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MAS Frýdlantsko-Beskydy
podpořila čtyři školy

MIKROREGION – Od podzimu příštího
školního roku se mohou děti těšit na zmodernizované učebny ve čtyřech školách našeho
mikroregionu. Evropské dotace ve výši zhruba
devíti milionů korun budou směřovat do čtyř
základních škol.
V Kunčicích pod Ondřejníkem se z dotací naší Místní akční skupiny (MAS) zrealizují
drobné stavební úpravy a zároveň pořídí vybavení do odborných učeben (jazykové učebny,
počítačové učebny, učebny chemie a fyziky,
laboratoře a cvičné kuchyňky).
Základní školy v Janovicích a ve Starých
Hamrech plánují vybudovat multimediální jazykovou učebnu v takové podobě, aby vyhovovala moderním výukovým metodám jak pro
praktickou, tak teoretickou výuku.

Základní škola Komenského ve Frýdlantě
nad Ostravicí zrekonstruuje z evropských dotací stávající žákovské kuchyňky. Děti se tak
mohou těšit nejen na nové kuchyňské vybavení, ale i moderní kuchyňské spotřebiče. Současně budou vybudovány dvě odborné učebny
(učebna cizích jazyků a matematiky).
Všechny vybudované a zmodernizované
učebny budou bezbariérové. „Hlavním cílem
MAS Frýdlantsko-Beskydy bylo vybrat projekty, které zvýší kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání. Projekty, které svou realizací
potěší nejen učitele, ale převážně děti a jejich
rodiče. Doufám, že se nám to podařilo, a věříme, že v letošním roce budeme v tomto duchu
pokračovat i nadále,“ řekla manažerka MAS
Frýdlantsko-Beskydy Zuzana Pavlisková.

Forenzní značení jízdních kol

MIKROREGION – Zájmové sdružení obcí
Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy rovněž v letošním roce připravilo ve spolupráci s MP Frýdek-Místek a za podpory Ministerstva vnitra ČR
forenzní značení jízdních kol. V loňském roce byl
o značení velký zájem, proto byl projekt zájmovým sdružením obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy připraven znovu také pro rok 2018.
V letošním roce bude značení probíhat v každé obci tradičně v sobotní termíny, nicméně
celý projekt bude zkrácený, takže se bude značit
pouze jeden den a navíc pouze dopoledne nebo
odpoledne. V jediném Frýdlantě nad Ostravicí
budeme značit dva dny po celý den. Termíny
značení v jednotlivých obcích jsou uvedeny v tabulce. Opět je možné si přes internetové stránky
http://mikroregion.reservanto.cz/ (ve vyhledávačích je nutné zadat přesně tento formát odkazu)
zarezervovat nejvhodnější čas. Celý projekt pomáhá řešit krádeže jízdních kol v mikroregionu,
a to jejich forenzním označením a evidováním
v národním registru. Forenzní identifikační značení (FIZ), nazýváno také syntetická DNA, je
metoda ochrany majetku, která má především
preventivní účinky. Samotné FIZ je složeno
z roztoku lepidla a mikroteček s unikátním identifikačním kódem. Mikrotečky jsou tak malé, že
nejsou pouhým okem viditelné a celý roztok
je po zaschnutí na předmětu navíc průhledný.
Datum

8.30–12.00

13.30–17.00

5. 5.

Pstruží

Ostravice

12. 5.

Baška

Malenovice

16. 5.
STŘEDA

Frýdlant n. O

26. 5.

Lhotka

Janovice

2. 6.

Kunčice p. O.

Metylovice

9. 6.

Frýdlant n. O.

16. 6.

Pržno

Čeladná

23. 6.

Staré Hamry

Bílá

Označená místa ani mikrotečky tak nejsou vidět.
Značení je rozeznatelné až pod UV světlem.
Značení je velmi odolné jak proti povětrnostním
vlivům, tak také proti mechanickému poškození, nemohou je poškodit ani kyseliny nebo soli.
Výhodou této metody je, že nepoškozuje předmět, na který je roztok nanášen. Metoda má
především preventivní účinky, pachatel je často
od krádeže odrazen již varovnou samolepkou,
která se při značení na předmět nalepí. Odolnost
značení proti poškození znemožňuje další používání odcizených předmětů a evidence předmětů
v národním registru zvyšuje riziko dopadení pachatele a omezuje prodej odcizených předmětů.
Samotné značení probíhá tak, že občané
přímo na místě nejprve vyplní formulář, kde je
uveden majitel jízdního kola, jeho identifikační
a kontaktní údaje. Zkontroluje se doklad o nabytí
kola. Pokud tento doklad někdo nemá, na místě
vyplní čestné prohlášení o nabytí. Poté si kolo
převezmou strážníci Městské police F-M, kolo
si nafotí a popíší všechny jeho součásti včetně
výrobního čísla. Pak se na několik míst nanáší
roztok s mikrotečkami. Nakonec dostane majitel
samolepku, kterou si kolo označí na viditelném
místě, aby případného zloděje odradil od krádeže. Celé značení jednoho kola trvá zhruba 10 minut. Roztok je nutné nanášet na čistá místa, proto je nezbytně nutné kolo před značením řádně
očistit, a to i na místech hůře dostupných (spodní
část rámu, všechny sváry atd.) Po značení je
nutné nechat roztok zaschnout, a to 24 hodin.
Značení je pro všechny občany zdarma, svá
jízdní kola si mohou nechat označit také chataři
a chalupáři nebo turisté.
Na závěr shrnutí, co vzít s sebou – důkladně
očištěné pojízdné jízdní kolo, občanský průkaz
a doklad o nabytí (např. účtenku, fakturu, záruční list apod.). Prosíme občany, aby k označení
jízdních kol nevozili kola nepojízdná, zastaralá
nebo poškozená, značení těchto kol je zbytečné a nákladné. Pro podrobné informace můžete kontaktovat M. Holeksová, tel. 558 412 556,
email: investice.vedouci@obec-ostravice.cz.

B. Manďáková Radová

POUŤ V JANOVICÍCH: Užívejme si teplých dní. 

Průběh opravy hlavní komunikace

Staré Město – Baška – Pržno – Frýdlant n. O. – Nová Dědina

MIKROREGION – Moravskoslezský kraj,
vlastník silnice III/48425, realizuje prostřednictvím společnosti Strabag a.s., na území
města Frýdlant – ul. Ostravská, ul. Padlých
hrdinů, ul. Hlavní a ul. Žižkova – opravu
povrchu silnice z Bašky do Frýdlantu n. O.
Jedná se o souvislou obnovu komunikace
ve stávající trase silnice v délce 8 160 m
na území Frýdlantu nad Ostravicí, Pržna
a Bašky. Stavba bude realizována postupnou realizací dvěma různými způsoby:
OBNOVA POVRCHU VÝMĚNOU LOŽNÉ A OBRUSNÉ VRSTVY KONSTRUKCE
VOZOVKY
- představuje odfrézování 90 mm vrchní
obrusné a části původní ložné vrstvy, která
bude nahrazena novou ložnou živičnou vrstvou v tl. 60 mm a obrusnou živičnou vrstvou
v tl. 40 mm.
OBNOVA POVRCHU TECHNOLOGIÍ
RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ
- představuje odfrézování obrusné vrstvy,
poté bude provedena recyklace podkladních vrstev vozovky v tl. 200 mm. Po vyzrání
upravené podkladní vrstvy, která si vyžádá
nezbytnou technologickou přestávku, bude
položena ložná vrstva v tl. 60 mm a následně obrusná vrstva v tl. 40 mm.
Opravy dílčích úseků jednotlivých etap
dále představují lokální vyspravení podkladních vrstev v místech se sníženou únosností, opravu uličních vpustí, odvodňovacího
rigolu, doplnění chybějící přídlažby ze žulové kostky podél stávajících silničních obrub,
nezbytnou opravu obrub, realizaci cementobetonových krytů BUS zálivů, rekonstrukci
propustků, úpravu mostů, úpravy vjezdů,

Dětský park na Bílé s novinkami

BÍLÁ – Poslední dubnový víkend byl na Bílé
ve znamení zahájení letní sezóny. Dětský letní
park přivítal první malé návštěvníky.
„Jako každý rok máme kromě oblíbených
atrakcí připraveny v dětském parku i novinky,“
říká provozovatel letního parku Jiří Nakládal.
„Určitě nepřehlédnutelný je nový skákací hrad
ve tvaru lodě, který je navíc obohacen herními
prvky, a nově také dokončujeme parkurové hřiště
ve spodní části parku.“
Zábavní park pod širým nebem bude v květnu v provozu o víkendech a svátcích od 9 do 18

hodin. Od června bude pro veřejnost otevřený
i přes týden v pondělí až čtvrtek od 9 do 16 hodin,
v pátek a víkendy od 9 do 18 hodin.
V letním provozu je i lanová dráha Zbojník.
Návštěvníci tak mohou lanovku využít pro sjezdy
na koloběžkách, jednosměrný single trails, pašeráckou stezku i zbojnický chodník. V provozu je
také i půjčovna koloběžek, horských kol a elektrokol, která se nachází naproti pokladen jízdenek
na lanovku vedle obchodu a kavárny Domovjanka. V květnu je provoz lanovky víkendy a svátky,
od června pátky až neděle od 9 do 17 hodin.

Foto: Vladimír Kutlvašr

krajnice a realizaci vodorovného a svislého
trvalého dopravního značení včetně svodidel.
Stavba realizovaná od 3. 4. do 29. 8. je
členěna na dílčí úseky jednotlivých etap,
jejichž realizace si vyžádá zvýšenou bezpečnost v souvislosti s omezením provozu
vozidel a chodců při částečných a úplných
uzavírkách dotčených komunikací na základě vydaného stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích.
1. ETAPA BYLA ZAHÁJENA 3. 4. 2018
V ÚSEKU OD MIMOÚROVŇOVÉHO KŘÍŽENÍ NA NOVÉ DĚDINĚ PO ČERPACÍ
STANICI BENZINA
u nákupního centra (Billa, Penny) v délce 1520 m a představuje obnovu povrchu
výměnou ložné a obrusné vrstvy konstruk-

ce vozovky. Bylo realizováno vyfrézování
živičného povrchu celého úseku. Zhotovitel
stavby provádí úpravu odvodňovacího rigolu
naproti prodejny MTM na Nové Dědině, realizaci cementobetonových krytů BUS zálivů,
opravu propustků a ul. vpustí. Bude realizováno doplnění chybějícího jednořádku podél
stávajících silničních obrub.
Souběžně s prováděním stavby MSK
Město Frýdlant nad Ostravicí zabezpečuje
úpravu chodníku od křižovatky ul. Žižkova
a Noremská po již dříve realizovaný chodník
s povrchem ze zámkové dlažby.
Dokončení této etapy položením nového
povrchu, realizované po polovinách s řízeným světelným signalizačním zařízením, je
stanoveno na 30. 6. 2018.

(Pokračování na str. 2)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
měsíc, do něhož právě vstupujeme, je jednoznačně charakterizován slovy láska a mír. Sdělovací prostředky a veškerá média nás
informují o dalších hrozících válečných konfliktech v různých částech
světa. A to vše symbolicky ve výročí konce válečné mašinérie. Generace, která si hrůzy války pamatuje a celou dobu se nám snažila
předat ponaučení své doby, pomalu odchází. Celosvětově jako jednotlivci asi dějiny nezměníme, ale můžeme si připomenout fakt, že
i v našem městě žili lidé, kteří se s okupací neztotožnili. Je na nás, abychom byli vděčni všem,
kteří neváhali riskovat své životy ve prospěch nás všech. Nezapomínejme!
V průběhu tohoto roku si připomínáme slavné historické milníky naší země, přesto jeden
z nich patří pouze našemu městu. Oslavy „čtyřstého“ výročí frýdlantských železáren rozhodně
dubnovými akcemi neskončily a užijeme si je i v květnu a v dalších měsících. Naším cílem je
vzdát hold našim předkům, poukázat na jejich um, pracovitost i zručnost. Současné železozpracující firmy sídlící ve městě nesou odkaz slavných zakladatelů a jsou jejich hrdými pokračovateli. Jsem ráda, že se jim daří a úspěšně prosperují!
Jarní měsíce se nesou ve znamení čilého stavebního ruchu, který neutichne ani v létě.
Množství dopravních omezení nás čeká takřka na každém kroku.
O všech připravovaných i probíhajících záměrech jste a budete průběžně informováni. Přinášíme různou formou (média, web) konkrétní informace týkající se mnohých staveb, často
i s vyspecifikovanými časovými omezeními, které však nelze vždy přesně naplánovat nebo
ovlivnit. Proto prosím o vaši shovívavost, trpělivost a ohleduplnost.
Navzdory všem stavebním omezením a překážkám bude život ve městě pulsovat dál.
Realizací uvedených staveb dojde ke zvýšení komfortu bydlení, zlepšení služeb školských
zařízení, zkvalitnění podmínek života našich seniorů a v neposlední řadě i větší bezpečnosti
nás všech.
Doufám, že vás dopravní omezení neodradí a budeme se dál setkávat na různých kulturních i společenských akcích, které pro vás připravujeme.
Přijďte! Je toho hodně a určitě si každý přijde na své.
Přeji vám všem ničím nerušené čtení a měsíc květen – máj – plný lásky a pohody.

Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Letošní dubnová Tégeemka

Přestože jsme měli být druhý jarní měsíc
podle pranostiky ještě za kamny, počasí se
rozhodlo jinak, a tak jsme si nejen užívali první
teplé dny, ale také události, které měly v chodu
školy své významné postavení.
Nejdříve si žáci 2. stupně v pátek 6. dubna
užili svůj Den zdraví. Děti se bavily různě, např.
návštěvami rozličných sportovišť, např. Kotelny, DDH, výpravou do Ostravy k prozkoumání
Integrovaného záchranného systému, odbornými přednáškami o zdraví a správném stravování, vyzkoušely si první pomoc i některé cviky
zdravotní tělesné výchovy.
V následujícím týdnu pak žila naše škola
stejně jako všechny frýdlantské základky zápisem do 1. tříd. Konal se ve čtvrtek 12. dubna
a my jsme jej letos v Tégeemce budoucím prvňáčkům zpříjemnili jejich oblíbenými zvířátky.
Stejně jako v minulém roce, kdy jsme trošku
obměnili strategii zapisování, se kluci a holky
nejdříve předvedli v tom, jak už umí počítat,
poznávat barvy, stříhat a podobné zručnosti.
Následovala oddechová část, předání upomínkových předmětů a nezbytné doplnění energie

v naší tradiční minicukrárničce.
Byli jsme mile potěšeni rekordním zájmem
rodičů o základní vzdělávání v naší škole.
V dubnovém čtvrtečním odpoledni k nám zavítalo 83 budoucích prvňáčků, a přestože víme,
že někteří z nich zcela určitě požádají o odklad
povinné školní docházky, budeme mít v naší
Tégeemce tři první třídy. Nebývalý počet příchozích se pro nás stal obrovským závazkem
nezklamat ty, kteří si nás vybrali. Chceme jim
poskytnout nejen kvalitní vzdělání, ale také
pestrou a mnohými projekty obohacenou zajímavou formu výuky.
Tak jako tomu bylo například v pátek 20.
dubna, kdy se celá školy věnovala projektu Den
Země. Uvědomění si nutnosti pečovat o naši
krásnou modrou planetu, tolik ohroženou právě
člověkem a jeho vymoženostmi. To a spostu
příbuzných témat si děti tento den připomněly
se svými třídními učiteli hlavně na mnoha místech v přírodě, ale i jinde. Vše umocněno krásným slunečným počasím, rozvetlými stromy
a nádhernou jarní přírodou. Duben se prostě
vydařil venku i v Tégeemce. 
lg

Zápis do 1. tříd v ZŠ TGM.

Dubnová dopravní soutěž na Komeňáku

Květen bude opět ve znamení fotbalu

Také během května mohou fanoušci z Frýdlantu i okolí navštívit divizní zápasy 1. BFK Frýdlant.
Doma jsou na programu hned čtyři utkání, a tak si
do svého kalendáře můžete poznačit tyto termíny:
ST 2. 5. v 17.00 h. 1. BFK Frýdlant – FK
Šternberk

NE 6. 5. v 16.30 h. 1. BFK Frýdlant – FK
Bohumín
ST 16. 5. v 17.00 h. 1. BFK Frýdlant – FK
Kozlovice u Přerova
NE 20. 5. v 1700 h. 1. BFK Frýdlant – FC
Vsetín

V měsíci dubnu nezapomínáme na dopravní výchovu a pořádáme nejrůznější aktivity pro
žáky naší školy.
Píšeme testy ze znalostí silničního provozu,
testy ze zdravovědy a trénujeme jízdu na kole.
Ve středu 18. dubna jsme za slunečného
počasí na školním hřišti uspořádali pro žáky 2.
stupně jízdu zručnosti na kole.
Letošní účast byla opravdu veliká, dráhu
projelo 67 žáků.
Úkolem všech závodníků bylo překonat několik překážek a tím prokázat svou zručnost,
dovednost i odvahu.
Po startu měli žáci za úkol překonat strmou
houpačku, projet slalom i obrácený slalom,
zvládnout jízdu osmičkou, zastavit na metě,
překonat šikmou plochu nebo za jízdy přenést
pohárek s vodou.
Do finále soutěže postoupilo jen osm nejlepších závodníků, kteří se počátkem května
zúčastní okrskového kola.
Všem vítězům blahopřejeme a držíme palce do okrskového kola!

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

Průběh opravy hlavní komunikace

Úspěchy běžkařů a biatlonistů

O březnovém víkendu se konalo na Slovensku v Osrblie 3. a 4. kolo Viessmannova
poháru v biatlonu a naše holky se tam neztratily.
Barča Kvášová reprezentující BH Ski Team
z Frýdlantu nad Ostravicí obsadila v sobotu
na 2 km trati volnou technikou s individuálním
startem 1. místo a následující den si na stupně
vítězů stoupla i Lucie Plevová, když obsadi-

la v hromadném závodě volnou technikou 3.
místo. A neztratili se další biatlonisti z klanu
Plevových. Martina Plevová v kategorii starších žaček obsadila v sobotu 6. místo a následující den jí patřilo místo osmé. David Pleva
v dorostenecké kategorii v sobotu 10. místo
a v neděli si polepšil na místo deváté. Na fotografii zleva Lucie Plevová a Barbora Kvášová
krátce před startem. Jen tak dále.

Staré Město – Baška – Pržno – Frýdlant n. O. – Nová Dědina

(Pokračování ze str. 1)
2. ETAPA – PRŮTAH MĚSTEM FRÝDLANT
N. O. OD KŘIŽOVATKY NA PRŽNO PO ŽEL.
PŘEJEZD
v délce 1253 m, představující obnovu povrchu
výměnou ložné a obrusné vrstvy konstrukce vozovky, bude realizována v termínu 15. 5. – 30. 6.
15. 5. – 18. 5. (úterý–pátek) bude za provozu realizováno vyfrézování živičného povrchu,
do realizace pokládky podkladní a obrusné
vrstvy při úplné uzavírce města Frýdlant n. O.
ve dnech 9.–10. 6. (sobota–neděle) s náhradním
termínem 16.–17. 6., budou mimo výše uvedené činnosti zabezpečované zhotovitelem stavby provedeny Městem Frýdlant n. O. nezbytné
úpravy vyvolané realizací stavby a navazující
investice města.
Jedná se o:
Úpravu ul. Hlavní pro zřízení přechodu pro
chodce představující úpravu stávající silnice
a navazujících chodníků v celkové délce 91,2 m.
V úseku mezi ul. Komenského a výjezdem
od Lékárny čp. 79 je realizováno zúžení ul. Hlavní na normovou šířku 7 m s vybudováním chodníku podél objektu Lékárny čp. 79 v šířce min.
1,35 m a přemístění stávajícího přechodu pro
chodce poblíž křižovatky s ul. Nádražní do nové
polohy, kde je trasována cesta k základní škole
Komenského.
Úpravu křižovatky realizované opravy ul. Komenského Frýdlant n. O.
Opravu chodníku podél ul. Padlých hrdinů
v úseku od hřbitova po sjezd k RD za křižovatku
ul. Za Hřbitovem včetně zrušení části pokračujícího, nikam nevedoucího chodníku.
Objízdná trasa při plné uzavírce bude realizována po místních komunikacích přes ulice
Nerudova a Poštovní, 5. května, Emila Pajurka,
Kamenec a B. Němcové.
Na tuto etapu bude o prázdninách od 1. 7.

do 31. 8. navazovat realizace 2. etapy dopravního řešení křižovatky u železničního přejezdu,
sdružené investice města Frýdlant nad Ostravicí
a Správy silnic Moravskoslezského kraje řešící
úpravu ul. Hlavní před železničním přejezdem
Frýdlant n. O. – Ostravice, který bude po dobu
realizace stavby uzavřen.
3. ETAPA BAŠKA-PRŽNO-FRÝDLANT N. O.
SMĚR METYLOVICE
v délce 5357 m představující obnovu povrchu
oběma technologiemi bude realizována v termínu od 18. 4. – 29. 8. Obnova povrchu výměnou
ložné a obrusné vrstvy konstrukce vozovky bude
realizována v křižovatce nájezdu na I/56 a ul.
Padlých hrdinů, směr Pržno a v úsecích před
a za mostem přes řeku Ostravici směr Lubno.
Na zbývajících úsecích dojde k obnově povrchu technologií recyklace za studena na místě.
Realizace stavby ve Frýdlantě n. O. od křižovatky nájezdu na I/56 a ul. Padlých hrdinů po křižovatku za mostem přes řeku Ostravici – Pržno, Lubno bude zahájena od 30. 4. Tato etapa

vyžaduje úplnou uzavírku silnice pro opravu
propustku v obci Baška u hřbitova (km 1,088)
v termínu 12.–13. 5. (sobota–neděle) s náhradním termínem 19.–20. 5. Objízdná trasa – silnice
od Obecního úřadu v Bašce přes řeku Ostravici
– sil. I/56 směr Frýdlant n. O., III/48416 Frýdlant
n. O., III/48425 směr Pržno – Baška.
Přechodná úprava provozu na silnici bude
realizována postupně po jednotlivých úsecích
po polovinách, řízena světelnou signalizací, max.
na třech úsecích současně.
Město Frýdlant n. O. jako nezbytnou úpravu
při realizaci této etapy stavby zahájilo realizaci
opravy povrchu části chodníku od přechodu pro
chodce u ČSPHM Beso na nadjezd po dříve realizovaný povrch ze zámkové dlažby.
Upřesnění výše uvedeného, vzešlé z kontrolních dnů při realizaci stavby, bude zveřejňováno
v aktualitách na stránkách města, facebooku
a případně v aplikaci mobilního rozhlasu.
Žádáme občany, aby respektovali dopravní
omezení a dbali zvýšené bezpečnosti.

