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V Janovicích se chystají „Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku“

JANOVICE – Janovice
čeká na podzim velká událost.
Po více než 25 letech se do Hradiska vrátí Ondrášovské slavnosti. Tento mezinárodní folklórní festival byl v druhé polovině
minulého století jednou z nejvýznamnějších
folklórních akcí v regionu a je spjat s takovými
osobnostmi, jakými byly Věra Šimková nebo

Zdena Kyselá.
Na prknech přírodního amfiteátru Hradisko se za 26 ročníků festivalu vystřídala řada
souborů domácích i zahraničních – ze Slovenska, Polska, Bulharska nebo Belgie. Hradisko
hostilo ale i interprety jiných žánrů. Pamětníci
vzpomínají především na koncert Waldemara
Matušky, Michala Tučného nebo Moravanky.

(Pokračování na str. 12)

Obecní web Janovic opět získal
první místo v soutěži Zlatý erb

JANOVICE – Na slavnostním ceremoniálu
dne 21. března byly v Ostravě vyhlášeny výsledky krajského kola v soutěži Zlatý erb – nejlepší
webové stránky měst a obcí. Náš web již potřetí
zopakoval svůj první úspěch z roku 2016 a byl
opět oceněn jako nejlepší webová stránka obce
i pro rok 2018. Ocenění si převzali zástupci obce
a zároveň Komise pro komunikaci s veřejností
Vladimír Kutlvašr a Lukáš Plánička.
Úspěch v soutěži Zlatý erb v letech 2016, 2017
a 2018 je známkou trvalé a mravenčí práce redakce na webu, nepřetržitého sběru a zpracování
informací a zároveň dodržování pravidel a povinností, bez kterých není možné web obce provo-

zovat. Máme za sebou tři roky práce – web byl
spuštěn na konci srpna 2015. Postupně optimalizujeme strukturu webu a udržujeme ho v aktuálním stavu. Byl spuštěn i zcela nový komunikační
kanál, který přináší novinky na mobilní telefon
a umožňuje operativní přenášení rychlých zpráv
a informací. Získali jsme velkou řadu příznivců,
trvalých čtenářů i odběratelů novinek. Jsme rádi,
že se tato práce proměnila v takové ocenění.
Poděkování patří také všem, kteří předávají
potřebné informace o akcích v obci, pořídí a poskytnou fotografie. Bez těchto podkladů by nebylo možné provozovat web v podobě, jaký máme.

Vladimír Kutlvašr



Foto: archiv obce

Protidrogový vlak – Revolution Train
25. dubna ve Frýdlantě nad Ostravicí
Revolution Train je unikátní a inovativní
projekt protidrogové prevence pro školy a rodiny, který varuje před riziky legálních i nelegálních drog. Jeho podstatou je interaktivita
a zapojení všech smyslů tzv. 5D technologie.
Vlakovou soupravu Revolution Train tvoří
celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž
se v několika rovinách odehrává příběh
o příčinách, vývoji a důsledcích drogové
závislosti. Návštěvníci protidrogového vlaku
tímto příběhem procházejí a díky možnostem
interaktivních technologií se aktivně stáva-

Zdržoval se neoprávněně
na území České republiky
FRÝDLANT – Policejní hlídkou obvodního oddělení ve Frýdlantě nad Ostravicí
byl v obci Ostravice zadržen cizinec, u kterého policisté zjistili, že se na území České
republiky zdržuje neoprávněně. Třiadvacetiletému muži byl rozsudkem Okresního
soudu ve Frýdku-Místku uložen mimo jiné
také trest vyhoštění, a to za majetkovou
trestnou činnost, kterou páchal na našem
území.
V současné době je s mužem vedeno
zkrácené přípravné řízení, ve kterém mu
za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí trest odnětí svobody
až na tři léta.

Odcizil k plotu
uzamčené kolo
OSTRAVICE – O řádně zajištěné pánské jízdní kolo přišel v sobotu dne 3. března jeho 22letý majitel. Poškozený muž si
své jízdní kolo řádně uzamkl lankovým
zámkem k oplocení rodinného domu v obci
Ostravice, odkud mu jej v době mezi 11.
a 13. hodinou odcizil zatím neznámý pachatel. Spolu s jízdním kolem také odcizil
cyklistickou přilbu, která byla na kole zavěšena. Majiteli byla touto krádeží způsobena škoda za více jak sedm tisíc korun.
Policisty byly ve věci zahájeny úkony
trestního řízení pro přečin krádež, za což
může být pachatel potrestán až dvouletým
trestem odnětí svobody. 
PČR

jí jeho účastníky. Vnitřní design vlaku svou
konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější „ocelovou
agresí“. Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech typů škol a jejich učitelé. Jde
především o děti a mládež ve věku 12–17
let. Další cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a dospívajícími ve věku 10–17 let a další

zástupci veřejnosti, kteří se zajímají o danou
problematiku.
Co děláte pro to, aby vaše dítě nebralo
drogy? Přijďte k nám, máme tisíce kladných
referencí.
Prohlídky pro veřejnost od 15.30–18.20
hodin.

NOVÉ ČESKO, nadační fond

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
tento měsíc se nese ve znamení rčení „duben, ještě tam
(za kamny) budem“. Byť mám k lidové slovesnosti vztah a respekt,
tentokrát radím určitě neposlechnout. Letošní duben bude měsícem bohatým na společenské dění a rozhodně není na místě zůstat
doma „za kamny“, a to ani myšlenkou. Před pár dny jsme oslavili
velikonoční svátky. Věřím, že jste si je podle chuti pořádně užili, ať
v klidu a pokoji nebo rozmařile již tradičním pondělním šmigrustem.
V letošním roce nás čekají akce k oslavám „400 let“ železářské tradice. Již od září
loňského roku můžete sledovat v každém vydání Frýdlantských novin články týkající se historie železárenství. Období třicetileté války a následných let vedlo k rozkvětu Frýdlantu nad
Ostravicí, blízkých obcí i celého okolí a my můžeme být právem hrdi na pracovitost, tvořivost
a zručnost našich předků. Snažíme se připomenout slavnou minulost a poukázat na to, že
tradice železárenství přetrvává dodnes v mnoha firmách a společnostech ve městě. Zároveň
představujeme současné podniky – úspěšné pokračovatele této profese, které se úpravami
železa a výrobků z něj zabývají dodnes. Toto povědomí a znalosti o našem městě se snažíme vštípit i našim školákům. Je pro ně připravena znalostní a zábavná soutěž, v níž se utkají
týmy našich dvou základních škol. Těším se i na výstavu litiny a smaltu. Sbírka, do které
jste přispívali svými artefakty, vskutku překvapila poklady, které se ve vašich domácnostech
zachovaly. Ano, kdysi to byly obyčejné popelníky, podnosy nebo díly kamen, dnes to jsou
často vzácní svědci umělecké historie.
V tomto měsíci vám chceme představit jeden z projektů, tzv. Bránu Beskyd, relaxační
oddychový park, na kterém již léta pracujeme. Seznámit se s ním budete moci například
ve Frýdlantských novinách či na stránkách města. Pokud vše půjde podle plánu, v létě bude
dokončena projektová dokumentace a zahájíme stavbu. Projekt se vytvářel i na podkladě
Strategického plánu města, na němž jste se mohli podílet i vy. Z původního návrhu na výstavbu čtyř polyfunkčních a bytových domů zůstala jen malá část a název, který zdomácněl.
Sami jste rozhodli o zachování zeleně po bývalé „fabrice dřevovýroby“. Za účelem rozšíření
zelené plochy byla v loňském roce odkoupena i část pozemků s areálem sousedících. Realizací tak dojde k výstavbě relaxační zóny v centru města. Na své si přijdou děti, pro které
tam vzniknou různé atrakce, vodní prvek přinese jistě příjemné osvěžení hlavně v letních
měsících. Nebudou chybět ani prvky určené k posilování a venkovním aktivitám pro mládež
i dospělé. V oddělené části parku si budete moci v klidu sednout na lavičku s knížkou v ruce.
Teď jsem v očekávání prvního „kopnutí“ do země a představy, že za rok si již budeme užívat
první části areálu.
Tak jaký tedy bude duben? Vrtkavý a proměnlivý? Počasí neodhadneme. Co se však
dění v našem městě týká, tak bude rozhodně pestré. Těším se, že se s vámi setkám, buď
na akcích města či kulturního centra nebo jen tak při procházkách v jarní přírodě.

Helena Pešatová, starostka města
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Město a obce ve služebním obvodu
PČR OO Frýdlant nad Ostravicí
MIKROREGION – Policie České republiky,
obvodní oddělení Frýdlant nad Ostravicí, přinesla
statistické údaje k nápadu trestné činnosti v mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Z nich je zřejmý eskalující nápad násilné trestné činnosti a majetkové
trestné činnosti převážně v roce 2013 a 2014.
Od roku 2015 pak lze pozorovat snížení celkového
nápadu trestné činnosti, což je trend v celé České
republice. Pokles ve zdejším služebním obvodu
byl loni opět nižší o 25 % než v roce 2016.
Ve služebním obvodu je 12 obcí, kdy průřezem zde dochází převážně ke krádežím vloupání
do vozidel, do rekreačních chat a jiných objektů,
ke krádežím volně odložených věcí v objektech či
jiných volně přístupných prostorách, poškozování
cizích věcí i zanedbávání povinné výživy. Dalším
obecně ohrožujícím jednáním pachatelů je jízda
pod vlivem návykové látky (alkoholu, OPL).
V dopravě v jednotlivých obcích byl zazna-

menán celkový počet 908 přestupků, z toho
bylo zjištěno 555 přestupků u překročení rychlosti v jednotlivých obcích, řešených policisty
OOP Frýdlant n. O.
Policisté se zabývají také preventivně informační činností pro základní školy a seniory. Zároveň byly provedeny kontroly na podávání alkoholu dětem v součinností s pracovníky městského
úřadu, rovněž byla provedena kontrola vozidel
taxi a jsou plánovány další kontroly, včetně kontrol vozidel autoškol, a to zejména ve spolupráci
s odborem dopravy. Kladně lze hodnotit spolupráci na úseku prevence kriminality s jednotlivými
obcemi, které vlastní snahou eliminovat trestnou
činnost, a tím zajistit bezpečí svých občanů, zřizují kamerové dohledové systémy. Jedná se
především o obec Ostravice (od r. 2015), obec
Čeladná (od r. 2016), obec Staré Hamry a město
Frýdlant n. O. (od r. 2017) a obec Pržno (2018).

Frýdlant nad Ostravicí

Sportovně-taneční zakončení zimy v ZŠ TGM

Když si letos v lednu všichni mysleli, že nejstudenější roční období máme zdárně za sebou,
únor nás velmi rychle přesvědčil o opaku. Mrzlo, až praštělo, dokonce napadl i sníh. Únor bílý
sice jak známo polím prospívá a příroda byla jistě ráda, že si může na chvilku odpočinout. Pravý
opak ale platí pro děti školou povinné. Ty jedou
na plný plyn, takže vítají každou příležitost, kdy
i ony mohou ubrat rychlost a zažívat něco jiného než vysedávání nad učebnicemi. Připočteme-li k tomu ideální sněhové podmínky, vyjde
nám jednoduchá rovnice, lyžařský výcvik. Ten
si ve stejném týdnu od 26. února do 2. března
2018 užili naši malí i velcí.
Sedmáci to měli krapet jednodušší, protože byli
na Bílé přímo ubytováni, na svah měli kousek a jedinou překážkou, dá-li se to takto nazvat, jim byl
docela velký mráz, který v průběhu celého týdne
venku panoval. Oni ale vše zvládli na výbornou.
Naši menší „prvostupňáci“ na tom byli jinak.
Jejich výcvik probíhal v odpoledních hodinách,
měl kratší hodinovou dotaci, jen povětrnostní podmínky byly stejné. Silný mráz po celou
dobu výcviku. Většinu nadšenců bílé stopy ale
neodradil a oni si vše užili na sto procent. Zá-

věrečné páteční závody i zábava jim pak byla
odměnou za odvahu a statečnost, s jakou si
lyžování celý týden na svahu užívali.
Po sportování jsme si dali chvíli pauzu, ale
na dlouho to nebylo. Na řadě byla zábava z poněkud jiného soudku, či vlastně jiné budovy.
Tu školní jsme vyměnili za sál Kulturního centra ve Frýdlantě n. O., kde si nejprve děti užily
karneval a poté jejich dospělé protějšky náš
reprezentační ples. První akci jako každoročně
hodnotíme ve verších:
Karnevalová 2018
Co se děje, co se stalo? V tělocvičně prázdný sál…
Kde se letos v Tégeemce koná karneval?
Vílo, šašku, princezničko i ty, milý draku,
v tomto roce malá změna, běž do kulturáku!
Nedělního odpoledne, jedenáctého března,
čekalo nás překvapení, které nikdo nezná.
Bavíme se, tančíme si, trošku poskáčem,
tentokráte s odborníkem, Jirkou Hadačem.
A nejen to, zas nás milí, rodičové překvapili,
neskutečné množství dobrot pro nás připravili.
Proto chceme poděkovat, jim za jejich práci,
a vedení kulturáku zase za legraci.

Pobavili jsme se spolu, vzpomínky nám zůstanou,
v příštím roce zase možná tady na shledanou!
No a náš ples? I ten předčil naše očekávání.
To, že vstupenky na něj patří k úzkoprofilovému
zboží, je již všeobecně známo. Vyzdobený sál,
skvělé pohoštění, přátelské prostředí, zajímavý
program, výborná hudba i zábava, bohatá tombola. To jsou věci, které jej dělají tím, čím je. Těm,
kteří jej organizují, však nejde jen o pobavení.
Především očekávají finanční zisk, který přinese
nákup nového vybavení školy či zajímavých pomůcek. Ten letošní je opět částka velmi vysoká
a my jsme za ni hodně vděční. Rádi bychom
touto cestou poděkovali těm, kteří jakkoli přispěli k jeho zdárnému průběhu. Kulturnímu centru,
kantorům, rodičům, sponzorům, kuchařkám, vystupujícím a všem ostatním, kteří pomohli. Společnými silami jsme to opět dokázali. Díky!
Na závěr nám dovolte připomenout, že budoucí prvňáčky a jejich rodiče čekáme již
ve čtvrtek 12. dubna 2018 v době od 13
do 17 hodin (viz plakát).
Koná se totiž zápis do 1. tříd a my se na vás
v ZŠ TGM už moc těšíme! 
lg

Preventivní programy na Komeňáku
Již několik let se naše škola intenzivně zabývá prevencí negativních jevů a pořádá řadu zajímavých akcí pro žáky prvního i druhého stupně.
S pomocí interaktivních programů se snažíme o to, abychom zlepšovali vztahy mezi dětmi
ve třídě, posilovali důvěru mezi učiteli a žáky,
učili je spolupracovat, pozitivně komunikovat,
naslouchat druhým a v neposlední řadě vhodným způsobem reagovat na kritiku. Žáci si osvojují prvky pozitivního sociálního chování, čímž
celkově rozvíjejí svou osobnost.
Pro každý ročník jsou pečlivě vybírány vhodné programy, ve kterých se učíme komunikačním dovednostem, jak se chránit v nebezpečných situacích, jak být dobrým kamarádem, mít
hezké vztahy s rodiči nebo jak správně naložit
s penězi.
Na prvním stupni probíhají preventivní programy hravou formou, aby se žáci cítili

ve škole bezpečně a příjemně. Naši prvňáci
se dozvěděli, jak se mají správně chovat ke spolužákům a být dobrými kamarády.
Programem je prováděla zkušená lektorka
Petra a její hodné i zlobivé loutky. Dozvěděli
jsme se něco o tom, jak se máme zdravit, jak
hezky požádat i poděkovat, pomoci kamarádovi
i rodičům nebo jak se zachovat v nenadálé situaci. Bylo toho mnohem více a dvě hodiny nám
rychle utekly, neboť jedna hra střídala druhou.
Některé si zahrajeme znovu a budeme se těšit na pěkné vztahy mezi spolužáky ve třídě
i ve škole.
Postřehy prvňáků:
„Už vím, že žalování není vůbec hezké.“
„Když kamaráda hezky poprosím, on mi určitě vyhoví.“
„Těším se, až si hru s talířem zahrajeme
znovu.“

Představujeme vám Sociální asistenci

Každý z nás se v průběhu života potýká
s více či méně náročnými situacemi, se kterými si umíme více či méně poradit sami. Ne
každý ale má to štěstí, že je obklopen rodinou nebo přáteli, na něž se může spolehnout
a kteří ho v těžkých chvílích podrží. A právě
pro ty, kteří už neví, jak svou situaci zvládnout,
je tu služba Sociální asistence.
Naši pracovníci poskytují pomoc a podporu rodinám s nezletilými dětmi, které se ocitly
v dlouhodobě nepříznivé životní situaci. Ta
může být spojena s:
- nevyhovujícím bydlením nebo jeho ztrátou,
- nelehkou finanční situací, kdy v rodině nejsou dostatečné příjmy na zajištění základních
potřeb, nebo je potřeba řešit dluhy a exekuce,
- obtížnou výchovou dětí nebo jejich školní
přípravou.
Poskytujeme také doprovod na různá jednání, například při vyřizování na úřadech nebo
komunikaci se školou, pomáháme zorientovat
se v systému sociálních dávek a s vyplněním
příslušných formulářů.

Sociální asistence působí v oblasti Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a přilehlých
obcích. Klienti nemusí nikam jezdit – jsme
terénní službou a podporu poskytujeme v přirozeném prostředí rodiny, tedy v jejich domácnosti. Spolupráce je sice postavena na smlouvě, kterou uzavíráme zpravidla na 6–12
měsíců s možností prodloužení, nicméně je
zcela dobrovolná a je možné ji kdykoli ukončit. Nejdůležitější je však samotná aktivita klienta – nepřebíráme za něj zodpovědnost, ale
pomáháme mu hledat cesty, jak řešit náročné
situace samostatně. A dobrá zpráva je, že
služba je poskytována zdarma.
Procházíte těžkým životním obdobím nebo
víte o někom, pro koho by naše služba byla
užitečná? Neváhejte nás kontaktovat, ať už
telefonicky na čísle 739 380 145 v pracovních
dnech od 7 do 18 hodin nebo prostřednictvím
e-mailu: asistence.koor.fm@slezskadiakonie.
cz. Můžete také osobně navštívit naši ambulanci, kterou provozujeme v kanceláři na Palackého 129 ve Frýdku-Místku, a to každé
úterý od 7 do 15 hodin. 
Iva Marszalková

Soutěž pro všechny: první frýdlantská šifrovačka
Šifrovací hra (též šifrovačka, šifrárna) je
(volně podle wikipedie) hra či soutěž, jejíž základní částí je luštění šifer. Na každém stanovišti získá tým zadání jedné šifry. Vyluštěním
získá informace o poloze dalšího stanoviště.
V současnosti je v České republice několik tisíc
pravidelných účastníků šifrovacích her.
Asi nejstarší šifrárna u nás je velmi prestižní brněnská TMOU (Hry se účastní pětičlenné
týmy, obvyklý počet týmů, které se probojují
předchozí kvalifikací, je kolem dvou set. Hra začíná v pátek večer a končí v sobotu před polednem. Motto této brněnské šifrovačky bývá: „Máš
IQ > 150? Tak to Ti stačit nebude…“). Naopak
už pro děti od 10 let je určena další brněnská šifrovačka DNEM. Jiné šifrárny probíhají každoročně v Praze (Bedna, Matrix, Po škole), ve Zlíně,
v Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové,
Jičíně i jinde. A samozřejmě v zahraničí.
První ročník frýdlantské šifrovačky proběhne
v úterý 24. dubna odpoledne. Na co se můžete těšit? Na příjemnou procházku po Frýdlantě
(trasa bude dlouhá asi 3 km), ovšem zpestřenou přemýšlením, luštěním, řešením úloh
různého typu. Soutěžit můžete v kategoriích

mladší a starší děti (od 10 do 14, od 15 do 18
let, nutný je písemný souhlas rodičů s účastí
na soutěži), dospělí (nad 18 let) a rodiny. Týmy
budou mít do pěti členů, v kategorii rodiny je
možno i víc. Protože se této šifrovačky zúčastní
i naši hosté ze zahraničí (ve škole bude zrovna
probíhat Týden přátelství s hosty z Indie, Itálie,
Německa a Slovenska), bude šifrovačka pro
kategorie starší děti a dospělí v angličtině. Vítězné týmy ve všech kategoriích dostanou větší
či menší ceny.
Kvůli organizaci prosíme zájemce, aby
do úterý 17. 4. přihlásili svůj tým (uveďte název
týmu, účastníky a jejich věk) mailem na adrese
svobodaj@gymfrydl.cz. Pozor: Počet účastníků
je omezen, proto raději s přihláškou neváhejte.
Obratem vám pošleme pozvánku s potvrzením možné účasti. Šifrovačka začne registrací přihlášených týmů před budovou gymnázia
(na náměstí T. G. Masaryka) v 15.00, soutěžit
se bude od 15.30 do 17.45, vyhlášení výsledků proběhne opět před budovou gymnázia
v 18.00. Místo pozdravu malá šifra (řešení pošlete s přihláškou :-) Tmnsěea!šsv!íeá!

Josef Svoboda, gymnázium

Malí lyžaři ze ZŠ TGM se mrazu nebojí.

ZŠ Frýdlant nad Ostravicí,
Komenského 420,

Tégemácké karnevalové rejdění v Kulturním centru Frýdlant n. O.

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí,
náměstí T. G. Masaryka
zve Vás a Vaše děti školou povinné

příspěvková organizace

zve všechny předškoláky a jejich rodiče
na

zápis dětí do 1. tříd
aneb

Putování vesmírem.

k

Zápisu do 1. tříd,
který se uskuteční

ve čtvrtek 12. dubna 2018
v době od 13:00 do 17:00 hodin v prostorách 1. stupně,

tentokrát na téma "Máme rádi zvířata ..."

Chcete se s námi proletět vesmírem a navštívit některé
planety?

Přijďte ve čtvrtek 12. dubna 2018

v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin.
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
www.zskomenskehofno.cz

Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těší se na Vás vyučující 1. stupně společně se svými žáky!
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry
„Výsledkem myšlení nemá být pocit, ale čin.“
(Vincent Van Gogh)

GYMNÁZIUM

Duben 2018

Srdcem, ne očima – workshop studentů BMA v ZŠ Satinka
V pátek 23. března k nám do školy zavítali
studenti z Beskydy Mountain Academy ve Frýdlantě nad Ostravicí, kteří měli pro naše žáky
připraven tvůrčí workshop s názvem „Srdcem,
ne očima“. Takto popsal pro Mikroregion své
zážitky náš žák Dominik Snášel ze 3. ročníku: „Při besedě jsme poslouchali, že nikdo se
nemá posmívat lidem, kteří jsou jiní. Povídali
jsme si, že se neposmíváme lidem s jinou bar-

vou obličeje. Nebo že má třeba pihy. Malovali
jsme obrázky. Povídání bylo strašně zajímavé,
moc se mi líbilo.“
Rádi bychom touto cestou poděkovali studentům BMA za skvěle připravený a zajímavý
projekt i za celý pro nás velmi obohacující den,
který s námi ve škole strávili.

