Kde najdete tu svou?
Frýdlant n. Ostravicí, Staré Hamry str. 2, 3
Lhotka
str. 4
Baška
str. 5
Pržno
str. 6
Ostravice
str. 7
Malenovice
str. 8
Metylovice
str. 9
Pstruží
str. 10
Čeladná, Kunčice p. O.
str. 11
Janovice
str. 12
Janovice, Bílá
str. 13
Kultura
str. 14, 15
Inzerce
str. 16

Zpravodaj pro 13 obcí

Listopad 2018

SKI areál Bílá zahájil přípravu na zimní sezónu

BÍLÁ – Sotva na Bílé skončila skvělá letní
sezóna, která byla díky slunečnému a teplému počasí skutečně velmi dlouhá, už se SKI
areál Bílá začal připravovat na sezónu zimní.
Za předchozími měsíci se ještě ohlíží marketingový a projektový manažer Václav Vrzgula.
„Lidé navštěvovali areál od května až do poloviny října a babí léto přilákalo mnoho turistů i po prázdninách. Lidé přijeli do areálu jak
za turistikou a cyklistikou, tak zábavou. Cyklisti
přijížděli zejména na singletrailové trasy, kterých je na Bílé více než pět kilometrů. Lanovkou se dostanete nahoru a následně sjíždíte
dvě různé úrovně tras. Dalšími atrakcemi pro
rodiny s dětmi jsou stezky z horní stanice lanové dráhy. Zajímavá je zejména Pašerácká
stezka beskydských pašeráků, kde děti hledají
poklady, scházejí feraty a chodí po visutých
mostech. Dále je velmi navštěvován dětský
park a dětské lanové centrum s vodním světem,“ vyjmenoval letní lákadla Václav Vrzgula.

V současné době už se na Bílé provádějí
revize lanové dráhy, rozmísťují se sněžná děla
po sjezdovkách a celý areál prochází údržbou
po letní sezóně. „Nejen příprava na zimu je
důležitá, ale také už se díváme na léto 2019.
V tuto chvíli jsme zahájili velkou úpravu zeleného trailu na singletrailových tratích pro cyklisty
sjezdaře. Trať chceme více přizpůsobit dnešním trendům a udělat ji více zábavnější a bezpečnější,“ říká Václav Vrzgula.
Co se týče nadcházející zimy, jistotou je
slavnostní otevření areálu „SKI Bílá opening
2018“, které se bude konat 8. prosince u severní sjezdovky (lanová dráha). Součástí
tohoto velkého openingu budou sprint závody na skialpech pro širokou veřejnost, možnost testování skialpového vybavení, závody
na sněžnicích, vyzkoušení fatbiku a mnoho
dalších zábavných aktivit jak pro aktivní sportovce, tak rodiny s dětmi. Součástí openingu
bude také velká sleva na jízdné. 
(pp)

Zkuste potěšit na Vánoce chudší děti
FRÝDLANT – Krabice od bot je předvánoční akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto
dětem udělají zase děti, jimž dospělí pomohou
připravit jejich dárkovou krabici od bot.
Prázdnou krabici od bot naplní děti dárky podle vlastního uvážení a doporučení dospělých.
V úvahu vstupuje samozřejmě věk a pohlaví
dítěte (sbíráme pro děti od 0 do 17 let), tyto
údaje je třeba vyznačit na krabici zvenku a štítek dobře připevnit. Až krabici s dětmi zabalíte,
donesete ji na sběrné místo Městského úřadu
Frýdlant nad Ostravicí, odbor sociálních věcí, ul.
Hlavní 139, Frýdlant nad Ostravicí v období 26.
11. – 9. 12., pondělí až čtvrtek od 8 do 18 hodin,
pátek 8–15 hodin. Ze sběrných míst pak před
Vánocemi organizátoři zajistí převoz krabic

Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž.
Jak to tam vypadá, se můžete dočíst na str. 3.

Záchrana paraglidistky uvízlé na stromě
BESKYDY – Čtyřicetiletá paraglidistka se
zřítila do koruny vysokého smrku pod vrcholem Javorového a zachraňovali ji členové horské služby i hasiči.
Beskydskou horskou službu požádal o pomoc dispečink Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. „Na udané místo
vyjeli ihned dva naši záchranáři s lanovou
a lezeckou technikou. K nehodě zároveň vyrazili i hasiči a jejich speciální lezecká skupina
z Frýdku-Místku. Paraglidistka měla být snad

bez zranění, ale uvízla ve výšce asi třiceti metrů,“ popsal začátek záchranné akce Radim
Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy.
Záchranářům komplikovalo zásah aktuální
počasí v oblasti Javorového. „Ve vyšších polohách ležela nízká oblačnost, a ta v nižších
partiích přecházela do husté mlhy. Vlastně
vůbec nechápeme, jak mohla paraglidistka
v takových podmínkách startovat. Situace
vylučovala bezpečný start i let, a především
orientaci v prostoru předpokládaného přistá-

ní,“ komentoval nepříznivé podmínky Radim
Pavlica.
I přes nepřízeň počasí ale spolupráce hasičů a horských záchranářů zafungovala bez
problémů. „Podařilo se nám ženu za použití
lezecké techniky ve výšce zajistit a šetrně
spustit na zem. Neocenitelnými partnery v zásahu nám byli právě členové lezeckého týmu
HZS,“ doplnil náčelník Pavlica a upozorňoval
ostatní paraglidisty, aby se v nepříznivém počasí vyvarovali všech startů.

Janovice získaly cenný titul Ekologická
škola Moravskoslezského kraje
JANOVICE – Tato soutěž má podpořit,
ocenit a zviditelnit ekologické aktivity škol
v regionu. Do už 12. ročníku soutěže, kterou



vyhlašuje Moravskoslezský kraj, se za školní
rok 2017/2018 přihlásilo 51 škol. Z toho bylo 9
mateřských, 24 základních a 18 škol středních.