Investice v ZŠ Komenského

Nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ
Komenského 420 je v současné době v rozestavěném stavu. Na přístavbě jídelny jsou
provedeny přeložky kanalizace, osazen lapol tuků a šachtice, vybetonovány základové
pásy. Je realizována nová izolace proti zemní
vlhkosti a zateplení části starého soklu jídelny.
Na nástavbě učeben proběhlo vnitřní vybourání
stavebních hmot v podstřešním prostoru a statická příprava na stržení střechy a vybudování
nového podlaží.
V současné době probíhá veřejná zakázka
na vybavení interiéru v nových prostorách včetně nového výukového vybavení. V nástavbě
školy ve třetím nadzemním podlaží vzniknou dvě

nové odborné učebny – jedna pro výuku zeměpisu a přírodopisu (kapacita 30 žáků) a druhá pro
výuku cizích jazyků (kapacita 24 žáků) a dále příslušné zázemí (kabinet, sklad). Součástí této stavební investice je i nové vybavení pro předměty
fyzika-chemie a vybudování bezbariérovosti celé
školy pomocí nových plošin a menších stavebních úprav ve stávajících prostorách školy. Kapacita školní jídelny se navýší o 52 míst.
Projekt nástavby učeben je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu.
Celkové náklady stavby včetně interiéru a výukového vybavení jsou téměř 15 milionů korun,
předpoklad dotace je zhruba 9 milionů. Ukončení
stavby dle smlouvy o dílo je v polovině září 2018.

–3–

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Květen 2018

Rekonstrukce zpevněných ploch
u základní školy ul. Komenského
V současné době probíhá realizace stavby,
která byla zahájena dne 16. 11. 2017. Jako
první bylo provedeno kácení stromů dotčených stavbou a byla zahájena výstavba kanalizace v úseku podél bytových domů u trafostanice.
Z důvodu klimatických podmínek byla stavba přes zimní období přerušena. Před opětovným zahájením stavebních prací proběhla
realizace přeložek ČEZ v prostoru před školou

a u trafostanice, kterou zajišťoval dodavatel
určený ČEZem. V tomto období probíhá dokončení kanalizace a úprava vozovky v blízkosti bytových domů za hřištěm ZŠ Komenského. Následně bude po etapách realizována
rekonstrukce ulice Komenského s vybudováním kanalizace, zřízení parkovacích stání podél celé ul. Komenského, zálivu před školou
pro přivážení a odvoz dětí do školy, dojde
k vybudování chybějícího chodníku podél škol-

Oprava zpevněných ploch a vodovodu,
výstavba veřejného osvětlení na hřbitově
V současné době probíhají stavební práce,
které představují opravu hlavní trasy přes hřbitov
od vstupní brány po smuteční obřadní síň a tří vybraných uliček v ploše hřbitova.
Opravou dojde k vymezení pěších i pojízdných tras, sjednocení šířek jednotlivých chodníčků a materiálovému sjednocení opravovaných

povrchů se zajištěným odvodněním do zelených
ploch. Součástí prací bude rekonstrukce vodovodní přípojky podél hlavní pěší trasy hřbitova,
vodovodních šachtic v místě připojení a zřízení
tří míst (pítek) pro čerpání vody. V ploše hřbitova
dojde k umístění 9 ks stožárů veřejného osvětlení.
Stavba bude ukončena do konce června 2018.

Zateplení bytového domu
na ulici Pionýrů č. p. 899

Práce započaly předáním staveniště dne 3.
4. 2018, termín ukončení je stanoven na 29. 6.
2018. Zateplení realizuje společnost Bystroň
Group, a.s. V rámci celého díla bude provedena demontáž stávajícího zateplení na štítové
zdi objektu a demontáž starého zábradlí všech
balkonů.
Nově dojde k zateplení obvodového pláště
a stropu ve sklepě, k výměně dosud nevyměněných oken, balkonových dveří a prosklené
sestavy vstupu do objektu. Bude zhotoven
nový přístřešek nad vstupem do objektu a namontováno nové balkonové zábradlí.

Zateplením obvodového pláště dojde
ke zlepšení tepelné pohody uvnitř budovy
a také k úspoře financí za vytápění. Nové bezúdržbové zábradlí bude barevně sladěno s povrchovou úpravou fasády a spolu tak dotvoří
celkový vizuální dojem bytového domu.
Stavba je částečně financována z dotačního
titulu, jehož poskytovatelem je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, konkrétně z programu 11703
– Integrovaný regionální operační program.
Vyzýváme tímto obyvatele i návštěvníky bytového domu, aby dbali pokynů stavby a osobní bezpečnosti!

ního hřiště a kompletní rekonstrukci vozovky
silnice. Součástí stavby je i úprava poloměrů
křižovatky a chodníků ul. Komenského s ul.
Hlavní a vytvoření podmínek pro přemístění
přechodu pro chodce na ul. Hlavní do místa
směřujících pěších tras dětí do školy. Předpoklad ukončení prací je konec června 2018.

jubilea
V měsíci březnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jiří Saniter, 80 let, Frýdlant
pan Jozef Klepáč, 85 let, Frýdlant
paní Anna Laníková, 85 let, Frýdlant
pan Petr Strakoš, 80 let, Frýdlant
pan Ladislav Běčák, 80 let, Frýdlant
pan Zdeněk Šimčák, 80 let, Frýdlant
pan Radomír Labský, Nová Ves
paní Jarmila Brožová, Nová Ves
pan Jiří Sluka, 80 let, Lubno
V měsíci dubnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jana Milatová, 86 let, Frýdlant
paní Olga Kampová, 96 let, Frýdlant
pan Josef Kocián, 87 let, Frýdlant
paní Alena Hajdušková, 87 let, Frýdlant
pan Milan Magnusek, 91 let, Frýdlant
pan Jaroslav Vozňák, 86 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům
Staré Hamry

Informace pro občany obce o plánované opravě mostů

Samčanka z ptačí perspektivy…

Zprávy a zprávičky ze školy

A jedna velká zpráva hned na úvod! S radostí vám můžeme sdělit, že škola získala
dotaci na projekt „Jazykové vzdělávání bez
bariér“, a to ve výši téměř 1 660 000 Kč. Z této
dotace bude vybudována zcela nová jazyková
učebna v té nejvyšší kvalitě.
Bude obsahovat 13 žákovských pracovišť
vybavených moderními PC, učitelským řídícím centrem, dotekovou interaktivní tabulí,
nábytkem na míru, novou podlahou (veškerá
kabeláž povede touto podlahou a nábytkem),
novým osvětlením a elektroinstalací. Součástí
projektu je rovněž vybudování nového bezbariérového sociálního zařízení a konektivita

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu

celé školy.
Veškeré práce budou probíhat v době letních prázdnin tak, abychom v září mohli přivítat naše žáčky v novém. Máme obrovskou
radost z toho, že i když jsme velmi malá škola,
svým technickým vybavením budeme moci
přinejmenším směle konkurovat školám velkým.
Děkuji velmi představitelům naší obce
za podporu, bez které by tento projekt nemohl
vzniknout. 
Dana Petriková

poděkování
Děkujeme všem příbuzným, sousedům,
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit
s paní Annou Duží.

Manžel, dcera Magda s rodinou

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.

Uzavření obecního úřadu
Dne 7. 5. 2018 obecní úřad
uzavřen – čerpání dovolené.

Přehled bohoslužeb
v květnu
6. 5. 2018:
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
13. 5. 2018:
Staré Hamry – Gruň 10.30 (pouť)
20. 5. 2018:
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
27. 5. 2018:
Bílá 8.00, Ostravice 10.00 (pouť)

Biskupství ostravsko-opavské jako vlastník lesní cesty Červík, a tím i mostních objektů na komunikaci, oznamuje občanům,
že z důvodu špatného stavu všech tří mostů
na výše uvedené lesní cestě je nuceno v letošním roce zahájit jejich opravu.
Z tohoto důvodu byla i v loňském roce
odložena celoplošná oprava asfaltové komunikace. Při hlavních mostních prohlídkách
těchto objektů bylo zjištěno vážné poškození izolace na mostech M1 (u Mohyly) a M2
(u Mikolášků). Na mostě M3 (pod Klepačkou)
je výrazně přeložená vozovka, a tudíž již
není možno položit novou asfaltovou vrstvu.
Opravy na tomto mostním objektu nejsou tak
rozsáhlé a s menším omezením bude most
průjezdný. Může však dojít k časové prodlevě s průjezdem např. z důvodu nátěru kovové konstrukce, případně bouracích prací.
Z časových důvodů budou opravy na uvedených třech objektech probíhat současně
s tím, že budou zajištěny pro místní občany
a chataře tři objízdné trasy.
Objížďky budou opatřeny provizorním
dopravním značením a budou upraveny tak,
aby byly sjízdné pro osobní automobily.
Předpokládaná délka uzávěry je cca 2
měsíce.
Práce pak budou dále pokračovat opra-

Červnové
očkování psů

Dne 2. června proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
8.00 OÚ Samčanka
8.45 Lojkaščanka
9.15 Červík
9.40 Most
10.00 Hotel Čertův hrádek
10.20 Jamník
10.45 Gruň
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině monovalentní vakcínou (vakcína pouze
proti vzteklině) provádí jedenkrát za 2 roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost
každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první
očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička a cena očkování je 100 Kč za psa.

vami ve spodních částech mostu, ale to již
bude průjezd komunikací bez omezení. Následně pak proběhne pokládka nových asfaltových vrstev (dokončení stavby celoplošné
opravy LC Červík z roku 2016), ale v tomto
období již bude s malým omezením průjezd
zajištěn, tak jak tomu bylo v loňském roce.
Předpokládaný termín zahájení prací je
konec dubna – začátek května.
Stanovené objízdné trasy:
Příjezd po most M1 (u Mohyly) je bez
objížďky, tato cesta až k mostu bude stále
průjezdná.
Mezi mosty M1 (u Mohyly) a M2 (u Mikolášků) bude umožněn přístup na Němčanku objízdnou trasou č. 1. po obecní komunikaci přes Lojkaščanku.
Objížďku přes Lojkaščanku nebudou moci
využívat těžká nákladní auta pro svoz dřeva.
Ty budou muset využívat lesní cesty Šustkula (trasa je bez značení a případné informace
podá revírník pan Baláš tel. 724 523 634).
Přístup do lokalit Červík a Osťana je
zajištěn po objízdné trase č. 3, tj. zadem kolem Olšovských.
Přístup do lokalit Klepačka a Klubová,
nad most M3, je zajištěn po objízdné trase
č. 2 přes lesní cestu Břestový – Podolánky
a lesní cestu Panská.
Objížďky budou opatřeny provizorním
dopravním značením a budou upraveny tak,

rozloučili jsme se
Dne 20. 3. 2018 zemřela ve věku 77 let
paní Anna Duží.

Nezapomeneme.

aby byly sjízdné pro osobní automobily.
Dále bude v blízkosti stávajícího mostu
po dobu uzávěry provizorně přemostěn potok Červík, čímž bude zajištěna trasa pro
pěší.
Kontaktní osoba:
Marek Sobala tel. 724 524 674
Jarmila Žídková tel. 724 057 540

jubilea
V měsíci květnu 2018
oslaví své životní jubileum:
Paní DAGMAR ŠOŠOLÍKOVÁ – 50 let
Pan VĚRA KUBAČÁKOVÁ – 55 let
Pan MICHAL STRAMA – 55 let
Paní REGINA FOJTÍKOVÁ – 60 let
Pan MIROSLAV KUBAČÁK – 70 let
Paní JARMILA VALÁŠKOVÁ – 80 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!
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Květen 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady květen, který je určitě jedním z nejkrásnějších měsíců v roce.
Louky se zazelenaly, příroda se rozzářila všemi barvami a spolu s teplým sluníčkem přispívá k naší dobré náladě, které se s pochmurnými zimními dny a politickou situací v naší zemi nedostávalo.
Stejně jako v loňském roce bych vás chtěl za příznivého počasí pozvat
na krátké i delší procházky v okolí Lhotky, kde si můžete odpočinout na lavičkách, z kterých se vám naskytnou hezké pohledy na vesnici i okolní kopečky. I v letošním roce jsme
získali tři pracovníky na veřejně prospěšné práce, kteří jsou financováni z úřadu práce. Tito pracovníci
budou pracovat na úklidu veřejného prostranství, údržbě zeleně a zvelebování naší obce. Chtěl bych
apelovat na majitele psů, kteří je venčí na veřejných prostranstvích, aby si po nich uklízeli, a majitele, jejichž psi opakovaně běhají po vesnici, ač byli na to několikrát upozorněni, aby si je zabezpečili.
Představte si, jak by se vám líbilo, kdybyste vy sekali křovinořezem a zajeli do čerstvé psí „hromádky“.
Bohužel obecní pracovníci to dělat musí a tato situace se jim stává často, proto jim práci, kterou dělají
pro nás všechny, neztěžujte. Ještě bych chtěl upozornit na jeden nešvar, a to je třídění a ukládání odpadů na sběrných místech. Často se stává, že kolem nádob jsou ukládané i odpady, které tam nepatří,
jako jsou pneumatiky, zrcadla, podlahové krytiny, stavební materiál apod. Nehledě na to, že tento odpad, a mnohdy i komunální odpad nevábného složení už na pohled, je vhozen do nádob na sběrných
místech. Bohužel i tento odpad obecní pracovníci přebírají a dávají ho tam, kam patří. Snažili jsme se
sběrná místa připravit tak, aby byla co nejefektivněji využita, kdy naplněnost nádob stále monitorujeme
a ještě proběhnou drobné úpravy. Abychom vám ulehčili, připravili jsme sběrné místo velkoobjemového odpadu a elektroodpadu v bývalém kravíně, které bude otevřeno do konce listopadu vždy v sobotu
od 10.00 do 12.00 hodin, stejně jako sběr bioodpadu. Na tomto sběrném místě můžete odevzdat
i složený kartonový papír nebo pevně svázané časopisy. V minulém měsíci se nám podařilo trošku
zkulturnit sběrné místo na autobusovém stanovišti, kde byl navíc umístěn i kontejner na textil. Další
drobnou akcí bylo vybudování zpevněné plochy za čističkou, kde budou umístěny nádoby na odpad
sloužící obecnímu úřadu a obecním bytům. Obecní pracovníci si taktéž poradili s poruchou na vodovodní přípojce mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí, či s obnovením dodávky vody na místním
hřbitově, kde muselo být vyměněno potrubí ve studni z důvodu jeho prorezivění.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby rozšíření a oprava místní komunikace s novým chodníkem od kaple po autobusové stanoviště. Tuto akci bychom rádi uskutečnili v co
nejbližším možném termínu.
Přeji vám všem krásné prožití květnových dnů, hodně jarního sluníčka a dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

Nakoukli jsme do Afriky

Stalo se tak v pátek 13. dubna v sále Obecního domu, a to prostřednictvím lhoteckého rodáka,
nyní bydlícího v Metylovicích, Radka Zlého. Jeho
cesta, kterou nazval „Z Kapského Města k Viktoriiným vodopádům“ byla už asi 30. túrou na kole
po světě. Tentokrát to byla nejvzdálenější destinace a také možná nejnáročnější. Jeli s kamarádem Zbyňkem třeba dva dny, aniž by viděli jediný
strom. A jeden den se teplota vyšplhala až na 48
stupňů „ve stínu“, na slunci byla sedmdesátka. Navečer končil dehydrovaný a celou noc měl zimnici.
Na druhý den klesla teplota asi o deset stupňů,
a tak už mohl pokračovat. Výbavu na celou cestu
veze s sebou, na kole má pět brašen a když se
přidalo ještě 10 litrů vody, tak se váha kola vyšplhá až na 65–70 kg. Když sečtete váhu kola, horko

a kvalitu tamních cest, tak nezbývá než hluboce
smeknout. Nejezdí se po asfaltkách, a tak se nabízí otázka, jak to mají s defekty. Díky speciálním
pneumatikám s dvojitým pláštěm a bezpečnostní
vložkou musel Radek tento problém řešit jen dvakrát za celou cestu.
Tři desítky návštěvníků besedy se zájmem poslouchaly Radkovo vyprávění a komentář k úžasným fotkám, které promítal na plátno. Divoká
příroda v Namibii, kde je nejnižší hustota obyvatel
na 1 km na světě (2,5 osoby), zvířata v safari, fotografie z pouště, kde světlo a stíny vytvářejí neuvěřitelné scenérie. Třeba na nejvyšší písečné duně
na světě vysoké přes 300 metrů. No a zakončeno
sérií záběrů na spousty vody řeky Zambezi řítící se
do hlubin ve Viktoriiných vodopádech.
Toulavé boty ale táhnou Radka znovu do světa.
S manželkou Martinou, se kterou provozují v Metylovicích dílnu na originální zakázkové kožařské
výrobky pod značkou KM Saddlery-style, se v červenci vydají na Pamír. V tomto pohoří chtějí zdolat na kolech průsmyk v nadmořské výšce 4 500
metrů. Takže opět žádná pohodová projížďka.
Tak držíme palce, ať technika ani zdraví nezklame
a doufáme, že se budeme moci opět setkat, poslechnout si vyprávění a pokochat se nádhernými
fotografiemi. Výtěžek z dobrovolného vstupného
věnoval Radek Zlý naší mateřské škole.

Ze lhoteckého Klubu seniorů

Na prvním jednání výboru Klubu seniorů
po březnové výroční členské schůzi byla novou
předsedkyní zvolena Marie Holečková. Členové výboru si přerozdělili osobní zodpovědnost
za pozývání všech členů klubu, ale dokončili
i konzultaci a úpravu stanov, které byly na „výročce“ odsouhlaseny. Bylo potvrzeno konání
každoročních akcí, z nichž většina je uvedena
i s termínem ve lhoteckém kalendáři. Chtějí
také v dalším období více spolupracovat se
seniory okolních obcí i obcí povodí Ondřejnice.
Lhotečtí senioři se mohou opět těšit
i na oblíbený výlet – místo a termín budou ještě upřesněny. Na Krmašovou zábavu, bese-

dy, opékání buřtů, přátelský večírek i většinu
ostatních akcí organizátoři Klubu seniorů zvou
i ostatní Lhoťany. Nejinak je tomu u té nejbližší, kterou je tradiční smažení vaječiny. Uskuteční se v pondělí 21. 5. od 15 hodin v areálu
sportoviště Kuřín. 
P. Pasek

FORENZNÍ
ZNAČENÍ
JÍZDNÍCH KOL
ZDARMA
termín si můžete rezervovat na

http://mikroregion.reservanto.cz/

Lhotka
Hasičská zbrojnice

26. května 8.30–12.00 hod.
ve spolupráci

Lhotka

Pojďme spolu uklidit Lhotku

V sobotu 7. dubna se skupina 16 dobrovolníků zapojila do celostátní akce „Ukliďme
svět – Ukliďme Česko“, která byla v obci publikována pod názvem „Pojďme spolu uklidit
Lhotku“.
Těchto šestnáct dobrovolníků, z nichž
byly dvě děti, se sešlo před obecním úřadem, kde obdrželi reflexní vesty, rukavice,
pytle na sběr odpadů a důležité organizační
a bezpečnostní informace. Poté se rozešli
po jednotlivých předem určených částech
Lhotky sbírat odpadky, které se nacházely
v různých zákoutích. Během dopoledne se
jim podařilo hodně odpadu vytřídit a uložit
do nádob na jednotlivých sběrných místech
v obci, ale i tak se na Kuříně, kde bylo cílové
sběrné místo, nahromadilo cca 30 pytlů různorodého odpadu. Před polednem se všichni
sešli u ohně, kde si společně opekli buřty,
osvěžili se minerálkou nebo pivem a ještě
nějakou dobu poseděli a nechyběla ani dobrá
zábava. Každý účastník této dobrovolné akce
obdržel placku s jejím motivem a odpoledne
se rozešli domů s pocitem, že pro tu naši
Lhotku udělali něco užitečného, aby se tady
nám všem dobře žilo. Za to jim patří velké
poděkování. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka hostila soustředění bojovníků thajboxu
Od 15. března proběhlo v malebném prostředí obce Lhotky pod Ondřejníkem soustředění a zimní příprava klubu Svarog gym.
Tři tréninky denně posunuly zúčastněné
jak ve fyzické zdatnosti, tak v technických dovednostech a sparingu. Také došlo k stmelení
kolektivu a sblížení mezi účastníky. Wellness
a skvělé zázemí „U Fandy“ mělo kladný vliv

na sportovní výkony mladých bojovníků. Kulturního sálu s názvem „Kuřín“ bylo využito na profesionální tělocvičnu, dokonce i s ringem. „Díky
tomuto vynikajícímu příspěvku pro rozvoj mládeže ze strany Obce Lhotka a především starosty Zdeny Kubaly můžeme rozvíjet regionální
mládež v tomto rozvíjejícím se sportu,“ konstatuje trenér a organizátor Miroslav Chýlek.