(www.novaveszs.cz)
 odloučené pracoviště ZŠ Komenského

FRÝDLANT NAD

INTERNATIONAL
FRIENDSHIP WEEK
23. 4. - 27. 4. 2018

jubilea

Mezinárodní týden přátelství

Česká republika
Itálie
Indie
Německo
Slovensko

Celá akce bude zakončena 27. 4. 2018
v ……..hodin charitativním štafetovým během.

Staré Hamry

Ve dnech 23.–27. dubna se uskuteční
na Gymnáziu ve Frýdlantě nad Ostravicí projekt pod názvem „Mezinárodní týden přátelství“,
kterého se zúčastní naši i zahraniční žáci se
svými pedagogy ze středních škol a gymnázií.
Kromě našich žáků jsou pozváni také studenti z Itálie, Indie, Německa a Slovenska. Celá
akce je zaměřena na rozvíjení komunikačních
dovedností a prohlubování přátelských vztahů
mezi žáky a pedagogy jednotlivých zemí.
Program celého týdne bude zahrnovat prohlídku města Frýdlant n. O. a jeho okolí, návštěvu města Ostravy, spojenou s prohlídkou
kulturních a historických památek Moravskoslezského kraje. Součástí projektu budou také
společné sportovní aktivity.
Na závěr proběhne štafetový charitativní
běh pro čtrnáctiletého Vojtu, který chodí do 7.
třídy Speciální školy ve Frýdlantě n. O. Od narození trpí dětskou mozkovou obrnou, absolvoval již několik náročných operací a v současné
době podstoupí léčbu KLIM-Therapy v Sanatoriu Klimkovice. A protože zdravotní pojišťov-

na nehradí výdaje na další následné léčení,
Gymnázium ve Frýdlantě n. O. se rozhodlo, že
Vojtovi pomůže a na jeho pobyt v Klimkovicích
mu přispěje.
Jako jediná možnost se ukázala spolupráce s Charitou Frýdek-Místek. Každý občan
může přispět jakoukoliv částkou na účet č.
2113409397/2700, VS 1111. Do zprávy pro
příjemce je nutné napsat Charitativní běh pro
Vojtu. Každý finanční dar pomůže Vojtovi zlepšit jeho zdravotní stav.
Charitativní běh se bude konat v pátek 27. 4.
od 10 hodin na břehu řeky Ostravice u horního
frýdlantského splavu. Přijďte podpořit a motivovat všechny účastníky štafetového závodu.
Můžete přispět jakoukoliv částkou.
Štafetu poběží 10 týmů složených z pěti závodníků. Odhadujeme, že můžeme společně
uběhnout dohromady minimálně 100 km.
Co bude odměnou pro vás? Dobrý pocit, že
pomáháte potřebným.

Lucie Hoffmanová,

Gymnázium Frýdlant n. O.

Zábavné májové odpoledne
letos opět v areálu zahrádkářů

První máj je nejen svátkem práce, ale i oslavou jara, kdy se příroda již naplno probudila
ze zimního spánku. Může být ale také příležitostí k posezení s přáteli spojeným s poklábosením či zpěvem lidové písničky.
V tomto duchu jsme připravili již tradiční
májové odpoledne, a to stejně jako loni, tj.
1. května v areálu Domu zahrádkářů, začátek ve 13 hodin.
Bude připraveno občerstvení včetně točeného piva, účastníci si mohou i letos pochut-

nat na dobrém guláši z divočáka, budou i opékané párky či koláče.
Pro děti připravujeme opět skákací hrad
a letos si zájemci z řad malých návštěvníků
mohou nechat navíc vyzdobit tvářičky malováním.
Přijďte si odpočinout, popovídat anebo také
zazpívat s lidovými muzikanty. Budeme se těšit! V zastoupení všech pořadatelů vás zvou
frýdlantští zastupitelé za KSČM Dagmar Kozáková a Jaromír Drabina

V měsíci únoru 2018 oslavila své životní
jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Valerie Plačková, 85 let, Frýdlant
V měsíci březnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Albertová, 93 let, Frýdlant
pan Eduard Kaňák, 87 let, Frýdlant
paní Anna Večeřová, 93 let, Frýdlant
pan Eduard Paseka, 86 let, Frýdlant
pan Josef Šrubař, 86 let, Frýdlant
paní Marie Vávrová, 93 let, Frýdlant
paní Marie Tomková, 85 let, Frýdlant
paní Vlasta Galasová, 92 let, Frýdlant
pan Ladislav Konečný, 87 let, Lubno
paní Josefa Skotnicová, 87 let, Lubno
pan Cyril Brabec, 86 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
oznamuje,
že v pátek 18. 5. 2018
bude městský úřad
z provozních důvodů uzavřen.

Očkování psů proti vzteklině
v místní části Lubno – 12. 5.

Očkování psů proti vzteklině proběhne
v místní části Lubno v sobotu dne 12. května
na místech:
13.00–13.30 h. – u požární zbrojnice
13.30–14.00 h. – u restaurantu TUTTO
(býv. pohost. „U Bumbaly“)
Náhradní očkování nebude prováděno.
Poplatek za vakcinaci jednoho psa činí
100 Kč. Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička.
Odbor ŽP

Staré Hamry
Přehled bohoslužeb v dubnu
Staré Hamry
22. 4., 29. 4. v 11.30

Jaro je tady…

Bílá
8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. v 10.30

Jarní vymetání a kontrola komínů
Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů
proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 5. 5.
a v pátek 11. 5. a v sobotu 12. 5. Práce bude
provádět Kominictví Rostislav Velička. Zájemci
o tuto službu nechť své závazné objednávky
nahlásí nejpozději do pondělí 30. 4. na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky (558
637 310, 602 204 969) anebo e-mailem na ad-

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu
Termín konání: 26. 5. 2018
Zemědělské družstvo: 10.35 – 10.45
Gruň: 11.15 – 11.25
Jamník: 11.40 – 11.50
Základní škola – Hotel ČERTŮV HRÁDEK:
12.00 – 12.10
Most: 12.20 – 12.30
Samčanka za obecním úřadem: 12.40 – 12.50
Obec Staré Hamry – NO, ZO a PNEU

Divadlo: Navarro-Haudecœur
Mátový nebo citron aneb Lupič v nesnázích
Lákavý svět divadla. Do premiéry chybí tři dny. Režisérce vše přerůstá přes hlavu, hlavní
hvězda je na pokraji nervového zhroucení, technika nestíhá. Protekční synek plete repliky
a výstupy, proslulý milovník neumí text. Všichni mají spoustu báječných nápadů, leč snaha se
zvrtne v kolotoč zábavných situací. Vzrůstá napětí. Přichází večer slavnostní premiéry a dění
na jevišti se mění v jednu velkou kalamitu…

28. 4. 2018 v 19.00 – Divadlo Mir – Ostrava-Vítkovice
Odjezd autobusu v 17.30 hodin od OÚ.
Cena lístku 260 Kč a 360 Kč.
Lístky možno objednat do 17. 4. 2018 na OÚ minimální počet 40 osob.

rese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se
u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50
kW musí čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně, při sezónním provozu 2x za rok.
U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x
ročně. Kontroly spalinové cesty se u všech
těchto spotřebičů musí provádět jednou ročně.
Písemný zápis s výsledkem kontroly by měl obdržet každý žadatel o tuto službu.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví
své životní jubileum:
Pan Bohuslav Baláš - 55 let
Pan Lubomír Kubačák - 55 let
Paní Jana Červenková - 60 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme
pevné zdraví !

Z kalendáře akcí
28. dubna: Zájezd do divadla Mir
5. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
11. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
12. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
26. května: Svoz nebezpečného odpadu
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Duben 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
první čtvrtinu roku máme za sebou, stejně tak jako velikonoční svátky,
a snad si konečně začneme užívat jarních dnů a teplejších slunečních paprsků.
K jaru patří i uklízení ve vašich domovech a zahradách, při kterém vzniká
zvýšené množství různého odpadu. Abychom vám ulehčili, připravili jsme pro
vás v areálu bývalého kravína nové sběrné místo velkoobjemového a elektroodpadu, kde můžete tyto odpady odevzdat vždy v sobotu od 10.00 do 12.00
hodin, stejně jak jste zvyklí u biologicky rozložitelných odpadů. Na sběrném místě můžete odevzdat
i řádně svázaný papír či složené kartonové krabice. Obě sběrná místa budou pravidelně otevřená
od 14. dubna do konce listopadu. Věřím, že tímto opatřením přispějeme i k udržení pořádku na sběrných místech tříděného odpadu, kde se čím dál častěji hromadí odpady, které se do nádob nevejdou
nebo tam nepatří. Koncem března začaly úpravy v patře budovy školy, které je hojně využíváno
místními spolky. Jen bych chtěl uvést na pravou míru některé „zaručené informace“, že chceme
některé aktivity ze školy dostat pryč nebo snad někoho vyhodit. Není to pravda, ba naopak, chceme,
aby byla budova školy více využita a nesloužila jen jako skladiště. Tyto úpravy jsou již dlouhodobě
plánované, jen se trošku změnila dispozice místností k plánovaným účelům. Z důvodu nevyhovující
statiky stropů pro pohybové činnosti nad třídou mateřské školy bude tato místnost využita pro plánované rodinné centrum. Pohybové aktivity, jako je cvičení žen, nácvik vystoupení souboru Pilky či cvičení mladých hasičů budou přestěhovány do vedlejší místnosti. Ještě k upřesnění informací ohledně
rodinného centra. Tuto místnost nebudou využívat jen maminky s malými dětmi, kterým budou vyhrazeny především dopolední hodiny, ale plánované využití je pro všechny generace od kojenců až
po seniory. Centrum bude podle zájmu využíváno pro různé kroužky, besedy, přednášky, tvořivé
dílny, jazykové kurzy, ale i pro schůzky výboru klubu seniorů, organizačního výboru Sochových slavností apod. V neposlední řadě může být využito pro mateřskou školou. A když jsem u toho upřesňování informací, tak se k vám určitě donesla jedna ze „zaručených“, že starosta ve Lhotce propaguje
firmu, která bude dovážet obědy, aby mohl zavřít školní kuchyň. Tuto zprávu bych taktéž rád uvedl
na pravou míru. Již dlouhodobě a čím dál častěji se na mne obracejí převážně starší občané, kteří
vzhledem k svému věku nejsou schopni nebo nemají možnost si zajistit donášku obědů ze školní
kuchyně až do domu, zda bychom jim tuto službu nezajistili. Bohužel v současné době není v možnostech obecního úřadu tuto službu pravidelně zajistit. Obecní úřad má k dispozici jedno auto, které
bývá často mimo obec, a jednoho zaměstnance, který je pracovně plně vytížen a občas potřebuje
čerpat dovolenou, může mít nemocenskou apod. Nehledě k tomu, že tyto požadavky na donášku
obědů jsou i o prázdninách, kdy naše školní kuchyň nevaří. Z tohoto důvodu jsem oslovil firmu Aleš
Přibyla s možností zajištění této služby. Tato firma je ochotna dovoz obědů zajistit až od určitého
množství objednaných jídel, jejichž počet je nad kapacitou školní kuchyně, a věřím, že stávající strávníci, kteří již využívají školní kuchyň jí ať z důvodu ceny nebo kvality obědů zůstanou věrni. Nicméně
beru jako povinnost starosty zajistit nejen starším občanům jakékoliv dostupné služby, které jim
ulehčí, zjednoduší a zpříjemní život v obci. Případný dovoz obědů externí firmou určitě nebude mít
vliv na uzavření kuchyně při mateřské škole, která bude obcí vždy podporována. Moje vize je naopak
její rekonstrukce a modernizace, aby se zvětšila její kapacita. Proto jsem již v minulém roce zařadil
rekonstrukci školní kuchyně do seznamu místního akčního plánu vzdělávání Frýdek-Místek.
Možná jste někteří zaregistrovali, že za kaplí zmizely tři vzrostlé smrky. Tyto stromy byly pokáceny z důvodu ochrany obecního i soukromého majetku, kdy při velkých větrech se nadzvedával
kořenový bal a hrozilo jejich vyvrácení. Na jejich pokácení bylo vydáno řádné povolení a místo
stromů bude vysazena nová zeleň.
V současné době čekáme na vydání stavebního povolení na opravu a rozšíření místní komunikace od kostela po autobusové stanoviště s výstavbou chodníku a připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Tuto akci bychom chtěli realizovat v co nejbližším možném termínu,
abychom mohli navázat na již opravenou komunikaci kolem obecního úřadu, na kterou se nám
podařilo sehnat část finančních prostředků z dotace MMR programu rozvoje venkova a koncem
března nám na ni byl vydán i kolaudační souhlas.
Jak už jsem vícekrát psal, jestli máte nějaké náměty, přání, potřebujete pomoc nebo informace,
přijďte na obecní úřad, neboť jen přímou komunikací dostanete informace nezkreslené a pravdivé.
Je škoda, že na veřejné schůze zastupitelstva nechodí více občanů, protože i tam se dovíte přesné
a pravdivé informace a po jeho skončení je vždy dán prostor pro vzájemnou diskuzi. Do prvních jarních
dnů vám přeji hodně sluníčka, zdraví, elánu a hlavně dobré nálady.
Zdeněk Kubala, starosta

Informace k odpadovému hospodářství

Sběr velkoobjemového, nebezpečného
a elektro odpadu v obci Lhotka:
V sobotu 7. dubna 2018 na prostranství
u bývalého kravína od 8.00 do 9.40 hodin.
Nebezpečné odpady – mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků
a jiných chemikálií, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či
rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Velkoobjemové odpady – skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – pouze kompletní a nerozebrané!!! – lednice, mrazničky,
sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry,
telefony a ostatní domácí spotřebiče.
Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí 9.
4. a 23. 4. 2018. Biologicky rozložitelný odpad rost-

linného původu, velkoobjemový a elektroodpad:
Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu u bývalého kravína bude
otevřeno od 12. dubna do konce listopadu vždy
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Během pracovní doby obecního úřadu po tel. domluvě.
Větve z ořezu stromů a keřů pro štěpkování
je možno ukládat kdykoliv na označené místo
mimo ohrazený prostor. Ukládejte větve bez
hlíny a kořenů.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je tvořen rozložitelnou hmotou. Velká část bioodpadu vzniká nejčastěji z údržby zahrad. Do bioodpadu patří tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny,
listí, zbytky rostlin, dřevní štěpka, piliny apod.
Do tohoto odpadu nepatři gastroodpad
(zbytky jídel), uhynulá zvířata apod.
Současně se sběrem bioodpadu je možné odevzdat i velkoobjemový a elektroodpad. Je možné
odevzdat i řádně svázané balíky papíru či složené
kartony. NE!!! Nebezpečné odpady a pneumatiky.

Na prostřených stolech skleničky s přípitky
a dárečky od dětí z mateřské školy, po stranách
sálu výstavka fotografií z exotických krajů světa,
ve vázách květiny. Takové bylo přivítání pro členy
lhoteckého klubu seniorů v pátek 9. března na jejich výroční členské schůzi. Do velkého sálu pohostinství Pod ořechem jich přišlo přes čtyřicet, aby
u malého pohoštění bilancovali úspěšné uplynulé
období, ale stanovili si i program na období další.
Po slavnostním zahájení nejprve všem zazpívala v lašských krojích lhotecká děvčata, ale
pak se už po přípitku předsedy klubu hodnotilo.
Kromě každoročních akcí, jako je vaječina, výlet, opékání buřtů, krmašová zábava a přátelský
večírek, se lhotečtí senioři loni navíc aktivně
podíleli na 37. Setkání českých a slovenských
Lhot, Lhotek a Lehot. Novinkou v činnosti bylo
i promítání filmu o Etiopii a návazná beseda
s lhoteckou cestovatelkou po této exotické zemi.
Následně přednesená zpráva o hospodaření byla optimistická. Proti stejnému období
minulému roku se stav pokladny opět zvýšil,
a proto si členové klubu pro další období mohli schválit i zvýšení příspěvku při významných
osobních a životních událostech. Schváleny

byly i změny ve složení výboru klubu.
Pravidelným a vítaným hostem na „výročce“,
ale i na jiných akcích seniorů, bývá starosta obce
Zdeněk Kubala. Ve svém vystoupení shrnul to
nejdůležitější, co se v minulém období ve Lhotce
vykonalo, a seznámil všechny i s nejbližšími záměry a událostmi, které občany obce čekají.
Samozřejmě, že se hovořilo i o přípravě nového plánu činnosti klubu. Konkrétní akce i termíny
už rozpracuje výbor, který v novém složení bude
nadále činnost lhoteckých seniorů řídit, usměrňovat a své členy o nich v předstihu informovat.
A protože se výroční členská schůze uskutečnila den po mezinárodním svátku žen, dostaly všechny přítomné ženy kytičku. K dovršení pohodového
setkání ve slavnostní atmosféře přispěla i kuchyně
pohostinství Pod ořechem. Připravené jídlo, po kterém byla schůze ukončena, všem chutnalo.
V dalším období bude snahou výboru zvýšit
informovanost svých členů tak, aby se co nejvíce zúčastňovali i akcí jiných lhoteckých složek.
Tou nejbližší vlastní akcí, na kterou pro změnu
senioři pozvou ostatní Lhoťany, bude smažení
vaječiny, které se u sportoviště na Kuříně uskuteční v květnu. 
Pavel Pasek

Po „výročce“ o „výročce“ seniorů

Lhotka

Vítání občánků ve Lhotce
V pátek 16. března v odpoledních hodinách
jsme v sále Obecního domu slavnostně přivítali
čtyři malé občánky Lhotky. O kulturní program
se postarali jejich starší kamarádi, kteří jim zahráli a zazpívali několik písniček a přednesli
básničky. Po přivítání starostou obce, zápisu
do pamětní knihy a předání drobných dárků následoval přípitek a malé občerstvení, při kterém
si rodiče a ostatní příbuzní mezi sebou popovídali. Třem holčičkám a jednomu chlapečkovi
přejeme hodně zdraví, štěstí a rodinné lásky.

Nabídka stravování

Nabízíme možnost odběru obědů z jídelny MŠ
Lhotka, příspěvková organizace, v ceně 60 Kč.
Bližší informace u vedoucí ŠJ p. Závodné v pracovní dny od 8.00 do 9.30 v mateřské škole.

Zápis dětí do MŠ p.o. Lhotka

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu
9. května v době od 8.00 do 12.00 v budově mateřské školy. Žádosti o přijetí a Přílohu k žádosti
o přijetí dítěte do mateřské školy (potvrzení lékaře) si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových
stránek obce Lhotka. Podáním vyplněné žádosti
a Přílohy k žádosti zákonným zástupcem v mateřské škole v den zápisu se zahájí přijímací řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.

Ukliďme Česko
– ukliďme Lhotku

Obec Lhotka se letos poprvé připojí k celonárodní úklidové akci UKLIĎME ČESKO!
Sejdeme se v sobotu 7. dubna v 7.45 hodin
před obecním úřadem, kde všichni dobrovolníci
obdrží jednorázové rukavice, pytle pro sběr odpadů a instrukce o místech, kde se bude uklízet.
Nezapomeňte vhodnou obuv, případně pevné
rukavice. Za příznivého počasí po akci, která je
plánována cca do 11.00 hodin, opečeme buřty
na Kuříně a nebude chybět ani drobné občerstvení. Připojíte se také a uklidíme společně Lhotku?

jubilea
V měsíci dubnu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Emílie Mertová, nejstarší
občanka obce – 92 let
Marie Fojtíková – 75 let
Jaroslav Fojtík – 65 let
Alena Balogová – 60 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

noví občánci
V únoru se rodičům Lucii a Ivovi Vláškovým
narodila dcera Natali.
Holčičce přejeme, aby dobře prospívala,
byla zdravá a rodiče z ní měli radost.

rozloučili jsme se
V lednu jsme se rozloučili
s panem Miroslavem Šrubařem,
nejstarším občanem Lhotky.
Rodině a pozůstalým upřímnou soustrast.

Místní poplatky do konce května

Upozorňujeme, že do konce měsíce března
byla splatnost místního poplatku za psa. Doposud není zaplaceno 51 psů.
Pro platbu poplatku převodem používejte: č.
účtu 1690539349/0800
PES – V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího
psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty, nebo domu
za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 500 Kč (250 Kč u vybraných
rekreačních objektů se špatnou dostupností pro vývoz TKO). Dle směrnice umístěné na http://www.
obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012
čl.6. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu, za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce na-

psat vaše jméno – 500 Kč za osobu. Poplatek
zaplatit do 31. 5. daného roku.
odpady podnikatelé – V.S. vaše číslo domu,
za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat jméno firmy – částka, dle podepsaných
smluv. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku
Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační poplatek se platí 2x ročně se splatností 15. 1. za II
pololetí 2017 a 15. 7. za I. pol. 2018 – doposud
nejsou uhrazeny 2 poplatky za rok 2017.
Poplatek za hrobové místo – všem poplatníkům, kterých se to v letošním roce týká, byly
zaslány nové nájemní smlouvy na 10 let, kde
jsou informace o výši platby, číslo účtu a VS.
1 kopii je třeba vrátit zpět na obecní úřad. Doposud podepsané smlouvy a poplatek za hrobové
místo neodevzdali dva nájemníci. Od roku 2019
budou nájemní smlouvy vystavovány na 15 let.