Foto: archiv ZŠ

V kategorii základní školy titul získala Základní
škola a Mateřská škola Janovice.
„V Janovicích se děti společně s pedagogy
věnují badatelské výuce, a to díky vlastní ekostezce a přírodní zahradě, na které mají umístěnu zásobárnu dešťové vody. Zajímavý byl také
projekt školy s názvem Bublinková kampaň
podporující výměnu čisticích prostředků za ekologické. Za tuto kampaň škola získala první
místo na krajské Badatelské konferenci,“ řekla
náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.
Na předávání významné ceny, květin a poukázek v hodnotě 35000 korun se dostavili zástupci
školy Ivo Tošenovjan a Monika Olšáková, dále
pak zástupce obce pan Svatopluk Běrský.
Tuto cenu vnímáme především jako ohodnocení dosavadní práce žáků školy, jejich učitelů,
rodičů, vedení školy a zástupců obce. Je pro nás
nejen oceněním za dosavadní činy, ale také závazek do dalších let, abychom v započaté práci
i nadále pokračovali. Velmi si tohoto ocenění vážíme.
Monika Olšáková, Ivo Tošenovjan

do předem vytipovaných míst, kde místní instituce uspořádají vhodný způsob jejich předání.
Krabici můžete darovat také online a veškeré informace najdete na www.krabiceodbot.cz
Inspirace, co můžete do krabic dát – knížky, komiksy, hračky – lego a jiné stavebnice,
panenky všech druhů, autíčka, puzzle, omalovánky, pastelky, plastelínu, deskové a stolní
hry, oblečení – trička, zimní sety šály, čepice,
rukavice, ponožky, hodinky, sluneční brýle,
hygienické potřeby, deodoranty, náramky,

bižuterie, flash disk, legíny, sluchátka, papíry
na psaní a tvoření, hrnek, batůžek, kšiltovky,
potítka, sportovní potřeby, hakisák, frisbee,
flash disk, tričko, baterku, modely aut či letadel, sladkosti, které vydrží.
Záštitu projektu poskytují Diakonie ČCE,
jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, a Českobratrská církev
evangelická.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Odbor sociálních věcí

Senior Point už i ve Frýdlantě

FRÝDLANT – Frýdlant nad Ostravicí se zařadil do skupiny měst, ve kterém mají senioři
možnost využít služeb tzv. Senior Pointu.
Tento projekt přinese frýdlantským seniorům možnost setkávat se a získat informace
o možnostech aktivního využití volného času.
V budoucnu plánuje také přednášky a besedy, které se budou věnovat bezpečnosti nebo
prevenci. Dále bude v Senior Pointu k dispozici
počítač s přístupem na internet. Další důležitou
službou, kterou centrum nabídne, bude možnost bezplatné konzultace na vybraná specifická témata (právo, sociální oblast, poradenství
v oblasti spotřebitelských nákupů apod.)
Zajímavým benefitem, který přinese otevření Senior Pointu, je možnost bezplatné

registrace do sítě Senior pas, která nabízí
široké množství různorodých slev (wellness,
stravování, nákupy, ubytování apod.), která je
možná pouze na tomto místě.
Senior Point zřídila Charita Frýdek-Místek
za podpory Města Frýdlant nad Ostravicí. Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Senior Point naleznete v prostorách Střediska sociálních služeb ve Frýdlantě nad Ostravicí
(bývalý klášter), otevřeno má v pondělí od 13.00
do 17.00 hodin a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin, telefonický kontakt 703 873 899. Všechny
jeho nabízené služby jsou ZDARMA. Těšíme se
na vaši návštěvu!
Adéla Skarková,

vedoucí odboru sociálních věcí

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je mi ctí, že vám mohu poděkovat za vaši účast v komunálních
volbách do zastupitelstva města, které se uskutečnily ve dnech 5.–6.
října. Účastí v těchto volbách jste vyjádřili zájem o naše město a jeho
budoucnost. A to je velmi důležitý společenský moment. Navzdory
nepříliš vybíravé negativní kampani některých stran se našemu hnutí
Pro Frýdlant podařilo nejenom obhájit své místo, ale získat ještě větší podíl hlasů. Za to vám patří můj velký dík. Skvělý volební výsledek
je pro mě milým překvapením a současně i velkým závazkem. Stejně
jako před čtyřmi lety hodlám společně s mými kolegy splnit náš volební program.
Ne vždy se však podaří realizovat slíbené záměry ve stanovené době a v plné míře dle
představ navrhovatelů. Největší problémy se odvíjejí od majetkových vztahů a záležitostí při
vykupování pozemků. Vyhrát „papírovou válku“ se státními institucemi je přímo nadlidským
výkonem a zabere i několik let. O to větší je však radost, když z „bitvy“ vyjdeme jako vítězové
nebo se nám podaří dosáhnout kompromisu. Prosím vás proto o trpělivost. Věřím, že všichni
zvolení zastupitelé budou mít na zřeteli potřeby města a jejich občanů, stejně jak tomu bylo
i v minulém období. Společně tak budeme moci s vaší pomocí měnit a budovat naše město.
Nejde však jen o investiční akce, ale hlavně o vzájemné mezilidské vztahy, které utvářejí
pocit sounáležitosti a hrdosti. Žijeme sice v malém městečku, ale jeho historie spjatá s železem sahá do 14. století. Za dva roky budeme moci oslavit již 625 let od jeho vzniku. Vždy tady
žili a stále žijí pracovití lidé, kterým záleželo na jejich městě. A tak je tomu i nyní.
Prioritou je to, že jsme tady pro vás. Radnice byla a vždy bude otevřena všem občanům
a jsme připraveni vyslechnout vaše přání a názory.
Děkuji za vaši důvěru a těším se na pokračování naší spolupráce.