Informace k odpadům

Termíny svozu komunálního odpadu v květnu: pondělí 7. 5. a 21. 5.
Biologický rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír
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.

poděkování

Poděkování MŠ

Děkujeme panu Radoslavu Zlému za finanční příspěvek – výtěžek z dobrovolného vstupného jeho cestopisné přednášky
Po Jižní Africe konané 13. 4. v Obecním
domě ve Lhotce. 
M. Laníková,

Mateřská škola Lhotka,

příspěvková organizace

Zápis dětí do MŠ Lhotka
Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 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.

jubilea
V měsíci květnu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Anežka Tomková - 91 let
Alena Mičulková - 75 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

PREVENCE
PROTI ODCIZENÍ

Zase férově
posnídáme

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
ve spolupráci s MP Frýdek-Místek
a za podpory Ministerstva vnitra,
připravilo projekt „Forenzní značení jízdních kol, elektrokol a invalidních vozíků“ pomocí syntetické
DNA.

V sobotu 12. května se ve Lhotce uskuteční
piknik na podporu pěstitelů – Férová snídaně.
Lhotka se tak už potřetí přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce lidí,
aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Ti za svoje kakao, kávu nebo banány dostávají velmi málo
zaplaceno a jejich rodiny nemohou žít důstojný život. Na to reaguje systém fair trade, který
garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální
Kolo
se označujeDíky
mikroskopickými
příplatky.
zapojení do fairtradových družtečkami, které jsou pouhým okem
stev mohou pěstitelé posílat své děti do školy
neviditelné.
Svéčijízdní
kolo si můžete
pěstovat
šetrněnechat
s ohledem na životní prooznačit také v ostatních obcích mistředí. Princip snídaně je jednoduchý. Účastkroregionu.
níci si přinesou fairtradové a lokální dobroty.
To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako
jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky. Už jsme si to ve Lhotce dvakrát vyzkoušeli a byla to povedená akce
• čisté jízdní kolo
s účastí, kterou by nám i města mohla závidět.
• doklad o zakoupení kola
(pokud
místě
Bylo nemáte,
to fajn,napochutnali
jsme si, tak přijďte zase
vyplníte připravené
a zveme
i ty, kteří s námi ještě férově nesnídačestné
prohlášení)
li. Budeprůkaz
to v sobotu 12. května od 10.00 hodin
• občanský
v areálu mateřské školy.

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?

Šachisté bilancují další rok

Lhotečtí šachisté ukončili zápasem s Brušperkem B a remízou třetí rok účinkování v okresním
přeboru Frýdecko-Místecka. Po senzačním druhém místě v první sezoně to bylo vloni 3. místo
a letos tedy pokles na 6. místo, i když za celou
soutěž utrpěli pouze dvě porážky, ale body jim
vzalo pět remíz. Zbylých 6 utkání z celkových 13
vyhráli. Celý ročník odehrálo sedm šachistů – Josef Smolík, Roman Vlášek, Milan Prokop (na své
šachovnici byl nejlepší v okrese), Stanislav Zeman, Milan Genšerovský, Jan Prašivka a Vratislav
Oščádal. I když by se zdálo, že letošní umístění
bylo vzhledem k předcházejícím sezonám neúspěchem, nelze to tak jednoznačně říci, protože
tabulka byla velmi vyrovnaná a o konečném umístění rozhodovaly maličkosti.
Kromě soutěžních utkání a občasných tréninků uspořádal oddíl o vánočních svátcích v sále

Obecního domu už 3. ročník turnaje pro veřejnost.
Celkem se zúčastnilo 18 hráčů a je potěšitelné, že
mezi nimi byli i mladí. Turnaj byl organizačně velmi dobře připraven a o příštích svátcích zvládnou
organizátoři klidně i vyšší účast. Činnost šachistů
se těší i podpoře sponzorů, kteří jednak pomáhají vytvářet podmínky pro činnost a také zajišťují
při domácích zápasech a turnaji občerstvení pro
všechny účastníky. A za to jim patří velký dík.

PROPADLO ve Lhotce nepropadlo

PROPADLO ve Lhotce nepropadlo. Právě
naopak. U diváků v sále lhoteckého Obecníku měla jubilejní dvacátá inscenace souboru
Propadlo, nazvaná „Bouchněte šampaňské“,
úspěch. Představení, které se v pátek 20. dubna uskutečnilo ve Lhotce necelý měsíc po premiéře, nastudovali herci – divadelní nadšenci
z Václavovic – k 30. výročí od svého založení.
Mezi Lhoťany nepřijeli poprvé a tentokrát
ve svém pásmu předvedli reprezentativní průřez své třicetileté tvorby. A opět všechny pobavili humorem, ve kterém se odrážela atmosféra
současných mezilidských i celospolečenských
vztahů. A tak se tleskalo netradičnímu předvedení českého Honzy, klasickým tématům o praotci Čechovi a Maryčce Magdonové „podaným
trochu jinak“, ale i setkání v Benátkách, které
mělo – stejně jako další rodinné a manželské
scénky – podobný „košilatý“ nádech. K dob-

ré atmosféře v sále přispěla i stolová úprava
hlediště, při které si k jubilejnímu pásmu spolu
s herci mohli připít i diváci.
Představení, která s různými divadelními soubory každoročně domlouvá zastupitelka obce
za kulturu Lucie Krpcová, si již ve Lhotce našla
své příznivce. Tím spíš, že při nich mívá Lucka –
tak jako tentokrát – šťastnou ruku. 
PP
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Baška
P O Z O R! Částečná uzavírka silnice v úseku Frýdek – Baška
ve dnech 13. 4. – 31. 7. 2018 z důvodu oprav povrchu
V průběhu částečné uzavírky bude provoz
řízen světelným signalizačním zařízením.
V rámci stavby označené „Silnice II/477
Frýdek-Baška-Frýdlant, 23,400 – 28,130 km
silničního staničení“ se bude provádět frézování živičného krytu realizované za provozu,
úprava odvodnění, úprava vjezdů a napojení,
oprava autobusových zálivů a pokládka asfaltového betonu. Z tohoto důvodu bude omezen
vjezd k přiléhajícím pozemkům.
Provoz autobusových linek bude na opravovaném úseku zachován. Dojde však k posunu
zastávek v případě prací v daném úseku. Autobusové zastávky budou přesunuty 100 až 150 m
od pracovního místa. Posun zastávek bude dopravci oznámen min. pět pracovních dní předem.
Následně dopravce informuje cestující veřejnost.
Dotčeny budou tyto autobusové zastávky:
Frýdek, restaurace U Gustlíčka
Staré Město, střed
Staré Město, u hřbitova
Staré Město, Zbytky
Baška, železniční stanice

Baška, u cihelny
Při opravě komunikace v Bašce bude v některých fázích oprav znemožněn průjezd z Hodoňovic do Bašky. V takovém případě bude
doprava vedena po náhradní objízdné trase.
Tyto stavební práce navazují na stavební
úpravy, které budou prováděny dále ve směru
do Frýdku-Místku. V úsecích kolem restaurace U Gustlíčka a kruhového objezdu u Billy
bude uzavírka na nezbytnou dobu i úplná.
Pro aktuální dopravní situaci sledujte stránky
www.frydekmistek.cz v sekci Doprava.
Stavbu provádí:
ALPINE Bau CZ a.s.
Sídlo společnosti:
Jiráskova 613/13,
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 750 111, Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz
Za způsobené komplikace, zvýšenou
hlučnost a prašnost se vám omlouváme.

Canisterapie ve školce Baška
V naší školce se
snažíme rozvíjet u dětí
kladný vztah k přírodě
i ke zvířatům. Věnujeme se tedy environmentální výchově.
Jelikož nemůže mít
každé dítě doma čtyřnohého kamaráda,
pozvali jsme pejsky
z organizace Podané
ruce, z.s. do školky.
Některé děti se pejsků
trošku bály, ale jejich
cvičitelky nám vysvětlily, že pejsci chodí do psí školy, kde se učí správně chovat, poslouchat a cvičit.
Pejsci nám nejdřív předvedli, co všechno dovedou, jak si zvládají sundávat ponožky, mazlit se,
prolézat tunelem, vyhledávat schované pamlsky nebo vesele oběhnout svou paní.
Všechny děti měly velkou radost a počáteční strach z dětí rychle opadl. Děti si samy mohly
vyzkoušet, jak umí pejsci poslouchat. Samy jim mohly dát nějaký příkaz, který pejsci vždy poslušně
vykonali – např. dokola (kolem dítěte), sedni či lehni. Brzy se místnost plnila úsměvy, uvolněností
a radostným smíchem.
Děkujeme za vřelou návštěvu a krásný zážitek organizaci PODANÉ RUCE, z. s. z Frýdku-Místku.
Definice canisterapie: Netradiční terapie, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka,
přičemž klade důraz především na řešení problémů (psychologických, citových a sociálně-integračních) a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. 
Markéta Šebestová, MŠ Baška

Čas pro výlet do neznáma

Konečně nastal ten správný čas, teplota, rozkvetlé stromy – prostě: přišlo jaro! A to je doba, kdy
je vidět čím dál více koňařů projíždět se na koni,
kteří se tak mohou kochat krásou naší beskydské
krajiny z koňského hřbetu. To se všem nepodaří!
Jarní vyjížďku „do neznáma“ zorganizovali
pod záštitou Moravského spolku haflingů Martin
Rodný a Tereza Flegrová. Navázali tak na tradici, která tady byla a je. Jen organizátoři se mění,
tak, jak jde rychle život a všem přibývá let…. Objevují se mladí lidé, kupodivu více děvčata, která
tíhnou k těmto velkým čtyřnohým kamarádům.
Tak se kolem 10. hodiny ranní začali sjíždět
u bašťanské přehrady před restaurací Kotva
jezdci na koních z širokého okolí. Bylo jich 21.

Všichni se radostně vítali, museli se fotografovat, aby na toto setkání zůstaly i fotky do alb.
Po ostrém startu po 11. hodině odjeli jezdci
směr Janovice, Lubno, Malenovice, Nová Ves
– celkem uvedená trasa měřila 13 km a jezdcům
na koních trvala zhruba dvě hodiny. A to už se
bylo třeba občerstvit. Zastavili se proto na Nové
Vsi v pěkné restauraci Ydykseb, kde se nejen
občerstvili, ale i odpočinuli a vydali se na zpáteční cestu – směrem na Frýdlant n. O., dále
na Pržno a zpět do Bašky – tentokrát ujeli 24 km.
Jak zhodnotil celý „výlez do neznáma“ Petr
Bauer – jeden z jeho účastníků? „Krásné počasí a chuť koně stále hnát kupředu se asi podepsalo na svalech a možná i celých tělech jezdců! Taková vyjížďka po dlouhé zimě s málem
pohybu udělá své! Snad se zase všichni brzy
vzpamatujeme a vydáme se zase jinou trasou,
na jiná místa v Beskydech!“ podotkl Bauer.

Jaroslav Naisar

Květen 2018

Co se dělo v dubnu v naší knihovně

Je jistě potěšující slyšet, že místní knihovna
se pomalu stává místem setkávání, ať už žáků,
studentů či seniorů, za různým účelem – přijdou
si knihy vypůjčit, povídat si o nich či zarezervovat
pro povinnou četbu do školy. Knihovna je zároveň místem získávání nových informací – přes
internet, který mohou občané využívat, ale též
jsou zde pořádány besedy se zajímavými lidmi.
V dubnu jsme si pozvali manžele Jiřího a Moniku Vackovy, kteří cestují po celém světě. Jejich
opravdu zajímavé, poutavé vyprávění, doplňované promítanými snímky, sklidilo úspěch u návštěvníků akce. Tentokrát se hovořilo o Madagaskaru, ale v záloze tento sympatický cestovatelský
pár má mnoho zemí z celého světa, které navštívili. Povětšinou na kole, a teď už i se svými malými dětmi. Tak poutavé vyprávění dalo prostor
i pro zodpovězení spousty dotazů, poskytnutí informací o zajímavých lokalitách, státech, přírodě
aj. Prostě je nutno říci – jsou to „Páni cestovatelé“
a děkujeme moc za to, co jsme se dozvěděli.
Knihovnu v dubnu ještě navštívily větší děti
z družiny, které byly asi zvědavé, co mohou
od „Bezstarostného čtení se starostkou“ očekávat.
Možná se nám to ani nezdá, ale i děti mají
své starosti, své úkoly, koníčky, kroužky, které
jim naplňují dny. Ano, nejsou to starosti velké,

ale jsou. A proto, když se po vyučování ocitnou
v družině – jakési „mezistanici“, než si je rodiče
vyzvednou po práci a jdou domů, je to prostor,
kdy se mohou uvolnit, odreagovat se a třeba
„úplně vypnout“. A nyní přijdou do knihovny, kde
si sednou na koberec s mnoha polštáři, plyšáky a relaxují. Do toho jim naše starostka Irena
Babicová čte příběh z knížky, která by je snad
mohla zaujmout. A podařilo se to, žáci poslouchali, i když nebyli ve škole, zapojovali se se
svými odpověďmi na pokládané dotazy k textu.

Pravda, některé zaujala jiná kniha – třeba o hokeji, dinosaurech. Ale i ty si poté mohli vytáhnout
z knihovniček, prolistovat, přečíst. A pokud už
některý z žáků má průkaz čtenáře místní knihovny – mohl si ji vypůjčit i domů.
Snad tento čas, který žáci strávili v knihovně,
bude připsán k jejich prospěchu, že zde najdou
zase cestu příště, třeba pro zajímavou knihu,
kterou si budou mít chuť přečíst. A to bych přála
nejen já – knihovnice, ale jistě i učitelé a rodiče.

Dajana Zápalková, knihovnice

Praktické cvičení na přehradě Baška

Dne 23. března se několik členů JSDH Baška i přes chladné počasí vydalo na přehradu
v naší obci, aby již mohli po zimní přestávce vyzkoušet člun a znovu oprášit základy záchrany
osob na vodní hladině.
Přes prvotní rozbití tenké vrstvy ledu členové
položili člun na hladinu a sami se vydali v ochranných oblecích do chladné vody. Zhruba po hodině cvičení se prochladlí vydali zpět na hasičskou
zbrojnici. Bylo to první praktické cvičení na přehradě v tomto roce. V letošním roce již máme
domluveny další termíny cvičení na přehradě
Baška, ale také na Žermanické přehradě, aby
naši členové byli připraveni pomoci i na vodních
hladinách. Budeme rádi, pokud i tato praktická
cvičení zaujmou další občany v obci a stanou se

novými členy JSDH Baška, aby mohli být schopni pomoci v různých situacích ohrožujících zdraví
nebo majetek některých z občanů.
V případě zájmu o členství v JSDH Baška,

prosím kontaktujte velitele jednotky p. Lukáše
Handrejcha na telefonním čísle 731 414 489.
Těšíme se na nové členy.

Za JSDH Baška Pavla Valchařová

Obec otevírá dětskou skupinu v Hodoňovicích
Dětskou skupinu zřizuje a bude provozovat
Obec Baška. Dětská skupina bude zajišťovat
pravidelnou péči o vaše malé děti ve věku od 1
do 4 let. Provoz bude zahájen letos v září, a to
v počtu do 10 dětí. Bude-li však o umístění dětí
v tomto předškolním zařízení větší zájem, plánujeme kapacitu dětské skupiny navýšit.
Jistě víte, že budova bývalé hodoňovické školy
dostala nový kabát, a právě zde bude mít dětská
skupina své zázemí. Zrekonstruované prostory
jsou přizpůsobené potřebám malých dětí, od nového sociálního zařízení, přes vybavení novým
nábytkem i hračkami. Vše bude vyhovovat přísným hygienickým nárokům, aby vaše děti byly
v příjemném a bezpečném prostředí. K tomu samozřejmě přispějí kvalifikované chůvy „tety“, které se budou vašim dětem věnovat po celou dobu
jejich pobytu. Nápomocná bude i paní kuchařka,
která bude dětem vydávat svačinky i obědy. Strava pro děti bude zajištěna prostřednictvím školní
kuchyně v bašťanské školce, odkud bude denně
přivážena. Dětská skupina bude využívat i přilehlou zahradu s několika hracími prvky.
Dětská skupina bude otevřena v pracovní
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dny v týdnu vždy od 6.30 do 17.00 hodin.
Projekt dětské skupiny má pomoci rodičům
s péčí o dítě, chtějí-li se po „mateřské“ vrátit zpět
do práce a na školku je ještě brzy. Dětská skupina je určena pro rodiče, kteří jsou výdělečně
činní. Pak je pro ně důležitou informací to, že
zaplacenou úhradu za docházku budou moci
uplatnit jako nárok na slevu na dani z příjmu.
Současně vás zveme na 2. června, kdy při
příležitosti „Dne dětí“ v Hodoňovicích pro vás
pořádáme Den otevřených dveří! Přijďte si

s dětmi prohlédnout připravené prostory.
Máte další otázky?
Máte zájem o místo v dětské skupině?
Neváhejte nás kontaktovat na tel. č.
558 445 217.
Sledujte stránky obce www.baska.cz, připravujeme zde odkaz pro dětskou skupinu, kde
najdete všechny potřebné informace a dokumenty ke stažení.
Obecné informace o dětských skupinách
naleznete na www.dsmpsv.cz.

Uklízeli jsme svou obec

V sobotu 7. dubna odstartovala celorepubliková dobrovolná akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko! Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
skládky a nepořádek. Do očisty svého okolí se
může zapojit každý v průběhu celého dubna.
Obec Baška „šla do toho“ hned první uvedený
termín. Ve všech třech částech obce byli stanoveni „styční důstojníci“ pro úklid, kteří si se svou „uklízečskou četou“ rozdělili rajóny, nafasovali platové
pytle, bylo třeba i rukavice, a vydali se do terénu.
Baška hlásila ze stanoviště u restaurace
Kotva: přítomno 20 dospělých + 5 dětí
Kunčičky u Bašky se sešly na hřišti „betonko“: 15 dospělých + 2 děti
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
Hodoňovice měly „základnu“ před hostinve spolupráci s MP Frýdek-Místek
a cem
za podpory
Ministerstva
vnitra,
U Čendy:
21 dospělých
+ 5 dětí.
připravilo projekt „Forenzní znaSluníčkové
počasía invajistě přispělo k tak velkým
čení jízdních
kol, elektrokol
lidních
vozíků“
pomocí syntetické
počtům
dobrovolníků,
kterým nejsou stav naší příDNA.
rody a čistota obce lhostejné. Více jak dvě hodiny
sbírali drobné odpadky, ale i objemnější nadbytečné věci z domácností, které jsou lidé schopni
vyhodit do volné přírody – proč by se obtěžovali
zavézt třeba staré matrace, ojeté pneumatiky,
rozbitou kancelářskou židli aj. na sběrný dvůr,
který máme v obci! Je to asi jistá zátěž, vždyť sebrané odpadky našimi dobrovolníky, kterých bylo

PREVENCE
PROTI ODCIZENÍ

mimochodem 70 plastových pytlů, svezou obecní
služby a zajistí tak odvoz na sběrný dvůr.
Odměnou dobrovolníkům za sběr bylo občerstvení, o které se postarala Obec Baška a ve všech
třech obcích pak následně hostinští – v Bašce
na Kotvě, v Hodoňovicích U Čendy a v Kunčičkách ochotně poskytl prostory pro občerstvení
Richard Bajer ve mlýně. Všem patří velký dík.
Dobrá věc se podařila a může nás těšit čistota naší obce. Vždyť přece záleží na nás všech,
jak vypadají nejen její hlavní části, ale též zákoutí a místa, kam mnohé odhodit odpadky svádí. 

Dajana Zápalková

Naši sousedé čápi

Kolo se označuje mikroskopickými
Nechce
se pouhým
tomu ani
věřit, že před čtyřmi lety
tečkami,
které jsou
okem
neviditelné.
se k nám do vesnice přistěhovali noví sousedé.