Dětský karneval aneb olympiáda začíná

V pořadí třetí akcí letošní lhotecké plesové sezóny se stal dětský karneval, který proběhl v neděli 28. ledna. Při přípravě karnevalu jsme se nechali volně inspirovat blížící se zimní olympiádou.
Na všechny účastníky čekaly jako každoročně soutěže, tanec, tombola, neodolatelné sladké
rakvičky a jiné dobroty. Zvlášť soutěžily menší
děti, které třeba zdolávaly překážkovou dráhu,
zkoušely dopravit pomocí hokejky puk do branky nebo vybarvovaly medaile. Za splnění všech
disciplín získaly sladkou odměnu. Starší děti byly
rozděleny do čtyř družstev, které se utkaly při čty- áni, spidermani, strašidla a další.
řech soutěžích. Soutěžící si mohli např. také vyVěříme, že se dětem letošní karneval líbil,
zkoušet střely na branku nebo biatlon (místo lyží užily si spoustu zábavy a budou na něj rády
posloužily papíry, místo pušky míčky), otestovali vzpomínat. Děkujeme také všem, kteří tuto akci
jsme rovněž jejich teoretické znalosti týkající se finančně podpořili.
olympijských her. I školáci soutěžili
s velkým zápalem, a tak byli proto
nakonec odměněni úplně všichni,
Firma Aleš Přibyla, Metylovice 226 nabízí dovoz
kteří se zapojili, neboť přece není
obědů až do vašeho bydliště. Výběr obědů se
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Vyvrcholením programu byla
provádí z jídelního lístku a to ze 4 druhů. Vaříme
bohatá tombola, ze které si snad
také stravu pro diabetiky a lidi na šetřící dietě.
každý odnesl nějakou tu pěknou
cenu.
Letošního karnevalu se zúCena jídel do jídlonosičů je 78,- Kč
častnilo menší množství dětí
Cena
jídel do zatavených obalů je 83,-Kč
ve srovnání s uplynulými roky.
Možná to bylo způsobeno rozbíhající se chřipkovou epidemií, díky
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle
které prořídly řady zejména těch
736 626 905, kde získáte podrobnější informace o
odrostlejších, školou povinných.
Většina dětí přišla v krásných dovozu stravy, ceny obědů, jak získat jídelní lístek
maskách, na parketu to spolu
a jak objednat.
roztáčely havajské tanečnice,
Vyzkoušejte a dohodněte si s námi podmínky
princezny, šmoulinky, berušky,
dodávek obědů.
baletky a mezi nimi pobíhali indi-

NABÍDKA NA DOVOZ OBĚDŮ

Děkujeme za přízeň a těšíme se na spolupráci
Ing. Aleš Přibyla
Metylovice 226
739 49 Metylovice
IČ: 11540672
DIČ: CZ6808192017
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Když se řekne „knihomol“
Tak, jak se liší člověk od člověka, tak je
čtenář a čtenář. S výše uvedeným názvem se
může zdobit člověk, který hodně a rád čte. Tak
to chápu já a snad všichni „dospěláci“. Ale dejte tuto otázku našim nejmenším? A kdy jindy
než v měsíci březnu, kdy v dětském povědomí
„živíme“ heslo: Březen – měsíc knihy.
Týdenní témata tohoto měsíce se točí kolem
knih. Nejen v tomto měsíci se snažíme probudit
u našich dětí zájem o knihy, učíme je, jak s nimi
správně zacházet, co můžeme v knihách najít. Děti si nosí do školky svoje nejoblíbenější
knížky, pyšně se chválí kamarádům, kdo jim čte
doma pohádky před spaním. Barevné obrázky
střídají písmenka, číslice, které začínají pojmenovávat…
Již tradiční návštěva knihovny v Bašce se
stala vyvrcholením našich aktivit k tomuto tématu. Ve čtvrtek 15. března jsme se mohli kochat velkou sbírkou knih, výkladem zajímavostí, ale také čtením paní knihovnice, které touto
cestou mnohokrát děkujeme, ale v neposlední
řadě i nedávno otevřenými, ještě novotou vonícími prostorami, které v budoucnu najdou určitě

mnohé využití k příjemným akcím a setkáním.
„Děti, co myslíte, komu říkáme KNIHOMOL?“
Protože čeština je bohatý jazyk a fantazie
našich dětí není menší, bylo určitě velice zajímavé, co naše „poklady“ šeptaly do ouška knihovnici Dajaně Zápalkové. Ale protože si každý

z dětí mohl vzít sladkou odměnu a občerstvit se
nápojem, věřím spolu s paní učitelkou Radkou,
že i v tom mají jasno!
A co náš Diky? Působil na nás spokojeně,
prý má nového kamaráda! Dobrou knihu!!!

Marta Blažková,

učitelka MŠ Kunčičky u Bašky

Zimní muzikohrátky s Vlaďkou Gavlasovou

Výběrové šetření v domácnostech
– Životní podmínky 2018
Od 3. 2. do 27. 5. 2018 provádí Český statistický úřad výběrové šetření o životních podmínkách domácností pod názvem Životní podmínky 2018.
Český statistický úřad provádí v době od 3.
února do 27. května každoroční výběrové
šetření o životních podmínkách domácností
v České republice pod názvem Životní podmínky 2018 (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem
34 evropských zemích. Dalším cílem je získat
data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v 11 575 náhodně vybraných domácnostech. Šetření budou provádět speciálně
vyškolení tazatelé, kteří se budou prokazovat

občanským průkazem a průkazem tazatele
či průkazem zaměstnance ČSÚ s příslušným
pověřením. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených
skutečnostech.
Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat je pro ČSÚ nesmírně důležitá, neboť
tato data nemohou získat jiným způsobem.
Případné dotazy směřujte na pracovníka
ČSÚ Ostrava pověřeného řízením šetření Životní podmínky 2018 Zlatuši Gazdovou, tel.
595 131 272. 
Za spolupráci všem
 děkuje Krajská správa ČSÚ v Ostravě

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

Na konci února, kdy zima kouzelným proutkem vyčarovala sníh, přikryla vodní hladiny
ledem a stromy oblékla do bílého, zavítala
do naší Mateřské školy v Bašce paní Zima
v podání Vlaďky Gavlasové.
Přinesla dětem pohádku, při které jim představila šamanský buben, zvonkohry a různá chřestidla. Naučili jsme se novou písničku, doprovodili
ji hrou na tělo, zatančili jsme si zimní taneček
s originální zvonkohrou Koshi, která je výjimečná
svým jedinečným zvukem. Velkým zážitkem pro
děti bylo bubnovat na africké bubny Djembe. Společně jsme si vyzkoušeli, jak bubny šeptají i halasí.
Na konci programu se děti zklidnily při hudební relaxaci doprovázené zvukem indiánské
flétny a pocítily i moc tónů zpívající tibetské mísy.
Zimní muzikohrátky jsme si užili a už teď se
těšíme, kdy nás paní Gavlasová opět navštíví.

Ivana Eliášová

Ukázka zdravého cvičení jógy pro starší děti
Mají naši teenageři
potíže se zády? Dlouhé
sezení ve škole i doma jim
nesvědčí? Málo se pohybují? Přijďte vyzkoušet cvičení jógy, zaměřené právě
na zdravá záda a doplnění
energie. V pondělí 16.
dubna proběhne ukázka cvičení pod vedením
zkušeného cvičitele Vítězslava Orama v sálku
podlahového studia Evans (u cihelny, 1.p.) v 16–
17.30 hodin za menší dobrovolný příspěvek.
Cvičím v Bašce již několik let se dvěma skupinami lidí každé úterý a plánuji nabídnout podobné cvičení také pro starší děti ve věku 12–18 let,
v případě zájmu pravidelně od září 2018, později
po rekonstrukci školy v tělocvičně. Unie jógy připravuje dotační program, takže by cvičení bylo
zdarma nebo jen s mírným poplatkem.
Jóga je ideální pro hluboké uvolnění a protažení páteře i těla a zdá se, že dnes teenageři
toto velmi potřebují. Současně to vnímám jako
výzvu pro sebe, zda se mi podaří vás zaujmout.
A výzva i pro vás, nakolik jste pružní a schopni
vnímat plynutí energie v těle. Myslím, že i uklidnění a zvládání stresu je velmi užitečné. Jóga
není náboženství, ale čistě vědecký systém, jak
se naučit vnímat svoje tělo a dech. Zde nepožadujeme žádný výkon nebo známky, cvičení
si děláme pohodlné, ale účinné. Je určeno pro

začátečníky i pokročilejší, necvičím náročné
sestavy ani power-jógu. Jsem sám zvědav,
jak starší děti zareagují a pokusím se cvičení udělat tak, aby bylo přínosné pro všechny.
Uvědomuji si sám, že možná kdybych se s jógou setkal v mladším věku, naučil bych se více
uvolnit, získat sebevědomí a můj život by se
mohl odvíjet trochu jinak.
Nepromarněte tuto příležitost a přijďte se
podívat a třeba jen něco vyzkoušet. Není se
čeho bát, ani se stydět, možno přijít i s jedním

rodičem. Pro zájemce z řad dospělých uvádím
současný rozvrh cvičení, kam je možno se
v omezeném počtu ještě přihlásit: každé úterý cvičíme v Evansu 16–17.30 hodin pro starší
a poté 18–19.30 hodin pro všechny na Obecním úřadě Baška, zasedací místnost, 2.p. Těším se na naše setkání!
Srdečně s pozdravem:
„Jóga pro zdraví těla i ducha!“
Váš Vítězslav Oram,
kontakt: vit.oram@seznam.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

Pržno
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Duben 2018

Děti a senioři vynesli Moranu pryč z Pržna

Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2018–2019
do Mateřské školy Pržno bude přijímána

ve čtvrtek 3. května 2018

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

Závody na kolech začínají, přidejte se

Po úspěšných minulých ročnících seriálu
závodů horských kol (MTB), který je určen pro
všechny věkové kategorie 1–99 let, se letos
pokračuje dál. Novinkou v tomto ročníku je, že
si záštitu nad závody převzal známý místní DJ
JIMM sound team.
„Další novinkou je, že jsme přidali novou destinaci závodního kolbiště na Hukvaldech. Těšte
se, tady se vyřádíte. Těšíme se na vás a hlavně
na vaše děti, které si vychutnají startovní nervo-

zitu a vítězný pokřik v cíli,“ zvou pořadatelé.
Více najdete na http://cyklistika.skprzno.cz/
category/aktuality/
Termíny závodů:
22. 4. 2018 – Hodoňovice
6. 5. 2018 – Sviadnov
20. 5. 2018 – Staříč
10. 6. 2018 – Lubno
18. 8. 2018 – Hukvaldy
8. 9. 2018 – Pržno

Vydejte se na zájezd do Polska za květinami

Máte rádi květiny? Tak to si nenechte ujít zájezd do Polska, který se bude konat 12. května.
Jednodenní výlet je spojený s možností nákupu květin, keřů, travin a stromů za nízké ceny.
Čeká na vás bohatý sortiment a výborná kvalita nabízených rostlin, odborné poradenství,
ukázkové zahrady. Během dne se můžete těšit

na prohlídku zahradnictví Kapias v Goczalkowicích, spojenou s vedlejším prodejem sazenic květin všech druhů a Japonské zahrady
v Pisarzowicích.
Přihlášky přijímá do 15. dubna Ludmila Kovářová na mobilu 604 27 48 48. Čas odjezdu
autobusu z Pržna bude ještě upřesněn.

Mladí hasiči zahájili sezónu 2018
První letošní soutěž, které jsme se zúčastnili, byla Hadicová a uzlová štafeta v Místku.
Starší žáci si zde vybojovali krásné 9. místo
a mladší žáci se umístili na 13. místě. Taky

jsme zde navštívili garáže s technikou profi
hasičů, kde nás provedl technik výjezdové jednotky. Měli jsme možnost si vyzkoušet trénink
hasičů v polygonu, na běžícím pásu a na nekonečném žebříku. V nejbližší
době nás čeká branný závod
ve Fryčovicích, zkoušky odbornosti Preventista.
Od května začíná Moravskoslezská liga mladých hasičů
a okrsková soutěž. V okrskové
soutěži v loňském roce získali
starší A 3. místo, starší B 8. místo
a mladší 7. místo.
Za MH
Daniela a Jakub Adamcovi

Uklidíme společně naši obec

Pokud vám záleží na tom, v jakém prostředí všichni žijeme, pojďte přiložit ruku k dílu.
Vezměte děti a zúčastněte se tradiční akce
Ukliďme Pržno, ukliďme Česko. Bude se konat
v sobotu 21. dubna. Zúčastnit se může každý
bez ohledu na věk či pohlaví. Sraz účastníků
bude na parkovišti u Občanského centra v osm
hodin ráno.
„Udělat nepořádek je snadné, těžší je to pak
napravit. Udělejme tedy společně něco pro
naši vesničku, bude se nám tu pak žít lépe.
S sebou si vezměte jen pracovní oblečení
a dobrou náladu. Ochranné pomůcky a pytle

Zapojte se do nové
akce Kvetoucí Pržno

Mnozí prženští spoluobčané už o tom vědí
a pořizují sazenice a truhlíky. Pokud to není váš
případ, zbystřete! Mohli byste propást hned dvě
skvělé příležitosti: 1. Vyhrát hodnotné ceny a 2.
především udělat svět hezčí (přinejmenším Pržno).
Proto vězte, že pokud chcete pomoci k rozkvětu naší obce, pak k tomu máte doslovnou
příležitost. Jak na to? Osaďte svá 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 deset nejzajímavějších, které postoupí do finále. Finále proběhne v rámci
Dne obce v sobotu 16. 6. 2018. 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. června
2018. Přestože pranostika velí zůstat v dubnu
ještě za kamny, pojďme to spolu vyhnat do květu!

K zahradničení a zvelebování Pržna
srdečně zvou Michael Václavík a Petr Blokša

rozdáme my,“ řekl starosta Pržna Petr Blokša
a dodal: „Naší snahou bude především vyčistit
okolí řeky Ostravice a okolí potoka, okolí lesa
a kolem polních cest.“

krátce z obce
Postavíme Máj
a upálíme čarodějnice
Oblíbená akce Stavění Máje a pálení čarodějnic se kvapem blíží. Letos se bude konat
v sobotu 28. dubna v areálu za hasičskou
zbrojnicí. Sraz pro všechny čarodějnice, strigy, strašidla a jiné nadpřirozené bytosti je
v 15 hodin. Vezměte tedy své děti i pohádkové bytosti, které s vámi sdílí vaši domácnost,
a přijďte. Pořadatelé připravují soutěže o nejlepší masku, soutěže a hry, večer pro dospělé
hudbu a zábavu. O občerstvení se postarají
hasiči, kteří postaví Máju.

Využijte možnosti
očkování psů
Máte doma psa? Využijte možnosti očkování,
které proběhne 30. dubna 2018 od 8 hodin před
Občanským centrem Pržno. Akce se zopakuje
na stejném místě také 7. května od 15 hodin.
Přivítáme jaro s cimbálem
Posezení u cimbálu aneb vítáme jaro písní
a tance. Tak se jmenuje akce, která se bude
konat v sobotu 14. dubna v sále Občanského centra v Pržně, a to od 16 do 19 hodin.
S programem vystoupí Dětský folklórní soubor
Ostravička. Vstup je zdarma. Občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni.

Retro party nás
zavede do minulosti
Přijďte si zavzpomínat a hlavně zatančit
na Retro party. Bude se konat v sobotu 7.
dubna v sále Občanského centra v Pržně
od 20 hodin. Odhoďte zábrany a pobavte se
jako zamlada.

V naší pěkné vesničce Pržno již po několik let
vítáme jaro. Tak tomu bylo i letos 21. března.
Klub seniorů s dětmi ZŠ se sešel před budovou Občanského centra v Pržně, aby společně
s dětmi přivítali jaro.
Předseda klubu p. Mališ zhotovil slaměnou
figuru zimní stařeny Morany, kterou jsme pak
nesli přes celou vesnici až k hodoňovické lávce,
kde jsme Moranu zapálili a hodili do řeky Ostravice, aby už zima odešla z kraje a nastalo jaro.
Děti ze základní školy společně s vychovatelkou Bohdanou Janešíkovou, se kterou máme
velmi dobrou spolupráci, přednesly pěkné jarní
básničky a seniorky z klubu zazpívaly na uvítání
jara pěkné písničky.
Jaro do vsi jsme pak symbolicky donesli
nazdobenou jarní větvičkou, kterou připravila
a hezky vyzdobila členka klubu p. Kaňáková.
Akce Vynášení Morany se všem velmi líbila
a jsme hrdí na to, že právě v naší obci se tato
tradice stále dodržuje. Cestou zpět jsme si
v Hospůdce u nádraží dopřáli malé občerstvení
a při cestě domů na nás z mraků zasvítilo sluníčko jako důkaz toho, že jsme jaro opravdu přivolali. Výbor Klubu důchodců v Pržně

Průvod dětí a seniorů šel od školy až k řece Ostravici a na most.

jubilea
Duben je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Ludmila Herotová – 87 let,
paní Veronika Blokšová – 50 let.
Vážené dámy, přejeme vám všechno nejlepší k vašim narozeninám, spoustu dalších
krásných let plných štěstí, zdraví a samozřejmě i životní pohody, elánu a lásky.
OÚ Pržno

Na mostě si všichni zazpívali, nejdříve děti,
pak jejich starší doprovod.

Nakonec bylo Morana podpálena a vržena
do řeky. Sbohem, zimo.

Oprava silnice začíná, obrňte se trpělivostí
Začíná oprava silnice III/48425 ve směru
od Bašky, přes Pržno až do Frýdlantu nad Ostravicí. A tím se blíží i největší dopravní omezení
za poslední roky. Stavba propukne tento měsíc
a práce potrvají až do konce října 2018.
„Už teď firma Strabag předložila harmonogram pravděpodobných prací, ze kterého vyplývá, že naše vesnička bude zasažena po celou

dobu rekonstrukce. Je naplánováno celkem 11
etap a pět z nich se týká naší obce. Občas budou
probíhat i souběžně,“ nastínil starosta Pržna Petr
Blokša. Jak dále řekl, celá silnice se bude frézovat, budou se opravovat vpusti. Řešit se budou
mimo jiné sanace a recyklace povrchů a nakonec
i pokládka ložné a obrusné vrstvy. Ve druhé polovině dubna se začnou frézovat úseky I-VII (Baška

křižovatka – Pržno hřbitov P. Marie) a posléze začne recyklace za studena po jednotlivých úsecích
I-VII. Doprava bude svedena do jednoho pruhu
a řídit ji mají semafory. Lidé tak musí počítat s tím,
že jim cesta potrvá mnohem déle. „Bude to velké.
Ale na druhou stranu velice potřebné. Obrňme se
proto všichni trpělivostí a těšme se na nově opravenou silnici,“ dodal starosta.

Tomáš Kolesa: V naší škole máme skvělý tým lidí
Co se o škole v Pržně ví, anebo neví? S ředitelem naší základní a mateřské školy Tomášem
Kolesou si povídal Michael Václavík, zastupitel
obce Pržno.
Tomáši, co je ve škole nového? Zvenku to vážně vypadá, že škole vládne ´zimní
spánek´…
„Je toho spousta, i když se o tom asi neví.
Opak je pravdou. Všichni učitelé procházejí docela intenzivním vzděláváním. Hlavním cílem
je kvalitní výuka. Alenka Garbová absolvovala
88hodinový mentorský výcvik, díky kterému
může dávat zpětné vazby a podporovat profesní
růst jiných učitelů. Status certifikované mentorky
je úspěch. Celý tým prochází 80hodinovým kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Je
to cesta k činnostnímu učení, k fintám, jak využít
přirozenou zvídavost dítěte, ne ji krotit. Žáci se
učí diskutovat, uvědomovat si chyby, přemýšlet,
vyjadřovat svůj názor, sebereflexi a práci v týmu.
Učitelský tým v mateřské škole zase prochází
vzděláním zaměřeným na předškolní dovednosti. Snažíme se podpořit a ukotvit sebevymezení,
vlastní identitu učitelů. Abychom znali své silné stránky i slabiny, věděli, kde je naše těžiště
a kam jít. K tomu nám slouží zavedení Profesního
rámce.
Pracujeme na vizi školy. Každá fungující firma,
organizace potřebuje mít konkrétně formulovanou vizi. Na konci prázdnin se proto sejde celý
tým zaměstnanců školy a školky a budeme ji
spolu dotvářet a formulovat na dvoudenním výjezdním zasedání.“
Jak na vaše snahy reagují kolegové?
„Skvěle spolupracuje škola a školka. Usilujeme o školního asistenta, který by doprovázel
děti na mimoškolní akce. Pomáhal by nám právě
v době, kdy se sborovna vzdělává. Myslím, že
už teď se nám spolu s asistenty daří pracovat
s žáky, kteří mají různé vývojové obtíže. Provedli
jsme revizi snad všeho tady uvnitř. Od pomůcek,
přes veškeré smlouvy, archiv software, IT techniku a mnohé jsme změnili, zlepšili nebo zrušili.“
Zdá se, že ten výčet nekončí! Proč tyhle zásadní informace více neprezentujete
navenek?
„No, asi by se lehce dalo popsat několik stran,
ale velmi nerad říkám hop, dokud jsem nepřeskočil. Je to všechno v běhu a výsledek je ještě
daleko. Nebude to rok, maximálně dva, ale spíše
pět let bez ´pětiletky´.“
Tak nevím, jestli to nazvat skromností
nebo špatnou prací ´oddělení reklamy´…
(Směje se) „Práce je vážně na roky a není mi

vlastní vytrubovat do světa o věcech, které nejsou ukončené. Navíc jsem tak trochu introvert.
Máme ale skvělý tým, dobře spolupracujeme
a rozbíhá se spousta fajn projektů. Za všechny
třeba Čtenářský kroužek Dáši Stýskalové. Děcka
tam chodí ráda, baví je to, je to tvořivé. Hodně
toho taky podniká družina – nacvičují představení, vystupují, tvoří…“
A co technická stránka školy?
„Toho je taky víc. Ale zase budeme mluvit
o budoucnosti. Ta blízká je vytvoření chybějící šatny zaměstnanců, kuchyňského koutku.
O prázdninách budeme řešit tepelnou izolaci
budovy, výměny kotlů. Největší projekt – tvořivá
dílna (malá dřevostavba) pro rozvoj manuální
zručnosti, kulturní akce, ale i návrhy na počítači
apod. Projekt je hotový, ale protože jsme vázáni
na dotace, musíme počkat na vyhlášení příslušného programu, abychom měli z čeho stavět.“
Je skvělé, že je obnoven průchod přes
lávku k nově budovaným obecním a školním hřištím u řeky, ne?
„Za to bych chtěl hodně poděkovat rodinám
pana Rady a pana Manďáka. Je to pro nás
velká úleva, děti můžou mimo dopravu popojít
přes lávku a budou v přírodě, u řeky, na dvou
multifunkčních hřištích. Z toho všeho mám vážně radost. Velmi mne taky potěšil zájem rodičů
a vyplnění dotazníku, který dostali v loňském
roce. Ten měl ukázat spokojenost rodičů se
školou a jedním z výsledků byl důraz na kvalitu
výukového procesu.“
Zaslechl jsem taky obavy některých rodičů, jak si poradí děti po odchodu z Pržna
do větších škol. Prý máte problém stihnout
látku podle osnov. Jak to vidíte ve svém
předmětu, v matematice?
Obecní úřad Pržno zve všechny příznivce folklóru na

Posezení u cimbálu
aneb
vítáme jaro písní a tancem

Sobota 14. dubna 2018 v 16.00
sál Občanského centra Pržno
účinkuje: DFS Ostravička Frýdek-Místek
občerstvení zajištěno

vstup zdarma

Těšíme se na Vás!