S úctou Helena Pešatová, starostka města

–2–

Listopad 2018

Frýdlant nad Ostravicí

Výsledky voleb do Zastupitelstva Být pomalý jako želva? Tohle rčení tak úplně neplatí!
města Frýdlant nad Ostravicí
Ve dnech 5. a 6. 10. proběhly volby do zastupitelstev obcí. Ve městě Frýdlant nad Ostravicí
bylo zapsáno ve výpisech ze seznamů voličů
a jejich dodatků 8 075 osob, voličům bylo vydáno

Volební strana
č. 1 - Šumný Frýdlant –
sdružení nezávislých
kandidátů a KDU-ČSL
č. 2 - PRO FRÝDLANT
č. 3 - Česká strana sociálně
demokratická
č. 4 - Komunistická strana
Čech a Moravy
č. 5 - ANO 2011
č. 6 Dobrá volba 2016
č. 7 – Sdružení Občanské
demokratické strany, Strany
soukromníků České republiky
a nezávislých kandidátů

4 179 úředních obálek a do volebních uren bylo
odevzdáno 4 178 obálek. Voliči volili v 10 volebních okrscích ve městě. Celkem bylo odevzdáno
80 637 platných hlasů pro 7 volebních stran.

Počet hlasů

Poměr
hlasů v %

Počet
získaných
mandátů

8 621

10,69

2

53 192

65,96

16

1 793

2,22

0

4 882

6,05

1

4 535
3 012

5,62
3,73

1
0

4 602

5,70

1

Zvolení členové zastupitelstva na volební období 2018-2022 v počtu 21 osob
Volební strana
č. 1 - Šumný Frýdlant –
sdružení nezávislých
kandidátů a KDU-ČSL

č. 2 - PRO FRÝDLANT

č. 4 - Komunistická strana
Čech a Moravy
č. 5 - ANO 2011
č. 7 – Sdružení Občanské
demokratické strany, Strany
soukromníků České republiky
a nezávislých kandidátů

Jméno a příjmení
Petr Odlevák
Bc. Ondřej Tomančák
RNDr. Helena Pešatová
Mgr. David Pavliska
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Tomáš Kubala
PharmDr. Blanka
Juchelková
Ing. René Závada
Tomáš Magnusek
Olga Adámková
Ing. Petr Maršálek, Ph.D.
Mgr. Danuše Pavlisková
Jindra Hiklová
MUDr. Jana Vaculová
Pavlína Hűblová
Bogdan Lach
Martin Kulhánek
MUDr. Bronislav Šedý

Počet hlasů
581
503
3 076
2 762
2 676
2 606
2 614
2 475
2 625
2 579
2 668
2 559
2 535
2 636
2 462
2 473
2 531
2 486

Ing. Dagmar Kozáková

369

Ing. Ivo Vantuch

310

Mgr. Lenka Goluchová

351

Vyučování v podzimní přírodě
Učitelé 1. stupně ZŠ Komenského ul.
ve Frýdlantě n. O. se rozhodli využít krásného
počasí, a proto vyrazili s dětmi do frýdlantské
přírody, aby sledovali změny, které podzim přináší. Vyvrcholením všech vycházek byly exkurze do Stanice pro záchranu živočichů v Bartošovicích a ZOO Ostrava, které pro nás připravil
známý ochránce přírody pan Martin Hlaváč,
za což mu děkujeme.
Během obou exkurzí nám počasí přálo a my
jsme mohli zblízka pozorovat život různých živočichů. Pan Hlaváč dětem vyprávěl o jejich

výskytu ve volné přírodě i o ochraně ohrožených druhů. Všechny nabyté informace jsme
si pečlivě zapisovali na karty, se kterými jsme
pracovali další den ve škole. Výsledkem netradičního vyučování byly pracovní listy, které
máme vystaveny ve svých třídách, a hlavně
mnoho zážitků.
Jakých? Krmení koz, pozorování zeber, slonů, žiraf, dravých ptáků i nádherných sov pálených a mnohem více…
Už nyní se těšíme na další praktické vyučování v přírodě.

72 HODIN: Dne 12. října proběhl v ZŠ a MŠ na Náměstí projektový den. V rámci projektu
„72hodin“ se naše škola aktivně zapojila a vysadila jabloň na školní zahradu. Sazenici jabloně
pro výsadbu nám darovala společnost Jukka z Ostrožské Nové Vsi. Získali jsme odrůdu Florina, která bude plodit na podzim. Už teď se všichni těšíme, až sklidíme první jablíčka.

Marcela Faldynová

Nejen to, že mořské želvy peláší po vylíhnutí
z vajíček do moře jako závodníci, ale i spoustu
dalších podobných zajímavých informací jsme
se opět dozvěděli na environmentálně-vzdělávací přednášce pana M. Jeglíka ze sdružení
NEPZ, který nás v naší ZŠ Satinka na Nové Vsi
navštěvuje pravidelně.
NEPZ je zkratka pro výchovně vzdělávací
projekt „Nejbohatší ekosystémy planety Země“,
který vede děti, žáky a studenty od 5 do 18 let
k pochopení významu divoké přírody, vnímání
jejího ohrožení a nutné ochraně.
Bohaté osobní zkušenosti z pobytu v divoké
přírodě, konkrétní příklady, neuvěřitelné fotografie a filmové záběry – tím vším dokáže pan
M. Jeglík u dětí vzbudit zájem o problematiku
ochrany životního prostředí. Dozvěděli jsme se
tedy nejen zajímavosti ze světa mořských želv,
ale také o našem medvědovi, který se aktuálně
pohybuje na Vsetínsku, o ježcích uvězněných
v plastových lahvích nebo čápech zamotaných
v igelitových sáčcích. Znovu jsme otevřeli otázku, co to vlastně znamená „mít rád zvířata“…
Už teď se těšíme na další návštěvu.
novaveszs.cz

Mariášový turnaj
na Nové Vsi

V rekreačním středisku Budoucnost
na Nové Vsi se v neděli 21. října konal další
turnaj ze série Mariáš tour 2018. Tentokrát se
zde sešlo 30 hráčů z okolních vesnic, aby opět
změřili své síly v trojkovém mariáši.
Na prvním místě se umístil Vladimír Holeš
z Janovic, na druhém místě skončil Miroslav Šálek z Pržna a na třetím pořádající Ota Myslikovjan
z Nové Vsi. Další turnaj se bude konat na Myslivecké chatě v Kunčicích pod Ondřejníkem 11. listopadu a závěrečný turnaj s vyhodnocením celého
ročníku 2018 se bude hrát v Obecním domě v Malenovicích 25. listopadu, vždy ve 14.00 hodin. Přidejte se k nám a přijďte si zahrát tuto skvělou hru.