Své jízdní kolo si můžete nechat
Je to takový mladý pár. Pan si chodí v černobíoznačit také v ostatních obcích mikroregionu.
lém sáčku, mladá paní – krásné, štíhlé, dlouhé

Baška

Hasičská zbrojnice
12. května 8.30–12.00 hod.
ve spolupráci

nohy, no, nádhera pohledět.
Asi to nebudou žádní chudáčci, celou zimu tráví
někde na jihu v teple a vrací se, až je tady zase
pěkně. Jejich sídlo u nás je velice prosté, na nic si
nehrají, prostě si takhle žijí jeden pro druhého a pak
• čisté jízdní kolo
pro své
děti. Ptalkola
jsem se na obci a nejsou tu ani
• doklad
o zakoupení
(pokud
nemáte,
na místěneplatí odpady, ani elektřinu.
přihlášeni
k pobytu,
vyplníte připravené
Vrátili
se onehdy, první se objevil mladý pán.
čestné
prohlášení)
To bylo 3.
dubna v 17 hodin. Jako správný soused
• občanský
průkaz
to vím, protože jsem ho viděl. A ta jeho se ukázala

CO BUDETE
POTŘEBOVAT?

až za pár dnů 8. dubna v poledne. Nadělali kraválu, jako by se neviděli půl roku. Ale trošku mě
zlobí, já tu lítám jako hadr na holi a oni si vysedávají na terase a klábosí. Asi jim musíme připadat
směšní s tím názorem, že člověk je pán tvorstva.
Přeji vám krásné jaro a všem lidem bych
přál, aby mohli často prožívat svobodu a volnost jako naši sousedé čápi. 
Aleš Ludvík

vy se ptáte, my odpovídáme
Není dořešena zpevněna komunikace
pro pěší z lokality Gřundělovo.
„Problematiku řešíme, a to včetně projektové dokumentace na novou lávku za hasičskou zbrojnicí. V současné době čekáme
na stanoviska řady úřadů, která budou podkladem pro žádost o územní rozhodnutí pro
výstavbu lávky.“
Bylo by vhodné zpevnit strmý „chodník“ za ústavem směrem na Janovice
„Pozemky jsou ve vlastnictví Lesů ČR, jde
o pozemky s funkcí lesa. Požádal jsem pracovníky LČR o schůzku, kde se i tuto záleži-

tost chystáme projednat.“
Vyvážení komunálních odpadů 1x za 14
dnů je nedostatečné, kontejnery na tříděný odpad jsou rovněž plné po pár dnech.
„Domnívám se, že interval 1x za 14 dnů
je zcela dostačující. Je to jen o dostatečném
třídění. Možná, že nebude dlouho trvat a budou se intervaly ještě prodlužovat. Kontejnery
na tříděný odpad jsou vyváženy každý týden
podle vytíženosti. Kontejnery v dané lokalitě
rozhodně nejsou každý týden přeplněny. Pokud se tak výjimečně stane, je možné využít
další sběrná místa v obci.“ 
Petr Blokša

Školní sportovní hřiště
vyrůstá před očima

Pomyslné ledy se konečně hnuly, přišlo jaro
a s ním byla konečně zahájena i výstavba nových sportovišť u fotbalového hřiště.
Plochy, které byly ještě v padesátých letech
minulého století z velké části pokryty stromy, se
v průběhu dalších let přeměnily v místo ne příliš vábné. Výkopové práce zde odhalily kdeco.
Pravda, o žádné archeologické skvosty nešlo.
Naopak. Místo vypovídá o tom, jak se nakláda-

lo s odpady všeho druhu. I tato neočekávaná
zjištění zkomplikovala výstavbu v samém začátku. Postupně byla přijata opatření a hřiště již
dostávají první obrysy. Jsou částečně hotovy
podkladní vrstvy a obrubníky. Položeny jsou
rozvody elektřiny a postaveny jsou i rovněž
sloupy pro osvětlení. Započaty byly i práce
na oplocení hřišť, provádí se pokládka dlažeb
a terénní úpravy. 
(pb)

Prženští senioři nezahálejí
V měsíci dubnu se členové Klubu seniorů zúčastnili dvou akcí. První bylo posezení
s cimbálovou muzikou a souborem Ostravička
z Frýdku-Místku v sobotu 14. dubna. Celé tři
hodiny jsme měli možnost zhlédnout pásmo
lidových písní a tanců, které nám předvedl
dětský soubor Ostravička, dá se říci, na zcela profesionální úrovni. Za zorganizování
této kulturní akce patří poděkování OÚ Pržno
a sboru dobrovolných hasičů, kteří zajišťovali
občerstvení. Akce proběhla pod názvem Vítáme jaro písní a tancem a všem přítomných se
moc líbila.
Dne 19. dubna se členové Klubu seniorů

Pržno
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zúčastnili exkurze v podniku Marlenka v Lískovci u Frýdku-Místku. Exkurze začala v 10.30
hodin. Na zahájení jsme obdrželi ochutnávku sladkých výrobků a k tomu dobrou kávu.
Po úvodních informacích o vzniku a historii
této firmy, jejíž majitel pochází z Arménie a vyrábí známé medové dorty a cukroví dle svých
rodinných receptur, jsme se odebrali do výrobních prostor, kde jsme prošli zaskleným
koridorem a z obou stran jsme si prohlédli moderní výrobní linky a byl nám vysvětlen postup
výroby. Celá exkurze byla zajímavá a přinesla
nové poznatky našim členům.

Výbor Klubu seniorů

Naše uklízecí četa sbírala
nepořádek po celé obci
Pržno se v sobotu 21. března přidalo
ke známé akci pod názvem Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Už v osm ráno se před Občanským centrem sešlo zhruba třicet nadšených
dobrovolníků.
Děti i dospělí byli rozděleni do skupin. Všichni nafasovali rukavice, plastové pytle a důležité
pokyny, kam se vydat. Zvesela se pak pustili do práce. A výsledek? „Dva plné vrchovaté
vozíky, takže asi 350 kg sesbíraného odpadu,“
prozradil starosta Pržna Petr Blokša. Jak dále
řekl, akce byla úspěšná, vždyť dorazilo na třicet lidí, převážně hasičů, ale i občanů a hlavně
dětí. „Těm všem patří velké díky, protože uklízeli obec ve svém volném čase a ještě zvesela.
Poděkováním jim byl jednak dobrý pocit z poctivé práce, ale i následná pizza a občerstvení,“
pokračoval starosta. Jak dále řekl, dobrovolníci
uklízeli různé části obce, zejména okolí lesa,
potoků a cyklostezky. „A jestli jsme našli něco
kuriózního? Asi ne, ale spíše mě překvapilo to,
že se binec objevuje stále na stejných místech.
Jako by tam jezdili stejní lidé a dělali nepořádek. Je to nepochopitelné,“ dodal Petr Blokša.

Obec zjišťovala
názory občanů
Obec Pržno rozeslala svým občanům
několik dotazníků. Ptala se na to, zda by
chtěli senioři využít služby Seniortaxi, jak
hodlají občané řešit problém s odpadními
vodami a jak se dívají na fungování kabelové televize. V příštím čísle Mikroregionu
přineseme výsledky těchto šetření.

jubilea
Květen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Jana Kývalová – 70 let,
pan Lumír Czakan – 55 let,
paní Naděžda Ivánková – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám všechno nejlepší k vašim narozeninám, spoustu dalších
krásných let plných štěstí, zdraví a samozřejmě i životní pohody, elánu a lásky.
OÚ Pržno

krátce z obce
Setkání tří generací
Setkání tří generací se bude opět konat
za hasičárnou, a to v sobotu 2. června od 15
hodin. Tradiční akci pořádá Klub seniorů
spolu s hasiči a obcí. Pobaví se všichni bez
rozdílu věku. Děti oslaví svůj svátek, čekají
na ně různé zábavné soutěže. Senioři připraví vaječinu a hasiči pokácí máj.

Duben – měsíc bezpečnosti v prženské škole

V rámci měsíce bezpečnosti navštívili v úterý
17. dubna naši školu příslušníci Policie České
republiky. Na počátku plánované besedy nám
příslušníci sdělili, co je pracovní náplní policistů, u kterých událostí zasahují a jaké činnosti
provádějí. Je to především dohled nad dodržováním dopravních pravidel, vyhlášek a zákonů.
Důležitý je rovněž rychlý policejní zásah
v případě spáchání přestupků nebo výtržností, zajišťování svědků, prokazování totožnosti a odnímání nezákonně držených věcí
či zbraní. Nejvíce děti ale zaujaly dopravní
prostředky, kterými policisté ke škole dorazili.
Silná čtyřkolka a policejní dodávka přilákala
všechny děti k obhlídce a možnosti vyzkoušet

si třeba spouštění sirény. Bylo v nich k nalezení spousta věcí, které nenajdete v žádném
obyčejném autě. Také byly zajímavé pracovní nástroje, např. obušek, pouta, terčíky,
služební zbraň a jiné donucovací prostředky.
V tělocvičně jsme si poté povídali o bezpečnosti na silnicích, ale především o chování
v silničním provozu. V našem případě je to
role chodce na chodníku. Holky zaujalo povídání o oblečení policistů i policistek. Na závěr
besedy příslušníci zodpověděli řadu všetečných dotazů. Tímto bychom rádi poděkovali
Zdeňce Pohludkové, vedoucí odboru dopravy,
za zprostředkování besedy a výbornou spolupráci s naší školou. 
Kolektiv školy

Přivítáme naše občánky
Obecní úřad připomíná všem rodičům čerstvě narozených dětí, že se bude v sobotu
12. května v sále Občanského centra konat
tradiční Vítání občánků.

Odpady v květnu
Svoz tříděných odpadů (papír, sklo, plast,
případně kovy) probíhá standardně, dle vytíženosti. Máte-li připomínky nebo podněty
k odpadovému hospodářství, obracejte se
v úředních dnech na referentku OÚ Pržno.
Svoz komunálních odpadů se uskuteční
ve středu 2., 16. a 30. května. Připomínáme,
že v den svozu musí být popelnice vystaveny před dům vždy již od 6.00 hodin. Odpady
z chatovišť jsou v tomto období sváženy jednou za 7 dní.

Léto bude v Pržně ve znamení oprav
Letošní jaro a léto bude v obci probíhat
řada stavebních aktivit. Již jsme vás informovali o velkých opravách silnice III. tř. 48425,
která prochází obcí. Tato stavba byla započata a probíhá pod taktovkou Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, který je investorem.
Už dříve byla veřejnost seznámena, že rekonstrukce s sebou přinese řadu dopravních omezení po několik měsíců. S těmito komplikacemi
se již potýkáme. Avšak na konci rekonstrukce
se budeme moci těšit z nového povrchu této
hlavní dopravní tepny.
Oprava mostu omezí cyklisty
S výrazným omezením se letošní léto budou
muset popasovat cyklisté. Začne totiž oprava
železničního mostu přes řeku Ostravici, která
přinese výluky na trati samé, ale zamezen
bude také průjezd cyklostezkou, a to v úseku
od silničního mostu až po zmíněný železniční
most. Cyklisté se tak budou muset proplétat
ve složitém provozu podél opravované hlavní silnice nebo budou případně moci projíždět
od výjezdu pod mostem podél levé strany řeky
až po hodoňovickou lávku. Omezení průjezdnosti cyklostezky se dají očekávat od 23. července až do 15. října. Dle vyjádření zhotovitele
se může toto období zkrátit, ale pevně daná
je kolejová výluka, kdy budou probíhat hlavní práce, a to od 6. srpna do 1. října. Opravy
mostu budou prováděny pod taktovkou SŽDC.
Postavíme a opravíme chodníky
Výstavba nových chodníků od „THERMY“
(křižovatka ve směru na Lubno) v délce cca
130 metrů bude prováděna někdy v období
od května do konce září. Datum zahájení bude
záviset na termínu vydání stavebního povolení. Žádost byla podána již v únoru. Cena díla
byla vysoutěžena za sumu přibližně 950 tisíc
korun vč. DPH. Tato částka je poměrně dosti
vysoká, ale důvodem je zejména velká husto-

ta inženýrských sítí a s tím spojené nezbytné
práce. Cenu rovněž významně navýšilo technicky, a tudíž i finančně, náročnější řešení odvodnění silnice, které vyplynulo z požadavků
správce komunikace (SSMSK). V každém
případě nový chodník zajistí bezpečnost obyvatel a návštěvníků obce na tzv. horním konci. Na tuto akci se obci podařilo získat dotaci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 37,34 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci
projektu „IV. Etapa výstavby chodníků v obci
Pržno“, maximálně však ve výši 400 tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že se bude provádět celková obnova povrchu průtahem obce, rozhodlo zastupitelstvo obce také o opravě starých
asfaltových chodníků vedoucích po obou stranách silnice směrem k silničnímu mostu, podél
stávajících autobusových zastávek. Celkově
jde o přibližně 370 m chodníků. Odhadované
náklady oprav by se měly pohybovat do 1,5
milionu korun včetně DPH.
Oprava místní komunikace
A aby toho všeho nebylo málo, tak přidáme
ještě opravu místní komunikace na samém
spodním konci obce Pržno. Obnovu dozná
celý povrch, který bude nově asfaltový. Celková výměra opravované komunikace bude větší, než 400 m2. Náklady se budou pohybovat
do 300 tisíc korun vč. DPH.
Současně připravujeme podklady, případně se již zpracovávají projekty pro budoucí
složitější opravy místních komunikací v dalších
částech obce. Složitější ve smyslu tom, že je
zapotřebí současně s opravami povrchů řešit
i odvodnění komunikací. Konkrétně se jedná
o komunikaci ve staré kolonii ve spodní části
obce, případně v kolonii pod ústavem.

Petr Blokša

Zápis prověřil schopnosti předškoláků

Klub seniorů pořádá
zájezd do ZOO Lešná
Klub seniorů Pržno pořádá ve čtvrtek dne
24. května zájezd do ZOO Lešná a Baťova
muzea ve Zlíně. Odjezd účastníků nastane
v 6 hodin z parkoviště naproti kostela, druhá
zastávka bude u bývalého kravína v dolní části
obce. Pravděpodobný návrat je předpokládán
kolem 21 hodin.
Cena zájezdu činí pro členy klubu 350 Kč,
pro ostatní 400 Kč. V ceně je zahrnuto vstupné
do ZOO, vstupné do muzea a cena za oběd.
Zájemci o tento zájezd se mohou hlásit
u p. Marie Janošcové, tel.: 776 102 591. Přihlášky se budou brát do naplnění kapacity autobusu.
Srdečně zve výbor Klubu seniorů v Pržně.

Ve čtvrtek 5. dubna se v naší škole konal zápis dětí do 1. ročníku ZŠ. Úderem 13. hodiny
přicházeli malí zvědavci se svými rodiči do školy, aby prozkoumali vše, co ještě při návštěvách
ve škole nestihli. Protože děti z mateřinky prostředí základní školy i paní učitelky dobře znají, zápis se těšil z veselých tváří a milého povídání. Úkoly všichni zvládli bravurně, a tak bylo zapsáno
celkem devět dětí. Společně je přivítáme 3. září ve školních lavicích. 
Foto: Robert Mročka
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Děti u zápisu dokázaly, že do školy už patří
Základní škola na Ostravici pořádala zápis
do první třídy. Děti musely prokázat, že jsou
na školní docházku již připravené. Poznávaly
čísla, geometrické tvary i barvy, ukazovaly písmenka, dokazovaly, že znají zvířátka,
ovoce i zeleninu, a pomáhaly vyprávět příběh. Bylo vidět, že většina se na školu těší.
Některé děti ale s ostychem připustily, že se
jim do učení zatím moc nechce. „Do školy se
moc netěším. Maminka říkala, že se budu
muset hodně učit,“ řekl například šestiletý
Lukášek. Na druhou stranu prozradil, že by
ho mohla bavit družina. Když ale předstoupil před učitelku, bylo vidět, že do školy už
prostě patří.
Škola na Ostravici nakonec přijala 21 nových prvňáčků.

XVIII. ročník

9. června 2018
od 12.00 hodin

Knihovna pořádá čtení pro děti i rodiče

v prostorách hotelu Freud
na Ostravici
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Motivovat děti ke čtení a naučit je lásce
ke knihám má za cíl knihovna na Ostravici, která pořádá pravidelně společné čtení. Knihovna
vybere knihu a pozve nejen děti, ale i jejich rodiče. Ti se totiž sami ujímají čtení.
Naposledy se četly příběhy o Neználkovi.
A přestože bylo venku pěkné počasí, sešlo
se nakonec docela hodně dětí. „Maminka Lea
a tatínek Pepa nám přečetli příběh o Neználkovi. Také jsme si zazpívali s Pepou. Děti si
vyplnily kvíz. Moc děkuji manželům Tenglerovým, Pepovi a všem rodičům, že i přes skoro
letní počasí na čtení přišli,“ uvedly pracovnice
knihovny.

VYHLÁŠENÍ KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ

© KLEINWÄCHTER holding s.r.o.

na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace

Mostek u školky musel zmizet
Most u školky musela obec nechat zdemolovat. Byl totiž v dezolátním stavu.
„Běh času je neúprosný, zhoršující stav
mostní konstrukce z kolejnic a drátů prostě dosloužila. Po loňské prohlídce byl provoz zúžen
na jeden pruh. Po mimořádné mostní prohlídce po zimě se ale stav zhoršil a byl již zcela
nevyhovující,“ vysvětloval starosta Ostravice
Miroslav Mališ. Jak dále řekl, také v případě
dešťů a posunu již nahnilých dřevěných podpěr
by mohlo dojít k zatarasení toku potoku a vylití z břehů. „Z důvodu havarijního stavu bylo
přistoupeno k demolici a neprodleně i k zahájení stavby nového mostu. Objízdná trasa bude

zřízena. Žádám vás o dodržení osobní bezpečnosti a také o trpělivost při stavbě,“ doplnil
starosta.

krátce z obce
Odečet vody se blíží

Charitní pečovatelská služba
má zázemí i u nás na Ostravici

Od dubna 2018 budou mít terénní služby sociální péče Charity Frýdek-Místek zázemí také
na Ostravici. Jedná se o pečovatelskou službu
a terénní formu odlehčovací služby, tedy služby,
které jsou poskytovány přímo v domácnostech
klientů.
„Už nějakou dobu jsme přemýšleli, jak skloubit
klienty z různých částí regionu, kteří často chtějí
službu nejlépe ihned, s velkými přejezdy, lepší
dostupností. Vytvoření zázemí pro pracovnice
v místě se jeví jako dobrá cesta. Jsme rádi, že
nám Obec Ostravice vyšla vstříc,“ popisuje původní ideu ředitel frýdecko-místecké Charity Martin
Hořínek.
Zázemí služeb se nachází v přízemí Obecního
úřadu v Ostravici, za ordinací lékaře. „Pracovnice
budou samozřejmě primárně v terénu a zázemí
je skutečně jen zázemím, nikoli kanceláří. Kaž-

dé třetí úterý v měsíci od 13 do 15 hodin zde ale
bude k dispozici sociální pracovník. Kontaktovat
nás můžete telefonicky na číslech 733 676 613,
731 133 020, případně mailem na marcela.piskorova@charitafm.cz,“ sděluje vedoucí služby Marcela Piskořová.
Pečovatelská služba je určena lidem, kteří se
pro svá zdravotní omezení, věk nebo nepříznivou
sociální situaci nezvládnou plně postarat sami
o sebe. Pomáhá nejen s hygienou a péčí o sebe
a o domácnost, ale také s vyřízením různých záležitostí. Odlehčovací služba je doplněna i o aktivizační činnosti a směřuje spíše jako podpora pro
rodinu, která se o svého zejména seniora stará,
ale potřebuje i nějaký čas pro sebe. „Jsme zkrátka
prodlouženýma rukama a nohama klientů, kterým
už úplně neslouží. Jak praví naše motto – ve stáří
i nemoci, doma s naší pomocí,“ uzavírá Piskořová.

kos informuje

Senioři si užili pěkný výlet
Za krásného slunečného dne se členové
klubu vydali 11. dubna na autobusový výlet.
První zastávkou byla exkurze v pivovaru Ogar
v Kunčicích pod Ondřejníkem, kde nás po skupinách provedl manažer a svým výkladem
seznámil se vznikem a stávajícím provozem
pivovaru.
Všichni se mohli seznámit přímo se zdejším
sládkem, procesem vaření piva a přímo ochutnat některé značky chmelového moku. Po prohlídce provozu jsme využili služeb restaurace,
poobědvali a většina si také zakoupila pivo
na doma. Abychom si z výletu odvezli také
trochu kulturních zážitků, navštívili jsme Galerii
Karla Svolinského ve zdejší základní škole. Obdivovali jsme vystavená díla, která nám mnohá
připomněla dětská a školní léta, jako ilustrace
slabikářů, pohádek a knížku Příběhy veverky Zrzečky. Vyvrcholením našeho výletu byla
zastávka v Beskydském rehabilitačním centru,

kterou jsme využili jednak k procházce zdejším parkem a také
k posezení u odpolední kávy. Výlet se nám vydařil po všech stránkách a bezpečnou přepravou
pana řidiče Glembka st., za což mu patří poděkování, jsme se v pohodě vrátili do Ostravice.
Druhou předem neplánovanou akcí bylo odpolední setkání s ředitelkou naší základní školy,
která seznámila přítomné s výsledky soutěže
žáků školy na téma retro předměty a výrobky,
které někteří naši členové za tímto účelem také
zapůjčili.
Příští akce: Beseda o magnetoterapii se
koná dne 16. května od 15 hodin v Restauraci
u řeky. Druhou akcí bude tradiční smažení vaječiny 23. května od 15 hodin, tentokrát v areálu
Restaurace u řeky. Podrobnosti o jednotlivých
akcích budou zveřejněny na obvyklých místech
a na internetu. 
(JN)

Termín odečtu vody za období první až
šestý měsíc 2018 se blíží. Odečet vody
bude probíhat v měsíci červnu. Tímto žádáme občany o spolupráci při opisech vody.
Stav vody můžete nahlásit pracovníkům
OÚ Ostravice na tel. 733 747 443 nebo
739 275 514. Prosíme, pište SMS zprávu,
aby nedocházelo k omylům v nahlášeném
stavu vody. Nebo pište na e-mail sprava.
majetku@obec-ostravice.cz. Uzávěrka opisu vody bude k datu 30. 6. 2018.