Takový názor mě udivuje. S posledními páťáky jsme nejenže stihli probrat všechno předepsané učivo, ale měli jsme i dost času na opakování a přesahovali do učiva šesté třídy. Testy,
které děti dělaly, taky celkově ukázaly standardní,
průměrný výkon. A to ještě pro časový limit, který neumožnil pokračovat dál. Jinak by byly děti
ve svém výkonu dost nad průměrem. Každopádně zkusím znovu požádat školy ve Frýdlantě
o zpětnou vazbu.“
Neodpustím si nezmínit ještě jednu bolest
zdejší školy – stížnosti na stravu.
„Proběhly namátkové kontroly, které potvrdily,
že výdej jídla probíhá, jak má. Základní problém
je, že kuchyně, odkud jídlo dovážíme, nenabízí výběr. Proto se mnohým nemůžeme trefit
do chuti. Sám si někdy pochutnám a někdy mi
jídlo taky nesedne jako třeba jiné věci okolo nás.“
A je možné tohle nějak řešit?
„Můžeme zkusit oslovit jiné firmy provozující
školní stravování, napadá mne ale jen Scholarest, jiné už asi nejsou. Otázkou je, jestli díky
přísným normám, které ve školním stravování
jsou, se něco významného změní.“
Na závěr se zeptám, co vidíte jako největší problém školy?
Pro poklidný provoz školy potřebujeme o pár
dětí více, abychom naplnili provozní kapacity.
Takhle se pohybujeme stále na hraně obsazenosti tří až čtyř tříd, což není dobré hlavně z hlediska personálního. Proto zvu rodiče budoucích
prvňáčků k zápisu dne 5. dubna od 13 do 16 hodin. 
Michael Václavík
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Ostravice
kos informuje

Senioři oslavili Mezinárodní den žen
V sále Hotelu Freud se ve středu 7. března
sešli členové klubu, aby společně oslavili Mezinárodní den žen. V úvodu všechny přítomné
přivítal předseda našeho klubu a poté příjemnou atmosféru umocnilo vystoupení žáků ostravické základní školy. Vystoupení se všem moc
líbilo a žákům a paním učitelkám patří velké poděkování. Věříme, že setkání s nimi nebylo poslední. Po milém programu dětí přítomní muži
obdarovali ženy květinou a vkusnou gratulací
a všichni jsme si připili na zdraví. Odpolední
setkání se vydařilo a přítomní se spokojeně
rozcházeli do svých domovů.

Druhou velmi zajímavou akcí
byla návštěva retro výstavky
uspořádané žáky a pedagogy
naší základní školy. Na této výstavce se podíleli také členové
našeho klubu, kteří na žádost vedení školy zapůjčili několik exponátů.
Příští akce – exkurze do pivovaru v Kunčicích pod Ondřejníkem se koná dne 11. dubna,
odjezd autobusu je v 10 hodin od nádraží Ostravice. Zájemci se mohou přihlásit v místním
informačním centru. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. (JN)

Školka zve rodiče dětí k zápisu

Zápis nových dětí do mateřské školy pro
školní rok 2018/19 se uskuteční v úterý 15.
května od 14 do 17 hodin v budově mateřské
školy. Rodiče si musí vzít s sebou rodný list dítěte a doklad o povinném očkování.
Mezi kritéria pro přijetí dětí patří povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou pěti
let do měsíce září, přednostní přijetí tříletých dětí
pocházejících ze spádového obvodu, očkování
dítěte jako zákonná podmínka přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších pěti let.
V letošním školním roce 2017/18 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 82 dětí.

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

Hotel Freud vás zavede do Karibiku
Piráti z Karibiku I – severní Antily. Tak se
jmenuje přednáška cestovatele Jiřího Kolbaby,
která se bude konat v Hotelu Freud ve středu
18. dubna od 18 hodin. Přijměte pozvání, čeká
na vás výprava do hlubin Karibiku.
„Po Kryštofu Kolumbovi se sem plavili další
evropští mořeplavci, které brzy vystřídali noví
osídlenci a posléze i piráti. O prosperitu celé

noví občánci
V měsíci březnu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Matyáše Skubíka, rodičů Lukáše Skubíka
a Petry Rychetské
Martina Viktora Vrubla, rodičů Martina Vrubla
a Petry Kökényové
Sofii Janošcovou, rodičů Radima Janošce
a Moniky Slezákové
Elišku Repčíkovou, rodičů Marka Repčíka
a Jany Padisakové
Elišku Zlou, rodičů Petra Zlého a Simony Zlé
Nelu Večeřovou, rodičů Jakuba Večeři
a Lenky Večeřové

karibské lokality se významně zasloužily miliony afrických otroků. Dnes malebné rozsáhlé
souostroví láká cestovatele i turisty z celého
světa. Navštívíme Panenské ostrovy a mnoho
exotických ostrovů Malých a Velkých Antil,“ zve
cestovatel.
Pro vstupenky a rezervaci kontaktujte prosím recepci hotelu na recepce@hotelfreud.cz

Sběr pneumatik
Ve dnech 24. 3. – 21. 4. 2018 budou mít
občané Ostravice znovu možnost bezplatně se zbavit starých nepotřebných pneumatik.
V této době bude možné takové pneumatiky uložit na sběrném dvoře v Ostravici
v pravidelné provozní době:
středy 12.00 – 15.00 hodin
soboty 9.00 – 12.00 hodin
OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE

Šťastným rodinkám přejeme hodně
zdraví a klukům a holčičkám
krásné dětství.

Duben 2018

Přes tisíc dobrovolníků opět uklidí Beskydy

Spolek Čisté Beskydy pořádá 8. května
již čtvrtý ročník nejrozsáhlejší úklidové akce
v Beskydech, která nese název Poděkuj
horám. Letos se již tradiční úklid uskuteční
na osmi výchozích místech v celých Beskydech. Vloni přilákala akce do lesů 1700 lidí, ti
nasbírali přes 20 kontejnerů odpadu.
Dobrovolníci, kteří budou chtít symbolicky
úklidem poděkovat horám, se mohou o druhém květnovém státním svátku vydat na Ostravici k Transformátoru, do Třince pod Javorový,
na Morávku, Visalaje, do Malenovic a Čeladné
k Cyrilce, nebo také na dolní stanici lanovky v Trojanovicích a na Javorník u Frenštátu.
Na všech uvedených místech budou od 9 do 14
hodin v označeném stánku koordinátoři z řad
široké veřejnosti, partnerských firem i známých
osobností rozdávat pytle na směsný odpad
a plasty. Dobrovolníci si mohou zvolit libovolnou trasu procházky s tím, že naplněné pytle
pak odloží na kterémkoliv uvedeném sběrném
místě. Jako poděkování organizátorů dostanou
na oplátku multifunkční sportovní šátek.
Naprostá většina půjde do lesa krokem,
sportovci – milovníci horského běhu – mohou
výpravu podniknout v lehkém tréninkovém
běžeckém tempu. Pro milovníky běhu budou
během dopoledne připraveny tři speciální tréninkové úklidové trasy pod dohledem elitních
českých běžců a reprezentantů. Společný trénink s pytli v ruce má poukázat na to, že na začátku vzniku myšlenky akce Poděkuj horám
stáli právě běžci z Beskyd, kteří sem chodili
trénovat a při tom sbírali v přírodě odpadky.
Za celodenní snažení bude příjemnou tečkou posezení v areálu koupaliště Sluníčko
na Ostravici. Společné setkání všech dobrovolníků bude tentokrát připraveno v duchu
posezení kolem táboráku. Kromě celé plejády
výborných českých folkových muzikantů zpestří odpoledne již od 14 hodin dva interpreti, kteří
v uplynulém roce doslova ovládli česká rádia.
Pro prvních 250 dobrovolníků připravili organizátoři chutnou odměnu. Pro všechny zájemce
bude k dispozici několik kytar, společně s hu-

debníky si tak u táboráku může zahrát úplně
každý. Tradičně se všichni účastníci úklidu mohou těšit na bohatou tombolu, soutěž o nejkurióznější nález nebo fotosoutěž.

Také letos podpoří akci mnoho partnerů,
mezi nimiž je i Rekreační centrum Sepetná.
Více informací naleznete na facebooku spolku
Čisté Beskydy nebo na www.cistebeskydy.cz

Ruku k dílu přiložil i známý hudebník Mirai.

Účastníci úklidu na Ostravici dostali loni i občerstvení.

Zdolejte 32 vrcholů a pomozte tak dětem

Pokud máte rádi hory, pokud se rádi procházíte po Beskydách, pokud rádi pomáháte
druhým, přijměte výzvu a zdolejte 32 vrcholů.
Krom toho, že se možná dostanete na místa,
na kterých jste ještě nikdy nebyli, pomůžete
i dobré věci. Pořadatelé totiž podpoří Soukromou základní školu speciální pro žáky s více
vadami v Ostravě a vy jim v tom můžete výrazně pomoci.
Akce se jmenuje 32 vrcholů Beskyd 2018.
Cílem je zdolat je a vyfotit se u toho. K dispozici
budou trička s logem a právě výtěžek z prodeje půjde nemocným dětem. A jak to všechno
funguje? „Není třeba žádné registrace. Jen si
stáhnete seznam vrcholů či aplikaci 32 vrcholů Beskyd a můžete vyrazit. Fotky zasílejte
do zpráv, prosíme jen o „vrcholovky“ (tam, kde
je to možné). Vaše vrcholovky budou sdíleny
do patřičného alba daného vrcholu, proto nezapomínejte také na popisek fotky. Někdy to
z fotky nejde poznat. Takže nám pošlete třeba
fotku z Lysé hory a napíšete „ahoj, posílám foto

z Lysé“,“ uvedla za pořadatele Denisa K. Trička
si zájemci mohou objednat již nyní v dubnu přes
stránky www.facebook.com/32vrcholuBeskyd.
Myšlenka založit tuto akci se zrodila v roce
2016. Dali se dohromady čtyři pořadatelé
a koncem roku založili profil na Facebooku.
„Seznam i logo jsme si vytvořili sami a skoro
den po zveřejnění výzvy již stránku olajkovalo kolem 100 lidí. V tu chvíli jsem do projektu
vstoupila i já, jelikož mou prací je online marketing a na sociálních sítích pomalu žiju. Takže jsem pomohla s texty pro výzvu a snažila
jsem se tomu dát trochu marketingu. Během
pár dnů jsme měli tisíce účastníků, kteří byli
nadšení z výzvy a my nestačili koukat, jaký
to má úspěch,“ pokračovala Denisa. Koncem
roku 2017 parta nadšenců už věděla, že chce
pokračovat a posunout výzvu trochu dál. „Proto jsme potřebovali do týmu další posilu, která
nám nyní pomáhá s administrací, sháněním
sponzorů a vším, co už jsme nezvládali. Všichni jsme vlastně kamarádi, kteří rádi navštěvují

hory, a hlavně nás baví, když můžeme tímto
projektem pomáhat i jiným,“ usmála se Denisa.
Kolik se zúčastnilo lidí výstupů minulý rok,
není zjistitelné. Co spočítat naopak lze, je výtěžek z prodeje triček. Celých 140 tisíc korun bylo
vybráno pro mobilní hospic Ondrášek.
Letos se cíle pozměnily, a navíc přichází
i další změna v podobě nového webu, kde si
registrovaný účastník může (ale také nemusí)
zapisovat své výkony a také sledovat, jak jsou
na tom ostatní registrovaní účastníci.
A kam všude se akcí můžete dostat? Jde
o vrcholy: Lysá hora, Smrk, Malchor, Čertův
mlýn, Travný, Malý Smrk, Radhošť, Radegast, Malý Travný, Tanečnice, Ropice, Zimný,
Magurka, Velký Polom, Malý Polom, Folvark,
Slavíč, Kobylanka, Nořičí hora, Velká Stolová,
Ostrý, Zmrzlý vrch, Skalka, Javorový, Burkův
vrch, Pustevny, Smrčina, Čuboňov, Malá Stolová, Nad Kršlí, Šindelná a Velký Lipov. Bonusovým vrcholem bude nejvyšší hora Beskyd
Babí hora.

Poslední hokejový zápas sezony se skutečně vydařil
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 od 8.00 do 9.00 h.
- Mazák – před domem pana Kuboše čp. 503 od 10.00 do 10.20 h.
- před restaurací „U Tkáčů“ od 10.35 do 11.00 hod.
- dolní – autobusová čekárna u pana Mohelníka 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 zároveň Obecnímu 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.

Poslední hokejový zápas dětí z Ostravice v sezoně 2017/2018 se konal v sobotu 10. března na kluzišti v Ostravici. Nekompromisní
dětské hokejové derby skončilo přátelskou remízou, takže spokojeni byli všichni a mohli dostat nějakou sladkost na závěr sezóny.
Velké poděkování patří všem, kteří po celou sezónu dbali na kvalitu ledu i sportovní vyžití dětí. 
Foto: rodiče
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Malenovice

slovo starosty
Vážení občané,
s přicházejícím jarem obec připravuje realizaci řady investičních akcí. Čeká nás dokončení rekultivace svahu Borová, výstavba chodníku od zastávky Božoň – Konečná, rekonstrukce místní komunikace Dilík - cesta Ke mlýnku, včetně výhybny na komunikaci okolo
Žídka, úprava plochy pro likvidaci TKO – separačního hnízda v centru obce, doplnění dětského hřiště o venkovní fitness prvky, které mohou využívat zejména senioři a rodiče či
rozmístění odpadkových košů a laviček v centru obce.
K chodníku bych chtěl uvést, že se měl podle uzavřené smlouvy se zhotovitelem začít
stavět 1. dubna. Záleží samozřejmě na počasí a na tom, zda bude sníh, což v době uzávěrky těchto novin nemůžu předvídat. V případě, že nám do této stavby nějak dramaticky
nezasáhne počasí, chodník by měl být hotový nejpozději do konce června. Bude se budovat
po levé straně ve směru z Frýdlantu na Konečnou. Položíme na něj zámkovou dlažbu,
chodník bude dlouhý 300 metrů. Plánujeme na něm vybudovat také veřejné osvětlení a položíme optický kabel pro přípravu dohledového kamerového systému obce.
Milí spoluobčané, začalo nám jaro, podle mnohých nejkrásnější období roku. Přeji vám,
abyste si ho ve zdraví užili a na jarních procházkách načerpali spoustu sil. 

Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Skauti se opět sejdou na Ivančeně

Skauti malí i velcí, s kníry i culíky, se sejdou
na tradiční pietní akci u mohyly na Ivančeně.
Sraz se bude konat v sobotu 21. dubna. Již
podruhé se tak půjde k novému a předělanému
pomníku. Skauti z blízka i z dáli společně poputují k Ivančeně, kam mohou donést kámen
s podpisem. Kromě slavnostního ceremoniálu
bude u mohyly také pestrý doprovodný program.
Program:
9.00 vztyčení státní vlajky

11.00 skautská mše na mýtině nedaleko
Ivančeny
12.00 slavnostní ceremoniál u mohyly
14.00 svěšení vlajky
Pokud jste méně zdatní horalové nebo
cestujete na Ivančenu s malými benjamínky,
světluškami či vlčaty, můžete si cestu zkrátit
a svézt se od nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí autobusem k Hotelu Bezruč. Autobus
bude od nádraží jezdit v intervalu 30 minut od 9
do 11 hodin.

Jarní badmintonový turnaj

Další ročník jarního turnaje v badmintonu se
konal v neděli 25. března. Celkem se jej zúčastnilo sedm borců z Malenovic a blízkého
okolí.
Hráli jsme v jedné skupině systémem každý
s každým, a to na dva sety do 15 bodů s rozdílem dvou bodů. Vítěz byl znám po 21 odehra-

ných zápasech.
Stal se jím Přemysl Mer. Na bedně se ještě
umístili Karel Fiedor a Antonín Plucnara. Dalšími borci byli Alexander Gola, Patrik Fiedor,
Ondřej Mer a Ondřej Polách.
Děkujeme také pečlivé zapisovatelce Gabce
Fiedorové. 
Za sportovní komisi A. P.

Akce 
v Rosničce
Rosnička připravuje
oslavu Dne země

Učíte děti lásce a úctě k přírodě? Tak to
si nenechte ujít akci, kterou pořádá centrum
volného času U rosničky v pátek 20. dubna.
Děti si připomenou význam třídění odpadu,
odnesou si výrobek, zasoutěží si, aby si připomněly význam tohoto dne.

Přijďte si vyměnit semínka
Protože je tady jaro, připomíná centrum volného času U rosničky, že provozuje tzv. Semínkovnu. „Lidé si k nám můžou přijít pro semínka
zajímavých a netradičních nebo i tradičních
plodin. Zároveň nám můžou poskytnout svá
semínka. Aktuální seznam naší Semínkovny
naleznete na našich stránkách www.urosnicky.
eu nebo se můžete domluvit s Blankou na tel. č.
724 144 368 a ta vám ráda a ochotně poskytne
další informace,“ uvedla Miluše Plevová.

Naučte se správně
pracovat se psy

Canicross Beskydy ve spolupráci s Rosničkou pořádá besedu o individuálních mushingových disciplínách. Bude se konat ve čtvrtek
5. dubna od 18 hodin v Obecním domě Malenovice. Dozvíte se něco málo o historii tohoto
sportu v zahraničí i u nás v Beskydech. Seznámíte se s jednotlivými disciplínami a dostanete
spoustu rad, jaké jsou vhodné pro vás i vašeho psa. Pořadatelé budou mít k prohlédnutí
i vybavení pro tento sport. Svou účast potvrďte
na emailu: mikusova.barbora@email.cz .
HASIČI Z MALENOVIC VÁS ZVOU NA

STAVĚNÍ MÁJE
•V PONDĚLÍ 30. 4. 2018
•OD 17.00 HODIN



Foto: Tomáš Chromčák

•U HASIČSKÉ ZBROJNICE

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

4. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
a zároveň

2. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ
v sobotu 5. KVĚTNA 2018
HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 12.00 h.
start prvního družstva ve 13.00 h.

v týdnu od 9. 4. do 13. 4. 2018
•
•
•
•
•
•
•

•

•

pondělí 9. 4. výkup 8.00 – 12.00
pondělí 9. 4. výkup a prodej 14.00 – 18.00
úterý 10. 4. výkup a prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 11. 4. prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 12. 4. prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 13. 4. prodej 8.00 – 11.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 16. 4.
8.00-12.00 a 16.00-18.00
Prosíme moc, nenoste nám cenné věci, nemáme šanci je uhlídat
a platíme případné ztráty ze svého. Věci nad 300 Kč prosíme
osobně ukázat pro evidenci, děkujeme.

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

Pouť k sv. Josefovi se vydařila
Tradiční poutní slavnost ke dni sv. Josefa se
konala v sobotu 17. března. Vše začalo v místním kostele na Borové ve 14 hodin mší svatou, kterou opět sloužil zdejší farář Petr Hrubiš.
V kázání vyzdvihl některé z vlastností sv. Josefa, ale spoustu zúčastněných nejvíce zasáhla
pasáž, kdy připomněl 1. čtení od apoštola Pavla, že Kdo nechce pracovat, ať nejí...
Také letošní pouť neslavili pouze stolaři, tesaři

a dřevorubci, ale i jiná řemesla zastoupená v naší
farnosti a obci. To se projevilo při mši svaté na přinášení obětních darů, které přinášeli také obráběči
kovů, instalatéři, zemědělci, zedníci a elektrikáři.
Po mši svaté se drtivá většina zúčastněných
přesunula do obecního domu na malé občerstvení, popovídání a zakončení pěkného dne.
Na závěr je třeba vyjádřit poděkování spoluorganizátorovi celé akce, a to Obci Malenovice.

Závody na saních si užily děti i dospělí
Letošní první březnovou neděli se konaly
po roční odmlce závody na saních. Protože
nám počasí příliš nepřálo, odbyla si naše nová
trať svou premiéru. Start u kapličky, cíl pod
domem u Gilarů.
Skutečnost, že sníh byl na silnici mokrý,
opět zvýhodňovala závodníky
jedoucí na bobech oproti sáňkařům. Všichni účastníci jeli
2x, přičemž se časy nesčítaly,
ale platil lepší čas z obou kol.
Celkové výsledky:
Dívky: 1. V. Smutná
Ženy: 1. T. Fiedorová, 2. K.
Smutná, 3. L. Fiedorová
Ženy starší: 1. E. Koribaničová
Nejmladší hoši: 1. R. Ramík
Mladší hoši: 1. J. Jurok, 2. M.
Smutný
Hoši: 1. D. Ramík, 2. P. Fiedor
Muži: 1. M. Štíhel, 2. M. Čermák, 3. T. Ramík, 4. A. Ramík,
5. M. Ramík, 6. P. Šablatura
Jak sami vidíte, účast byla
spíše slabší, ale nikdo ze závodníků nelitoval. Občerstve-

ní po závodě, jakož i vyhlašování výsledků,
proběhlo u chaty Stálé zdraví, za což patří dík
manželům Čermákovým. Každý ze zúčastněných dostal něco sladkého na zub, umístění
do 3. místa navíc medaili od starosty obce
a čokoládu.



Foto: Martin Čermák

Lyžařské závody měly skvělé podmínky
Nedělní odpoledne 18. března patřilo
na svazích areálu SKI Malenovice malenovickým závodníkům na lyžích. Soutěžilo se dvoukolově na perfektně připravené trati. Po dokončení soutěže dostal každý účastník klobásu,
kávu nebo kofolu a tři nejlepší v každé kategorii
medaili a diplom. Na závěr při vyhlašování výsledků vyjádřili zástupci obce velké poděkování
pořadatelům SKI Malenovice, a to nejen za připravenou trať, ale také za pohostinnost, díky
níž se všichni cítili v jejich areálu velmi dobře.
Výsledky:
mladší dívky: 1. A. Kubačáková, 2. R. Ramíková
Dívky: 1. V. Smutná, 2. H. Ningerová, 3. L. Plevová, 4. N. Šindlerová

Ženy: 1. K. Chrostková, 2. V. Orságová, 3. M.
Plevová, 4. S. Ramíková
Nejmladší hoši: 1. R. Ramík
Mladší hoši: 1. F. Fuciman
Hoši: 1. M. Smutný, 2. J. Jurok
Muži mladší: 1. J. Bakota, 2. M. Valošek, 3. T.
Velička
Muži nad 30 let: 1. T. Ramík, 2. M. Valošek, 3.
M. Hlista, 4. L. Adamovský
Muži nad 40 let: 1. P. Hummel, 2. P. Koribanič,
3. M. Čermák, 4. P. Hlista, 5. D. Tomai
Muži nad 50 let: 1. R. Velička, 2. P. Chrostek,
3. M. Ninger, 4. P. Kubačák, 5. S. Jurok. 6. M.
Sajdl
Muži nad 70 let: J. Karásek
Snowboard: 1. K. Pavelka, 2. J. Weisman

Občerstvení zajištěno.

Velikonoční dílna byla inspirativní

Centrum volného času U rosničky uspořádalo v sobotu 17. března
tradiční Velikonoční dílnu. Kdo přišel, mohl si vyrobit jarní dekorace,
popovídat di a odreagovat se od běžného shonu. Jako obvykle
namístě vznikaly nádherné věci.



Foto: Tomáš Chromčák
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MOJE ŠKOLA Škola vybrala nejkrásnější velikonoční vajíčko
Marcela Brodová
a její žákyně
Jsou za námi Velikonoce, ke kterým neodmyslitelně patří malovaná vajíčka. Proto se
vestibul Základní školy Mjr. Ambrože Bílka
a Mateřské školy Metylovice zaplnil malovanými kraslicemi. A nebyly to jen obyčejné
kraslice. Byly to kraslice nadpřirozených
velikostí, které žáci v hodinách výtvarné výchovy nejdříve museli vyrobit a potom teprve
vyzdobit.
Od 19. do 28. března mohli všichni návštěvníci školy netradiční vajíčka vidět na soutěžní
výstavě. A jaká by to byla soutěžní výstava
bez vítěze? Hledáním nejkrásnějšího vajíčka

byla pověřena komise, složená se zástupců
rodičů, učitelek mateřské i základní školy, která vybrala tři nejkrásnější vajíčka.
Ve středu 28. března byli autoři nejkrásnějších vajíček odměněni na společném vyhodnocení soutěže. Vítězové byli ohodnoceni
drobnými cenami. Ostatní děti dostaly malou
sladkou odměnu.
Výsledky:
1. místo – Alena Macháňová
2. místo – David Kopecký
3. místo – Sára Opálková

Lenka Šigutová, učitelka VV

od 8. 4. 2018 do 3. 6. 2018
SO - NE: 14.00–16.00 hod.

