepřízeň osudu žije aktivním životem.
Coby zapálený cestovatel fotografie pořizuje
nejen u nás, ale i na svých toulkách v zahraničí, pravidelně vystavuje a publikuje. Zahraniční
země navštěvuje také s kapelami Ostband a R-Company, ve kterých hraje na baskytaru.
Přestože byly Lubomírovi na začátku rozdány
nepříznivé karty, hraje s nimi skvěle a jeho pozitivní přístup může být inspirací nejen pro další
handicapované, ale i pro nás všechny ostatní.
Přijďte se i vy podívat na cestování „trošku
jinak“, výstava potrvá v Kulturním centru až
do konce března.
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Výstava fotografií Lubomíra Pavelčáka

NEVIDĚT NEZNAMENÁ NEVNÍMAT
Vernisáž se koná 5.3.2018 v 16.00 hodin
v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí
5.3. - 29.3.2018

Otevřeno pondělí až pátek 8.00 - 20.00 hodin, sobota a neděle 14.00 - 20.00 hodin
vstup zdarma

KINO
pá 2.3. od 18:00 a so 3.3. od 19:30

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ
ZOUFALÉ VĚCI
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 83 min, cena 120,-, Bioscop
I když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát! Podle
knihy Haliny Pawlowské. Rež. F. Renč.
pá 2.3. od 20:00, so 3.3. od 17:00 a st 7.3. od 19:00

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
USA, drama/romantický, nepřístupný do 15 let, délka 105 min, cena 120,-,
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 3.3. 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.
ne 4.3. od 17:00 a út 6.3. od 19:00

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

www.kcfno.cz
více o autorovi: www.lichoocko.cz

Březen 2018

ČR, drama/komedie, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 120,-, 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.
st 7.3. od 17:00 a so 10.3. od 15:00

PRAČLOVĚK
VB, animovaný, přístupný bez omezení, délka 88 min, 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.
pá 9.3. od 18:00, so 10.3. od 19:30, ne 11.3. od 17:00 a út
13.3. od 19:00

TÁTOVA VOLHA
ČR, drama/komedie, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 130,-, Cinemart
Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit
s tím, že kromě jejich dcery Terezy, má ještě stejně starého nemanželského syna. To alespoň naznačuje pečlivě ukrytá a náhodně objevená dětská
kresba. Eva je rozhodnutá nečekané odhalení ignorovat, ale Tereza, které se
vlastní život sype pod rukama, se k přízraku nevlastního bratra upne. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha GAZ 21 po stopách
jeho bývalých milenek a přátel, aby o tajemství zjistily víc… Rež. J. Vejdělek.
pá 9.3. od 20:00 a so 10.3. od 17:00

RUDÁ VOLAVKA
USA, thriller, nepřístupný do 15 let, délka 139 min, cena 120,-, Cinemart,
titulky
Dominika Jegorovová má mnoho tváří. Je milující dcerou, primabalerínou.
Mistryní ve svádění a manipulaci. A především je špičkově vycvičenou
agentkou ruské tajné služby. Po ukončení tréninku je Dominika jako nejnebezpečnější volavka nasazena na Nathaniela Nashe, důstojníka CIA, který
řídí jednoho z nejdůležitějších špiónů v Rusku. Dominika s Nathanielem vede
souboj silných vůlí plný špionských triků, nedůvěry, ale především vnitřně
bojují s nevyhnutelnou vzájemnou touhou. Rež. F. Lawrence.
ne 11.3. od 15:00, st 14.3. od 17:00 a so 17.3. od 15:00

TRIKY S TRPASLÍKY
USA/Kanada, animovaný, přístupný bez omezení, délka 89 min, cena 120,-,
Fénix Distribution, dabing
Chloe a její maminka se už zase stěhují. Tentokrát si pořídily nádherný dům,
plný zvláštních zahradních trpaslíků. Brzy pochopí, že trpaslíci jsou skutečně
živí, a navíc mají dům chránit před hrozbou z jiné dimenze. Tohle dobrodružství si rozhodně nesmí nechat ujít! Rež. P. Lepeniotis.
pá 16.3. od 18:00 a so 17.3. od 17:00

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Norsko, rodinný, přístupný bez omezení, délka 104 min, cena 110,-, Cinemart, dabing
Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá

FRÝDLANT N.O.
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z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat, aby ji mohl
lapit a sníst. Rež. M. B. Sandemose.

pá 30.3. od 17:30

st 14.3. od 19:00 a pá 16.3. od 20:00

USA, životopisný, nevhodný do 12 let, délka 119 min, cena 110,-, Bontonfilm,
titulky
Příběh, který by vydal hned na několik životů. Vzestup z ničeho až na vrchol,
touhu, vášeň, pád na samotné dno a jeden z největších skandálů sportovní
historie. Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší krasobruslařky světa,
všichni si ji ale budou navždy pamatovat ve spojení s šokujícím útokem na její
soupeřku Nancy Kerrigan. Rež. C. Gillespie.

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
USA/Austrálie, horor, nevhodný do 12 let, délka 99 min, cena 120,-, Bontonfilm, titulky
Nejstrašidelnějším domem lidské historie je sídlo rodiny Winchesterů, které
stojí v Kalifornii v Americe. Postaveno je prý na tenkém pomezí našeho světa
a samotného pekla a duchové se v něm objevují už téměř 150 let. Děsivý
příběh sídla démonů ukáže horor od tvůrců Jigsaw se slavnou Helen Mirren
v hlavní roli. Rež. M. Spierig, P. Spierig.
so 17.3. od 19:00, ne 18.3. od 17:00 a út 20.3. od 19:00

PŘÁNÍ SMRTI
USA, akční, nepřístupný do 15 let, délka 103 min, cena 120,-, Forum Film,
titulky
Z laskavého doktora se stává vraždící monstrum poté, kdy jeho rodinu zasáhne tragická událost, při které mu násilníci zavraždí manželku a znásilní
dceru. Rež. E. Roth.
ne 18.3. od 15:00, út 20.3. od 17:00 a st 21.3. od 17:00

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Německo/Autrálie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena
110,-, Vertical Ent., dabing
Včelka Mája poletí za Jejím Veličenstvem včelou Císařovnou poprosit o to,
aby se její úl mohl zúčastnit slavných Medových Her. Včelí Císařovna Máji
vyhoví, ale pokud Mája prohraje, její úl přijde o všechny zásoby medu. Podaří se Včelce Máji a jejím kamarádům Medové Hry vyhrát? Rež. N. Cleary,
A. Stadermann.
po 19.3. od 18:00

EWA FARNA 10:
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
ČR/Polsko, hudební, přístupný bez omezení, délka 72 min, cena 120,-, APK
Cinema Service
Mimořádně poutavý hudební dokument mapuje deset let zpěvaččiny kariéry
a také sleduje přípravy na její jubilejní koncert. Rež. M. Linhart.
po 19.3. od 20:00 a st 21.3. od 19:00

NOČNÍ HRA
USA, krimi/komedie, nevhodný do 12 let, délka 100 min, cena 110,-, Vertical
Ent., titulky
Jason Batemana a Rachel McAdams ve filmu ztvárnili Maxa a Annie, jejichž pravidelné společenské herní večery s dalšími páry naberou obrátky ve
chvíli, kdy Maxův charizmatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou
vraždou, včetně falešných lupičů a federálních agentů. Takže když je Brooks
unesen, je to pořád ještě součást hry… nebo není? Rež. J. F. Daley, J. M.
Goldstein.
ne 25.3. od 15:00, st 28.3. od 17:00 a so 31.3. od 15:00

KRÁLÍČEK PETR
USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 89 min, cena 120,-, Falcon,
dabing
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní
- a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium - mezi ním
a obyvateli zahrady. Rež. W. Gluck.
ne 25.3. od 17:00 a so 31.3. od 19:30

MÁŘÍ MAGDALÉNA
VB/USA/Austrálie, drama, nevhodný do 12 let, délka 130 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Životopisné drama o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Narovnává obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista, z níž
dějiny udělaly prostitutku. Rež. G. Davis.
út 27.3. od 19:00 a so 31.3. od 17:00

TOMB RAIDER
USA, akční, nevhodný do 12 let, délka 122 min, cena 120,-, Forum Film,
titulky
V novém snímku se Lara Croft vydává po stopách svého otce, který záhadně
zmizel na zdánlivě opuštěném ostrově uprostřed Pacifiku. Rež. R. Uthaug.
st 28.3. od 19:00 a pá 30.3. od 20:00

ONI 2: NOČNÍ KOŘIST
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 85 min, cena 110,-, Vertical Ent.,
titulky
Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní
psychopati a podrobí je zkoušce až po ty nejzazší meze. Rež. J. Roberts.