Den obce přinese
opět spoustu zábavy
Spousta zábavy pro dospělé, soutěží pro
děti, fotbalové klání, představení místních
spolků i hodně dobrého jídla. Toto vše nás
opět čeká na Dni obce Ostravice. Letos se
bude konat v sobotu 7. července.

Nechte si označit
kolo proti zlodějům
Také tento rok se bude na Ostravici provádět forenzní značení kol. Akce vypukne 5.
května v době od 13.30 do 17 hodin.
Investiční oddělení obce Ostravice jako
hlavní koordinátor projektu letos opět úspěšně požádalo pro Mikroregion Frýdlantsko
Beskydy o dotaci na značení jízdních kol
a invalidních vozíků forenzním značením
(umělý syntetický kód DNA). Dotace činí
90 % z rozpočtu ministerstva vnitra, zbylých
10 % hradí obce. Pro občany je značení kol
a invalidních vozíků zdarma.
„Z titulu prevence kriminality jsme již také
opětovně úspěšně čerpali peníze na kamerové systémy v obci, tak i forenzní značení
kol. Tato technologie sice nezabrání krádežím kol, ale velice znepříjemní zloději nakládání s ukradeným kolem i po jeho demontáži
na součástky. Označené kolo se těžko bude
prodávat, a tudíž je pro zloděje bezcenné.
Můžeme tímto jako obec vytvářet překážky pro následný prodej lupu, ale je hlavně
na každém z nás, aby si své kolo zabezpečil
a nedával příležitost ke zcizení svého majetku,“ upozornil starosta Ostravice Miroslav
Mališ.
K forenznímu značení si přineste vyčištěné kolo, doklad o jeho koupi a občanský
průkaz. Pokud doklad o koupi již nemáte,
vyplníte na místě čestné prohlášení, že je
kolo skutečně vaše.

Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace, se sídlem Ostravice 300
• koncepci rozvoje školského zařízení (max. 3
Požadavky:
1. odborná kvalifikace pro přímou pedagogic- strany formátu A4)
kou činnost a pedagogická praxe podle záko- • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
na č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov- než 3 měsíců)
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu
nících a o změně některých zákonů ve znění
dané funkce
pozdějších předpisů
2. znalost problematiky řízení, znalost obecně • písemný souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely tohoto konkurzního řízení
závazných právních předpisů z oblasti školství
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
3. občanská a morální bezúhonnost
osobních údajů v platném znění
4. plná způsobilost k právním úkonům
Předpokládaný nástup do funkce: 1. srp5. zdravotní způsobilost
na 2018
Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze
přihlášky doložené kompletními doklady a dopřípadně e-mail)
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaže- ručené v termínu níže uvedeném (přihlášku,
životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje
ném vzdělání (diplom, vysvědčení o státní
zkoušce, případně vysvědčení o pedagogic- školství vlastnoručně podepište).
Termín a adresa pro podání přihlášek: nejké způsobilosti)
• strukturovaný životopis, ve kterém se uve- později do 10.00 h. 28. 5. 2018, na adresu:
Obecní úřad v Ostravici, Ostravice č. p. 577,
dou údaje o dosavadních zaměstnáních a od739 14
borných znalostech a dovednostech
Obálku označte textem: „Konkurzní řízení –
• čestné prohlášení o plné způsobilosti
neotvírat!“
k právním úkonům
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Malenovice

Hasiči oslavili osmdesát let založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Malenovicích
oslavil v sobotu 21. dubna 80. výročí založení.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kdo se zúčastnili oslav. Počasí bylo skvělé
a vše probíhalo dle našich představ. Vše začalo slavnostní mší svatou spojenou s hasičskou poutí ke sv. Floriánovi s otcem Petrem
Hrubišem a otcem Markem. Následně se
vydal průvod hasičů, mladých hasičů a hostů
přes náměstí do Hospody pod Borovou, kde
proběhlo slavnostní shromáždění. Na něm
jsme prezentovali historii i současnost sboru,
ocenili naše členy, předali poděkovaní a také
pamětní lity a upomínkové dárky našim hostům. Ocenění a dárky jsme nejen předávali,
ale také přebírali. Slavnostní a dojemnou atmosféru umocňovalo deset praporů, mezi nimi
i prapor naší obce. Odpoledne probíhala ukázka hasičské techniky u hasičárny.
Děkujeme hasičům z Frýdlantu nad Ostravicí, HZS MSK ze stanice Frýdek-Místek,
JSDH Ostravice a JSDH Pstruží za statickou
ukázku techniky, SDH Janovice za zapůjčení

krátce z obce
Nechte si naočkovat
čtyřnohé přátele

Stovky skautů se opět sešly na Ivančeně
Když se minulý rok konalo tradiční setkání
skautů u mohyly na Ivančeně, padal déšť se
sněhem a nevlídné počasí mnoho lidí od výstupu odradilo. Letos ale byla v sobotu 21. dubna
situace diametrálně odlišná. Počasí bylo letní,
a tak nebylo divu, že se na Ivančeně sešly
stovky, možná i tisíce skautů. V 9 hodin ti první
příchozí vztyčili státní vlajku. V 11 hodin začala
mše svatá a o hodinu později se konal ceremo-

niál u pomníku. Setkání skončilo ve 14 hodin.
Pod Lysou horu dorazili skauti ze všech
končin Moravy, přišli ale také z Polska i ze Slovenska. Nebylo tedy divu, že když se zpívala
česká hymna, plynule na ni navázala i slovenská část.
Tradiční skautské výstupy k Ivančeně se každoročně konají v dubnu o sobotě, jež je nejblíže svátku svatého Jiří – patrona skautů (24. 4).

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

Burzy v Rosničce
mají vždy úspěch

Centrum volného času U Rosničky uspořádalo v dubnu Jarní burzu. „Děkujeme všem
prodávajícím a nakupujícím, že se zúčastnili.
Své věci nabídlo sto prodejců, což byl zatím
rekordní počet,“ uvedla vedoucí centra Miluše
Plevová. Zve tímto všechny na Letní burzu,
která se bude konat od 11. června.

jubilea
V měsíci květnu oslaví své životní
jubileum naši malenovičtí občané:
pan Ludvík Smolík – 75 let,
paní Božena Stuchlíková – 85 let

Oslavenciům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

koňské stříkačky. Děkujeme sborům s prapory, stejně tak i delegacím dalších sborů,
zástupcům OSH i HZS MSK. Díky patří také
oběma kněžím, starostovi obce, Hospodě pod

Borovou, muzikantům, všem, kdo napekli či
se jakkoli podíleli na tomto slavnostním dni.
Děkujeme za podporu, velmi si toho vážíme!

Malenovičtí hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

14. ROČNÍK SOUTĚŽE „BOROVSKÝ KOPEC“
a zároveň

1. KOLO B E S K Y D S K É L I G Y
v sobotu 26. KVĚTNA 2018

HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 10.00 hodin
start prvního družstva v 11.00 hodin

Občerstvení zajištěno ☺

Občané dostanou zdarma domácí kompostéry

Obec Malenovice rozdá v květnu přes sto
kompostérů. Získají je zájemci, kteří si o ně
v minulém roce požádali v rámci dotazníkového
šetření, zjišťujícího zájem občanů o kompostéry.
„Předpokládáme, že nám vítěz výběrového
řízení dodá tyto kompostéry nejpozději do konce května. O přesném termínu budeme včas
informovat,“ uvedl starosta Malenovic Vladimír
Malarz.
Vzhledem k tomu, že kompostérů bude dodáno více, mohou si o ně naši občané ještě
dodatečně zažádat na obecním úřadě. Zájemci
je získají po podpisu smlouvy formou bezplatné
zápůjčky a po uplynutí pětileté výpůjční doby
je dostanou do svého vlastnictví. „Zároveň se
ve smlouvě zavážou, že umožní obecnímu
úřadu kontrolu, zda jsou kompostéry využívány
k účelu správného kompostování,“ upozornil
starosta.
Na pořízení celkem 56 kusů kompostérů
o objemu jednoho kubíku a 59 kusů kompostérů o objemu dvou kubíků získala obec dotaci

z Operačního programu Životní prostředí ve výši
650 tisíc korun.
Zároveň občané ke kompostéru obdrží návod na sestavení a návod na kompostování,
a to v tištěné podobě a na hmotném nosiči dat.
„Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu a tím snížit množství
bioodpadu ve směsném komunálním odpadu,“
doplnil Vladimír Malarz.
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Pojeďte na zájezd
do Luhačovic

v úterý 15. května 2018
od 8.30 a od 16.00
Přijďte si k oslavě Dne rodiny vyrobit pomocí
ubrouskové metody originální květináč nebo
zvoneček, popř. si přineste svou oblíbenou věc,
které byste chtěli vdechnout nové kouzlo.
Těším se na Vás, Blanka

Obec Malenovice pořádá zájezd pro
maminky a babičky ke Dni matek. V neděli
13. května se pojede do Luhačovic. Odjezd
je ve 13 hodin od Obecního domu. Stále
jsou volná místa, tak se přihlaste včas.

ve čtvrtek 10. května od 8.30
Přijďte si poslechnout povídání odborníka o
poskytování první pomoci, s možností nácviku.
Občerstvení bude zajištěno, děti si pohrají
v herně.
Těší se na Vás, Blanka a Ríša

Senioři pojedou
do Hradce

Zájezd pro seniory do Hradce nad
Moravicí a Arboreta u Opavy se bude konat
v úterý 26. června. Odjezd je v 7.30 hodin
od Obecního domu. Přihlášky podávejte
osobně, telefonicky na čísla 558 677 877
nebo 724 176 522 nebo emailem na ou@
obec-malenovice.cz do 15. června.
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Muzeum vystavilo obrazy Marcely Brodové a jejich žákyň

Metylovské muzeum zažilo další úspěšnou verPREVENCE
nisáž. V neděli 8. dubna v 15.30 hodin slavnostně
PROTI
ODCIZENÍ
započala výstava obrazů pod názvem Moje škola.

Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy,
Tvorbu
svous MP
i svých
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ve
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aBrodová.
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DNA.

Lenka Schmidtová, Kamila Hajdušková, Marta Liberdová a Hanka Praussová,“ prozradila s úsměvem výtvarnice, která sama z Metylovic pochází.
Marcela Brodová se narodila v roce 1962 uprostřed Beskyd a své dětství a mládí prožila v malebné rodné vesničce Metylovice. „Krása přírody
obklopená horami ze všech stran ve mně umocnila cit pro umění, touhu zachytit všechny ty známé a úžasné scenérie, které mnohdy pro spěch
doby ani nevnímáme. A k tomu mám to štěstí, že
jsem dostala od Boha dar to všechno umět přeKolo se označuje mikroskopickými
nést na které
papír,jsou
či plátno
potěšit tak sebe i ostatní,“
tečkami,
pouhýmaokem
neviditelné.
uvedla o sobě autorka. Uvědomuje si, že každý
Své
jízdní
můžete nechat
talent
se kolo
musísirozvíjet,
a proto jezdívá s ostatními
označit také v ostatních obcích mikroregionu.

Metylovice

Hasičská zbrojnice
2. června 13.30–17.00 hod.
ve spolupráci

malíři na plenéry a tráví ve svém ateliéru dlouhé
hodiny se štětcem či tužkou v ruce. „Do všech
svých obrazů dávám tak kus sebe, svého srdíčka a radosti. Má škála je velice široká. Co se týče
technik, dělím je na suché a mokré. K suchým patří
kresby tužkou, perem, uhlem, rudkou, pastelem.
K mokrým pak malby tuší a barvami vodovými,
akrylovými a olejovými,“ pokračovala Marcela
Brodová. Jak sama řekla, o náměty nemá nouzi,
ráda totiž maluje cokoli – krajiny, květiny, zátiší,
portréty, akty i abstrakci. „Jsem velice činorodá
a všestranná a vůbec je to můj veliký koníček,“
doplnila s úsměvem.
Před třemi lety Marcela Brodová rozhodla
předat své zkušenosti a um všem, kteří budou
mít zájem o malování. Vede soukromě výtvarné
kurzy ve Frýdku-Místku. Jejími kurzy prošlo víc
než 35 nadšenců, kteří tíhnou k umění a malování
zároveň. V kurzech podle slov výtvarnice vládne
radostná, přátelská a tvůrčí atmosféra.
Výstava Moje škola potrvá do 4. června.

Restaurace Pod lípami opět vítá hosty
Dlouhé měsíce chodili lidé v centru Metylovic

kolemBUDETE
velkého staveniště. Nyní je ale konečně
CO
hotovo a restaurace Pod lípami v pátek 27. dubna
POTŘEBOVAT?
přivítala své první hosty. Rekonstrukce byla velice

• čisté jízdní kolo

důkladná. Ze staré restaurace zbyly jen základy.

• doklad o zakoupení kola
Lidé
nyní
najdou
v obci moderní a atraktivní pod(pokud
nemáte,
na místě
vyplníte
připravené
nik,
ve kterém
se dobře nají, posedí nebo si tam
čestné prohlášení)

uspořádají svatbu či jinou oslavu.
„Asi za měsíc otevřeme také penzion. Musíme
ještě dostavět parkoviště,“ prozradil majitel restaurace Aleš Přibyla. Jak dál řekl, restaurace je urče-

• občanský průkaz

na všem lidem, kteří mají rádi kvalitní gastronomii
a příjemné prostředí. „Nechceme si ale na nic hrát.
Prostě jsme zařízení pro normální lidi. A co si u nás
hosté mohou dát? V jídelníčku najdou pizzu, klasickou českou kuchyni, jako například pečenou
kachnu s knedlíkem, nebo hamburgery, těstoviny
či ryby. Pamatujeme i na děti i na nadcházející
léto, protože budeme mít opět zmrzlinu. A pro posezení u kávy i dobré zákusky,“ pokračoval majitel
a jedním dechem doplnil, že restaurace bude otevřena každý den a nabídne lidem i polední menu.

Těšte se na letní sezónu v Bluegrass Theatre
Také tento rok se bude v létě v Metylovicích konat celá řada koncertů
a malých festiválků. Zajít si na ně můžete do Bluegrass Theatre, do hu-

••••••••••••••••••••••••
•Bluegrass Theatre•
Metylovice 2018
Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2018

20.5. 16:00

BG: BG Cwrkot

BG Comeback, Ptačoroko

26.5. 18:00

BG: East-West (SK,CZ)

Jumper Cables, Šidlo (SK)

2.6. 16:00

Rock: Downbelow, Čadi

Trochu moc, Nechce se nám, Chessneck

9.6. 18:00

BG: Goodwill

W.B.Breakfast, eFeM Grass,Wind

30.6. 17:00

BG: Jumper Cables

Zatúlaní (SK),Red and White, Pe & Pe, Vrtáci

14.7. 18:00

BG: Candy Floss (SK)

Taverna, Krok (SK)

22.7. 16:00

BG: Malina Brothers

dební bluegrassové scény za školou. Pořadatelem akcí je tenisový klub
spolu se spolkem Ptačoroko z.s., hudebním spolkem z Frýdlantu nad
Ostravicí, který je současně hudební skupinou z Frýdlantu a z Metylovic.
Doposud se v tomto areálu konalo 13 akcí.
Na letošní sezonu chystají pořadatelé seriál jedenácti koncertů,
z nichž jeden bude trochu slavnostnější.
„Plánujeme oslavu 20 let skupiny Ptačoroko, a to 22. července. Zahraje na ní přední česká kapela Malina Brothers. Také ostatní koncerty
by měly být rozsahem větší a s novými hosty. Těšíme se na hudebníky
i na vaši návštěvu,“ podotkl pořadatel Lukáš Karlický. Jak dále pokračoval, chtěl by návštěvníky upozornit na další akce. „Například 5. srpna
bude u nás unikátní koncert Druhé Trávy a Roberta Křesťana s americkým hostem Andy Owensem, což bude jediné vystoupení v tomto složení
na Moravě. Tuto akci považuji za vyvrcholení sezóny. 24. srpna bude
naším hostem americká kapela John Lowell Band, která zde právě bude
na evropském turné, takže nás čeká další zajímavý večer. 15. září přijede americká písničkářka, zpěvačka a multiinstrumentalistka Mary Mean,
která do ČR dorazí na naše osobní pozvání,“ upozornil Lukáš Karlický.
„Za pořadatele bych chtěl poděkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, Obecnímu úřadu Metylovice, sportovnímu klubu a speciálně zvukařům, paní Martině Krenželokové za občerstvení a panu Milanu Kulhánkovi za opravdové fandovství a pomoc,“ doplnil Lukáš Karlický.

Ptačoroko,......

5.8. 18:00 BG: Robert Křesťan a Druhá tráva
& host Andy Owens (USA)
24.8. 18:00 BG: John Lowell Band (USA)
BlueREJ, Funny Beans (SK)

8.9. 16:00

Folk: Souček

Hrozen, Za koncem, Plyš, Okýbachi

15.9. 16:00

BG: Mary Mean (USA)

Early Times, Ptačoroko
Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s. www.ptacoroko.cz https://www.facebook.com/bluegrasstheatre/

Město Frýdlant nad Ostravicí
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Školaversion
slavila
Den Země sadbou stromů

Den Země je svátek věnovaný naší Zemi
a v Metylovicích ho tradičně slavíme již řadu
let. Hlavním cílem je poukázat na důležitou roli
přírody kolem nás a ukázat, jak přírodu co nejméně ničit, a naopak co nejvíce chránit.
V minulých letech jsme Den Země pořádali
formou různě zaměřených stanovišť, kde se
děti mohly zajímavou formou něco dovědět,
něco zkusit vyrobit nebo třeba zajezdit na koni.
Na různých stanovištích děti plnily úkoly, za které byly následně odměněny. Letos jsme se
rozhodli udělat Den Země trochu jinak. Se zá-

Květen 2018

stupci naší obce jsme domluvili sázení stromků
na obecním pozemku. V sobotu 14. dubna ve 14

hodin jsme s rýči a kopačkami vyrazili od Dvořáčka směr „Maliniska“, kde už na nás čekalo
500 sazenic! Mohlo by se to zdát hodně, ale pro
tak dobře sehranou partu rodičů a dětí to bylo
„co by dup“! Za odměnu dostalo každé dítě, ale
i dospělý, diplom jako památku na skvěle odvedenou práci. Pak jsme ještě všichni společně
poseděli a občerstvili se v krásném prostředí
s pěkným výhledem do okolí. Počasí nám přálo
a Den Země si užili úplně všichni. Sdružení rodičů děkuje všem zúčastněným a těší se na další
společnou akci! 
Petra Šimíčková

Hasiči bojovali v soutěži jako o život

První dubnovou sobotu se u nás již počtvrté
uskutečnil závod železných hasičů a hasiček
TFA Metylovice 2018. Oproti předcházejícím
ročníkům takřka letní počasí přivítalo rekordních 112 účastníků v pěti kategoriích, ve třech
z nich byly překonány traťové rekordy. Pro děti
bylo připraveno nesoutěžní TFA o ceny partnerů a čtyři diváci po hlavním závodu soutěžili
v bouchání kladivem v hammerboxu.
Na dráze cca 250 metrů dlouhé na závodníky
opět po startu čekalo tahání pneumatiky (muži
větší, ženy menší), podlézání překážky, smotání
jedné hadice B, muži poté překonávali dvoumetrovou bariéru, následoval hammerbox (muži
30+30 úderů, ženy 15+15), přeskakování pneumatik, překlápění velké pneumatiky (muži 8x,
ženy 4x), zapojení dvou koncovek C na rozdělovač a dotažení úvodní pneumatiky do cíle.
V ženské kategorii nad 35 let loňské vítězství
obhajovala Hana Skoupá ze Sebranic a měla
čtyři soupeřky. Ty ji neporazily a Hana se tak
opět radovala z vítězství. Nebývale vyrovnaná
byla kategorie žen. Stříbrná medailistka z loňského Akademického mistrovství České republiky v TFA Nikola Stolařová (SDH Krmelín)
zaběhla čas 2:17,37 min. a obsadila třetí místo.
Druhá skončila časem 2:11,45 min. závodnice

SDH Veselá Lucie Bůbelová. O vteřinu rychlejší
a třetí vítězství na domácím závodu si připsala
Adéla Štandlová z Metylovic za čas 2:10,06 s,
kterým jen o 73 setin vteřiny zaostala za vlastním traťovým rekordem z loňského roku.
Obdobně nabitá byla i kategorie mužů, když
nejlepší pětice se vešla do necelých osmi vteřin. Ovšem největší hvězda našeho závodu figurovala v mužské kategorii nad 35 let. Roman
Viej (SDH Lubno) v loňském roce vyhrál Český pohár TFA v kategorii nad 35 let. V září se
pak stal v Ústí nad Labem absolutním mistrem
ČR profesionálních hasičů. Tentokrát předvedl
od počátku do konce takřka bezchybný výkon
a v cíli časomíru zastavil na neuvěřitelné hodnotě 2:01,18 s. Druhého Miroslava Hanela (SDH
Darkovice) porazil o více než 19 vteřin.
Za metylovské pořadatele jsem rád, že se
spousta vynaložené práce vyplatila, a snad se i náš
závod líbil. Děkujeme všem účastníkům za předvedené výkony a partnerům za podporu, díky které
jsme mohli tyto výkony také adekvátně ocenit.
Teď nás čeká 7. července 52. ročník pohárové
soutěže zařazené do Moravskoslezské ligy, 25.
srpna Soutěž netradičních družstev a k tomu další
drobné akce, na které budete zváni nejen prostřednictvím našeho webu. 
Hasiči Metylovice

Metylovičky se rozrostou,
o pozemky projevil zájem investor

Pěkné bydlení s výhledem na Lysou horu,
blízkost města i hor, pěkné a klidné prostředí,
to vše ocenil nový investor, který od obce kupuje pozemky v místní části Metylovičky.
Celkem šest a půl hektaru plochy vlastní Obec
Metylovice pod Čupkem v části obce nazvané
Metylovičky. Leží v okolí domků a jsou zčásti zasíťované a na základě schválené územní studie je
na nich možno povolit výstavbu rodinných domků.
A nyní o ně projevila zájem firma METVEST, která
chce od obce zároveň odkoupit stoprocentní podíl
společnosti OBEC-INVEST, kterou před mnoha
lety založil tehdejší starosta Metylovic Pavel Spusta spolu se stavební firmou Stavodom. Cíl je jasný,
dokončit započatý projekt, tj. realizovat výstavbu
rodinných domů v Metylovičkách. Pokud se vše
podaří, obec získá nemalé finance a také postupně i nové obyvatele. „Aby mohla tato společnost
začít stavět domy, musí nejdříve vybudovat protihlukový ochranný val podél silnice I/56 (Frýdek-Místek – Frýdlant) a musí dořešit majetkoprávní
vztahy s některými soukromými vlastníky. Ne celá
lokalita je vlastněna obcí nebo OBEC-INVESTEM,“ vysvětlil starosta Metylovic Lukáš Halata.
Zdůraznil také, že se nikdo nemusí obávat, že by
v Metylovičkách vznikl nevzhledný satelit. „Nehrozí kobercová zástavba, pozemky na jednotlivé
domy jsou totiž dostatečně velké. V územním
plánu obce jsou vedeny jako plochy k bydlení.