jubilea
V měsíci září 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Stanislava Krpcová, 85 let, Frýdlant
pan Jiří Šmíra, 80 let, Frýdlant
paní Ludmila Šlahorková, 85 let, Frýdlant
paní Jenka Kaňová, 85 let, Frýdlant
paní Marie Pavlicová, 85 let, Nová Ves
pan Milan Václavík, Nová Ves
paní Emilie Kožušníková, Nová Ves
V měsíci říjnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Vlasta Uhlářová, 96 let, Frýdlant
pan Břetislav Bílek, 88 let, Frýdlant
paní Kristina Ryšková, 87 let, Frýdlant
paní Jiřina Černíková, 90 let, Frýdlant
paní Marie Adamcová, 95 let, Frýdlant
paní Milada Molková, 92 let, Frýdlant
paní Ludmila Jopková, 87 let, Frýdlant
paní Ludmila Chovancová, 86 let, Frýdlant
pan Leopold Velička, 91 let, Frýdlant
paní Vlasta Stýskalová, 87 let, Frýdlant
paní Libuše Plucnarová, 96 let, Frýdlant
paní Marta Fucimanová, 88 let, Nová Ves

Blahopřejeme
všem oslavencům

Komeňák vyrazil na misi

„Mise 2018“ je celostátní dvoudenní branný
závod základních a středních škol, který organizují a zabezpečují Československá obec
legionářská, 43. výsadkový prapor Chrudim,
Lanové centrum Proud, Povodí Labe a CHKO
Nasavrky. Z výčtu pořadatelů je zřejmé, že se
jednalo o velmi obtížný závod, který vyžadoval
velké fyzické i psychické vypětí. Psychickou
odolnost musel prokázat náš tým ještě před
začátkem závodu, a to opravdu brzkým budíčkem, protože sraz v Ostravě byl stanoven na 6.
hodinu ranní, aby se už v 11 hodin mohli hlásit
na chrudimském letišti.
Po ubytování ve vojenských stanech a obědu v polní kuchyni začal tvrdý výcvik, který vedli
profesionálové z elitních jednotek Armády České republiky. Náš tým čekala praktická zdravověda, orientační běh, kurz slaňování, jízdy
na člunu nebo ostrá střelba na terč. Aby toho
nebylo málo, tak se naši bojovníci ještě vydali
na překážkovou dráhu, kde překonávali dvoumetrovou zeď a absolvovali běh po úzkých
kládách. Po skončení zmiňovaných disciplín se
sice setmělo, ale guláš chutnal i potmě. Při nástupu byly vyhlášeny výsledky dne a potom došlo na předávání instrukcí velitelům. Součástí
přípravy na další den byla i nutnost během noci
přečíst knihu, ve které pak soutěžící měli najít
indicie pro další pokračování mise. Druhý den
ráno byli členové našeho týmu vysazeni i s instruktorem uprostřed lesa a pomocí mapy se
museli zorientovat v neznámém terénu a najít
určené stanoviště.
Účast na této netradiční akci měla
prověřit
hlavně
schopnost spolupracovat s ostatními členy týmu, orientovat se v terénu,
zvolit tu správnou
strategii pro dosažení co nejlepších
výsledků. A jak
akci hodnotili sami
účastníci? „Parádní
byl vojenský budíček. Ale úplně se

mi rozbušilo srdce, když jsem přelézal zeď sečské přehrady a slaňoval dolů do raftu. Super
byla i následná jízda po přehradě,“ shrnul své
zážitky Martin Mohyla. „Nejvíce se nám povedla ta první pomoc. Byl jsem moc rád, že jsme
věděli, co máme dělat. Rozdělil jsem tým, kdy
Martin volal sanitku, Alča s Terkou se starali
o vojáka se zlomenou nohou a David s Klárkou
zkontrolovali muže v bezvědomí – po kontrole
dýchání mu prohlédli ústní dutinu, zaklonili hlavu, svlékli mu vestu a tričko a začali provádět
nepřímou masáž srdce. Já jsem to koordinoval
a předával informace. Pak jsem šel pomoct
týmu, který prováděl masáž srdce, a střídali
jsme se ve trojici. Vše jsme stihli do tří minut
od objevení zraněných,“ komentoval činnost
týmu velitel Matěj Gromann.
Po přesunu z okolí Seče následoval poslední nástup a vyhlášení výsledků. Náš tým obsadil krásné 4. místo z 12 zúčastněných družstev.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první účast
našich žáků v takové soutěži, považujeme jejich umístění za obdivuhodný úspěch! To poslední, co čekalo kapitána Matěje Gromanna
a jeho tým – Davida Herota, Alenu Novákovou,
Kláru Štefkovou, Terezu Mohylovou a Martina
Mohylu, byla cesta zpátky, když se vyhladovělí, vysílení a unavení těšili domů. Celému týmu
bychom chtěli poděkovat za příkladnou reprezentaci školy a organizátoři „Mise 2018“ připojili poděkování za plné nasazení, odvahu a vojenskou disciplínu při plnění bojových úkolů.