Hasiče čeká první domácí soutěž v tomto roce

8. 4. 2018 v 15.30 hod.
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
KOŇSKÉ NEBE

www.metylovice.cz

OBEC METYLOVICE

Budoucí prvňáčci jdou k zápisu
Naše základní škola otvírá náruč budoucím
prvňákům. Zápis se koná 5. dubna v čase
od 14 do 17 hodin v učebně školy. K zápisu
musí povinně přijít všechny děti narozené
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018
udělen odklad školní docházky, musí požádat
o přijetí znovu (není nutné se dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisový
list s aktuálním datem). Pokud by chtěli rodiče
do školy umístit naopak dítě mladší, musí být
na školu duševně a tělesně připravené, a na-

víc rodič doloží škole vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC).
Rodiče k zápisu nesmí zapomenout vzít
rodný list dítěte a občanský průkaz. Pokud
uvažují o odkladu školní docházky pro své
dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před zápisem a k zápisu přinést: žádost o odklad povinné školní
docházky, doporučení ze školského poradenského zařízení, doporučení od lékaře. Žádost
o odklad je možné podat nejpozději v den
zápisu.

Voda už jim poteče proudem
Problém s nedostatkem vody, se kterými
se lidé potýkali zejména v letních měsících,
vyřeší Obec Metylovice rozšířením vodovodní
sítě. Stane se tak v lokalitě u sv. Anny směrem
na Žukov.
„Podařilo se nám získat na akci dotaci.
Stavba je již vysoutěžená společností RV Styl
za cenu 2,1 milionů korun bez daně s tím, že
dotace z programu drobné vodohospodářské

akce činí 75 % uznatelných nákladů,“ vysvětlil
starosta Metylovic Lukáš Halata.
V současné době lidé z tamní lokality berou
vodu ze svých studní. V horkých letních měsících mívají o ni nouzi. „Součástí akce bude
i výstavba automatické tlakové stanice, takže
problém s tlakem už by být neměl. Nový vodovod se týká 25 rodinných domků. Bude měřit
přes kilometr,“ doplnil informaci starosta.

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2017/2018 - ŽÁCI a MUŽI
tým

den

datum

čas

domácí

hosté

Muži

neděle

1. 4.

15:30

Metylovice - Frýdlant B

Nebory

Žáci
Muži

sobota
neděle

7. 4.
8. 4.

10:00
15:30

Tošanovice/Hnojník
Metylovice - Frýdlant B

Metylovice
Písek

Žáci
Muži

neděle
neděle

15. 4.
15. 4.

13:30
16:00

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Čeladná
Nošovice

Žáci
Muži

sobota
sobota

21. 4.
21. 4.

15:00
16:00

Vojkovice/Dobratice
Návsí

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Žáci
Muži

neděle
neděle

29. 4.
29. 4.

14:00
16:30

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Sedliště/Lučina
Bukovec

Žáci
Muži

sobota
sobota

5. 5.
5. 5.

14:00
16:30

Ostravice
Baška

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

vlastní

Muži

úterý

8. 5.

17:00

Vojkovice

Metylovice - Frýdlant B

vlastní

Žáci
Muži

neděle
neděle

13. 5.
13. 5.

14:00
16:30

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Baška
Staříč

Muži

sobota

19. 5.

17:00

Palkovice

Metylovice - Frýdlant B

Žáci
Muži

neděle
neděle

27. 5.
27. 5.

14:30
17:00

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Janovice
Hrádek

Žáci
Muži

sobota
sobota

2. 6.
2. 6.

10:00
17:00

Palkovice
Mosty

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Žáci
Muži

neděle
neděle

10. 6.
10. 6.

14:30
17:00

Metylovice
Metylovice - Frýdlant B

Raškovice
Kozlovice

Muži

sobota

16. 6.

17:00

Oldřichovice

Metylovice - Frýdlant B

doprava

BUS 14:00

Soutěž železných hasičů a hasiček TFA
Metylovice se koná v sobotu 7. dubna v areálu fotbalového hřiště v Metylovicích. Sbor
dobrovolných hasičů Metylovice zve všechny
své příznivce, aby přišli podpořit domácí borce.
Jedná se o soutěž v simulaci běžné hasičské
činnosti. Závodník v kompletním zásahovém
obleku, těžkých botách, zásahové přilbě s dýchacím přístrojem na zádech plní určené disciplíny na čas.
Soutěže se budou účastnit závodníci převážně z Moravskoslezského kraje v několika
kategoriích a během závodu si svou sílu může
ověřit i veřejnost v bouchání kladivem v ham-

merboxu na čas.
A jak vlastně bude soutěž probíhat? Soutěžící startuje v předepsané výstroji s dýchacím
přístrojem jako zátěží. Takto ustrojený soutěžící plní všechny disciplíny. Po celou dobu pokusu nesmí žádnou část výzbroje ani výstroje
sundat, v opačném případě je pokus ukončen.
Po odstartování soutěžící přetáhne dvě pneumatiky za vyznačenou metu. Poté čtyřikrát
podleze zábradlí u hřiště. Po zemi svine jednu
hadici B na „jednoducho“ do kotouče a vloží
do boxu. Muži překonají bariéru 2x2 m bez použití postranních vzpěr. V případě neúspěšného
pokusu se musí vrátit o pět metrů zpět a oběh-

nout kužel, teprve po třetím neúspěšném pokusu smí rovnou pokračovat dál. Ženy bariéru
jen oběhnou. Muži musí zvládnout i 60 úderů
kladivem v hammerboxu (30 nahoru a 30 dolů),
ženy 30 úderů v hammerboxu. Hasiče ještě
čeká přeskákání deseti pneumatik, závodník
musí šlápnout do každé z nich. Za úkol budou
mít i překlápění velké pneumatiky – 4x tam a 4x
zpět, pneumatika se nesmí kutálet. Musí zvládnout i zapojení dvou koncovek C a koncovky
B na rozdělovač, poté zhruba stometrový běh
zpět do prostoru startu a cíle. Na závěr musí
každý přetáhnout pneumatiky z úvodní disciplíny na původní místo.

Po mimořádně povedené premiérové sezoně 2017 začal opět fungovat divadelní spolek
„Sokol na prknech“ při TJ Sokol Metylovice.
Mnozí z vás měli možnost v minulém roce
zajít do metylovské sokolovny na divadelní
představení hry Antonína Procházky „S tvojí
dcerou ne“. Sokolští ochotníci sehráli pět představení, které zhlédlo více než 500 diváků.
Podle jejich ohlasů byli se hrou velmi spokojeni a ocenili výkony hereček a herců, mnohdy
svých příbuzných, sousedů či známých.
Samotní divadelníci a lidé kolem vědí, že se
první sezóna divadelního spolku nad očekávání
vydařila. To byl jasný signál pokračovat i nadále.
V souboru došlo k drobným personálním
změnám, které jsou běžným doprovodným
jevem větších kolektivů. Režisérem zůstává
David Hyšpler.
Velmi důležitým úkonem je výběr žánru
a hry samotné. Po úvaze bylo v kolektivu rozhodnuto, že by bylo dobré sehrát nějakou veselou, svižnou komedii od stejného autora jako
posledně. Proto byl opět osloven přední český
dramatik, zároveň herec a režisér pan Antonín
Procházka z Plzně.
Byla vybrána hra „Vraždy a něžnosti“.
Zkoušky začaly již v listopadu, postupně se
zkoušejí jednotlivé obrazy. Zcela naostro se
začalo zkoušet od počátku března, kdy se divadelníci scházejí již dvakrát týdně.
Souběžně probíhá tvorba kulis, které jsou
vyráběny svépomocí, ale měly by pozvednout
celkové vyznění hry. Rovněž výběru rekvizit
a jevištních doplňků se věnuje velká pozornost.
Zde je nutno vyzvednout příkladnou spolupráci
s OÚ Metylovice a dalšími sympatizanty.
V Metylovicích se budou hrát první tři před-

stavení. Premiéra proběhne v pátek 20. dubna,
dále pak o den později 21. dubna a naposled
v sobotu 28. dubna. Vždy v 19 hodin.
Novinkou budou i dva výjezdy k sousedům.
V pátek 11. května od 19 hodin se bude hrát
ve velkém sále Kulturního centra ve Frýdlantě
n. O.
Divadelní sezónu 2018 uzavřou metylovští
ochotníci v pátek 18. května vystoupením v Palkovicích. Hraje se v kulturním domě od 19 hodin.
Vstupné je na všech pěti představeních
100 Kč, vstupenky možno zakoupit v předprodeji.
A co mohou diváci od komedie čekat? Malá
nápověda.
V rekreační chatě hluboko v šumavských

hvozdech se během jedné noci sejde podivná
pětice. Obstarožní seladon Lumír se svou milenkou Stellou, věhlasný dabér Večerníčků Viktor se
svou novou přítelkyní Evou a nakonec spisovatel
televizních detektivek Evžen. Ti všichni si koupili pobyt v lesní samotě především proto, aby
mohli v klidu naplnit své cíle – Lumír zabít svou
milenku, Viktor uchvátit novou milostnou kořist
a spisovatel Evžen dopsat svůj scénář. Záměrem cestovní kanceláře však došlo ke snad největší koncentraci turistů na světě. A když dveře
rozrazí ještě i němečtí turisté, je chata definitivně
přeplněna a komedie může začít…
Přijďte a zjistěte, jak to dopadlo. Věřím, že se
u toho dobře pobavíte. 
Milan Hajdušek

Divadelníci z Metylovic znovu na scéně

krátce z obce
Odvoz odpadů v dubnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 4. a 18.
dubna 2018. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

vlastní

BUS 15:00

BUS 15:15

Velkoobjemový odpad
Po zimní odmlce se můžete opět zbavit velkoobjemového odpadu, a to v pátek 6. dubna
od 14 do 18 hodin a v sobotu 7. dubna od 8
do 12 hodin.
BIO odpad můžete přivézt 7. dubna a každou
další sobotu v čase od 10 do 12 hodin do areálu bývalého horního kravína.
Termín květnového svozu velkoobjemového
a nebezpečného odpadu je v pátek 4. května
od 14 do 18 hodin a v sobotu 5. května od 8
do 12 hodin.
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Vybíjená – smíšená kategorie

Ve čtvrtek 15. března se naši žáci zúčastnili turnaje ve vybíjené, který se konal na Základní
škole T. G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí. Celkem se zúčastnilo devět družstev.
Nechyběla zde správná sportovní atmosféra, zábava a fanoušci. Naše děti nastoupily proti
silným soupeřům s úsměvem na rtech a spolu s odhodláním si vybojovaly krásné 7. místo.

Projekt Edison v naší škole

Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných
kultur a národností, aby se seznámili se zvyky,
tradicemi a situací v jiných zemích.
Vizí projektu je tak tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění
a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty,
oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi
žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Skupina tří vysokoškolských studentek z různých zemí světa se v únoru snažila seznámit
nás se zvyky, tradicemi, kulturou i přírodními
podmínkami „své“ země. Naše děti tak měly
možnost procvičit si znalost anglického jazyka,
poznat historii, přírodu a kulturu Číny, Brazílie
a Gruzie. Na oplátku poznaly tradiční českou kuchyni a život v běžné rodině, navštívily lázně Lara
na Čeladné a solnou jeskyni. Jedna ze studentek poprvé viděla sníh, a tak měly možnost si jej
vyzkoušet na vlastní kůži na sjezdovce na Opálené. Krásu Beskyd
a překrásné výhledy obdivovaly
z půvabných Pusteven. Pobyt
ukončily návštěvou prestižního
plesu v Ostravě. Odjížděly plny
dojmů z nového prostředí a nových lidí a doufám, že jsme splnili
jejich očekávání.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem rodičům a učitelům, kteří
obětovali svůj volný čas a věnovali jej zahraničním studentkám.

Tříděný odpad do kontejnerů
Do kontejneru na tříděný odpad – papír je
možné vhazovat noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, drobné papírové obaly (sáčky atd.), obaly s recyklačním
symbolem a kódem PAP 20, 21, 22, rozřezané
větší kartony a krabice.
Nerozřezané velké krabice a obaly (nábytek,

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu
TERMÍN: 12. května 2018
samoobsluha 8.00 – 8.45
u obecního úřadu 8.55 – 9.25
parkoviště nad Severem 9.35 – 10.35
Přistavení kontejneru v pondělí 7. 5. 2018
na VOK na stanovištích „samoobsluha“
a „parkoviště pod Severem“
Obec Pstruží – NO, ZO, VOK a PNEU.

Obecní úřad Pstruží pořádá dne
18. 5. 2018 jednodenní zájezd
Brno
Galery Zetor – netradiční „muzeum“, ve kterém tradiční výrobce zemědělské techniky
představuje nejen pohled do bohaté historie
traktorů Zetor, ale i přehlídku techniky moderní.
Hrad Špilberk – hrad byl založen kolem
poloviny 13. století na nevysokém (290 m n.
m.), ale poměrně příkrém skalnatém vrchu,
tyčícím se bezprostředně nad historickým
centrem města (kolem 220 m n. m.). Svým
stavebníkem, českým králem Přemyslem
Otakarem II., byl velkoryse koncipován nejen
jako pevná opora panovnické moci, ale také
jako důstojné sídlo vládců Moravy.
Čejkovice
Muzeum T. G. M. – muzeum, které připomíná tuto významnou osobnost československých dějin.
Templářské sklepy – Historie firmy Templářské sklepy Čejkovice je spojena s příchodem tajemného řádu templářských rytířů.
Ti přišli do Čejkovic ve 30. letech 13. století,
přičemž první písemná zmínka o jejich působení je z roku 1248. Společně se stavbou
templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých
vinných sklepů, které neměly na našem území
obdoby. Zároveň začíná i nová epocha pěstování vinné révy v oblasti Čejkovic a okolních
obcí. Čejkovickým panstvím prošlo po staletí
několik významných rodů a řádů – páni z Lipé,
rod Víckovců, Jesuité a Habsburkové.
V ceně zájezdu: doprava, vstupné, oběd.
Odjezd: 6.30 hodin
- OÚ Pstruží
- škola
Návrat: cca 21.00 hodin
Přihlášky včetně zálohy 100 Kč do 10. 5. 2018

televize, pračky atd.) lze odvézt do Sběrného dvora firmy AVE s.r.o. Frýdlant nad Ostravicí, s kterou
má obec uzavřenou smlouvu na odběr zdarma
pro občany obce po předložení občanského průkazu. Ne, ukládat vedle nebo za kontejnery.
V obci Pstruží jsou umístěno celkem 14 kontejnerů na papír.

Pstruží

Co se u nás dělo v březnu

Přestože se v kalendáři ještě neobjevilo
jméno Jiří, kdy vylézají hadi a štíři, tak do naší
školy plazi už dorazili. Přijel k nám pan Valko
z nedalekého Nýdku a seznámil nás se svými
mazlíčky. Vyprávěl dětem, z jakého konce světa ten či onen had pochází, čím se živí. Zkrátka
vše, co je potřeba při chovu jakéhokoliv domácího kamaráda znát.
A pak přišlo to pravé dobrodružství – všichni
jsme si mohli vyzkoušet, jaké je držet v ruce
třeba pestrou korálovku, neposednou užovku
růžovou či mírumilovnou krajtu královskou.
Rázem byly zbořeny mýty o slizkosti hadů.
Ba právě naopak, jejich kroutící se tělo působí
na dotek velmi příjemně až relaxačně a všichni
jsme si to báječně užili.
Jaro se jen pomalými krůčky přece jen již
blíží, a tak jsme si ho přivolali úžasným hudebním programem „Buďme kamarádi“. Opět nás
navštívila paní Alena Svobodová a tentokrát
s sebou přivezla spoustu kouzelných hudebních nástrojů. Dešťová tyč nám připomněla

jarní deštík, který se bubnováním na bubínky
pomalu proměňoval v sílící bouři doprovázenou
děsivým vichrem z bubnů s kuličkami a pak
jemnými tóny strunných nástrojů přešel déšť
do kapek, které se následně proměnily na probouzející se jaro s ptačím zpěvem. Zvuky mořských vln nás ukolébaly v představě léta, které
je sice ještě daleko, ale my víme, že přijde.

K jaru patří také spousta barev, hudba a masopustní veselí. S každým přibývajícím dnem
a sluníčkem
se nám zlepšuje nálada, kterou jsme si
umocnili karnevalem. Rej masek, výborný program (zprostředkovaný divadlem Bonbon), tanec a bohatá tombola vyústilo ve všeobecnou
radost z nadcházejícího jara…

Z historie sboru dobrovolných hasičů ve Pstruží / 5

V polovině roku uplyne výročí 70. let od vzniku
SDH ve Pstruží. Další, již páté pokračování nás
seznámí s historií SDH od roku 1968 až do roku
1978.
Právě v pohnutém roce 1968 slavila naše SDH
20. výročí od založení. Stalo se tak v pohostinství
„U Plucnarů“ (dnes Vlčárna), kde byla slavnostní
schůze a seznámení přítomných s dosavadní, převážně velmi úspěšnou činností. Zásahová jednotka sboru vyjela v tom roce k požárům na Ostrou
– pod Lysou horu, do Čeladné a do Hutí pod Smrkem. Při povodních 28. a 29. 7. 1968 byly provedeny ochranné zásahy na Čeladence a Ondřejnici.
V dalším roce 1969 postoupili mladší i starší žáci
z okrskové soutěže do okresního kola. Mladší žáci
se zde umístili na druhém místě se ztrátou pouhé
1,5 sec. na prvého! Vyjíždělo se k požárům lesa
v Čeladné a na Konečné, k požáru hospodářské
budovy ve Frýdlantě a rodinného domku v Bílé.
V roce 1970 zvítězilo naše družstvo mladších žáků
na okrskové soutěži na Ostravici. V tomto roce
přišla k praktickému využití dálková doprava vody,
která byla secvičena právě v roce 1966, při velkém
námětovém cvičení! Stalo se tak při rozsáhlém požáru frýdlantského kravína dne 3. února 1970. V té
době nebyly ještě sbory vybaveny autocisternami
s výjimkou útvaru ve Frýdku-Místku a Frýdlantu.
Proto bylo nutné čerpat vodu z vodního toku poblíž domu pana Aloise Goly (nyní Pavel Vašek).
Dálková doprava vody tak byla úspěšně vedena
přes pět požárních strojů na vzdálenost cca 1 km.

Budovu kravína se podařilo z velké části zachránit.
Zároveň bylo zabráněno šíření požárů na sousední vepřín a zejména na obrovskou budovu hangáru, kde bylo uskladněno seno a sláma, která byla
existenčně důležitá pro ustájený dobytek, který se
naštěstí podařilo zachránit a evakuovat. Musíme
zdůraznit, že zásah probíhal v zimních podmínkách, bylo hodně sněhu, mráz a všichni účastníci
i hasiči, nejenom ze Pstruží, měli velmi ztíženou
práci! Požár vznikl v nočních hodinách a tím, že
se objekt nacházel v těsném sousedství obce
Pstruží, byl zpozorován právě zdejšími obyvateli,
tak pomoc při evakuaci dobytka byla od místních.
Zároveň bylo povoláno vozidlo údržby silnic, které
muselo sněžným pluhem zprůjezdnit zasněžené
komunikace, aby byl umožněn příjezd k objektu.
Hasiči také museli ručně převidlovat a vyházet
velké množství doutnajícího sena z půdy kravína
a dohasit ho na sněhu. To byla náročná činnost
v zakouřeném, nepřehledném prostoru, kde se
obtížně dýchalo! Mimochodem, bylo pozoruhodné, že požární stroje (tehdy PS8) vydržely fungovat po několik hodin za plného výkonu a zcela
bez závad. Po celou tu dobu byl pouze doplňován
benzín, a to za chodu motoru! Horší to bylo s obsluhou, většina strojníků to odnesla chřipkou.
V září 1977 naši hasiči úspěšně uhasili požár
hospodářské usedlosti pana Dorňáka (dnes Ski
areál Opálená), když došlo ke vznícení slámy
při výmlatu. Posléze i v dalších létech se výcviku
a soutěží účastnili mladší a starší žáci a zejména

muži. Od roku 1972 se pak začalo soutěžit v kategorii staří páni (dnes dříve narození). V té době pro
účely výcviku v rámci CO (civilní obrany). Od roku
1977 se pak členové SDH velkou měrou podíleli
na výstavbě nové prodejny potravin v obci – jak
jinak než v akci „Z“. Vytvořila se pak dobrá parta
a namátkou jmenujme nejvíce aktivní členy: František Běčák, Antonín Běčák, Jan Milata, Jaromír Milata, Rudolf Šrubař, Karel Pavlorek, Zdeněk Štefek
st., Antonín Závodný a nově František Matějka,
Josef Boháč a další. Ti všichni byli navíc technicky
velice zdatní a zruční a uměli si třeba sami vyměnit
motor v T805! Pneumatiky si hasiči vyměňovali
také svépomocně, občas bylo potřeba opravit,
nebo vyměnit celou nápravu a také pravidelně
opravovat brzdy, které právě na T805 byly hodně
poruchové. Starostou sboru byl v té době Ladislav
Vávra čp. 89 (1966–1986), tedy po dobu dvaceti let a velitelem byl Antonín Běčák ml. (od 1966
do 1980), ten pak úspěšně vykonával funkci vedoucího mládeže. 
kronikář obce

Hasičská zbrojnice Pstruží – hrubá stavba.

Kdo stojí za bojkotem modernizace sportovního areálu Dubina?