Nestihli jste divadlo?
Máte ještě šanci

Pokud jste nestihli divadelní představení hry
Vraždy a něžnosti v Metylovicích, máte ještě
možnost zhlédnout jej v pátek 11. května od 19
hodin ve velkém sále Kulturního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí. Divadelní sezónu 2018
uzavřou metylovští ochotníci v pátek 18. května
vystoupením v Palkovicích. Hraje se v Kulturním
domě od 19 hodin.
Vstupné na těchto dvou výjezdních představeních je rovněž 100 Kč, vstupenky možno zakoupit
v předprodeji v Turistickém informačním centru
ve Frýdlantě a na Obecním úřadě v Palkovicích.

Tím, že se na nich začne stavět, se nám otevřou
další možnosti ke změnám územního plánu, aby
se mohlo stavět i na jiných místech v Metylovicích.
Vycházíme tím vstříc našim obyvatelům, kteří by si
chtěli postavit na svém pozemku dům, ale v současné době nelze i díky stavebním pozemkům
v Metylovičkách územní plán rozšiřovat o nové
zastavitelné plochy,“ vysvětloval dále starosta.
Lokalita v Metylovičkách se řeší už od roku
1998. Obec měla v plánu hromadnou výstavbu,
ale o nové domy tehdy nebyl tak velký zájem, jak
se předpokládalo. „Když jsme v roce 2002 přebírali
obec od bývalého vedení, byl zde dluh ve výši 17
milionů korun v důsledku výstavby inženýrských
sítí. Už tehdy jsme chtěli, aby pozemky koupil
větší developer, který by zbylou část území v Metylovičkách zasíťoval a zajistil výstavbu nových
domků. Nyní jsme s firmou METVEST uzavřeli
smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a vše
je tak na dobré cestě. Do konce října je budoucí
kupující (METVEST) oprávněn vyzvat budoucího
prodávajícího (Obec Metylovice) k uzavření kupní
smlouvy,“ řekl Lukáš Halata. Obec Metylovice by
pak mohla peníze utržené z prodeje pozemků investovat do jiných projektů či záměrů.

informace o odpadech
Odvoz odpadů v květnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 2., 16.
a 30. května. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

Velkoobjemový a nebezpečný odpad
Obec umožňuje svým občanům zbavit se
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to v pátek 4. května od 14 do 18 hodin a v sobotu 5. května od 8 do 12 hodin.
V červnu mohou lidé vyvážet velkoobjemový
odpad v pátek 1. června od 14 do 18 hodin
a v sobotu 2. června od 8 do 12 hodin. Odpad
se odevzdává v areálu horního kravína.
BIO odpad můžete přivézt každou sobotu
v čase od 10 do 12 hodin rovněž do areálu
bývalého horního kravína.
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Voňavé Mýdlové dílničky
Ve třídě Květinka jsme si s dětmi vyrobili mýdlo. Na „Mýdlové dílničky“, jak jsme nazvali naše
pracovně-voňavé dopoledne, jsme pozvali paní
Evu Bílkovou. Nejprve si děti prostřednictvím
praktické kresby a kouzelné tužky vyslechly zajímavý příběh vzniku a vaření mýdla za dávných
časů. Poté jsme se odebrali k té zábavnější a voňavé části. Rozpustili jsme si mýdlový základ, postupně přidávali různé esenciální oleje, zamíchali
bylinky a hmotu pak nalévali do forem. Děti se
pak netrpělivě snažily urychlit ochlazení tím, že
usilovně foukaly do silikonových formiček ve tvaru zvířátek a následně vítězně vylouply vytvořené
dílo. Velmi děkujeme za vstřícnost, vlídnost a trpělivost, kterou paní Bílková dětem spolu s voňavými mýdly předala. Věra Otawová, MŠ Pstruží

Pohádkový den v první třídě
„Předškoláci“ ze třídy Květinka strávili ukázkovou návštěvu v 1. třídě, kde paní učitelka
Alenka Veselková spolu se stávajícími prvňáčky připravila zážitkové pohádkové dopoledne.
Aby děti viděly, že škola může být zábavná
a hravá, všichni prvňáčci nás přivítali v pohádkových kostýmech a každý z nich vzal pod svá
křídla jednoho předškoláka.
Připravený program byl velmi bohatý. Společně usedli do lavice, zábavnou formou plnili

připravené úkoly a hráli pohybové hry. Naši
starší kamarádi přednesli básničku, kterou se
každé ráno spolu s paní učitelkou vítají a zahajují vyučování. Na důkaz přátelství děti obtiskly
na společný list svou dlaň a podepsaly se. Paní
učitelka dětem předala pamětní list, sladkou
odměnu a květinu. Budoucím školákům se prožitkové dopoledne velmi líbilo a vyzkoušely si,
že se není čeho obávat a škola bude prima. 

Věra Otawová, MŠ Pstruží

Obec Pstruží má
stoletou jubilantku

Dne 8. dubna 2018 oslavila paní Antonie
Polachová 100. narozeniny. Poprvé v historii
má obec Pstruží tu čest mít ve svých řadách
obyvatel stoletou občanku.
Při této příležitosti navštívil starosta obce Milan
Vaněk s členkami sociální komise Vlastou Pečinkovou a Annou Matějkovou jubilantku a popřáli
hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Na našem dvoře a na farmě

V rámci tématu „Na našem dvoře“ jsme přijali pozvání od paní Bílkové na malou zvířecí
farmu. S dětmi ze třídy Květinka jsme vyrazili
hned ráno, abychom si zvířecí dopoledne užili.
Po krátké procházce jsme se dostali na místo, kde děti s nadšením zhlédly nejrůznější
domácí zvířectvo – slepice, křepelky, kačeny,
králíky s čerstvě narozenými mláďátky, kozu se
třemi kůzlaty, morčata a pejsky. Jen kočky byly

zřejmě na lovu nebo se někde vyhřívaly v klidu
na sluníčku. Děti si mohly mláďátka pohladit,
nakrmit, od paní Bílkové se dozvěděly některé
zajímavosti a poté si pohrály v zahradě, která
připomínala spíše venkovní hernu. Houpačky,
závěsné žebříky, kruhy – zavěšené na větvích
košatých stromů, pískoviště, terénní vozík…,
to vše bylo dětem inspirací k jarním zábavným
radovánkám. 
Věra Otawová, MŠ Pstruží

Z historie sboru dobrovolných hasičů ve Pstruží / 6

Další pokračování k výročí 70 let od vzniku
SDH ve Pstruží, tentokrát 6. díl.
Jsme v roce 1978. Již tři roky úředně neexistuje samostatná obec Pstruží. Po integraci obcí
v okolí Frýdlantu n. O. přestal existovat národní
výbor (obecní úřad) ve Pstruží. Naštěstí neprošlo
zrušení místní základní školy. Občané se proti
tomuto rozhodnutí postavili. Podařilo se vytvořit
občanský výbor, který měl vliv na naše správní
středisko MěÚ ve Frýdlantě n. O. Zejména však
zůstala zachována samostatnost SDH Pstruží.
A hasiči byli aktivní také v rámci obce. Po dokončení výstavby prodejny potravin se brigádně
budovala tělocvična u místní ZŠ. MěÚ Frýdlant
však SDH vycházel vstříc a za velkého vlivu pana
Kropáče, hasičského činovníka z Frýdlantu, nám
zajistil první autocisternu v historii našeho sboru.
Byla to ojetá Škoda 706 RTH z tehdejší Nové
huti Ostrava. Zde vozidlo fungovalo zejména
jako úklidový vůz. Svépomocně bylo proto nutné
upravit pro požární účely. Nevýhodou byl pohon
pouze zadní nápravy a absence posilovačů,
naopak velkou výhodou byla cisterna – nádrž
na 7000 litrů vody. S tímto vozidlem se naši hasiči stali vyhledávanou posilou u všech požárů
v okolí. Navíc byli MěÚ Frýdlant vybráni pro zásobování okolních obcí pitnou vodou v obdobích
sucha. Tehdejší řidič pan Rudolf Šrubař by mohl
vyprávět, kolika lidem v období sucha pomohl.
Dalším vozidlem, které bylo hasičům ve Pstruží
přiděleno, byl lehký nákladní automobil Robur,
v roce 1981. Byl to valník určený pro dopravu

Restaurace Vlčárna a SDH Pstruží
Vás zvou

Kácení máje
1.června 2018 od 19.00 hodin
- dovednostní trojboj o májku
- stylové kácení májky
- taneční zábava VINYL ROCK

hasičů, požárního stroje a potřebného materiálu (hadice, savice, rozdělovače apod.). Ten měl
nahradit úspěšnou a oblíbenou Tatru 805, která
byla již velmi opotřebovaná a měla neúměrnou
spotřebu benzínu. Nicméně Robur zdaleka nedosahoval vynikajících jízdních vlastností a zejména
spolehlivosti „osmsetpětky“. A právě v roce 1981
se naši hasiči podíleli na likvidaci snad nejtragičtějšího požáru v okolí. To když 6. března 1981
nad ránem začala hořet Sokolská chata na Nové
Dědině! Bohužel zde došlo k obětem na životě.
Uhořely dvě studentky z NDR, dva číšnicí a čtyři děti. Obrovská tragédie, která vznikla lidským
zapříčiněním. Pro všechny, kteří tam byli, a to
i hasiče, to byla krutá zkušenost. I takové události
musí hasiči podstoupit a vyrovnat se s tím! Byl to
jeden z posledních výjezdů s T805. Od roku 1982
se místní družstva ve velké míře začala zúčastňovat pohárových soutěží. Jezdilo se dokonce až
do Hodonína na velkou pohárovou soutěž mužů
a žen. V té době jsme měli nadějné a úspěšné
nejen hasičské družstvo mužů, ale také žen.
V roce 1987 se po náročných jednáních, a právě
zásluhou pana Kropáče a za spoluúčasti MěÚ
Frýdlant, podařilo získat skutečný hasičský speciál – autocisternu Tatra 138 CAS. Bylo to opět
vyřazené ojeté vozidlo hasičského sboru z tehdejší Nové huti Ostrava (dnes AMO). Toto již
bylo skutečné hasičské auto vhodné do horských
podmínek našeho regionu a naši hasiči se s ním
účastnili a asistovali u bezpočtu požárů a zejména velmi pomohli při likvidaci lesních požárů
počátkem 90 let. Zejména v okolních lesích, jak
na Smrku, tak i pod Lysou horou!
Představení tohoto vozu a seznámení se
s jeho obsluhou probíhalo v jarních měsících roku
1987 na Čeladné, za areálem strojní a traktorové stanice zvané Bělidlo. Za účasti všech členů
tehdejší zásahové jednotky SDH Pstruží zde
byly předvedeny všechny funkce, včetně vodního děla, které se snad od té doby nepoužilo!
Zároveň bylo možné odzkoušet čerpání vody
do cisterny v nedalekém korytě Ondřejnice.
Od roku 1985 byla na Pstruží ve výcviku čtyři
mládežnická družstva. Mladší žáci, starší žáci,
dorostenci a dorostenky. Dětí bylo hodně, byly to
silné populační ročníky ze začátku 70 let! A v obci
nebylo jiných volnočasových aktivit s výjimkou
Sokola. Děti stačily jak volejbal, tak fotbal, ale
také hasičský kroužek. Zúčastňovali jsme se
celoroční činnosti s názvem Hra Plamen. Necvičily se pouze hasičské disciplíny a požární útok.

Učila se také teorie požární ochrany, topografie,
střelba ze vzduchovky, zvládání různých uzlů
a zejména zdravověda. Zároveň se kladl důraz
na fyzickou přípravu a hodně se běhalo. Chodilo
se na výlety. Mladým to tehdy hodně dalo, naučili se spoustu věcí! Z takto vycvičených členů žil
a fungoval hasičský sbor po celá 90. léta, možná
až do roku 2010! Největší podíl na opětovné práci
s mládeží měl právě dřívější velitel pan Antonín
Běčák, který o nutnosti práce s mládeží musel
nejdříve přesvědčit celý výbor! Postupně mu pak
pomáhali jako vedoucí mládeže Marie Vojkovská a Zdeněk Štefek ml. Pro pořádek musíme
vzpomenout ještě získání vozidla pro dopravu
hasičů a zejména pak dopravu dětí na soutěže.
Byla to vyřazená vojenská Praga V3S. Údržba
a oprava techniky se pak prováděla pravidelně,
nejméně 1x za týden. Od roku 1987 byl starostou
Jaromír Milata (1987–2003) a velitelem František
Matějka (1980–1983) a zejména Rudolf Šrubař
(1984–1995). 
kronikář obce

Zápis do první třídy
v ZŠ a MŠ Pstruží

Říká se, že každý začátek je těžký… Nemusí tomu tak být docela, když se
na něj dobře připravíme. A děti k zápisu do první třídy, ke svému novému začátku, připraveny byly. I tak jsme se snažili, aby byl zápis v naší škole dětem i jejich
rodičům co nejvíce příjemný.
Budoucí prvňáčky vítaly a v úvodu provázely postavy z večerníčku Bob a Bobek. Dle jejich instrukcí děti házely míčkem, skákaly po jedné noze, přecházely
po čáře a poté již uvolněné přicházely k paní učitelce, která vedla celý zápis.
Děti úspěšně procházely úkoly zaměřenými na grafomotoriku, kresbu, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru a času, základní matematické
představy, sociální dovednosti, práceschopnost, pozornost, v neposlední řadě
na sebeobsluhu a samostatnost.
Za vynaložené úsilí dostaly vlastnoručně vyrobené dárečky žáků naší školy,
ale i dárečky od sponzorů a domů odcházely s příjemným pocitem, že to zvládly.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme!

Obecní úřad Pstruží a MŠ a ZŠ Pstruží

Den dětí
a smažení vaječiny
Kdy: 1.června 2018 od 16 hodin
Kde: dětské hřiště
Program:
- soutěže a hrátky pro děti
- opékání párků a smažení vaječiny
- občerstvení pro všechny
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„Fajné“ přednášky, trocha venčení a taky hudby
Klubový měsíc duben proběhl v klidu a míru
se standardními programy (cvičení, karty, angličtina, Všehomix) i programy jednorázovými
dle plánu. Byla též doinstalována „stěna slávy“
(vybrané fotky z našich Fotománií).
Na úsvitu českých dějin 2
První dubnový čtvrtek proběhla druhá část
přednáškového cyklu paní Jany Bártové o vzniku a historii zemí Koruny české. Tentokráte
o Velkomoravské říši a věrozvěstech Cyrilovi
a Metodějovi. Toto období bylo historicky významné, nicméně nikterak idylické. Stejně jako
při prvním dílu před měsícem to bylo interesantní
odpoledne a těšíme se na další pokračování.
Lodí po Středomoří
O týden později se s námi podělily o své zážitky z letošní lednové dovolené paní Andrea
Glosová a paní Hana Kotalová. Místo úporných přesunů a střídání hotelů máte ubytování a veškeré služby přímo na lodi, kterou se

přesouváte. Takový je nyní trend a nutno říci,
že jsme oběma děvčatům tak trochu záviděli
(v dobrém samozřejmě). Posuďte sami: start
z krétského Heraklionu, posléze Atény, Řím,
Janov, Marseille, Barcelona, Valletta (Malta),
Corfu, starověká Olympia a zpět na Krétu.
Odlehčené vyprávění protagonistek (doplněné
fotkami) umocnilo toto pohodové odpoledne.
Třikrát venku
Do Pstruží chodíme opravdu rádi, je to naše
oblíbená destinace a beskydská panoramata
cestou se nikdy neomrzí. Nejinak tomu bylo
i poslední březnový čtvrtek, počasí bylo docela přívětivé, ve Vlčárně jako obvykle příjemně,
takže hezké odpoledne.
První letošní páteční výlet pro zdatnější turisty se uskutečnil třináctého dubna. Asi proto
se mezi nádherné téměř letní dny vklínil jeden
vlhčí a bohužel se to projevilo na účasti. Do Ostravice se sice v mírném dešti došlo, nicméně
zlověstný černý mrak nás odradil od dalšího
postupu ke Zbujovi. Tak jsme se přesunuli
do restaurace Myslivna a posléze k vlaku Ostravice-zastávka. Samozřejmě, že po našem

V altánku ve Pstružím a potom do Vlčárny.

usalašení v hospodě se vyčasilo. Nevadí,
ke Zbujovi příště, ale již jen z Ostravice…
Třetí čtvrtek jsme se tentokrát již v krásném počasí vypravili do Kunčic p. O. s cílem
v restauraci Huťo. Trasa vedla přes kunčické
nádraží a odtud pak kolem rybníků k cíli. Po občerstvení v restauračním stínu jsme se vrátili
„luhačovickým“ busem domů. Pohoda.
Pepino nakonec
Poslední dubnový čtvrtek bylo spácháno hudební odpoledne s ostravským bardem panem
Josefem Seifertem alias Pepinem. Pepino opět
nezklamal a postaral se o příjemné odpoledne
nejen písní „Mám boky jako skříň“.
Co nás čeká v květnu
Začneme vycházkou skrze Pstruží do frýdlantského Letohrádku, následuje tradiční smažení
vaječiny, výlet na Hukvaldy s cílem v kozlovickém
Mlýně, posléze přivítáme děti z MŠ Čeladenská
Beruška, pokračujeme třetím dílem historického cyklu Na úsvitu českých dějin s paní Janou
Bártovou a měsíc pak zakončíme autobusovým
výletem do Kroměříže (zámek a květná zahrada).
Kompletní program na měsíc květen na-

Z pořadu Lodí po Středomoří.

Kunčice p. O.

OTEVŘENÉ CHRÁMY
OBEC
KUNČICE POD
ONDŘEJNÍKEM
Kostel sv. Prokopa
a Barbory
OTEVŘENO:
od 1. 5. 2018
do 31. 10. 2018
Sobota
13.00–17.00
Neděle
13.00–17.00

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

Pepino dostává Radegast za dobré služby.