„Nabité“ první podzimní dny v Tégeemce

Školáci i učitelé již jedou na plný plyn a čas
pro mnohé z osob školou povinných se stal čímsi, co utíká tak rychle, že se člověk ani nenaděje
a je tu pomalu konec 1. čtvrtletí. Přechod z léta
do podzimu přinesl v ZŠ TGM několik událostí,
pojďme si připomenout alespoň některé z nich.
Nejprve to byla naše Chasička, pro níž a zároveň pro Středisko sociálních služeb i Město
Frýdlant nad Ostravicí byla středa 26. září 2018
velmi slavnostním dnem. Za účasti starostky
Heleny Pešatové a jiných hostů zde probíhalo
otevření nově zrekonstruovaného kulturního
sálu. No a jak bývá u nás ve Frýdlantě zvykem,
děje-li se cokoli významného, dost často u toho
náš soubor písní a tanců nechybí. Byla to Chasička, kdo společně s přátelským Lašánkem
a Frýdlantskou chasou přispěli ke slavnostní ná-

ladě a svým vtipným programem obohatili již tak
dost významné odpoledne. My máme radost, že
členové souboru, společně s jejich vedoucí paní
Vierkou Šimonkovou za vydatného přispění pana
učitele Adama Šiguta, opět dokázali, že umí vytvářet dobrou náladu a dokáží ji předávat i dál.
Podzimní dny se rozhodly na počátku října
přepustit ještě na pár chvil svoji vládu slunečným
okamžikům babího léta a počasí vyloženě lákalo
ven do přírody. Učitelé 1. stupně proto neváhali,
ve čtvrtek 11. října odpoledne popadli draky papíráky a vydali se společně se svými svěřenci, jejich rodiči, příbuznými a kamarády na louku pod letištěm
užít si svoji Drakiádu. Místo, které nám již mnohá
léta bezproblémově sloužilo díky neznámému majiteli jako vhodný prostor k tomuto účelu, bylo tentokrát nečekaně narušeno právě probíhající sklizní

Chasička slavnostně v novém sále Střediska sociálních služeb.

trávy. Poté, co jsme museli louku opustit, přemístili
jsme se trošku níže a pouštění draků mohlo pokračovat. Takže nakonec vše dobře dopadlo a my
tímto ještě jednou moc děkujeme za využitý prostor a omlouváme se za vzniklé komplikace.
Nejstarší deváťáci vyrazili v říjnu na svůj oblíbený sportovní kurz do Rýmařova. Dlužno
poznamenat, že i ten byl poctěn nádherným počasím. Připravený program plný zábavy, adrenalinu a her rozhodně jeho účastníky nezklamal.
Asi se mnozí ptají – a co letošní stoleté výročí a naše škola, nesoucí jméno toho, s nímž
je právě tato událost spjata nejvíc, tedy s T.
G. Masarykem? Samozřejmě, že jsme tyto
„narozeniny“ nemohli přehlédnout. Ve třídách
probíhalo množství projektů a informace o nich
nebude chybět v příštím čísle.
lg

Drakiáda ZŠ TGM přinesla radost nejmladším.
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Projekt Noc sokoloven

Stalo se tradicí, že české sokolské obce
ve všech regionech ČR seznamují veřejnost
s historií a architekturou Sokola pomocí projektu Noc sokoloven.
Ve Frýdlantě nad Ostravicí podali organizátoři návštěvníkům poutavý výklad o zajímavých
faktech týkajících se frýdlantské sokolovny.
Tato stavba byla započata v roce 1920 a již
po roce se těšila slavnostnímu otevření. Dozvěděli jsme se, jak pamětníci vzpomínají na krásné jeviště s oponou, na níž byla vyobrazena
krajina v Beskydech a zbojník Ondráš. Na balkoně se hrálo loutkové divadlo, promítalo se
kino, restaurace fungovala do padesátých let,
poté zanikla. Nahlédli jsme do půdních i sklepních prostor, které nejsou běžně veřejnosti
dostupné. Obdivovali jsme řadu ocenění, které
cvičenci Sokola získali. Byli jsme vtaženi do minulosti, díky přehlídce různorodých předmětů
vypovídajících o dřívější době. Zážitkem bylo
spatřit zázemí ubytovaných, vybavení pokojů,
kuchyně.
Děti se těšily pestrému programu v podobě
cvičení na nářadí, zvládání překážkové dráhy,

Komeňák srdcem pro radost

soutěží ve družstvech, opékání párků při táboráku, plnění různých úkolů na stezce odvahy,
zhlédnutí projekce, hraní pohádek s loutkovým
divadlem. Program byl zajištěn od 17 do 24 hodin. Za minimální poplatek mohl kdokoliv strávit
v sokolovně noc.
Ráno děti nadšeně švitořily o pokladu, který
nalezly na půdě, dobrodružné stezce při svíčkách, vlastnoručně opečeném buřtíku, zážitcích při sportovních hrách, snech ve spacáku
i sladké snídani s novými kamarády.
Nadšencům, kteří obětovali svůj volný čas
dětem, patří obrovská pochvala. Tuto organizačně náročnou akci zvládli obdivuhodně
na výbornou. Děkujeme, cvičitelé! 
Rodič

Staré Hamry
poděkování
Kdo má rád duchovní hudbu, mohl se
v neděli 7. října v kostele sv. Jindřicha zaposlouchat do nádherných tónů Svatojánské
mše v podání místeckého chrámového sboru
Cantores Domini za doprovodu komorního
orchestru při kostele sv. Jana a Pavla v Místku, který svým zpěvem nejen provázel, ale
především i výrazně obohatil tuto nedělní mši
o skutečně velmi krásný duchovní zážitek.
Ihned po skončení bohoslužby si pak účastnící mohli poslechnout jako přídavek ještě další
čtyři skladby v krátkém popoledním koncertu.
Počasí bylo tentokrát teplé a nádherné, a tak
není divu, že si tento, pro nás stále ještě poněkud ojedinělý a nevšední prožitek nenechali ujít
také nejen někteří občané z okolních obcí, ale
přijeli i občané až z Frýdku-Místku či Českého
Těšína. V rámci bohoslužby organizovaná sbírka bude věnovaná na opravu kostela.
Rádi bychom proto alespoň touto cestou
chtěli poděkovat všem členům tohoto pěveckého tělesa a zároveň i všem členům hudebního doprovodu, za tento neopakovatelný
a skutečně procítěný umělecký přednes, který
nám také zprostředkovali nezištně a bez nároku na honorář. Poděkování pak také patří
i všem přítomným za jejich účast a poskytnuté
finanční dary.
Celou galerii, pořízenou profesionální foto-