Vzhledem k napjaté atmosféře kolem plánované modernizace sportovního areálu Dubina,
která v posledních dnech vygradovala díky polopravdám, účelovým lžím a manipulaci s fakty ze
strany p. Karla Kowalika, se výkonný výbor TJ
Sokol Pstruží rozhodl pravdivě informovat o celé
situaci širokou veřejnost.
Na valné hromadě v listopadu 2016 byl schválen rámcový záměr modernizace sportovního
areálu Dubina. Byl definován konkrétní cíl – kompletní rekonstrukce staré klubovny, přestavba
fotbalového hřiště na multifunkční a rekonstrukce
tribuny, s cílem vybudovat moderní sportovně-kulturní centrum, jež by sloužilo nejen členům
TJ, ale důstojně přispívalo k rozvoji sportovních
a kulturních aktivit všech obyvatel naší obce.
Od této chvíle výkonný výbor věnoval celé záležitosti stovky hodin – podnikly se zásadní kroky
k zjištění informací o možnosti získání dotace, se
záměrem bylo seznámeno vedení obce, byla zahájena jednání s úřady, byli osloveni projektanti.
Paralelně probíhaly četné diskuze mezi členy TJ.
V březnu 2017 byl na valné hromadě představen
projekt, o kterém bylo opět široce diskutováno a následně přihlédnuto k připomínkám. Záměr byl všemi
přítomnými jednohlasně schválen. V březnu 2017
byl projekt prezentován na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Pstruží; zastupitelstvo schválilo
poskytnutí dotace na studii a projektovou dokumentaci. V srpnu 2017 byla kompletní projektová dokumentace zveřejněna na webových stránkách TJ
včetně vizualizace „nového“ areálu. Současně byly
fotografie zveřejněny na reklamním poutači u vstupu do Dubiny tak, aby si jej všimlo co nejvíce lidí
(s odkazem na již zmíněné webové stránky). Vše
bylo záměrně uskutečněno ještě před Dnem obce.
Podmínkou získání dotace je schválené stavební řízení. Mezi TJ, Obcí Pstruží a Stavebním
úřadem (Frýdlant n. O.) byla sepsána Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby a provedení
stavby, která nahrazuje a urychluje stavební řízení. K účasti byl přizván i p. Kowalik, který není přímým sousedem sportovního areálu, ale je majitelem břemena na přilehlé cestě, jež je hranicí mezi
jeho pozemkem a areálem. Pan Kowalik smlouvu
nepodepsal a odkázal tak záměr ke klasickému
stavebnímu řízení, které probíhá dodnes.
Od té chvíle se p. Kowalik rozhodl nejen blo-

kovat stavební řízení, ale zahájil kampaň s cílem
zastavit zamýšlenou modernizaci areálu. Zkresluje fakta, účelově šíří lži a polopravdy, napadá
a zpochybňuje usnesení valných hromad. Všemožně se snaží o diskreditaci výkonného výboru.
Uzurpuje si právo mluvit za občany obce Pstruží,
aniž má jejich mandát. Snaží se měnit koncepci
již schváleného projektu. Kdyby situace nebyla
tak pobuřující, zdály by se některé jeho výroky
úsměvné (viz argument, že stávající fotbalový
plácek je vyhovující, neboť je vhodný pro deky
na opalování a děti zde mohou „válet sudy“).
Důrazně se ohrazujeme proti jeho dalším lžím:
Není pravda, že výkonný výbor něco tají. Naopak – vše je od prvních kroků naprosto transparentní a dostupné k nahlédnutí (např. zápisy
z jednání výkonného výboru). Není pravda, že
výkonný výbor a starosta obce nepřevzal připomínky p. Kowalika. Není pravda, že je v Dubině
plánován provoz hospody nebo restauračního
zařízení (bude se jednat jen o občasné využití pro
občerstvení při turnajích a společenských akcích
jako v současném režimu). Není pravda, že odborné řezy poškodí stromy, totéž platí i o náspu
hřiště a jeho vlivu na kořenový systém (potvrzeno
odbornou firmou a soudním znalcem).
TJ je majitelem pozemků a objektů v areálu
Dubiny, ty jsou určeny k provozování sportovní činnosti v souladu s územním plánem obce.
V době, kdy se p. Kowalik do naší obce přistěhoval, již areál desítky let existoval, čehož si on
musel zajisté všimnout a stav akceptovat. Dnes
se p. Kowalik deleguje za zástupce názorů ob-

čanů Pstruží (kterých?), navrhuje změnu projektu
tak, aby modernizované objekty byly co nejdále
od jeho domu, a prosazuje, aby v areálu byla vybudována stavba nafukovací haly. Ano, stále té
stejné haly, jejíž realizace byla valnou hromadou
TJ již v r. 2015 vyhodnocena jako naprosto ekonomicky nereálná a zastupitelstvo obce zamítlo finanční podporu této podivné investice. Lze se jen
domýšlet, jaké a čí zájmy p. Kowalik podporuje.
Jsme přesvědčeni, že Dubina vždy patřila členům
TJ, sloužila a má sloužit občanům naší obce.
Pan Kowalik je členem TJ s právem podílet
se na rozhodování o jeho činnosti a s povinností
respektovat usnesení valné hromady.
Výkonný výbor TJ učinil maximální možné
vstřícné kroky k vyřešení stávající situace. Inicioval jednání s p. Kowalikem, jejichž výsledek byl
nulový. Pan Kowalik není schopen fundovaně,
smysluplně a konstruktivně podložit své argumenty. Jeho snahy mají jediný cíl – upřednostňovat své zájmy nad jiné.
Chtěli bychom vás – občany obce Pstruží – informovat, že na základě výše popsané situace, se
modernizace areálu organizačně a především časově značně zkomplikuje. Projekt na vybudování
krásného, moderního a účelného sportovně-kulturního centra je odložen, neboť bez schváleného
stavebního řízení nelze žádat o dotaci. A jak všichni víme, dotace se nerozdávají každý den, dokonce ne ani každý rok. To všechno díky nepřízni
jednoho občana (nebo i někoho, kdo za ním stojí).
 Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty

Sokol Pstruží, z.s.

Recitační soutěž
Začátek 2. pololetí se nesl v duchu již tradičního školního kola recitační soutěže. Účast recitátorů byla veliká. Z každého ročníku bylo vybráno
hned několik zástupců. Jejich úkol nebyl lehký,
avšak všichni soutěžící byli výborně připraveni.
1.kategorie – 1. místo Augustýn Glembek,
2. místo – Julie Drnovská, 3. místo – Kristýna
Nela Běčáková
2.kategorie – 1. místo Adéla Žídková, 2.
místo – Jolana Janků a Matylda Kubiczková,
3. místo – Dominik Bialoň a Libuše Macurová
3.kategorie – 1. místo Anežka Foldynová,

2. místo – Marie Karásková a Michael Matušák, 3. místo – Dominika Lukešová
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Čeladná, Kunčice p. O.

Duben 2018

Březen ve znamení svátku žen
Ani druhý pokus ve věci přednášky pana Homolky o Americe se ze zásadních pracovních důvodů nepodařil, takže jsme se dohodli na odkladu
do méně exponovaného období. Jako náhradní
program jsme zvolili Fotománii 2015, kdy jsme
si připomněli nedávné akce a jako obvykle zvolili
Fotku roku. Další programy už proběhly dle plánu.
Na úsvitu českých dějin
Prvním březnovým čtvrtkem byl započat
cyklus přednášek paní Jany Bártové o vzniku
a historii zemí Koruny české. První téma bylo
o vládě Přemyslovců a došli jsme až ke knížeti Boleslavovi (jenž zosnoval vraždu knížete
Václava, později svatořečeného). Přednáška
interesantní, těšíme se na pokračování.
Odpoledne pro ženy
O týden později jsme v klubu decentně a důstojně oslavili svátek žen. Po přípitku dostaly
dámy tradičně květinu, nálada byla výborná,
na programu byly i nějaké vtípky, které se nestihly v lednových „narozeninách“ a zněla také

harmonika našeho hosta paní Jarmily Ručkové
a společný zpěv. Prima odpoledne.
Malování kraslic
Další čtvrtek se v klubu opět po roce malovaly
kraslice pod odborným vedením paní Evy Lapčíkové, za což jí patří velké poděkování. Tvůrčí
předvelikonoční posezení proběhlo v naprosto
pohodové atmosféře, i na fórky se dostalo. A klobouk dolů před dílem přítomných tvořivých rukou.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká oblíbená nenáročná vycházka do Pstruží s cílem
v restauraci Vlčárna. Snad vyjde počasí…
Co nás čeká v dubnu
Začneme druhým dílem historického cyklu
Na úsvitu českých dějin s paní Janou Bártovou, následuje pořad paní Glosové a paní Kotalové s názvem Lodí po Středomoří, posléze
bude výlet do Kunčic p. O. s cílem v restauraci
Huťo. Letošní páteční turistiku zahajujeme cestou do Ostravice a odtud ke Zbujovi a měsíc
zakončíme hudebním odpolednem s některým
z našich „kmenových“ muzikantů.
Kompletní program na měsíc duben najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,

Malujeme kraslice.

Zpíváme s paní Jarmilou.

v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce. 
Petr Bernady

Slavíme svátek žen.

V březnu jsme soutěžili a podpořili dobrou věc
Na začátku března
naše škola vyhodnotila
dílka žáků, kteří se zapojili
do naší výtvarné soutěže O pohár čeladenské
ovečky. V. ročníkem se neslo téma „Zvířata
v Beskydech“. Letos byla soutěž vyhlášena
na našich webových stránkách, proto bylo přispění škol bohaté, práce zaslalo celkem 32 škol.
Zapojily se i školy z větších dálek, dokonce až
z Prahy. Úroveň byla vysoká a vynikajících výtvorů dorazilo opravdu hodně. Porota i letos
přistoupila k rozhodování odpovědně a nakonec
udělila vedle cen hlavních také řadu zvláštních
cen ředitelky školy a čestných uznání výtvarné
komise. Autoři vítězných prací s doprovodem
pedagogů či zákonných zástupců spolu s další-

mi hosty byli pozváni k předání cen na slavnostní
vernisáži ve sportovní hale ZŠ Čeladná. Naprostá většina dílek byla vystavena a ta nejzdařilejší
zůstanou součástí výzdoby školních prostor.
V polovině měsíce března se v ZŠ a MŠ
El. Krásnohorské ve Frýdku-Místku konal už
jedenáctý ročník Miniolympiády v anglickém
jazyce pro žáky pátých tříd. Každá škola
mohla vyslat pouze jednoho žáka. My jsme
dali důvěru Jakubu Baďurovi a výsledek nás
nezklamal. Naopak velmi potěšil. Soutěž byla
velmi náročná a i přes velkou konkurenci si
vybojoval první místo. Gratulujeme.
Je všeobecně známo, že ke zdravému životnímu stylu patří pohyb. Přesto, že se obecně
děti málo hýbou, najdou se i takoví, kteří sportují

rádi. Z takových jsme vybrali několik nejaktivnějších a vyslali jsme je k reprezentaci naší školy
ve vybíjené. Zúčastnili se okrskového kola pořádaného v ZŠ TGM ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Naši reprezentanti se po úspěšných hrách dostali až do semifinále, ale nakonec po prodloužení odjížděli s bramborovou medaili. Zklamání
bylo veliké, ale odhodlání zvítězit v příštích soutěžích ještě větší. Tak v budoucnu hodně zdaru.
Žáci naší školy oslavili devátý Světový den
Downova syndromu. Dne 21. března vyrazili
z domu neobvykle oděni. Navlékli si na každou
nohu jinou barevnou ponožku a tím podpořili výzvu „Ponožkový den“, která má na školách bourat bariéry v myšlení a snažit se prosadit myšlenku společného vzdělávání. Proč jsou symbolem
pro podporu tohoto dne barevné ponožky? Ty
totiž svým tvarem připomínají tvar chromozomů
a datum 21. není taky vybráno náhodně. Downův
syndrom se totiž vyznačuje jedním přebývajícím
chromozomem 21. Nohy takto ozdobené si žáci
hromadně vyfotili a zavěsili na facebook. Můžete
se podívat.
HG, ZŠ Čeladná

Kunčice p. O.

Kunčice
s Frenštátskem na veletrhu
Ve dnech 9.–10. března se konal v Hradci ždý den v týdnu atraktivity a krásy jednotlivých
Králové již XIX. ročník veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, na kterém byla představena kompletní nabídka toho
nejlepšího, co Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frenštátsko nabízí, včetně Kunčic pod
Ondřejníkem.
Expozice v barvách mikroregionu zaujala
hned na první dojem. Návštěvníci, ale i samotní
vystavovatelé kvitovali bohatou nabídku propagačních materiálů ze všech sedmi obcí dobrovolného svazku. Samotný leták o Mikroregionu
Frenštátsko představil společný projekt Sedm
obcí-sedm dní v týdnu, který návštěvníkům nabízí v červenci a srpnu možnost objevovat ka-

obcí. Obrovský zájem vzbudil i jednoduchý
vzdělávací kvíz vztahující se k Frenštátsku, který
připravily referentky Turistického informačního
centra města Frenštát pod Radhoštěm. Vylosovaní výherci byli odměněni drobnými upomínkovými předměty. Ani ostatní řešitelé kvízu
však neodcházeli s prázdnou. Jako cenu útěchy
dostali placku se znakem mikroregionu. Úsměv
na tvářích, slova díků a spokojenost všech, kteří
náš stánek během těchto dvou dnů navštívili,
nás utvrzuje v tom, že prezentace na veletrzích
a osobní kontakt s lidmi má pořád smysl.

Patricie Pustějovská,
referentka turistického informačního centra

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ROK 2018–2019

se bude konat dne 10. dubna od 14.00 do 17.30 v budově školy.
Náhradní termín dne 24. dubna od 14.00 do 15.00.
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vezměte s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz,
vyplněný dotazník a žádost, které obdržíte v MŠ nebo naleznete na webu, případně vyšetření
z PPP a zprávu lékaře.

Zápis do mateřských škol

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem vyhlašuje zápis do obou mateřských
škol pro školní rok 2018–2019. Bude se konat
ve čtvrtek 10. května ve třídě „Ptáčat“ (vstup
vedle hlavního vchodu do základní školy)

od 14.00 do 16.00 hodin.
Do mateřské školy se přijímají děti vždy
na školní rok a ten začíná 1. září a končí 31.
srpna. Během školního roku mohou být přijímány děti pouze do volné kapacity.
http:/www.zskuncice.cz/

Kalendárium akcí v obci
Akce, které nás čekají v blízké době:
6. 4. Aprílová párty (SRPdŠ)
10. 4. zápis do 1. třídy (škola)
14. 4. Jarní letecká zábava
21. 4. Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
21. 4. Opékání v lomu na Ondřejníku (Turistický
spolek Kunčice p.O.)
24. 4. Setkání dříve narozených (obec)

24. 4. náhradní termín zápisu do 1. třídy (škola)
25. 4. splatnost záloh za II. čtvrtletí – vodné
a stočné (Kunčická s.r.o.)
28. 4. Rocková zábava a pálení čarodějnic (Spolek Tradice)
30. 4. Splatnost poplatku za komunální odpad
(obec)
30. 4. Splatnost místního poplatku ze psů (obec)

Kunčice p. O.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného
odpadu a železného šrotu – 21. dubna

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu proběhne v sobotu 21. dubna 2018
Sběr nebezpečných odpadů provede firma
FCC Česká republika, s.r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov,
na následujících stanovištích:
- u autobusové zastávky „U lávky“ od 8.30
do 9.00 hodin
- u autobusové zastávky „Kostel“ od 9.15
do 9.45 hodin
- u autobusové zastávky „Huťařství“
od 10.00 do 10.45 hodin
- u autobusové zastávky „Rozcestí ČD“
od 11.15 do 12.00 hodin
V uvedené době bude moci každý občan
nebo vlastník nemovitosti v obci odevzdat
na tomto místě k likvidaci následující odpady:
olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, autobaterie i s elektrolytem, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků
na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické
přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje,
mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečištěné barvami, oleji
a vazelínou, obaly od sprejů.
Při odvozu nebezpečného odpadu je možné
odevzdat i elektroodpad, který bude odvezen
do místa zpětného odběru. Veškerý elektroodpad je také možné předat dne 21. dubna 2018
od 8-12 hodin do sběrného místa obce, které je
v areálu pily Kunčice p. O. čp. 803.
Drobný elektroodpad můžete během celého
roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad
na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD a u železničního přejezdu pod ruským
kostelíčkem, ostatní elektroodpad ve sběrné
dny do sběrného místa obce u garáží, který
bude pravidelně otevřen od 2. května do 15. 10.
každé pondělí a středu v 15–18 hodin a sobotu
v 10–14 hodin, tel.: 736 773 945, 734 288 922.
Upozornění!
Nebezpečný odpad vozte prosím na stanoviště pouze v uvedenou dobu, aby jej mohli
pracovníci odborné firmy od vás přímo odebrat!
Velkoobjemové odpady, které nelze uložit
do běžných popelnic na domovní odpad, budou
sbírány rovněž v sobotu dne 21. dubna.
Do přistavených kontejnerů nebo přímo
na určené stanoviště (malé kontejnery již nebudou přistavovány) je možno bezplatně uložit
např. matrace, části nábytku, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, kočárky apod.
Do kontejnerů nesmí být ukládán stavební

a demoliční odpad, skleněné střepy, papír, drobný plast, tráva, větve stromů, uhynulá zvířata,
jiný organický odpad a běžný domovní odpad.
U každého sběrného místa bude pověřený pracovník, který v případě potřeby upřesní
skladbu ukládaného odpadu. Respektujte prosím jeho pokyny.
Stanoviště na odložení velkoobjemového
odpadu:
1. u autobusové zastávky „U lávky“ 8–10 h.
2. u autobusové zastávky „Kostel“ 8–10 h.
3. u autobusové zastávky „Huťařství“ 8–11 h.
4. u autobusové zastávky „Rozcestí k ČD“
8–12 h.
5. u železničního přejezdu pod ruským kostelíkem 8–11 h.
6. u vodní nádrže v Kolibách 8–11 h.
7. Bystré u p. Vlastimila Píchy 8–10 h.
8. Koliba Tichý pod Stolovou 8–10 h.
Upozornění!
Na daná stanoviště přivážejte prosím velkoobjemový odpad až od vyznačené doby, tj. od 8.00
hodin do doby uvedené u jednotlivých stanovišť.
Po uvedené době již odpad na stanoviště nevozte, uložit tento odpad pak můžete vždy v pondělí
a středu v 15–18 hodin a v sobotu v 10–14 hodin
do sběrného místa u garáží pod silnicí u obecního úřadu, který bude otevřen od 2. 5. do 15. 10.
Sběr železného šrotu proběhne souběžně
se sběrem nebezpečných a velkoobjemových
odpadů v sobotu 21. dubna. Sběr provedou
členové SDH Kunčice pod Ondřejníkem. Železný šrot nebude vykupován, odvoz bude proveden zdarma. Veškerý nepotřebný železný šrot
mohou občané uložit k místním komunikacím,
odkud bude naložen a odvezen. Sběrné vozidlo bude projíždět po těchto trasách:
- Od křižovatky u nemocnice, kolem dřevěného kostelíku k prodejně pod Stolovou a zpět
kolem domu p. Běčáka čp. 100, p. Oprštěného
čp. 500 k penzionu Karolína, dále kolem transformátoru až pod les k p. Syrovátkovi.
- Od Penziónu Karolína přes Koliby k hospůdce na Maralovém kopci, zpět k železničnímu
přejezdu kolem Štůralů čp. 599. Odtud přes autobusovou točnu k nádraží ČD, dále pak okolo hospůdky Na kopečku po Valašské cestě k penziónu
Václava Krkošky, k obecnímu úřadu a jeho okolí.
- Sběrné vozidlo bude dále projíždět po silnici II/483 od nemocnice po Tichou, od autobusové zastávky „U lávky“, zpět po pravé straně
potoka Tichávka, přes Rakovec na Frenštát
p. R. po p. Slaninu a zpět přes Humbarek okolo
mateřské školy ke kostelu.

Upozornění!
Na sběrná místa pro sběr železného šrotu
ukládejte prosím pouze železný šrot. Železný
šrot dávejte pokud možno k silnici až v sobotu
ráno.
Vážení občané a vlastníci rekreačních chat,
využijte, prosím, hromadného sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadů k jarnímu
úklidu a nepřistavujte je v průběhu roku ke kontejnerům na komunální odpad, kam nepatří.
Do kontejnerů na komunální odpad nepatří ani
elektrospotřebiče, baterie, zářivky, osvětlovací
tělesa, náplně do tiskáren, čistý textil, oděvy,
plechovky a další odpady, které je možné zpětně odebrat a znovu použít jako suroviny – neznečištěný papír, plasty, sklo, kartony, kovy,
oleje z domácnosti a pneumatiky.
Velké elektrospotřebiče můžete předávat
během celého roku po dohodě s pracovníky
OÚ do sběrného místa obce, které je v areálu
pily Kunčice p. O. čp. 803 (vedle Ziků) – kontakt 736 773 945, 734 288 922.
Drobný elektroodpad můžete během celého roku odevzdávat do kontejnerů na elektroodpad na stanovištích u kostela, u Huťařství,
na rozcestí ČD a u železničního přejezdu pod
ruským kostelíčkem.
Baterie, zářivky a osvětlovací tělesa ukládejte do sběrných boxů v budově obecního úřadu
a prodejny Hruška u Huťařství.
Náplně do tiskáren, tonery ukládejte
do sběrných boxů v budově obecního úřadu.
Použité oleje z domácnosti v plastových nádobách odevzdávejte v garáži budovy obecního úřadu, použité oleje v plastových nádobách.
Textil a oděvy můžete během celého roku
odevzdávat do kontejnerů na textil na stanovištích u kostela, u Huťařství, na rozcestí ČD.
Plechovky, kovová víčka ze sklenic, hliníková víčka z jogurtů ukládejte do kontejnerů
na plasty (žlutá barva)
Kartonové krabice od mléka a džusů ukládejte do kontejnerů na papír (modrá barva)
Pneumatiky – odevzdávejte do místa zpětného odběru pneumatik – pneuservis Patala
v ulici Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm –
bez disků, tel. 605 466 114.
Bioodpad a větve do velkých kontejneru
před branou sběrného místa u garáží pod silnicí
u obecního úřadu volně přístupné.
Předem děkujeme všem, kteří takto přispějí k zlepšení čistoty a ochraně životního
prostředí v naší obci.

Danuše Svobodová, pracovník OÚ
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Srdečně zveme na slavnostní obřad Vítání nových občánků, který se
uskuteční
21. dubna 2018 v 10.00 hod. v budově Obecního úřadu v Janovicích.

Prosíme rodiče, aby účast na obřadu z organizačních důvodů nahlásili nejpozději do 18. dubna
2018 telefonicky nebo emailem na Obecním úřadě.
Mgr. Ing. Gabriela Milotová
místostarosta a předseda sociální komise

Divadlo o zbojníkovi Ondrášovi
PRVOČAS nás pozval do Českého Těšína na divadlo o zbojníku Ondrášovi. Dne 10.
března jsme se sešli u janovické školy na parkovišti. Sešlo se nás tam skoro čtyřicet lidí.
Na parkoviště přijel náš autobus. Nastoupili
jsme a vyjeli. Autobus nás dovezl až přímo
před budovu divadla.
Vešli jsme dovnitř a před sálem jsme si pověsili kabáty. Pak jsme vešli do sálu. Divadlo
bylo na půl herecké a na půl loutkové. Herci nás
přivítali zpěvem. Bába dětem vyprávěla pohád-

ku o Ondrášovi. Ondráš byl synem fojta, čili starosty. Když Ondráš vyrostl, našel si zbojnickou
partu a s ní cestoval. Zbojníci okrádali bohaté
a dávali chudým. Nejlepším Ondrášovým kamarádem byl Juráš. Juráše ale zaslepila nenávist
a žárlivost na Ondráše. Vylákal na Ondrášovi
jeho obušek a při tancování ho zabil. A tak skončil život „pána Lysé hory“, janovického rodáka.