JÁ, TONYA

BIO SENIOR
čt 8.3. od 10:00

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
ČR/SR/Polsko, drama, délka 115 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 4.3. od 19:30

PROFIL TEREZY NVOTOVÉ: ŠPÍNA
ČR/SR, drama, nevhodný do 15 let, délka 87 min, cena 90,- (FK 70,-), Falcon
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. První zamilování, tajné noční
dobrodružství, magická rána nad Dunajem... Její svět plný snů a touhy rozbije
znásilnění. Je to jako špína, která se nedá smýt. Jeden z nejoceňovanějších
snímků poslední doby získal Cenu české filmové kritiky a osm nominací na
Českého lva.
ne 11.3. od 19:30

PROFIL TEREZY NVOTOVÉ: MEČIAR
ČR/SR, dokumentární, nevhodný do 12 let, délka 89 min, cena 90,- (FK 70,-),
AČFK
Mrazivý portrét jednoho z nejkontroverznějších porevolučních politiků je zároveň svědectvím o událostech 90. let nejen na Slovensku, přináší však také
varování, že historie by se mohla jednoduše opakovat… Snímek uvádíme za
účasti jeho autorky slovenské režisérky a herečky Terezy Nvotové!
ne 18.3. od 19:30

FANTASTICKÁ ŽENA
USA/Chile/Německo/Španělsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 104 min,
cena 100,- (FK 80,-), Artcam, titulky
Snímek režiséra Sebastiána Lelia je originálním nadžánrovým pokusem
vzdorovat společenským stereotypům emancipačním příběhem, který si bere
stejným dílem z tvorby Alfreda Hitchcocka i Pedra Almodóvara. Autorův kousavý komentář ke krutosti diskriminace, která míří často na ty nejzranitelnější,
stojí na souhře naturalistických a lehce magických poloh a především na znamenitém múzickém výkonu herečky Daniely Vega.
ne 25.3. od 19:30

MOST NA KONCI SVĚTA
Chorvatsko / Srbsko / Bosna a Hercegovina / Francie, drama/krimi/thriller,
nevhodný do 12 let, délka 114 min, cena 110,- (FK 90,-), Balkanfilm
Je možné zkombinovat ducha a estetiku současných skandinávských thrillerů s pochmurným poválečným příběhem z jihovýchodní Evropy? Ve filmu
Branka Ištvančiće to možné je. A víc než dobře!

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 13.3. od 17:00

MALÝ PÁN
ČR/SR, loutková pohádka, délka 83 min, cena 80,- (děti a FK 60,-), A-Company
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný život
skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém najde, co
mu schází. Protože sám nemá pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se
přijít té záhadě na kloub. Pohádku z dílny známého loutkového divadla Buchty
a loutky režíroval Radek Beran.

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM
pá 16.3. od 16:00

DUNKERK
VB/Nizozemsko, akční/drama/válečný/historický, nevhodný do 12 let, délka
107 min, cena 110,- (studenti a FK 90,-), Vertical Ent., titulky
Oceňované válečné drama vizionáře Christophera Nolana vychází z událostí
kolem evakuace obklíčených francouzských, britských a belgických vojáků
z pláží severofrancouzského Dunkerku na jaře 1940.

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

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa,
DVD, CD, videokamery, satelitní
přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby. Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296
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SC OIL | ČERPACÍ STANICE | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí
tel.: +420 123 456 789 | e-mail | facebook

LUČNÍ
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PIKAT
CAR - -------------------- ikatec.cz
www.p

SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

LUČNÍ
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OCHR ATEC
P
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HOME-------------.cz
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uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

Zemní a výkopové
práce traktorbagrem
JCB 3CX,
tj. terénní úpravy,
septiky přípojky,
nakl. a vykl. palet

tel.: 732 461 755, F-M.

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
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