grafkou p. Ivanou Bužkovou, si můžete prohlédnout zde:
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/
ae7e223d-17da-49d0-b091-794e63a35229
nebo si najít na www.clovekavira.cz Galerie, říjen 07, Mše svatá Staré Hamry a koncert
místeckého chrámového sboru.
A pokud se tedy nic mimořádného nestane,
věříme, že i v příštím roce k nám na Gruň opět
členové tohoto místeckého sboru na víkendové soustředění přijedou a my se opět budeme
moci zaposlouchat do tónů některé z těchto
nádherných a duchovních skladeb.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat
p. starostce a celému zastupitelstvu za zřízení
nové nástěnky u kostela, i za opravy a pozlacení nápisů na křížích, jak u kostela, tak
i na hřbitově.
farníci ze St. Hamer

a farář Andrej Slodička

Hasiči informují o své činnosti

K dnešnímu dni jednotka SDH Staré Hamry
zasahovala u 57 událostí převážně na územní
obci Staré Hamry a Bílá. Z posledních událostí
se jednalo a těžkou dopravní nehodu tří vozidel
v obci Ostravice.
Zde jsme po příjezdu vyprošťovali s jednotkami HZS Frýdek Místek a JSDH Frýdlant nad
Ostravicí dva těžce zraněné řidiče pomocí hydraulických vyprošťovacích zařízení. Také jsme
již vyjížděli k požáru velkoobjemového kontejneru v obci Staré Hamry, kde také vznikla škoda
na kontejneru. Tímto prosíme občany, aby s již
nastávající topnou sezonou vždy nechali popel
z kotle řádně vychladnout i několik dní před vhozením do kontejnerů. Během posledních dvou
let obec většinu kontejnerů obměnila za zcela
nové a po požáru se jejich životnost zkracuje,
jelikož rychle prorezaví. Dne 25. 10. vedení obce převzalo bezúplatným převodem
do majetku a užívání našich hasičů vozidlo

Mitshubishi L200 od Hasičského záchranného sboru MSK. Vozidlo jsme dostali z důvodu
polohy obce v těžkém horském prostředí a také
zejména z důvodu, že naše jednotka je předurčena k zásahům při silničních dopravních nehodách a od ledna 2019 budeme také vypomáhat
u zásahů zdravotnické záchranné služby MSK
(ZZS MSK) na jejich vyžádání. K těmto zásahům koncem tohoto roku převezmeme do užívání zdarma od kraje AED (Automatizovaný
Externí Defibrilátor). Naše jednotka již absolvovala víkendové školení od ZZS MSK právě pro
zásahy tohoto typu. Nicméně jednotka absolvovala a také bude dále absolvovat další řadu odborných výcviků a školení v oblasti neodkladné
první pomoci pod vedením odborných lektorů.
Za zásahy u dopravních nehod byly do rozpočtu obce (příjmu) za roky 2014–2018 (k 30.
9. 2018) připsány finanční prostředky v celkové
výši 703.200 Kč.

Sedmáci z Komeňáku navázali na dlouhodobý projekt „Pro radost důchodcům“ a v letošním roce dodávají „i lidem“.
Děti týden pekly perníčky, ve výtvarné výchově je zdobily a v rámci dobrovolné třídnické
hodiny (a o přestávkách) je balily do balíčků
s osobním psaníčkem. V pátek 12. října se pak
vydaly poslední vyučovací hodinu do Střediska
sociálních služeb za „svými důchodci“, které
pravidelně navštěvují. Dneska jim vykouzlili
úsměv na rtu drobnými dárečky i povídáním.
Pracovnice: „Pan M. je teď většinou hodně zasmušilý a prudký.“ „My to i tak zkusíme.“ Ťuk, ťuk.
Děti: „Dobrý den, pane M. Přišli jsme za vámi vám
dneska dát perníkové srdíčko. Jen tak pro radost,
pro dobrou náladu.“ Pan M.: …po chvíli mlčení
a koukání se na dáreček se nepřístupný výraz
v obličeji začal měnit… „Děkuji vám moc. Jsem
moc rád, že jste přišli.“ …a začal se usmívat…
Pak jsme si chvilku s panem M. povídali. Pracovnice, co nás doprovázela, se smála a byla
moc ráda, že pan M. spolupracoval a minimálně
pro dnešní odpoledne měl velmi dobrou náladu.
V dalších pokojích došlo také na vykládání – jak to chodilo za dob důchodců ve škole –
s rákoskou, se stupínky, s respektem k učiteli…
I když to některé děti slyšely mnohokrát, i tak stály jak přikované s úsměvem a úžasem ve tváři.
Poté jsme se přesunuli do ulic Frýdlantu,

Silnice I/56 – zimní provoz
zejména v zimním období informovat účastníky
silničního provozu o aktuální dopravní situaci
zejména v úseku Ostravice – Staré Hamry –
Bílá.
Podle ŘSD zajistí systém odklonění převážně kamionové dopravy ze silnice I/56 na objízdnou trasu. Aktuálně je zhotovitel ve fázi zřizování elektrických přípojek k těmto panelům
a předpokládá, že systém zprovozní pro zimní
sezónu 2018/2019.

kde jsme udělali radost lidem čekajícím na zastávce autobusu, prodavačkám v obchodě
i dalším kolemjdoucím.
„Paní učitelko, paní z obchodu mi řekla, že
jsem jí dneska opravdu zvedla náladu, že to

ráno nestálo za nic, ale srdíčko jí udělalo velkou radost.“
A proto jsme to dělali… Vykouzlit úsměv,
zvednout náladu, na chvilku zastavit čas – to bylo
cílem našich 72 hodin. 
Kristýna Šircová