Anna Milotová, 4. tř. ZŠ Janovice

(s malou pomocí)

Foto: archiv PRVOČAS

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Již 18. veřejné zasedání zastupitelstva proběhlo dne 9. března v prostorách obecního úřadu. Na pořadu jednání byla, mimo běžné body
jednání, zpráva o naplňování akčního plánu rozvoje obce Janovice 2016–2018, která je součástí Strategického plánu rozvoje obce 2016–2020.
Strategický plán rozvoje obce Janovice byl
přijat v roce 2016 a skládá se z prioritních větších investičních akcí včetně nastavení cílů, časového určení a finančního krytí. Zpráva o naplňování akčního plánu byla vzata na vědomí
bez připomínek. Zároveň byl projednán a přijat
dodatek č. 1 ke Strategickému plánu rozvoje
obce Janovice, kterým se upravuje rozsah dílčího bodu – revitalizace zeleně.
Stejně jako v minulých letech byla zastupiteli
podpořena smlouva o spolupráci při zajišťová-

ní dopravní obslužnosti. Na provoz bezplatné
MHD linky Frýdek-Místek – Janovice přispívá
obec částkou 77 tisíc Kč/rok. Byla také projednána a odsouhlasena smlouva o financování
mikroprojektu v Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Uzavření smlouvy umožní
čerpat dotace na Projekt Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku.
Zastupitelé také kladně projednali dva návrhy na udělení čestného občanství, a to panu
Pavlu Kubinovi a panu Ladislavu Garbovi. Oba
obdrží listinu potvrzující tuto skutečnost u příležitosti janovického Dne obce.
Detailní informace o průběhu jednání zastupitelů a kompletní záznam z jednání je dostupný na webových stránkách obce.

Vladimír Kutlvašr

JEDNOTKA POŽÁRNÍ
OCHRANY –

JSDH JANOVICE

HLEDÁ NOVÉ ČLENY

POŽADAVKY

Minimálně 18 let
Dobrý zdravotní stav
Řidičský průkaz B a C
výhodou
Zájem a nadšení pro
práci

POPIS PRÁCE

Zásahy u požárů,
povodní a při jiných
živelných
pohromách
Technické zásahy
(odstraňování
překážek, rizik)
Práce pro obec
(čištění kanálů,
dozor při akcích…)

NABÍZÍME

PRO VÍCE INFORMACÍ
KONTAKTUJTE VELITELE JEDNOTKY

Martin Gřunděl

martingrundel@seznam.cz
721 373 119

Zajímavou a
užitečnou práci
Možnosti kurzů a
školení (strojník,
dýchací technika,
zdravotník, velitel
družstva…)
Roční finanční
odměna dle zásluh

Janovice

Karneval dětí I. stupně

Karneval bude?! Tuto otázku jsme si kladli
již na podzim při přípravě celoročního plánu. Je
to přece jedna z tradičních akcí, kterou pořádáme na konci zimy každý rok. Jenže tento školní
rok bude všechno jinak.
Od prvního února je naplánována očekávaná výměna oken a celková revitalizace obou
budov i tělocvičny naší školy. Stihneme uprostřed všech prací připravit a zorganizovat karneval? Situace napovídala, že nejlepší opravdu bude v tomto školním roce karneval zrušit.
Ale protože víme, že u dětí je hodně oblíbený,
snažili jsme se najít kompromis. Vystoupení
Klaunů na volné noze jsme měli domluveno
již od minulého karnevalu, ale bylo třeba najít termín, který by vyhovoval všem a dovolil
nám uspořádat akci bez velkých příprav. A to
se nakonec podařilo. Nakoupili jsme sladkosti
a odměny, dali zprávu rodičům a karneval se

mohl konat. Dopoledne, jen pro děti, bez přítomnosti rodičů.
Ve středu 7. 3. jsme rychle připravili tělocvičnu a po velké přestávce mohla zábava začít.
Klauni byli jako vždy úžasní, hudba rytmická a strhující a masky jedna lepší než druhá.

Děti soutěžily v různých disciplínách, tančily
a náramně se bavily. Dvě hodiny rychle utekly, a tak se nikomu nechtělo věřit, že musíme
končit. Z vydařené akce měli nakonec všichni
radost.
Lenka Hodurová

Foto: archiv ZŠ Janovice

„Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku“


(Pokračování ze str. 1)
…Ještě před dvěma lety se zdálo, že nic
z toho už se nevrátí, ale kořeny folklóru v Janovicích byly tak silné, že dnes je všechno jinak.
S obnovením činnosti folklórního souboru Ondráš
z Janovic a dětského souboru Ondrášek z Janovic v roce 2016 sílila i touha po obnově slavností.
Každá touha ale pro své naplnění zpravidla
potřebuje finance a v případě akce, jako je mezinárodní festival, ne málo. Předpokládané mezinárodní zastoupení na festivalu nabízelo ale možnost
jej realizovat jako jednu z aktivit mikroprojektu
se zahraničním partnerem v rámci programu INTERREG CZ-PL. Na spolupráci jsme se dohodli
s organizací Koalicja Marek Ziem Górskic se sídlem v polském Zywieci, a tak vznikl projekt Ondrášovské slavnosti – Znovu v Hradisku. Už nyní si
proto značte do svých podzimních plánů červeně

datum 8. září. Můžete se těšit na devět folklórních
souborů z Česka, Slovenska, Polska a Moldávie
a na bohatý doprovodný program už od dopoledních hodin. Pro návštěvníky připravujeme výstavu
o historii a současnosti obce s akcentem na folklórní tradice a slavnosti, odhalíme sochu zbojníka
Ondráše, janovického rodáka a nebude chybět ani
jarmark řemesel s prodejem rukodělných výrobků.
Dali jsme si záležet, abychom prezentovali jen ty
nejlepší, takže většina řemeslníků i prodejců, které na akci potkáte, jsou hrdými nositeli oficiálních
značek Nositel lidové tradice nebo Regionální produkt. V tuto chvíli stále ještě máme několik volných
prodejních míst. Zájemci mohou své nabídky posílat emailem na adresu mistostarosta@obecjanovice.cz nebo se informovat na tel. čísle 727 962 291.
V průběhu měsíce dubna spustíme také
webové stránky festivalu www.ondrasovske-

slavnosti.cz a facebookový profil slavností.
Už brzy nás čekají také první úpravy Hradiska. Do základního úklidu po zimě se pustí
členové Ondráše v rámci dobrovolnické akce
v sobotu 21. dubna. Pokud byste se chtěli
přidat, určitě to ocení, i kdyby to mělo být jen
na hodinku nebo dvě. S sebou budete potřebovat pracovní oblečení, obutí a rukavice a vlastní
náčiní (hrábě, smetáky, kartáče na čištění povrchů, lopaty). Ale hlavně dobrou náladu!
Jak vidíte, tedy čtete, přípravy v Janovicích
jsou v plném proudu a my se strašně těšíme
už teď na září. A taky doufáme v trošku štěstí,
aby vyšlo počasí, které janovickým slavnostem
v minulosti často nepřálo. Držte nám prosím
pěsti a přijeďte se podívat!
 Za ÚVOS (Ústřední výbor Ondrášovských

slavností) Gabriela Milotová

Senioři v Janovicích jsou aktivní a prostě IN
Obec Janovice se prostřednictvím sociální
komise zřízené radou obce dlouhodobě snaží
o podporu aktivního stárnutí místních občanů.
V Janovicích žije v seniorském věku 60+ cca
450 lidí. Část z nich je ještě ekonomicky aktivních a aktivní jsou i ve svém volném čase, jiní
s přibývajícími léty dávají přednost odpočinku.
Pokročilý věk ovšem není nutné vnímat jen
negativně! Lze ho také brát jako dobu, kdy
se člověk může věnovat věcem, které nestihl
ve středním věku. Není ani pozdě začít s novými
zálibami a učit se novým věcem. I když zpravidla fyzické síly už ubývají, v jiných aspektech
se starší člověk může směle vyrovnat mladším.
Důležitá je motivace a dostupnost nabízených
aktivit na místní úrovni, které pomohou zkvalitnit
život lidí v seniorském věku.
A právě z těchto důvodů jsme pro rok 2018 připravili projekt Senioři v Janovicích jsou prostě IN,
o jehož finanční podporu jsme úspěšně požádali
Moravskoslezský kraj v rámci vyhlášeného dotačního Programu na podporu zdravého stárnutí. Protože program zahrnuje řadu aktivit, na které jsou
naši senioři zvyklí z předešlých let, začali jsme
s jeho realizací hned v lednu a připravili také aktivity nové, o jejichž organizaci si senioři sami řekli.
Úspěšná dotační žádost tak pro janovické seniory
bude znamenat především vylepšení plánovaných
aktivit, jejich zatraktivnění, minimální nebo nulovou
finanční spoluúčast ze strany seniorů a taky lákavé odměny pro aktivní účastníky programu.
Účelem projektu Senioři v Janovicích jsou
prostě IN je zjednodušeně řečeno naplnění
hesla „ve zdravém těle zdravý duch“. Zdraví
přitom chápeme nejen ve smyslu fyzickém,
ale také mentálním. Jednotlivé aktivity by měly
přispět ke zkvalitnění života seniorů v obci, k jejich aktivnímu zapojení do místního dění a k vytváření a posilování společenských vazeb.
Program bude zahrnovat celkem pět aktivit.
Senioři se mohou zapojit do všech nebo si vybrat jen některé.
TAKY CHCI BÝT IN! JAK SE MŮŽU ZAPOJIT?
1. Udržováním dobré fyzické kondice
prostřednictvím pravidelného cvičení.
Skupinové cvičení pod vedením p. Bílské probíhá v Janovicích již druhým rokem. Našlo si již
své pravidelné účastníky, ale je otevřeno stále
všem zájemcům. Technika cvičení je přizpůsobena fyzickým možnostem seniorů a respektuje
jejich individuální schopnosti. Zacvičit si mohou
opravdu VŠICHNI! Můžete navštěvovat jednotlivé
lekce, ale odměnu za aktivní účast na této aktivitě
obdrží pouze ti, kteří absolvují alespoň 12 lekcí.

2. Udržováním paměti v dobré kondici na oslavu vašeho svátku s kulturním programem
i zábavou, o kterou se mimo jiné postará dechovprostřednictvím pravidelného cvičení.
Trénování paměti je stejně tak důležité jako tré- ka Sadovanka z Uhreského Hradiště. Zhodnotínink tělesný. Činnost mozku lze srovnávat s čin- me i to, jak jste byli v roce 2018 IN a předáme
ností svalu – není-li sval zatěžován, mizí jeho slo- odměny za účast na jednotlivých akcích progražení a funkční zdatnost. Skupinový kurz trénování mu. Zvláštní pozornost si vyslouží ti nejaktivnější
paměti bude veden zkušenou trenérkou I. stupně z vás, pro které připravujeme něco extra.
Doufám, že využijete co nejvíce možností
Ludmilou Kaňokovou a začíná už 9. dubna.
3. Vzděláváním v oblasti obsluhy pro- být i v seniorském věku aktivní a že se na přistředků moderních informačních technologií. pravovaných akcích potkáme. Projekt Senioři
Skupinový kurz v oblasti moderních informač- v Janovicích jsou prostě IN byl podpořen z finích technologií proběhl pod vedením Mgr. Karly nančních prostředků Moravskoslezského kraje.
 Za sociální komisi Gabriela Milotová
Velkoborské na přelomu února a března. Díky
poskytnuté dotaci byl pro
účastníky zcela bezplatný.
4. Poznáváním nových míst, jejich přírodního a kulturního boOBEC JANOVICE
hatství prostřednictvím
SOCIÁLNÍ KOMISE
celodenního výletu.
Na tradiční výlet jsou
všichni janovičtí senioři
zvyklí. Letos ovšem i díky
podpoře Moravskoslezského kraje plánujeme
něco extra. Slovenská
Orava nabízí mnoho přírodních krás a zajímavosKurz je zájemcům ve věku 60+. Společně budeme poznávat, jak
tí, na které by jeden den
funguje naše paměť, dozvíme se, jaké rozlišujeme druhy paměti,
byl možná málo…
ale nejvíce se budeme věnovat jejímu procvičování. Naučíme se
5. Sdílením nabyněkolik mnemotechnik, potrénujeme si koncentraci, slovní
tých zážitků, vědomostí
zásobu a kreativitu.
a zkušeností prostředKdy:
každé pondělí od 9. 4. do 28. 5. 2018
vždy od 8,30 do 10,30 hodin (8 setkání)
nictvím
slavnostního
Kde:
Janovice, budova bývalé fary
setkání seniorů k MeziLektor:
Mgr. Ludmila Kaňoková, trénerka I. stupně
národnímu dni seniorů
v roce 2018.
Kurz je bezplatný a je nutné se na něj telefonicky přihlásit
Setkání proběhne jako
nejpozději do 4.4.2018. Přihlášky přijímá p. Ludmila Kaňoková,
každoročně začátkem mětel. 734 876 497.
síce října 2018, konkrétně
Tento kurz je součástí projektu
ve čtvrtek 4. 10. 2018, tenSenioři v Janovicích jsou IN,
tokrát u Toflů na Bystrém.
který byl podpořen z finančních prostředků
Moravskoslezského kraje.
Už nyní se můžete těšit

KURZ
TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI

MOBILNÍ SVOZ BRKO
(biologicky rozložitelný komunální odpad)

Obec Janovice

3.4.2018 a 10.4.2018
proběhne mobilní svoz vybraných složek biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Trávu, listí a odumřelé rostliny v pytlích mohou občané mohou odložit před plotem své
nemovitosti v den svozu do 7:00 hod.
Mg. Ing. Gabriela Milotová, místostarosta
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Významné ocenění pro ZŠ a MŠ
Janovice na badatelské konferenci
Po pěti letech jsme přijali pozvání naší školy
na badatelskou konferenci EVVO. Tuto zajímavou akci pořádá Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava za významné podpory Moravskoslezského kraje,
KEV a ENVITALENT. Přihlásit se mohou školy,
jež využívají badatelskou metodu pro pozorování a zkoumání látek, přírodnin ve svém okolí.
Naše škola se oné konference zúčastnila
s Bublinkovou kampaní, jež probíhala v loňském školním roce. Jejím cílem bylo seznámit
děti a celou veřejnost s ohleduplným udržováním pořádku, tedy úklidem pod hlavičkou ekologických značek a s výrobky přátelskými k lidem i k životnímu prostředí. Vybrat počáteční
částku na zahájení výměny čisticích prostředků, najít na našem trhu firmu námi požadovanou a ověřenou kvalitou a navrhnout výměnu
prostředků nejen ve škole, to byly nelehké prvotní krůčky.
Pro uskutečnění těchto cílů jsme zvolili následující strategie: Vytvořili jsme soupisku látek, které se nachází v běžných prostředcích
na uklízení a které mohou mít vliv na přírodu
i zdraví jedince. Nabídli jsme alternativy ke kvalitnímu úklidu domácnosti. Hledali informace,
a to zejména na několika internetových stránkách. Setkali se s panem ředitelem Ivo Tošenovjanem, s paní místostarostkou Gabrielou
Milotovou a se zaměstnanci školy. Ekoškola
byla přítomna na významných akcích obce/
školy, jakými byly Hry bez hranic, dětský karneval či Den obce Janovice. Výsledkem se stala
skutečnost, že po ročním úsilí došlo k výměně
dosud užívaných čisticích prostředků za prostředky ekologické, a to jak v prostorách školy,
školky, školní jídelny, tak i na obecním úřadě.
Tyto a mnoho dalších informací jsme před-

stavili pětičlenné porotě, která se skládala
z odborníků Ostravské univerzity, Střední
průmyslové školy Heyrovského a zástupců
Moravskoslezského kraje na již výše zmíněné
konferenci konané dne 20. března. V konkurenci dalších deseti témat, jako byla například
Stres rostlin, Mikroorganismy kolem nás či
Plísně naše škola získala nádherné 1. místo.
S tématem osazenstvo konference seznámila
Sára Pastorková z 8. třídy, Dominik Kozel ze 7.
třídy a Eva Bínová z 6. třídy. K účasti na konferenci se naši žáci pečlivě připravovali již několik týdnů předem, za což jim náleží velký dík,
stejně tak jako za reprezentaci naší kampaně
ostatním, tedy i odborné veřejnosti. Onen pro
nás zcela nečekaný úspěch je významným
oceněním nejen pro výše zmiňované žáky, ale
i pro celý ekotým školy, který se po celý rok
snažil změnit zažité mechanismy školy a jejího
okolí. Velké poděkování patří hlavně mamince
našich žáků paní Lence Bigasové, která byla
iniciátorem této myšlenky. Děti z konference
odcházely s pocitem, že stojí za to být aktivní
a že má smysl dělat věci, které mají hodnotu
a význam nejen pro ně samé, nýbrž i pro jejich
okolí.
Monika Olšáková

Foto: archiv ZŠ

Kurz informačních technologií pro seniory
Od pondělí 26. února do pátku 2. března
probíhal denně vždy od 8 do 12 hodin v budově
bývalé fary kurz obsluhy moderních informačních technologií pro seniory. Kurzu pod vedením
lektorky paní Karly Velkoborské se zúčastnilo
celkově pět žen a jeden muž. K dispozici měli
notebooky, na kterých se vše potřebné učili.
Dle sdělení
lektory kurzu
a také kronikářky
obce
paní Kutlvašrové, která
kurz navštívila
za účelem fotodokumentace, panovala
mezi účastníky
příjemná atmosféra plná
nadšení z no-

vých poznatků a dovedností. Probíhaly zde živé
diskuze nad různými zjištěními, co vše počítač
umí, co lze na internetu nalézt a podobně. Když
se něco nedařilo, přišla na řadu pomoc kolegy
či kolegyně sedící vedle, případně paní lektorky.
Náplní kurzu bylo naučit účastníky od základu
pracovat s počítačem, tedy jak jej uvést do provozu, orientace v uživatelském rozhraní, jak by
si měli své dokumenty zálohovat a podobně.
Dále přišla na řadu práce a vyhledávání na internetu, psaní v textovém editoru, emailová komunikace, stahování fotografií například z mobilního telefonu a jejich následná úprava.
O úspěchu kurzu svědčí nadšení a zájem
o další podobný kurz, který by zájemcům dále
rozšířil jejich dovednosti v práci na počítači.
Ze všech zúčastněných mají doma k dispozici počítač čtyři a jedna paní je rozhodnuta si
jej pořídit, tudíž mohou nabyté znalosti zúročit
v pohodlí domova.
Lukáš Plánička

Foto: Jana Kutlvašrová

Duben 2018

Škola získala další finanční příspěvek na školní zahradu
Základní škola Janovice je místem s ekologickou tradicí. Jsme si vědomi toho, že naše škola
se díky programu Ekoškola začala proměňovat
„zevnitř“. Za posledních několik let urazila velký
kus cesty, který je poznat na chování a jednání
nejen žáků, ale i učitelů a vedení školy. Nyní jsme
začali své aktivity směřovat za budovu školy.
Již dlouhodobě se zamýšlíme nad proměnou okolí naší školy tak, abychom děti vylákali
více učit se, pracovat a scházet se venku. Jsme
přesvědčeni, že venkovní prostory jsou ideálním
místem pro navazování přátelství, pro prohlubování spolupráce mezi žáky a učiteli, pro objevování přírodních zákonitostí. V rámci získaného
grantu Zahrada všech smyslů bychom chtěli vyřešit deficit vody na školní zahradě, a zajistit jí tak
„pitný režim“. Prostřednictvím výzvy IKEA, kterou
organizovalo vzdělávací centrum Tereza, chceme teoretické poznatky o významu a využití vody
v krajině aplikovat do konkrétních kroků ve výuce. Do výzvy s názvem Měníme školu s IKEA se
přihlásilo 21 škol České republiky. IKEA Česká
republika a vzdělávací centrum Tereza vybraly
deset nejzajímavějších nápadů žáků ze základních a středních škol v ČR. Změnami na svých
školách chtějí přispět ke zlepšení životního prostředí. Získali jsme tak dalších 10.000 Kč.
Cíle našeho záměru:

Ples SDH Bystré U Toflů
Tradiční Hasičský ples bystřanských hasičů
se letos konal netradičně v pátek, a to konkrétně 23. února. Od 19. hodiny se sál restaurace
U Toflů začal plnit návštěvníky, kterých nakonec dorazilo přibližně 150.
K tanci hrála všem přítomným kapela Krakatit. Ta v průběhu večera vytáhla na parket
všechny, kteří se přišli bavit. Vystoupila také
country taneční skupina Eldorado ze Sviadnova.
S přibývající hodinou se o přestávkách mezi
písničkami začalo plnit i Peklo – temný bar s nabídkou běžného liguére i několika speciálních
drinků. O spokojené plné žaludky návštěvníků
se během večera postaral personál restaurace
U Toflů a připravil nabídku hned několika jídel
– např. srnčí guláš, domácí paštiku nebo zeleninový salát s grilovaným hermelínem.
O půlnoci se konalo losování o věcné ceny,
do kterého věnovala dary celá řada sponzorů.
Všichni, kteří měli štěstí, vyhráli opravdu zajímavé ceny jako pletené čepice, nerezové lžíce
na obouvání bot, poukázku do sauny či restaurace, palivové dříví a další.
Děkujeme všem sponzorům a dlouhodobým
partnerům SDH Bystré (jmenovitě to jsou Obecní
úřad Janovice, restaurace U Toflů, firma Saft Ferrak, Batz, Novogear, Zappy, Autodoprava Josef
Ševčík, TUTTO, Beskydská likérka, Pivovar Koníček Vojkovice, JAPA Sport, Hasl Nerez, Atisk,
Wasilka Pistovčák a fotografka Lucie Nohlová).
Již teď se srdečně těšíme na další akce bystřanských hasičů a na Hasičský ples v roce 2019.

Za SDH Bystré Lucie Nohlová

foto: Lucie Nohlová

Bílá

ZÁPIS DO MŠ – VOLNÁ MÍSTA!!!

Rádi bychom srdečně pozvali všechny zájemce na zápis do naší krásné MŠ, který se
bude konat ve čtvrtek 10. května v době od 8
do 15 hodin.
Vzhledem k demografickému vývoji v obci
Bílá a ve spádové obci Staré Hamry budeme
mít v MŠ volná místa. Pokud by měl někdo zájem a chuť vozit děti do naší MŠ, preferoval by
klidné prostředí na čerstvém vzduchu s malým
kolektivem, je u nás srdečně vítán!!!
Jsme malá, jednotřídní MŠ rodinného typu.

Děti mají k dispozici krásné, velkorysé prostory,
nadstandardní vybavení učebními pomůckami,
hrami pro děti a hlavně nádherné prostředí
v obci Bílá s možností sportovního vyžití.
Kontakt s fotografiemi naší MŠ a veškeré
potřebné informace spolu s dokumenty najdete
na www.skolkabila.cz
Pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou
věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání povinné.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Bílá

Zastupitelstvo obce Bílá na svém zasedání
schválilo poskytnutí dotace na výměnu kotle
a znění Smlouvy o poskytnutí dotace na výměnu kotle.
Dotace ve výši 10.000 Kč bude příjemci poskytnuta v případě, že dojde k výměně kotle
na pevná paliva s první, druhou a třetí imisní třídou dle ČSN EN 303-5 za nový plynový
kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel
na biomasu či automatický kombinovaný kotel,
elektrokotel, nebo kotel na pevná paliva splňující požadavky 4. a 5. imisní třídy dle ČSN
EN 303-5, a to za účelem zlepšení životního
prostředí a na ochranu ovzduší. Dotace bude
poskytována občanům s trvalým pobytem

v obci a skutečně zde bydlícím minimálně pět
let a bez ohledu na to, zda kotel pořizoval z dotace, nebo na vlastní náklady, a to zpětně k 1.
1. 2016 s možností podání žádosti do r. 2020.
Formulář žádosti je k dispozici na obecním
úřadě nebo na webových stránkách obce.