Brány školy jsme otevřeli pro veřejnost i lektory…
Školu máme plnou dětí,
kterým se s láskou a velkým
nasazením my učitelé věnujeme. Věříme, že i jim je u nás dobře. Aby to
tak zůstalo, je třeba myslet na další pokolení.
Proto pořádáme různé prezentační akce, abychom se zviditelnili a dětské srdíčko motivovali.
Jednou z nich je Den otevřených dveří. 12.
dubna vstoupili do útrob naší školy rodiče i prarodiče s potencionálními prvňáčky a strávili dvě
vyučovací hodiny v první a druhé třídě. Nahlédli do „kuchyně“ učitelů a prožili s žáky výuku
matematiky i českého jazyka, kteří s radostí
předvedli, co všechno se už naučili. Pracovali
na interaktivní tabuli, řešili úkoly v pracovních
listech, četli ze Slabikáře, psali na tabuli i do písanek, počítali s čísly, luštili a doplňovali křížovky a rébusy. V průběhu velké přestávky rodiče
měli možnost s učiteli pobesedovat ve školní
jídelně a ochutnat dobroty, které pro ně připravily naše šikovné kuchařky. Po malém občerstvení následovala prohlídka všech pater školy.
Návštěvu nejvíce zaujaly krásně vyzdobené
chodby, jazyková a počítačová učebna, školní
knihovna a sportovní hala.
Po týdnu následoval Zápis do první třídy.
Rodiče s dětmi přicházeli se slavnostní náladou
plní očekávání, co se ve škole bude dít… A dělo
se. Děti si prošly připravenými stanovišti, ve kterých plnily různé aktivity – poznávaly barvy, hudební nástroje nebo geometrické tvary, stříhaly,

kreslily, počítaly kytičky a vázaly tkaničku. Při
závěrečném pohovoru s budoucí paní učitelkou
zazpívaly a prokázaly schopnost konverzace
s cizími lidmi bez přítomnosti rodičů. Některé
děti k úkolům přistoupily odvážně, jiné bázlivě,
ale všechny si začaly uvědomovat, že školní
docházka se blíží… Tak račte vstoupit správnou
nohou už 3. září 2018. Všichni se na vás těšíme.
Lákavou nabídkou jsou pro děti i jejich
rodiče také akce školní družiny, která pravidelně před svátečním obdobím pořádá tvůrčí
dílničky. Tak si i letos před Velikonocemi děti
mohly vlastnoručně zhotovit výrobky s jarní
tematikou a každý kousek byl zaručeně originál. A na čem se pracovalo? Tradičně to byly
pomlázky z vrbových proutků, zdobení vajíček,
květinová vazba a sladké kuřátko z marcipánu.
Dílničkami prošlo více než 60 dětí a to už pak
stojí za to něco pro ně vymýšlet.
Že to s péčí o děti myslíme zodpovědně,
dokazuje zapojení naší školy do projektu „Zvol
si život“. V dnešní době narůstají počty dospívajících, u kterých se projevuje rizikové chování. Pomocí tohoto programu má mladý člověk
možnost si ověřit, že takové chování je škodlivé,
a zároveň se mu nabídnou pozitivní a kvalitnější
způsoby vyžití. Aktuální témata, kterými se na 2.
stupni zabýváme v těchto měsících, jsou tato:
„Poruchy příjmu potravy“, „Etická výchova a třídní kolektiv“, „Jak se nenechat podvést. Besedy
s lektory agentury ACET ČR, z. s. bývají pro
všechny posluchače poučné i zábavné.  H. G.

Spolek SRPDŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice p.O. pořádá

Detský den
v sobotu 2. června 2018 od 15.00 hodin
na hřišti za školou
Co Vás čeká ?
Program pro děti plný soutěžních
her a dobré muziky.
• atrakce pro menší i větší děti
zajistí firma Aquazorbing.cz

Kunčice p. O.

• aktivity místních spolků
• bohaté občerstvení
• vstupné dobrovolné
Těšíme se na vaši účast.

www.doo.cz/otevrenechramy

FOLKOVÁNÍ

POD ONDŘEJNÍKEM

10. rOčNÍK sOutěžNÍhO huDEbNÍhO FEstiVaLu

BÁRTŮV VELKÝ PŘÍPAD

Dne 26. 5. 2018 od 16.00 hodin
Letošní soutěžící hudební skupiny:

stodola ® band - Rožnov pod Radhoštěm
Fukanec - Nové Město nad Metují
Wind - Havířov
Dominika - Ostrava
Nebe na Zemi - Bratislava
Po soutěži vystoupí domácí skupina GaLEriE.

(THeatr ludem)

neděle
20. 05. 2018

10:00

hlavním hostem festivalu bude skupina NaOPaK
z Dobříše a české Lípy (vystoupí na závěr akce od 20 hod.)
vstupné dobrovolné!
Pořádá hudební skupina Galerie za finanční podpory
obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě
od 30. dubna 2018. Cena vstupenek: děti do 6 let: zdarma
ostatní: 50,- Kč. Sál otevřen od 09:30.
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Hradisko mění tvář…

slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
už si asi pomalu budeme muset zvyknout, že počasí si bude dělat, co chce. Určitě se ale
shodneme, že léto v dubnu je určitě příjemnější varianta než sněhové závěje. Rychlý nástup
teplých dnů totiž s sebou přinesl hodně pozitivní nálady, což je určitě fajn. Počasí taky umožnilo
a uspíšilo všelijaké dění a hemžení v obci. Novinky, kam se podíváš.
Že nejvíce živo je v okolí janovické školy, určitě nikoho nepřekvapí. Rekonstrukční práce se
po výměně oken přesunuly na obvodové zdi, které se halí do polystyrénu a veselé barevné
omítky. Už se hodně těším, až na fasádě přibudou i plánované obrázky pastelek a školní budova tak definitivně přestane být přerostlou šedou myší uprostřed dědiny. Mezi školní tělocvičnou
a fotbalovými kabinami se také začalo s realizací přístupového schodiště, které bude navazovat
na loni vybudovaný mlatový chodník mezi herními prvky pro děti. Po jeho dokončení bude hřiště
pohodlně dostupné i z komunikace mezi školou a hřbitovem.
Nová moderní rolovací vrata s elektrickým pohonem dostala hasičárna v Janovicích. Možná jste si
toho ani nevšimli, protože barevně zcela odpovídají těm původním a změna není tak nápadná na první
pohled. Určitě si však všimnete zateplení budovy, která je aktuálně v přípravě. Obec totiž uspěla se
žádostí o dotaci, a to nejen v případě hasičské zbrojnice, ale také v případě budovy MŠ a pošty. Obecní
rozpočet tak dostane injekci ve výši téměř 1,9 mil. Kč. Bližší termíny realizace zateplení budou známy
na základě výsledků výběrového řízení na dodavatele, které plánujeme vyhlásit v první polovině května.
Na konci zimy jsme se pokoušeli uspět také s menšími projekty v grantových programech Nadace ČEZ, které se týkaly úpravy prostranství před restaurací U Toflů a rozšíření připravovaného
doprovodného programu Ondrášovských slavností. Tyto záměry bohužel podporu nezískaly, ale
podařilo se uspět alespoň se žádostí o podporu výsadby veřejné zeleně u společnosti ŠKODA
AUTO, a tak začínáme připravovat výsadbu další aleje 30 ovocných stromků, tentokrát na Bystrém.
Rušno bylo i na poli kulturně-společenském. Prakticky všechny spolky v jarních měsících pořádaly nebo alespoň připravovaly nějakou akci či aktivitu, stačilo si jen vybrat. Obecní kalendář
na webu je nabitý zajímavými tipy a vývěsky na autobusových zastávkách jsou zaplněné do posledního místečka. Aktivní je a bude i sociální komise. Její členky totiž kromě pravidelných aktivit
klubu seniorů připravují jednotlivé aktivity projektu Senioři v Janovicích jsou prostě IN.
Zvlášť předposlední dubnový víkend bylo na dědině živo. V sobotu 21. 4. se uklízelo v Hradisku, a to nejen v budoucím amfiteátru, ale mákli si i myslivci při úklidu Hubertky a jejího okolí.
Navázali tak na janovické hasiče, kteří už několik týdnů pracují v Sadu Petra Bezruče na opravě
boudy v jeho horní části. A vzali to z gruntu. Dopoledne jsme stihli přivítat čtyři nové občánky.
Odložit jsme museli výsadbu ovocných stromků dětem ročníku 2017, plánovanou na odpoledne, protože objednané sazenice nedorazily včas. V době, kdy čtete tyto řádky, ale už možná
na spojnici mezi Janovicemi a Bystrým přece jen koření. A v neděli pouť. Kolotoče, sladká vůně
pendreků, lízátek a cukrové vaty široko daleko. A počasí jak malované.
Nepříjemnou skutečností je stále přetrvávající uzavřená prodejna masa a uzenin. Přes intenzivní komunikaci s provozovatelem se znovuotevření nedaří, protože pro prodejnu nemá obsluhu.
Nabídka volného místa byla uveřejněna i na obecních stránkách, ale prozatím bez úspěchu. Protože tuto situaci vnímáme jako dlouhodobě nevyhovující, snažíme se hledat i alternativní řešení,
aby dostupnost masného sortimentu v Janovicích byla opět obnovena.
A ještě malá připomínka na závěr. Po opětovném úspěchu obecního webu v soutěži Zlatý erb obec
přihlásila do soutěže také obecní kalendář. Konkurence je opravdu silná a počítá se každý hlas. I ten váš.
Hlasovat můžete až do 11. 5. 2018 prostřednictvím odkazu na webových stránkách obce Janovice nebo
přímo na adrese http://kalendarroku.cz/soutez/hlasovani. Díky.  Gabriela Milotová, místostarostka

V sobotu 21. dubna proběhl v Hradisku jarní
úklid. Na třicet dobrovolníků se během dne podílelo s nářadím všeho druhu na přípravě místa, kde se už v září představí folklórní soubory
z Česka, Slovenska, Polska a Moldávie na Ondrášovských slavnostech.
Hlavním cílem celé akce bylo zbavit bývalý
lom náletů a letitých nánosů listí, což zabralo téměř celý den. Výsledek se ale dostavil a budoucí
amfiteátr krásně prokoukl. Seřezané větve byly
na místě poštěpkovány a vzniklá hmota bude
sloužit k úpravě nerovností v terénu. Samozřejmě, jde o první vlaštovku, protože hodně práce
máme ještě před sebou. Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat každému, kdo si udělal
čas a přiložil ruku k dílu nejen v sobotu, ale také
ve dnech předešlých, protože i příprava vydatných svačinových polévek pro pracanty, v množství více než dostačujícím, dala určitě dost zabrat.
Text a foto: Gabriela Milotová, místostarostka

Volejbal v janovické škole

Již druhým rokem se na volejbalové mapě
okresu Frýdek-Místek objevují jména celků ZŠ
Janovice. V loňské sezóně jsme hráli v Trojkovém volejbalu mladšího žactva se dvěma týmy.
Jeden tvořili kluci a druhý děvčata. Do letošní
sezóny se kádr hráčů kroužku na druhém stupni snížil. Přesto se nám, díky skupině děvčat
z páté třídy, opět podařilo do soutěže Trojek
přihlásit dva celky. Letos startují pod názvy
ZŠ Janovice mladší a ZŠ Janovice starší.
V proběhlé dlouhodobé soutěži obsadily naše
týmy 11. a 14. místo z devatenácti účastníků.
Do prázdnin ještě odehrajeme pět turnajů Letního poháru.
Kádr kroužku v letošním roce tvoří: Adéla
Gombárová, Vanessa Janáková, Dagmar Máchová, Kateřina Máchová a Kryštof Platek. Již

nesení nezbytného rodičovského slibu zajistila
Gabriela Milotová, místostarostka obce. Několik vět přednesl starosta obce Marek Špok.
Rodiče pak se svým dítětem postupně přistoupili k pamětní knize, kam svůj slib potvrdili
podpisem. Každé přítomné dítě následně obdrželo dárek – přívěsek na řetízek v podobě
slona (pro štěstí) a další drobnosti. Obec pro
rodiče zajistila sadu dvou fotografií z akce a pro
zájemce byla připravena možnost pořízení pamětní fotografie u dřevěné kolébky. 

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Před prvním jarním dnem 20. března jsme
se sešli v klubu seniorů, abychom si povídali
o Velikonocích, které se již kvapem blíží. Začali
jsme postní dobou, připomněli jsme si názvy
jednotlivých postních nedělí. Některé názvy už
lidé ani neznají.
Po Květné neděli začíná tzv. Svatý týden,
ve kterém každý den má svůj název: Modré
pondělí, Šedé nebo Žluté úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota
a neděle Zmrtvýchvstání Páně.
Protrénovali jsme paměť ve vyhledávání názvů patřících k Velikonocům (beránek, mazanec, pomlázka, mašle…). Mluvili jsme o symbolech Velikonoc, kdy a co pečeme a v závěru
jsme si pochutnali na pečeném piškotovém

SOBOTA 30. ČERVNA 2018
START: 10:00 • VYHLÁŠENÍ: 17:00
AREÁL CHATY BYSTŘANKY
JANOVICE-BYSTRÉ
Bystřanské mistrovství ve vaření kotlíkového guláše!

Startovné: 200 Kč | Max. počet družstev: 10
Ceny nejen pro vítěze | Občerstvení zajištěno
Doprovodný program pro děti i dospělé

Přihlášte svůj tým na tel. čísle: 606 752 472

Janovický
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6.

beránkovi. Abychom neodcházeli s prázdnou,
vyrobili jsme si veselé zapichovátko do jarního
osení ubrouskovou technikou. Přátelsky naladění jsme si v úplném závěru všichni vzájemně
popřáli radostné a ve zdraví prožité Velikonoce.

Text a foto: Ludmila Kaňoková

Klub seniorů – výstava masožravých rostlin

4. dubna navštívil klub seniorů výstavu masožravých rostlin na zámku ve Frýdku-Místku.
Byl krásný jarní den. Blížila se 14. hodina
a někteří senioři spěchali na autobus do Frýdku, aby se svezli až na konečnou zastávku
Zámecké náměstí. Dnes totiž nebylo setkání
v klubu seniorů v Janovicích, ale měli jsme
naplánovanou návštěvu výstavy masožravých
rostlin v Muzeu Beskyd na zámku ve Frýdku-Místku. Masožravé rostliny jsou raritou v rostlinné říši. Dokážou hmyz nejen lapit, ale svými orgány jej i strávit. Výstava návštěvníkům
přiblížila masožravé rostliny nejen prostřednictvím fotografií a textových panelů, ale také
živé rostliny z celého světa – rosnatky, špirlice,
TJ SOKOL BYSTRÉ POŘÁDÁ

zmiňovanou šestici hráček z páté třídy tvoří:
Kristýna Ďurčíková, Nikola Grzymková, Eliška
Jurtíková, Lucie Korbášová, Eliška Prokopová
a Noemi Valášková.
Od podzimu bychom rádi „laťku trochu pozvedli“ a mimo soutěže Trojkového volejbalu
se přihlásili také do Čtverkového volejbalu staršího žactva.
Koncovým cílem pak je start také v šestkovém volejbalu, ale na to si musíme ještě aspoň
rok počkat. Samozřejmě počítáme s tím, že
nejlepší hráči budou přecházet do volejbalových oddílů ve městě, kde mají možnost zahrát
si krajské a celostátní soutěže. Vlastní volejbalový oddíl by Janovicím určitě slušel.

Miloslav Chrobák, trenér

a koordinátor janovického volejbalu

Setkání seniorů na téma Velikonoce

Vítání nových občánků v Janovicích

Jarní „Vítání nových občánků“ v Janovicích
proběhlo v sobotu 21. dubna. Vítání občánků
v naší obci již pravidelně probíhá vždy na jaře
a podruhé na podzim.
Čtyři páry rodičů se svými malými dětmi
přivítali zástupci obce na slavnostní akci v prostorách obecního úřadu. Pro rodiče, jejich děti
a mnohdy i nejbližší příbuzné bylo připraveno
krátké pěvecké a hudební vystoupení. S připravenou sadou melodií a písní se představila
Denisa Krupová (zpěv) a Tereza Janešíková
(elektronický klavír). Uvítání přítomných a před-

Janovice

P O Ř Á D Á O B E C J A N OV I C E

PLATONIC

Legendy
se vrací

heliamphory, láčkovky, tučnice či mucholapky.
I ve volné přírodě v Moravskoslezských Beskydech je ještě několik nalezišť masožravých
rostlin, např. rosnatky okrouhlolisté. Možná
o nich víte? Dobře naladění z výstavy jsme zavítali na něco dobrého do Zámecké cukrárny.
Fajně jsme si to společné odpoledne užili. Ludmila Kaňoková

Najdeme se?
• Pod řízením Okresního volejbalového
svazu Frýdek-Místek se letos po několika
letech podařilo otevřít pohárovou soutěž
žen.
• Pravidelně v květnu probíhá pod patronací OÚ Janovice volejbalový turnaj spolků, na kterém se sejde vždy minimálně pět
celků.
• V janovické škole již šest či sedm roků
fungují kroužky barevného minivolejbalu
a druhým rokem také kroužek volejbalu
na druhém stupni.
• Mimo výše uvedené aktivity se v tělocvičně školy schází také parta lidí, kteří si
volejbal chodí zahrát.
Najde se kolektiv lidí, který by si chtěl
nejen zahrát mezi sebou? Možný zámysl
je následující – ještě do prázdnin dát dohromady partu, která by si chodila pravidelně jednou v týdnu zatrénovat a pak zahrát
na hřišti (v případě špatného počasí v tělocvičně). Pokud by tato skupina byla životaschopná, pak by bylo možné od podzimu
nejen chodit trénovat a hrát mezi sebou,
ale také se přihlásit do okresní soutěže
žen.
Výhledově se dá počítat s tím, že by tento kolektiv mohl být doplňován hráči, kteří
projdou přípravou v barevném minivolejbalu a posléze kroužkem volejbalu na druhém
stupni. Zdaleka ne všichni totiž přejdou
do volejbalových oddílů ve Frýdlantě nebo
ve Frýdku-Místku.
V případě zájmu můžete kontaktovat
osoby:
• Svatava Holubová, 777 190 146
nebo svatava.holubova@seznam.cz
• Miloslav Chrobák, 734 412 953
nebo chrobak13@seznam.cz
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Škola Nanečisto a zápis do první třídy
Je již dlouholetou tradicí, že v janovické škole předchází zápisu do první třídy projekt Škola
Nanečisto. Stejně tomu bylo i letos. Budoucí prvňáčci si školu „jako“ vyzkoušeli během března.
S paní učitelkou, která bude po prázdninách
jejich učitelkou třídní, se setkali třikrát. Na těchto setkáních procvičovali početní představivost,
paměť, sluchové vnímání, pravolevou orientaci,
správný úchop tužky a v neposlední řadě také
výslovnost, která je v posledních letech stále
horší, a i další dovednosti, jež jsou důležité pro
nástup dětí do první třídy. Čtvrtou schůzku absolvovaly děti s rodiči. Na ní obdržely odměnu
a rodiče rady a doporučení, co případně ještě
před nástupem do školy docvičit.
Završením projektu byl zápis do první třídy,

Péče o ovocné stromky – instruktáž

V neděli 8. dubna svaz zahrádkářů v Janovicích uspořádal instruktážní přednášku na téma
stříhání a péče o ovocné stromky.
Zájemci o přednášku se v neděli za krásného
počasí sešli v Sadě Petra Bezruče v Janovicích,
kde Viktor Horálek v úvodu instruktáže seznámil
návštěvníky s ovocnářskou terminologií a před-

stavil jim druhy a vlastnosti jednotlivých podnoží
používaných v ovocných školkách. Výklad probíhal venku nejprve u mladé jabloně, na které byly
demonstrovány možnosti stříhání, byla vysvětlena péče o ovocné stromky a postup, jak u mladých stromků formovat korunu. Po zastřihnutí
dvou mladých stromků došlo na starou jabloň,
která potřebovala omladit. Pan Horálek ze žebříku ořezal napadené a uschlé větve, následně
se dal do prořezávání větví, které byly nevhodně
stočené a překřížené nebo zastíněné. Během
dvouhodinové instruktážní přednášky si mohli
návštěvníci sami vyzkoušet řezání a zastřihování
stromků. Svaz zahrádkářů tímto děkuje Viktoru
Horálkovi za instruktáž a za odvedenou práci
na ostatních vzrostlých stromech.