Staré Hamry

Den v lese strávený tak trochu jinak

Den svatého Václava připravil v Beskydech počasí jako vymalované. Ostraváky nalákal do starohamerských lesů na hřiby, Starohamřané vyrazili díky své starostce do svých lesů za poznáním.
V jednom z lesů, konkrétně v tom na Bílém
Kříži, nerostou jen hřiby, ale v roce 1986 v něm
vyrostla výzkumná stanice za účelem zkoumání vlivu imisí z přilehlých průmyslových aglomerací na lesní porosty a začala zde také fungovat
meteorologická stanice.
Tato stanice se postupně v 90. letech 20. století rozrostla v Experimentální ekologické pracoviště Bílý Kříž, které provozuje brněnský Ústav
výzkumu globální změny Akademie věd České
republiky (www.czechglobe.cz). A právě tam starostka Starých Hamer paní Eva Tořová domluvila
pro své občany na den 28. září odbornou exkurzi.
I přes drobné komplikace v dopravě autobus
na výzkumné pracoviště Bílý Kříž dorazil včas
a účastníky exkurze s milým úsměvem přivítal
vědecký pracovník Akademie věd ČR, který je
provedl po části stanice a zasvětil do předmětu
výzkumu zdejší laboratoře.
Účastníci exkurze měli to štěstí, že je provázel právě pan Marian Pavelka. Návštěvníky nejprve seznámil s historií výzkumné stanice, jejím
vývojem a transformací ve výzkumnou terénní
laboratoř a následně představil a velmi srozumitelně vysvětlil předmět a cíle zdejšího výzkumu.
Jeho úloha přednášejícího byla nelehká, neboť
věkové i odborné spektrum návštěvníků bylo
značně široké. Od malých dětí, přes odbornou
veřejnost se do stanice přijeli podívat i starohamerští senioři. Všechny však odborný, ale
velmi srozumitelně a populárně podaný výklad
zaujal, a to včetně nejmenších dětí, které si ani
nevzpomněly na možnost schovávané v zákoutích za přístroji všeho druhu, hraní na honěnou
či ocumlávání námrazy na hadicích přivádějících
do jedné ze sfér stlačený CO2.
Účastníci exkurze po příjemně stráveném do-

Přehled bohoslužeb v listopadu

V současné době jsou na silnici I/56 instalovány nové proměnné dopravní značky v podobě osmi světelných LED tabulí, které budou

Listopad 2018

4. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
11. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
18. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
25. 11. v 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
Obec Staré Hamry zve
všechny děti a hravé dospělé na

Svatomartinský lampiónový průvod
v sobotu 10. 11. 2018 od 17 hodin
Sraz: před ZŠ Staré Hamry
Trasa: od ZŠ středem obce
ke kulturnímu domu
S sebou: lampion či jiná světýlka,
propiska a dobrá nálada
Těšíme se na vás.

poledni již ví, že lesy na Bílém Kříži neskrývají jen
obyčejné skleníky, ve kterých se má tam vysazeným dřevinám jen jednoduše dařit lépe, ale jsou
to skleněné lamelové sféry zbudované za účelem
zkoumat, jak se v nich vysazené konkrétní druhy
dřevin vypořádají se zvýšenou, vůči dnešnímu
dni víceméně dvojnásobnou koncentrací skleníkového plynu – oxidu uhličitého (CO2), které je
v průběhu svého růstu dlouhodobě vystaven. Proč
právě koncentrace CO2 v množství 700 ppm (700
molekul CO2 v milionu molekul vzduchu, neboli
0,07 %)? Přibližně takováto koncentrace CO2 se
totiž dle modelů v atmosféře očekává v roce 2050.
Koncentrace roste hlavně kvůli spalování fosilních paliv (uhlí, ropy, zemního plynu). Dřeviny jsou
zvýšené koncentraci CO2 vystaveny jen v jedné
ze sfér. Druhá sféra slouží jako srovnávací a je
v ní přítomno okolní ovzduší s koncentrací CO2 přibližně 400 ppm. Toto výzkumné pracoviště bylo
v České republice dlouho ojedinělé, ale v současné době se Ústav výzkumu globální změny
AV ČR zaměřuje i na studium vlivu CO2 na další
ekosystémy, vč. zemědělských kultur, kde např.
sleduje vliv zvýšené koncentrace CO2 v kombinaci s vlivem stresu sucha, UV radiace a výživy.
Vliv zvýšené koncentrace CO2 na veškeré
fyziologické procesy dřevin ve sférách však není
jediná část výzkumu, která v unikátní lesní laboratoři probíhá. Poblíž lamelových sfér, v běžném lesním porostu smrku ztepilého, probíhá
dlouhodobé monitorování toků látek a energie
v tomto horském lesním ekosystému. Sleduje
se zde hlavně schopnost smrkového ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry a zabudovávat
ho do své biomasy. A proč opět CO2? Protože
právě zvýšená koncentrace tohoto plynu v at-

mosféře je spojovaná se změnou klimatu.
V tomto lesním porostu se měří mnoho dalších
veličin, které ovlivňují výměnu CO2 mezi lesem
a atmosférou, například světlo dopadající, odražené i pronikající porostem, teplota a vlhkost vzduchu i půdy a rychlost i směr větru. Měřením výměny CO2 se tak vlastně sleduje rychlost fotosyntézy
a dýchání tohoto lesa. Oxid uhličitý z atmosféry je
totiž nejen využíván rostlinami při fotosyntéze, ale
zároveň je uvolňován zpět do atmosféry při dýchání rostlin ale také půdy a všech organismů žijících
v lese. Rostliny totiž také dýchají a spotřebovávají
kyslík podobně jako člověk, ale na rozdíl od něj
během dne umí CO2 přijímat. A právě poměr mezi
příjmem a výdejem CO2 je to zajímavé, to, co nám
říká, kolik CO2 ve výsledku les přijímá, a tím nám
tak trošku pomáhá brzdit nárůst koncentrace CO2
v atmosféře a tím trošku brzdit i změnu klimatu.
Experimentální pracoviště na Bílém Kříži pomáhá vědcům z Ústavu výzkumu globální změny
AV ČR pochopit fungování lesního ekosystému
jako celku a předpovědět jeho budoucí chování
v podmínkách měnícího se klimatu. Data z výzkumu slouží vědcům pro tvorbu návrhů opatření
pro udržení, resp. zvýšení schopnosti smrkového
ekosystému zachycovat CO2 z atmosféry.
Zařídit exkurzi do experimentálního ekologického pracoviště na Bílém Kříži byl velmi
dobrý nápad a občané Starých Hamer mohou
právem být na své lesy pyšní.
Děkujeme tímto i panu Marianovi Pavelkovi
za jeho čas a pedagogicky vedený výklad, který zaujal opravdu všechny a všichni mu porozuměli. 
Účastník exkurze

Zveme všechny
zájemce na výlet!!!