Dotace na výměnu kotle

Bílanský přebor
ve střeleckém trojboji
Obec Bílá pořádá v úterý 8. května
XXII. ročník Bílanského přeboru
ve střeleckém trojboji.
Konkrétní místo a čas bude upřesněn.

krátce z obce
Přehled bohoslužeb
Bohoslužby v kostele sv. Bedřicha v měsíci dubnu: 8. 4., 15. 4., 22. 4., 29. 4. vždy
v 10.30 hodin.

Vymetání a kontrola komínů

Pravidelné vymetání a kontrola komínů proběhne v pátek 11. 5. a v neděli 13. 5. Práce bude provádět p. Luděk Sikora. Zájemci
o tuto službu nahlaste své závazné objednávky nejpozději do pondělí 7. 5. na obecním úřadě, a to buď osobně, telefonicky
(558 690 020, 724 045 337) anebo e-mailem
na adrese ou@obecbila.cz.

1. Seznámit žáky s významem a potřebností
(zejména) dešťové vody v krajině.
2. Propočítat s žáky množství vody, kterou
by mohly nádoby na školní zahradě zadržet.
Porovnat vlastnosti vody dešťové a vody potrubní (kvalita, cena apod.)
3. Vybudovat zásobárnu přírodní dešťové
vody na naší školní zahradě v podobě čtyř
sběrných sudů – dva budou u okapů ze střechy
školy, dva budou v prostoru zahrady.
4. Dále umístit dvě pítka pro ptáky, dvě pítka
pro ježky.
5. Seznámit žáky s péčí a manipulací s nádobami na dešťovou vodu.
6. Vytvořit informační materiály a plakáty
o významu (dešťové) vody v krajině jak pro
školní, tak i obecní veřejnost.
7. Seznámit zástupce obce a spoluobčany
s projektem Živá voda pro školní zahradu.
Při promýšlení vzniku nové zahrady jsme uvažovali nad mnoha souvislostmi a okolnostmi. Kdo se bude o zahradu starat,
kdo bude sestavovat jednotlivé prvky
zahrady. Naše plány jsme promýšleli se
skupinou žáků na první schůzce ekotýmu
ve školním roce 2017/2018 a zjistili jsme,
že nemáme zdroj pro zalévání rostlin v zahradě. Na tuto skutečnost upozornily starší děti ekotýmu. Proto jsme s dětmi tento
nápad předložili panu řediteli Ivo Tošenovjanovi a ten slíbil, že budeme společně
přemýšlet nad finančními zdroji pro vznik

zásobáren vody k zalévání. Následně přišla možnost přihlásit se do výzvy IKEA a tímto způsobem
se nyní snažíme získat finanční prostředky na nákup materiálů a nádob pro sběr dešťové vody.
Žáci školy budou: vytvářet plakáty a letáčky pro osvětu zalévání a významu dešťové vody v krajině; propočítávat spotřebu vody
a graficky znázorňovat do tabulek a do grafů;
psát vodní příběhy a vodní události.
Žáci ekotýmu budou: vybírat vhodné nádoby na sběr dešťové vody a pítka pro ptáky,
ježky; v předem daných obdobích pak sledovat
jednotlivé nádrže a informovat o jejich využití
své spolužáky i veřejnost.
Naším hlavním cílem je, aby žáci pochopili
význam vody a také skutečnost, proč je důležité vodou šetřit. Uvědomí si koloběh vody
v krajině. Žáci se seznámí s principy šetrného
užívání dešťové vody a šetrné spotřeby.

Monika Olšáková

Sokolské sáňkování a bobování

Sešli jsme se s dětmi v sobotu 24. února
u hasičárny sice v menším počtu, ale v dobré
náladě, někteří na sáních, více na bobech.
Start se měl konat od chalupy pana Muroně,
cíl jsme označili dole u Skotniců. David Fiedor
zahájil závod, bohužel již první závodnice na bobech zjistila, že to vůbec nejede, a nepomohlo
ani odrážení se rukama či nohama. Druhý závodník na saních měl taky problémy, takže jsme
hledali alternativní řešení – nebo spíše kopec.
Petr Sysala se vydal na čtyřkolce na průzkum a nakonec se rozhodlo, že nejvhodnější místo bude kopec nad usedlostí Vochalů.
Do vozíku za čtyřkolkou se naskládaly děti,
Marťa s Ivčou vezly celé zázemí (buchty, koláče a spoustu dobrých horkých nápojů) autem
a ostatní šli přes dolinu do kopce pěšky. Mrzlo,
až praštělo, naštěstí se ukazovalo i sluníčko,
a tak jsme doufali, že tak zle nebude.
U Vochalů jsme si rozbalili organizátorský
tábor a to už nám začalo zvesela svítit a ohřívat
nás sluníčko. Děti bez remcání vybíhaly s boby
a sáněmi na kopec a snažili se v hlubokém sněhu udělat aspoň nějakou dráhu na sjíždění. Dvakrát si každý sjel na čas, někteří i vícekrát. Mezi

jízdami se děti občerstvovaly u auta výbornými
buchtami a teplým čajem, dospělí měli na výběr
čaj s rumem nebo výborný svařák – za to díky
Gabce Sysalové. Jasným favoritem byl Otík Tofel
na sáňkách, těsně mu šlapal na paty Ondra Muroň na lopatě. Ale i ostatní děti si vedly velmi dobře, ani Johanka a Terka se nenechaly od kluků
zahanbit a ukázaly, že i holky umí závodit!
Při vyhodnocení se spustila metelice, tak nám
při rozdávání diplomů a dárkových balíčků pro děti
posloužilo Vochalovic kryté stání pro auta. Touto
cestou jim moc děkujeme za poskytnutí prostoru
pro naše zimní radovánky! Velké díky také patří
Martině Fiedorové, Ivaně Dvořákové a Aleně Nohlové za výborné buchty a Jakubovi Niklovi za dodávku teplého čaje.
Za TJ Sokol Bystré

text a foto: Andrea Pavelcová

jubilea
Vinšujeme zdraví, štěstí, lásku a splněná
přání březnovým oslavencům – p. Evě
Poláškové, Jaroslavě Bomské a Stanislavu
Paškovi, všem z Janovic. Obec Janovice

Bílá
Obec Bílá pořádá
v sobotu
28. dubna 2018
zájezd na
celostátní
prodejní výstavu
pro zahradníky
a zahrádkáře
Floria Kroměříž
2018
Předpokládaný odjezd účastníků:
Parkoviště u Domovjanky – 7.00 hodin
Zámeček – 7.05 hodin
Mezivodí – 7.10 hodin
Hlavatá – 7.15 hodin
Cena zájezdu 100 Kč/osoba. Vstupné na výstavu si hradí každý
sám. Prosíme o závazné přihlášení účastníků a úhradu ceny
zájezdu na obecním úřadě v termínu do 25. dubna 2018 do
14.00 hodin. Přihlásit se můžete telefonicky na číslech
558 690 020, 724 045 337
nebo e-mailem na adrese ou@obecbila.cz.
Orientační cena vstupného: dospělý 100 Kč, dítě 6–15 let 40
Kč, senioři nad 65 let 80 Kč, držitelé průkazu ZTP 80 Kč.
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Duben 2018
Plánované
kulturní a
akce naakce
DUBEN 2018
Plánované
kulturní
asportovní
sportovní
na DUBEN
pátek 6. 4.
19.00

KONCERT „ZA OPONOU“ – SKUPINA PLYŠ
Vstupné 100 Kč (FK a studenti 80 Kč), vstupenky možno rezervovat na našich
stránkách a následně zakoupit v TIC nebo na místě.
pódium Kulturního centra

sobota 7. 4.
20.00

FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH vol 3 s DJ Honzou
velký sál Kulturního centra
Vstupné 90 Kč, vstupenky na místě. Vstup od 18 let.

pondělí 9. 4.
9.00 – 16.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

čtvrtek 12. 4. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
V POHORÁCH PO HORÁCH 2. díl
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
sobota 14. 4.
19.00

Talkshow
MIROSLAV DONUTIL – „PTEJTE SE MĚ, NA CO CHCETE, JÁ, NA CO CHCI, ODPOVÍM“
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

neděle 15. 4.
16.00

Divadlo pro děti
O BUDULÍNKOVI
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.

úterý 17. 4.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 UŠIJEME SI PANENKU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 19. 4. VÝSTAVA LITINY A SMALTU
Vernisáž proběhne 19. 4. 2018 od 16.00.
Beseda s Mgr.et Mgr. Petrem Juřákem v kinosále KC.
Kulturní centrum
sobota 21. 4.
19.00

Představení
OPERETNÍ SKŘÍŇKA S LÍČIDLY
Představení, které se odehraje ve scénických dekoracích a kostýmech, kde veselé
texty a vyprávění spojují protančené melodie ze známých operet – Rose Marie,
Cirkusová Princezna, Tisíc a jedna noc, Ohňostroj, My Fair Lady, Paganini,
Loď komediantů.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 80 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě.

Houslový recitál – čtvrtý koncert
Kruhu přátel hudby v roce 2018

Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2018, pořádaných frýdlantském Kruhem přátel hudby (KPH). Proběhne v úterý 17. dubna
v 18.00 ve velkém sále ZUŠ, vystoupí vynikající
mladý houslista Milan Al-Ashhab.
Půjde o výjimečný koncert – sólový houslový
recitál. V programu zazní krásné a pro houslistu velmi náročné skladby (N. Paganini, J. S.
Bach, E. Ysaye) a také zajímavá méně známá
překvapení (H. W. Ernst, N. Milstein, O. Kukal).
Pro naše posluchače může být tato akce zajímavá i tím, že budou moci porovnat koncert s nedávným sólovým houslovým recitálem slavné
frýdlantské rodačky Hany Kotkové (v létě v Hukvaldech).
Milan Al-Sahhab se hře na housle začal vě-

novat v pěti letech na Základní umělecké škole
v Chomutově. O rok později přestoupil na ZUŠ
v Mostě do třídy profesorky Květoslavy Hasilové,
pod jejímž vedením pokračoval ve studiích také
na Konzervatoři v Teplicích. Od roku 2012 je
posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. Ivana Štrause.
Na svém kontě má řadu ocenění z národních
i mezinárodních soutěží. Mezi nejvýznamnější
patří 1. cena a titul absolutního vítěze na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana
v Ústí nad Orlicí v roce 2006 a 1. cena v soutěži
Georga Philippa Telemanna v polské Poznani
v r. 2007. V roce 2010 získal 2. cenu a cenu
za nejlepší provedení virtuózní skladby, Ernstovy
Poslední růže, na soutěži Luise Spohra ve Weimaru a v roce 2011 skončil na 4. místě na soutě-

ži Henriho Marteaua v německém Lichtenbergu,
Selbu a Hofu. V době vzniku tohoto článku se
účastní houslové soutěže v New Yorku.
Vstupné na koncert je 120 Kč, důchodci
a děti 90 Kč, s členskou průkazkou KPH na rok
2018 60 Kč, s abonentkou zdarma. Volný vstup
mají díky spolupráci s frýdlantskou ZUŠ také žáci
této školy. Informace o našich koncertech najdete v regionálním tisku a na stránkách facebook.
com/KruhPratelHudby.

Za výbor KPH J. Svoboda

Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku připravilo k výročí úmrtí malíře a pedagoga Leopolda
Parmy pozoruhodnou výstavu. Jméno tohoto
osvíceného učitele a významného malíře je
spojeno nejen s Frýdlantem na Ostravicí, kde
začal svou pedagogickou dráhu, ale i s dalšími
obcemi v povodí Ostravice.
Narodil se v Tiché (1891) a umírá v Brně
1968. Po studiích na Učitelském ústavu v Příboře začal svou pedagogickou dráhu právě
v Beskydách. Vyzkoušel zde své první pedagogické podněty, s jeho pobytem jsou spojeny první fotografické práce. Později působil
na školách v údolí Ostravice, hlavně v Hamrovicích. Ve Frýdlantě měl nadále řadu přátel
a často zde pobýval. Jeho největším přítelem
byl malíř Ferdiš Duša, který s jeho rodinou
i malířem prožil hodně společných chvil a Dušu
samého přivedl k fotografování. S Dušou vyrážel na milované Slovensko a byli také členy
frenštátského spolku Koliba, jednoho z prvních

výtvarných spolků v regionu. Leopold Parma
se podílel na organizaci řady kulturních a společenských akcí. Jeho „kantorské štace“ se stávaly místy setkávání s přáteli-výtvarníky, mezi
něž patřili např. Břetislav Bartoš, František
Hlavica, František Horečka, Alois Schneiderka, Valentin Držkovic nebo Bohumír Jaroněk.
V rozsáhlém uměleckém díle zachytil neopakovatelně Beskydy a Valašsko a stal se i prvním
z propagátorů fotografie v regionu. Výstava

v Muzeu Beskyd uspořádaná k 50. výročí úmrtí
předkládá pohled do jeho malířské tvorby v olejích, akvarelech a dřevorytech, přibližuje atmosféru ateliéru a velice zajímavě dokumentuje
jeho zájmy výběrem velkoformátových fotografií z jeho života, rodiny, cest po Beskydech
i Slovensku. Po velké výstavě ve Frýdlantě
před několika lety, která se soustředila na přehled díla, objevuje autora v jeho intimnějším
pohledu. Výstava potrvá do 22. dubna.  (KB)

Výstava malíře Jana Hrnčárka (nar. 1918
ve Fryčovicích, zemřel 2009 ve Frenštátě p. R.)
ve frenštátském muzeu připomíná dílo malíře bytostně spojeného s Beskydami. Jeho dílo zahrnuje oblast od Visalají a Lysé hory, až po Javorníky.
Klíčovými místy jsou Zděchov a okolí Hukvald.
V současné krizi a neujasněnosti uměleckých hodnot, a potažmo i lidských hodnot, kde
postmoderní myšlení prosadilo tvrzení, že každý
má svou pravdu a možnost ji hlásat, hledáme
i v dílech jeho generace odpověď na svou nejistotu. Proto dílo Jana Hrnčárka, ze kterého jeho pozitivní vztah k životu učinil legendu, nám i po jeho
odchodu pomáhá nalézt odpověď na naše nejistoty. Narodil se v lašských Fryčovicích, kde
léta vyrůstal u stařenky a staříčka a poznal zde
dobře vesnické prostředí, než se po jejich smrti
odstěhoval do Kozlovic, kde postavil otec malou
chaloupku. Zde to byl první dotek s Valašskem,
první setkání s malíři, kteří objevovali dominantu
hradu Hukvaldy. Začal v malírně kulis pana Drobného v Místku. Křídla mu dodalo školení u frýdlantského malíře Otty Schüllera, kde se objevují
jeho první komerční práce pro kostel v Staříči, ale
i krajiny ze Soláně, které zaujaly kupce a inspi-

rovaly jej k cestě do Prahy, kde se zapsal na válečnou malířskou školu v Mánesu. Tam poznal
řadu skvělých umělců, takže přechod po válce
na pražskou Akademii do školy prof. Otakara Nejedlého už nebyl takový problém. Hrnčárek si pokorně a vědomě vybral svůj úděl krajináře domova, bez ohledu na to, že jednou je žádaný, jindy
upozaděný, že je mu vytýkán tradicionalismus.
Ve svých několik okruzích námětů se dopracovává k vizi rodného kraje. Tvůrčím médiem byl olej,
jen okrajově pastel a litografie, pro monumentální
práce art protis. Motivem Hrnčárkových krajin
je předjaří a podzim. Zaklínadlem a tajemstvím
podvečer. Předjaří jako symbol zmrtvýchvstání,
znovuzrození. Podzim chápal jako příslib znovuzrození. Malíř využívá přelomu ročních období,
dramatické proměny světla před večerem, aby
z nich vytěžil silné emocionální sdělení. Hrnčárkovy krajiny jsou bez lidí, ale přesto jsou hluboce
lidské. Jeho krajiny jsou člověčí, typické pro Valašsko, kde každý kus pole a louky, strom, mez,
cesta, rostly člověku století pod rukama. Je zde
cítit lásku kritického hospodáře, když se malíř vracel stále ke starým motivům a odmítal zobrazovat
„krajinu dneška“, bezduchou a formalizovanou,

bez stopy člověčenství, zbavenou lásky k přírodě
a sloužící jen ekonomickým zájmům. Malíř k tomu
nemusel studovat ekologii, aby viděl v technickém, bezduchém zvyšování životného tempa,
necitlivě umístěných stavbách, v bohatství vyrvaném na úkor přírody dehumanizaci člověka.
Proto Hrnčárek svým malířským lyrismem dává
doposud odpověď na naše otázky po hodnotách
života a umění. Viděl a cítil je v kořenech domova,
zakotvení krajinném i duchovním, hrdosti hospodáře, který může dávat i brát bez pocitu méněcennosti. V jeho obrazovém poselství je stěžejní
láska k domovu. Výstava ve frenštátském muzeu
potrvá do 20. května. 
K. B.

V úterý 20. března se na ZŠ TGM ve Frýdlantě nad Ostravicí konala tradiční soutěž
ve zpěvu lidových písní „Loutnička“. Soutěž
byla rozdělena do tří kategorií, ve kterých Pstruží reprezentovaly Libuše Macurová, Margaréta
Glembková, Matylda Kubiczková, Marie Ka-

rásková a Anežka Foldynová. Nechyběla zde
spousta přesvědčivých vystoupení a nádherných hlasů, které sklidily veliký potlesk a obdiv
nejen poroty, ale i spolužáků. Celé písničkové
dopoledne tak provázela příjemná atmosféra
plná dětských úsměvů z dosáhnutí úspěchů

v podobě diplomů. A jak si vedly naše holky?
Anežka Foldynová získala ve 3. kategorii 1.
místo,
Marie Karásková získala ve 3. kategorii 2. místo,
Matylda Kubiczková získala ve 2. kategorii 1.
místo,
Margaréta Glembková získala ve 2. kategorii
2. místo,
Libuše Macurová získala ve 2. kategorii 2. místo.
Blahopřejeme oceněným a děkujeme za pohlazení písničkou!

Nezapomenutelný Leopold Parma

Rodina L. Parmy s malířem F. Dušou / Sbírka Muzea Beskyd

100 let od narození ak. mal. Jana Hrnčárka

pondělí 23. 4. FARMÁŘSKÝ TRH
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 24. 4.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 JARNÍ DÁREK PRO MAMINKU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 26. 4. KOTCI – 3. ROČNÍK POŘADU FRÝDLANTSKÝ HUDĚC
18.00
Janáčkova síň
Připravujeme:
pátek 11. 5.
19.00

Divadelní představení
VRAŽDY A NĚŽNOSTI
Divadelní ochotnický spolek Sokol na Prknech z Metylovic.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

neděle 27. 5.
19.00

Divadelní představení
PORUČÍK Z INISHMORU
Hrají Igor Chmela, Jan Dolanský, Ladislav Hampl, Linda Rybová a Saša Minajev.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kozlovičtí a lhotečtí muzikanti mají Anděla

V úterý 20. března byly v pražském Fóru
Karlín předány ceny České hudební akademie
Anděl 2017 a mezi oceněnými bylo také album
Beránci a vlci (Indies Scope 2017), na jehož
realizaci se podíleli i muzikanti z Kozlovic
a Lhotky.
Autorem a producentem alba je Marian
Friedl z Kozlovic, který k realizaci přizval řadu
muzikantů z několika žánrů a také frenštátskou
kapelu RukyNaDudy, v níž figurují Jan Pustka a Lukáš Mrkva ze Lhotky, Vlastimil Bjaček

Kultura

z Frenštátu a Petr Domčík z Hukvald. Beránci a vlci jsou osobní Friedlovou vizi moravské
world music v podobě šedesátiminutové attaca
suity vycházející z lidové hudby východní Moravy. Suita obsahuje původní lidové písně v osobitém aranžmá i Friedlovy skladby a tematicky
se zabývá průzkumem hranic mezi protiklady.
V nejbližším okolí budou Beránci a vlci ke slyšení 26. července na festivalu Jazz ve městě
ve Frýdku-Místku, kde bude provedena i s právě natáčeným doprovodným filmem.

Písničkové dopoledne se soutěží Loutnička

Mariášový turnaj na Vlčárně

Komponované divadelní představení

ZASVĚCENÍ

na motivy knihy Elisabeth Haich
14. 5. v 17.30 v Tutto restaurant – Lubno.
Čtveřice umělců: Táňa Fischerová, Milada Karez (kytara), František Kreuzmann a Hana
Benešová přednese mystický, zčásti autobiografický příběh, jenž je nejobsáhlejší reinkarnační
zprávou. Mistrovsky podané svědectví o skutečném zasvěcení. Předprodej vstupenek 280 Kč
v restaurantu Lubno, v BIC Frýdlant n. O. a u Evy Berkana mob.: 603 793 595, eva@berkana.
cz. Více o tématu na webu: www.zasveceni.com

V neděli 18. března se v restauraci Vlčárna
na Pstruží sešli milovníci mariáše z okolních
obcí, aby opět změřili své síly. 27 hráčů celé
odpoledne svádělo nelítostný boj jak se soupeři, tak i se Štěstěnou. Vítězem se nakonec stal
Miroslav Šálek z Pržna, na druhém místě se
umístil Tomáš Petr z Kunčic pod Ondřejníkem
a jako třetí skončil Jozef Majer z Čeladné. Dík
všech účastníků patří organizátorům této akce,
manželům Bořkovi a Lence Závodným.
Mariáš Tour 2018 bude pokračovat podzimní částí 21. října v restauraci Na Nábřeží
na Nové Vsi a 11. listopadu v Myslivecké chatě
v Kunčicích pod Ondřejníkem, vždy ve 14.00
hodin. Ale protože nechceme čekat tak dlouho,
sejdeme se již 15. dubna na přátelském turnaji
ve Frýdlantě nad Ostravicí v restauraci Lučina.
Máte-li rádi tento sport, přijďte si s námi zahrát.
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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

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

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

ZAHRADNÍ TECHNIKA A SERVIS VLČEK
si Vás dovoluje pozvat do prodejny zahradní techniky v RAŠKOVICÍCH 423.
Nabízíme sekačky, travní traktory, vyžínače, křovinořezy, pily, drtiče, štípače a
jiné elektrické nářadí. Na všechny stroje zajišťujeme servis a náhradní díly.

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

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

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

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

Najdete u nás výrobky těchto značek: KARSIT, STIGA, Cub-Cadet, MTD,
HECHT, Riwall, Greenworks, GTM Professional, Scheppach/Woodster,
Campingaz, Elpumps, WEIBANG, VeGA, Husqvarna Zenoah Co., Ltd,
ACTIVE, HealthLand a mnoho
jiných.
Máme pro Vás nachystanou
zajímavou akci, příjďte se
přesvědčit.
Raškovice 423, 739 04
Tel.: 602 705 534, 558 692 692.

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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