Text a foto: Václav Biolek

Vydařená pouť v Janovicích

Pouť v Janovicích – tak ta se letos vydařila.
Počasí bylo přímo ukázkové a příjemné sluníčko
vytáhlo nejen dospělé na dvorky a zahrádky, ale
také na dětmi očekávanou pouť v Janovicích. Již
v průběhu pátku si mnozí z našich malých vybírali, kam že půjdou a na čem se povozí. A v sobotu
21. dubna se dalo vše do pohybu. Reprodukovaná hudba lákala na vyzkoušení kolotočů, labutí
a dalších adrenalinových atrakcí. Hlavním dnem
poutě byla však neděle. To se na ploše parkoviště před ZŠ postupně objevilo velké množství

lidí, zejména však dětí. Tentokráte byly připraveny nejen atrakce, ale i žádané občerstvení, a tak
ve chvilkách, kdy si děti užívaly řetízkového kolotoče, mohli se tátové i mámy alespoň na chvilku
posadit a osvěžit se. Myslím ale, že ta chvilka
byla většinou opravdu jen malá – atrakcí bylo
hodně a všechny se musely vyzkoušet…

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

jubilea

který jim popřál mnoho úspěchu, poděkoval
a pogratuloval k zvládnutí zápisu do první třídy.
A pak už stačilo vybrat si jen dáreček a začít se
připravovat na září. Na všechny prvňáčky se budeme moc těšit. 
Blanka Barvíková,

foto: archiv ZŠ, Jana Kutlvašrová

Další finanční grant pro janovickou ekoškolu
Základní škola získala další významnou
částku ve výši 70.000 Kč na podporu environmentálních a zejména badatelských aktivit
na základě dotačního programu na podporu
vzdělávání a poradenství v oblasti životního
prostředí Moravskoslezského kraje.
Těšilo nás, že tento program byl podpořen
v plné výši a také získal druhý nejvyšší počet
bodů v rámci všech podaných žádostí. Náš
projekt s názvem Bádáme s přírodou vychází
z přírodních podmínek naší obce, která leží
v nádherném prostředí na úpatí Beskyd. Obec
Janovice se vyznačuje pestrou druhovou rozmanitostí fauny a flóry, regionálně zajímavými
místy a nádhernými výhledy do krajiny. Rádi
bychom přitáhli pozornost jak samotných žáků,
tak celé veřejnosti k těmto pozoruhodným místům a pokusili se u nich iniciovat zájem o pozorování, bádání a objevování krás okolí.
Formou pěti oboustranných naučných badatelských tabulí budeme na několika místech
naší vesnice zkoumat ekosystém les, louka,
voda, sad a okolí školy. Podpoříme tak badatelsky orientovanou výuku, kterou již naši žáci

několik let absolvují zejména v přírodověd- ní, geografické a někde i historické zajímavosti.
ných předmětech. Propojíme tímto edukativní Při studiu a pozorování přírody i tvorbě naučné
ráz školy s okolním prostředím obce. V rámci stezky se školáci naučí mnoho nových dovedtvorby tabulí nabízíme i tzv. chytré řešení, kdy ností, které by v běžné výuce ve školní třídě
budeme na jednotlivých panelech pracovat nezískali. Naše ekologická zastavení po Janos pomocí moderních technologií za podpory vicích by měla být zprovozněna koncem října
iPadů, počítačové techniky, mobilních aplika- tohoto roku. 
Monika Olšáková
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Zlatý erb – výsledky
celostátního kola

V minulém čísle Mikroregionu jsme informovali o vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší web obce. Naše obec se svým webem
postoupila do celostátního kola, kde obsadila deváté místo. Tentokráte jsme se na stupně vítězů nedosáhli, ale i takovéto ohodnocení
je pěkné – na první místo nám chybělo jen 0,57 bodu. Všechny soutěžní weby byly v průběhu hodnocení pečlivě prověřeny osmnáctičlennou hodnoticí komisí z různých hledisek. Každému soutěžnímu
webu byla následně poskytnuta zpětná vazba. Máme tak nestrannou
informaci o stavu webu nejen z pohledu běžného uživatele – občana,
ale i z pohledu splnění požadavků státu. Náš web tedy obstál i na národní úrovni a rozhodně se mezi ostatními weby neztratil.

Srdečně a upřímně vinšujeme štěstí,
zdraví a pohodu dubnovým jubilantům
– p. Janě Žižkové na Bystré a p. Emilii
Theimerové, Márii Kožuchové, Jiřině
Dybové, Boženě Černohorské, Bohuslavě
Pavelkové, Aloisi Kokešovi, Jiřímu Škapovi
a Janu Ivánkovi, všem do Janovic.
Obec Janovice
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Vhodné pro děti 1. - 7. třídy ZŠ

Informace a přihlášky: Evelína Mazalová,
mazalova.eva@seznam.cz
Tel. 731 366 911

Pořádá: Prvočas z.s.

Bílá
Bílá

Očkování psů proti vzteklině

2. června proběhne v obci hromadné očkování psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
12.15 Bílá – parkoviště u Domovjanky
12.30 Zámeček
12.45 Kavalčanky
13.15 Mezivodí
13.30 Hlavatá
14.00 Baraní
14.05 Silnice Tomek
14.15 Konečná točna
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině

který proběhl 10. dubna. K zápisu přišlo 22
dětí v doprovodu svých zákonných zástupců.
S úkoly, které měly prověřit připravenost dětí,
nám pomohli žáci současné páté třídy, za což
jim velmi děkujeme. Budoucí školáčci během
zápisu prošli několika stanovišti motivovanými
klasickými pohádkami. Zde je čekali „průvodci“
v kostýmech. Hned v úvodu se představili panu
králi a zazpívali písničku nebo zarecitovali básničku. Zastavili se u vodníka, kde chytali, počítali, třídili a porovnávali rybičky. Čarodějnici pomohli postavit hrad, roztřídili geometrické tvary,
poznávali barvy a velikosti. U Simonky a kovboje vázali tkaničku na sedmimílové botě. Kreslili,
spojovali, napodobovali a dokreslovali. Putování
po pohádkové říši zakončili opět u pana krále,

monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti
vzteklině) provádí jedenkrát za dva roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička
a cena očkování je 100 Kč za psa.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise a střelbě ze vzduchovky

Rok se s rokem sešel a opět jsme pro místní
i přespolní sportovce uspořádali velikonoční turnaj ve stolním tenise a střelbě ze vzduchovky.
Dle tradice se turnaj konal v sobotu před
velikonočním pondělím v prostorách areálu ubytování SOŠ Bílá, čímž děkujeme p. Lapčíkovi
za poskytnutí prostoru tělocvičny a špičkově vybavené střelnice. Letošní turnaj se nesl ve znamení dobré nálady a rekordního počtu hrajících
účastníků. Celkem se do turnaje zapsalo 21
mužů, 11 žen a dvě děti. Jako nezbytné doplnění energie využil každý účastník stylového baru,
kde na něj čekala jak příjemná obsluha, tak pes-

trá nabídka pochutin. Po vyčerpávajícím turnaji
ve stolním tenise jsme se v odpoledních hodinách přesunuli na střelnici. Střelecké soutěže se
zúčastnilo celkem 14 dvojic. Své střelecké dovednosti si účastníci ověřili střelbou na pohyblivého kance na čas a střelbou na statický terč.
Výsledky stolní tenis
Kategorie DĚTI:
1. Vladimír Němec ml.
2. Jan Klepáč ml.
Kategorie ŽENY:
1. Kateřina Vrzgulová
2. Veronika Krňová

3. Magdaléna Kubačáková
Kategorie MUŽI:
1. Jakub Nowak
2. Jan Kubačák
3. Jiří Krňa
Výsledky střelba
1. Jan Kubačák a Anna Góralíková (415 b.)
2. Pavel Blažek a Klára Urubková (385 b.)
3. Tomáš Kubačák a Martin Blažek (385 b.)
Závěrem bych chtěl poděkovat našim vstřícným sponzorům a také všem zúčastněným, bez
kterých by se tato akce nemohla konat.

Tomáš Kubačák

Přehled bohoslužeb
6. 5. 10.30 BÍLÁ, 11.30 HAMRY
13. 5. 10.30 GRUŇ-POUŤ
20. 5. 10.30 BÍLÁ, 11.30 HAMRY
27. 5. 8.00 BÍLÁ,
10.00 OSTRAVICE-POUŤ

Obec Bílá zve děti
a jejich rodiče na
LETNÍ SEZONA ZAHÁJENA:
Dětský park – osvědčené prvky i novinky.

Sběr nebezpečného odpadu,
zpětný odběr elektrozařízení
a pneumatik se v obci uskuteční
v sobotu 26. 5. 2018
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček 9.15 – 9.25
U Domovjanky 9.30 – 9.40
Konečná – točna 9.45 – 9.55
Mlýn 10.10 – 10.20

Dětský den na rozkvetlé
louce
Kdy: 2. června 2018

Sraz v 13:00 hod. na parkovišti u Domovjanky
Program:
 Hromadný přesun na místo konání –Kavalčanky
 Ukázky řemeslné výroby
 Hry v přírodě a další překvapení
Občerstvení zajištěno.
Akce je určena pro děti z Bílé a Starých Hamer.

V případě nepříznivého počasí se akce bude
konat v náhradním termínu. Sledujte webové
stránky obce Bílá.
TĚŠÍME SE NA VÁS!



Vejce a pečivo zajištěno



Hudební doprovod: UNIVERZAL



Občerstvení: restaurace JAPAKA

Nezapomeňte vzít trochu pažitky a dobrou náladu !
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Květen 2018
Plánované
kulturní
a sportovní akce
na KVĚTEN
2018
Plánované
kulturní
a sportovní
akce
na KVĚTEN
VÝSTAVA LITINY A SMALTU
foyer Kulturního centra
Výstava bude probíhat do 31. 8. 2018.
středa 2. 5.

Výstava prací dětí frýdlantských MŠ ke Dni matek
I. NP Kulturního centra
Výstava bude probíhat do 31. 5. 2018.

středa 2. 5.
17.00

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK Šternberk
areál 1. BFK Frýdlant

pátek 4. 5.
10.00

OSLAVY KE STÁTNÍMU SVÁTKU 8. 5.
místní hřbitov

neděle 6. 5.
16.30

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK Bohumín
areál 1. BFK Frýdlant

pondělí 7. 5.
9.00 – 16.00

FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA

vstupné 50
Kč,9.vstupenky
místě od
15.00 hodin.
středa
5.
Koncertna
ke státnímu
svátku
18.00

BAROQUE BEAUTIES – SLAVNÉ BAROKNÍ ÁRIE
Janáčkova síň

10. Koncert ke státnímu svátku Ad libitum
čtvrtek
Janáčkova
síň 10. 5. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka

0.

0.

me:

11.

18.00

ŘÍMSKÉ OBRÁZKY
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč

ČTENÍ KE KAFI
Scénické pátek
čtení11.z rukopisů
Daniely
Zbytovské v podání hereček divadla Maléhry,
5.
Divadelní
představení
A NĚŽNOSTI
doplněné19.00
úsměvnýmiVRAŽDY
komiksy
Venduly Chalánkové. Účinkují Barbora Seidlová,
Ochotnický divadelní spolek „Sokol na Prknech“ z Metylovic.
Daniela Zbytovská a Nikola
Zbytovská.
velký sál Kulturního centra
Kulturní centrum
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit vmožno
TIC neborezervovat
na místě.
Vstupné 150 Kč, vstupenky
na našich stránkách a následně
zakoupit v BIC nebo na místě.
úterý 15. 5.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 HÁČKOVANÉ RŮŽIČKY
JUBILEJNÍ KONCERT klubovny
JUNIORKulturního
BRASScentra
BANDU
vstup zdarma

sál ZUŠ

středa 16. 5.
17.00

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n.O. vs. FK Kozlovice u Přerova
areál 1. BFK Frýdlant

Brno okouzlilo smaltem

Z podnětu frýdlantské Dílny uměleckého
smaltu připravil Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění 14. dubna autobusový zájezd
na výstavu Umění emailu/Technika smaltu
v Technickém muzeu v Brně.
Předběžné informace a krásný katalog
nás ani polské kolegy-smaltéry, účastníky
zájezdu, nezklamaly. Průvodkyní se nám stala jedna z organizátorek akce Pavla Stöhrová. Informovala o náročné přípravě výstavy
a v jednotlivých částech poukázala na špičkové věci. Výstava, připravená ve spolupráci s restaurátorským oddělením muzea, se
z větší části věnuje tradičnímu uměleckému
emailu. Soustředila špičkové artefakty ze
sbírek muzeí a galerií celé republiky a zahrnuje celé dějiny vývoje emailu a jeho technik.
U několika unikátních předmětů alespoň ve fotografiích. 3000 let vývoje emailu je doloženo
vzácnými exponáty: prsteny, žezly, kříži, kazetami, hodinami, náramky a dalšími před-

…není, jak by se mohlo
zdát, nadpis pro článek
o svízelné dopravní situaci ve Frýdku-Místku,
ani o frontě na vyhlášené
kravské mléko prodávané
přímo u zdroje nebo o rozkopané silnici vedoucí
ke kravínu, ale je to píseň, která zazněla na tradiční velikonoční Pomlázkové zábavě.
Ale pěkně od začátku. Jako každý rok i letos
Lašský smíšený pěvecký sbor Baška uspořádal Pomlázkovou zábavu. Hostů v hostinci
U Čendy bylo plno, skupina Šramlbojs hrála
jeden hit za druhým, stůl s občerstvením se jen
prohýbal a celým večerem nás provázel Ondra
Hajdušek. Když byla zábava v plném proudu,
přišly na řadu hry. Pletly se pomlázky, zdobila

40 let Lašánku

vtipů a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
velký sál Kulturního centra
velký sál Kulturního Vstupné
centra50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.
Koncert skupiny Plyš
Vstupné pondělí
250 Kč,
200 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
21. 5. FARMÁŘSKÝ TRH
za oponou KC
zakoupit 9.00
v BIC
nebopřed
na obchodním
místě. domem OMMA
– 16.00
V pátek 6. dubna se v Kulturním centru
Frýdlant nad Ostravicí odehrál první koncert
2018. z plánovaného cyklu „Za oponou“. Ten dramaturgicky zajišťuje místní filmový klub.
Naše pozvání přijala frýdecko-místecká kapela Plyš. Její hudba se skvěle hodí
4 SESTRY
do atmosféry prostoru, který vznikne, když
neděle 27. 5. Divadelní představení
Hrají Ivana
Chýlková,
Jana ZStryková,
19.00
PORUČÍK
INISHMORU Anna Šišková, Berenika Kohoutová a Romanza sebou na jevišti frýdlantského „kulturáku“
zatáhnete oponu. V takto intimním, téměř
Hrají Igor Chmela, Jan Dolanský, Ladislav Hampl, Linda Rybová a Saša Minajev.
Štabrňák.
klubovém prostoru o to více vynikly křehké
velký sál Kulturního centra
velký sál Kulturního Vstupné
centra350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně texty baskytaristky Katky Žilové, kterou doprovázeli akordeonistka a klávesistka Katav TIC nebo na možno
místě.
Vstupné 350 Kč, 300zakoupit
Kč, vstupenky
rezervovat na našich stránkách a následně
rína Kuchárová a bubeník Tomáš Kothera.
zakoupit úterý
v BIC29.nebo
na místě.
5.
Tvořivé
dílny pro děti
Věříme, že se v tomto zajímavém zákoutí
15.00
– 19.00 KORÁLKOVÉ
KVĚTINY,
ZVÍŘÁTKA nabízíme samozřejmě i možnost vrácení
Kulturního centra alternativní hudba zabydlí
Zakoupené
vstupenky
zůstávají
v platnosti,
klubovny Kulturního centra
na delší dobu a že si najde ve Frýdlantě své
vstupného, a to do konce
října 2017.
vstup zdarma
stálé posluchače.
(lf)
Připravujeme:
pátek 15. 6.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
FRÝDLANTSKÉ SLAVNOSTI
náměstí
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

měty. Dokládá na materiálech různé techniky
výzdoby, ale také významná období, např.
smalty z Limoges, Byzance, až po nádherné
emaily secesní nebo ukázky moderních šperků. Velká část výstavy je věnována bohatě
dokumentované sbírce technického smaltu,
kde najdeme i ukázky z výroby Frýdlantu n. O.
i poslední práce s firmy Beskyd s.r.o., která se
na výstavě aktivně podílela. Současný umělecký smalt, zastoupený na závěr výstavy, je
jen náznakem pestré současné autorské tvorby. Objevily se klasické práce Věry Janouško-

vé, z našich autorů Evy Kučerové-Landsbergrové nebo účastníků frýdlantských sympozií
a Trienále smaltu Jany Cepkové, Veroniky
Richterové, Evy Heřmanské, Olgy Francové
a spoluautorky výstavy Magdaleny Urbanové.
I několikahodinová prohlídka nestačila, takže
přínosem bude i připravovaný sborník k výstavě z květnové konference. Výstava potrvá
do 3. června a kdo má zájem o smalt, neměl
by si ji nechat ujít. 
(kb)

Cesta ke kravínu, teď trvá hodinu...

Dětský folklorní soubor Lašánek zve všechneděle 20. 5. Fotbalové utkání
ny své příznivce a bývalé členy na oslavu 40.
17.00
1. BFK Frýdlant n. O. vs. FK Vsetín
výročí založení souboru. Ve středu 16. května
areál 1. BFK Frýdlant
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
od 17 hodin proběhne v koncertním sále ZUŠ
Leoše
Pořad, veneděle
kterém
budete
moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Z. Janáčka slavnostní koncert za účasti
20. 5.seDivadlo
pro děti
celé řady milých hostů. Akce se koná za pod16.00
OBUŠKU
PYTLE VEN
Izera. Jako
vždy přijdou
naZřadu
oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých
pory Města Frýdlant nad Ostravicí. 
(lf)
Hraje Těšínské divadlo.

čtvrtek 24. 5. Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou
POZOR ZMĚNA
TERMÍNU!
PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN JE ZAČÁTEK ROKU
17.30
VELIKÁNI ZA
ZRCADLEM
Nejslavnější spisovatelé 19. století Božena Němcová a Karel Hynek Mácha.
SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY!
knihovna
Divadelní představení
vstupné dobrovolné

Kultura, inzerce

se vajíčka, tančilo se na novinách a na závěr
všeho byl vyhlášen nultý ročník soutěže „Baška
hledá superstar“. Jako první zazněla již zmiňovaná píseň Cesta ke kravínu, která se jistojistě
zapíše do historie této naší soutěže. Letos byli
první odvážlivci kromě cen odměněni i velkým
potleskem, a tak se těšíme na další pokračování příští rok. 
Jana Moravcová

Lašánek a Chasička na Zpěváčku
Děti z frýdlantských folklorních souborů
Chasička a Lašánek se v sobotu 7. dubna
zúčastnily 2. regionálního kola soutěže Zpěváček. Soutěžní koncert se konal na půdě Múzické školy v Ostravě, děti obětavě doprovázela
cimbálová muzika Vojtek.
Frýdlant zde reprezentovaly Agátka Němcová, Viktorka Vaňková a Markétka Vaculová ze
souboru Chasička a Matylda Kubiczková, Matilda Žídková, Anežka Foldynová a Verunka Pospíšilová z Lašánku. Jako host vystoupil také
talentovaný klavírista Josef Eliáš, člen Chasičky. Naše děvčata se v tvrdé konkurenci zpěvá-

ků a zpěvaček z jiných lašských souborů vůbec
neztratila a podala špičkový pěvecký výkon.
Postup do dalšího kola Zpěváčka sice nevyšel,
ale přesto byla ostravská mise frýdlantských
zpěvaček úspěšná: Anežka Foldynová získala
za své vystoupení ocenění poroty a mimořádný pěvecký talent Verunky Pospíšilové budou
moci ocenit diváci blížícího se Mezinárodního
folklorního festivalu ve Frýdku-Místku. 
(lf)

Děti z Chasičky na 1. kole soutěže
Zpěváček 8. března.

Zpěvačky z Lašánku na 2. kole
Zpěváčka 7. dubna.

Kultura, inzerce
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… nale l’ude, něuvěřitě!

LAŠÁNEK má 40 let!
Folklórní soubor LAŠÁNEK zve všechny bývalé členy a příznivce lidové
muziky na slavnostní vystoupení konané ke 40. výročí svého založení!

Středa 16. 5. 2018 v 17 hodin
Sál ZUŠ Frýdlant nad Ostravicí
Účinkují: folklorní soubor LAŠÁNEK pod vedením Jany Foldynové
hosté z folklorních souborů FRÝDLANTSKÁ CHASA a PILKY (Lhotka)
cimbálová muzika KOTCI

Martina Bittnerová v knihovně
Vstupné dobrovolné!

Akce se koná za finanční podpory města Frýdlant nad Ostravicí.
Na konci května
zavítá do frýdlant- českých spisovatelích 19. století – Boské knihovny spisovatelka a historička ženě Němcové a Karlu Hynku Máchovi.
Martina Bittnerová (nar. 1975 v Novém Poodhalí nám tajemství výjimečných žiMěstě na Moravě). Je autorkou povídek votů těchto velikánů. Dozvíme se, jaké
a popularizačních článků o významměli dětství, záliby, jejich umělecké osuných českých osobnostech minulosti.
dy. Uslyšíme zajímavosti z jejich rodoDlouhodobě se zajímá o literární hiskmenů, jaké měli přátele a v neposlední
torii s důrazem na 19. století. Publikovařadě také jejich milostné aféry.
la v mnoha časopisech a e-zinech. V říjAutorka se jako tradičně pohybuje
nu 2011 debutovala první samostatnou na hranici literatury faktu a beletrie,
knihou Spisovatelky a Erós. V roce 2012 za což musí docela tvrdě bojovat,
jí vyšla druhá kniha Utajené životy slavprotože zažitá forma toto křížení žánných Čechů a na jaře 2013 povídková
rů příliš nepřipouští. Na besedě proto
kniha s názvem Na nevěru se neumírá. teď může veřejnost nahlédnout do kuV roce 2015 vydala knihu Moje milované chyně toho, jak se v uplynulých dvou
tchyně a já a v roce 2017 knihu Zapostaletích vytvářela literatura.
menuté osudy a Můj život s gamblerem.
Beseda se koná 24. května
Věnuje se literární tvorbě, přednáškové od 17.30 v knihovně Frýdlant n. O.
činnosti a volnočasové pedagogice.
(vstup z ul. Kadlčákova)
Do knihovny přijede s přednáškou
Další informace na www.knihov„Velikáni za zrcadlem“ o dvou největších
nafrydlant.cz.
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Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ
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SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ
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uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

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

SOSNA - Group s.r.o.
Váš kontakt pro oblast Frýdek - Místek
tel: 777 246 207
www.gvrata.cz
info@gvrata.cz
GARÁŽOVÁ VRATA

VENKOVNÍ ROLETY A ŽALUZIE

BRÁNY, PLOTY, POHONY

PLASTOVÁ A HLINÍKOVÁ OKNA
VCHODOVÉ DVEŘE

MARKÝZY, PERGOLY

Sekční vrata

od 20.000,včetně montáže

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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