V měsíci listopadu 2018 oslaví
své životní jubileum:
Pan RENÉ OTISK – 50 let
Pan IVO FALTÝNEK – 65 let
Paní IRENA ŠKORNÍKOVÁ – 65 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Termín: pátek 7. prosince
Odjezd od školy: 11.30 hodin
Místo: Valašské muzeum v přírodě, Rožnov
pod Radhoštěm
Program: Vánoce na dědině
Procházka Valašskou dědinou, kde se
seznámíte s obvyklými zimními pracemi
a přípravami v průběhu adventu. Především však poznáte samotné zvyky, tradice
a kouzlo Vánoc v dobách minulých.
Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve
na tel. čísle 739 228 992, na e-mailové adrese zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve škole. Budeme se na vás těšit.
K ceně vstupného bude ještě započtena
cena za autobus.
ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PROJEKTU
ŠABLONY II VÝLET ZDARMA!!!

jubilea

z kalendáře akcí
10. listopadu:
Svatomartinský lampiónový průvod
1. prosince:
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
7. prosince:
Výlet ZŠ Staré Hamry
7. prosince:
Mikulášská nadílka
Bližší informace, případně další akce, budou
zveřejněny na plakátech a webu obce.
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jménem svým i nově zvolených zastupitelů obce vám chci poděkovat
za účast ve volbách do obecního zastupitelstva. Ať jste s výsledkem voleb
spokojeni, či méně spokojeni, svou účastí jste jasně dali najevo, že vám
není lhostejné, kdo bude obec řídit, kdo ji bude v příštím volebním období
zastupovat a spravovat.
Děkujeme všem, kteří nám dali svůj hlas a tím nám vyslovili svou důvěru. Budeme se snažit, abychom vaši důvěru nezklamali. Opět se objevily i reakce některých
nespokojených voličů na ne zrovna šťastný systém přepočítávání hlasů pro zisk mandátu. My
jsme kandidovali jako sdružení a podle volebního zákona se tímto systémem musíme řídit. Jsme
tady od toho, abychom zákony ctili a respektovali. Věřím, že budete s nově zvolenými zastupiteli
obce spokojeni a až přijde na hodnocení jejich práce, bude převládat to pozitivní. Jak jsem již
zde několikrát apeloval, přijďte na veřejná zasedání zastupitelstva, protože jen tam dostanete
jasné, nezkreslené a pravdivé informace o činnosti v obci, tam uvidíte prací zastupitelů a můžete
na ně vznést přímé dotazy, na které dostanete většinou jasnou odpověď. Připomínám, že dveře
na obecní úřad jsou vám vždy otevřené, ať potřebujete radu, pomoc, nebo máte různé náměty či
připomínky. Přeji vám ještě hodně vybarvených podzimních dnů a hlavně dobrou náladu

Zdeněk Kubala, starosta

Navštívil nás mořeplavec

Nejznámější český mořeplavec Richard
Konkolski „spustil na chvíli kotvu“ ve čtvrtek
11. října ve Lhotce, aby se na besedě podělil
se svými bohatými zážitky. Besedu doprovázel
originálními filmy jak z amatérské stavby své
první lodi Niké, tak ze svých mnoha cest.
Začal od myšlenky postavit si loď a vydat se
s ní na moře, což koncem 60. let v tehdejším
Československu nebylo vůbec jednoduché.
Musel se stát opravdu zručným kutilem, který
je schopen si spoustu věcí sám vyrobit, a nakonec se mu podařilo loď dokončit i s problémy
s pojmenováním (soudruzi mu nutili i název
– 50. výročí založení KSČ). A v roce 1972 se
vydal na závod jednomístných plachetnic přes
Atlantik, která se nakonec protáhla na tříletou
cestu kolem světa. Vyrazil opravdu s minimálními finančními prostředky, a tak k získání peněz na pokračování pracoval třeba v Americe
na jatkách, v Austrálii postavil dům (vystudoval
stavební průmyslovku) a i jinak získával v průběhu plavby peníze na další cestu. Byl prvním
Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli.

Moře ho získalo natolik, že cesty kolem světa byly tři a k tomu i další závody. Protože se
mu nepodařilo v roce 1982 získat od tehdejších
úřadů povolení k prvnímu sólo závodu kolem
světa, vyplul tajně i s manželkou a synem
a emigroval do USA, kde žil až do roku 2016.
V ČSSR byl odsouzen k 11 letům nepodmíněně a byl zbaven občanství, které mu bylo
vráceno až v roce 2014. Na svých plavbách
vytvořil řadu světových rekordů a získal mnohá ocenění. O svém životě, cestách a životě
na mořích napsal spoustu knih.
Bylo velmi zajímavé poslouchat člověka, který prožil neobyčejný život, viděl a zažil to, co málokdo na světě. Pokoušeli jsme si představit týdny samoty na malé lodi uprostřed nesmírných
vod, bouře, nehody a zranění, s kterými se musel sám potýkat. Na židli v sále to šlo těžko, už
jen ze záběrů obrovských vln, valících se na loď,
běhal člověku mráz po zádech. Obdivovali jsme,
jak po tom všem, co prožil, je ve svých pětasedmdesáti letech stále vitální a optimistický. Ten
závěrečný potlesk šel určitě od srdce.

Lhotka

Foukej, foukej, větříčku
Nešlo nám v sobotu 13. října o shozené
hruštičky. Za slunečného, ale téměř bezvětrného počasí jsme si přáli, aby si na 15. lhotecké drakiádě užili draci pěkný vítr a podívali
se na Lhotku pěkně zvysoka.
Zvláště proto, že účast byla tentokrát rekordní a přišlo 82 dětí s draky a také patřičným servisním doprovodem. Jak bývá na lhotecké drakiádě zvykem, maminky a babičky
něco upekly, byl čaj, pro dospělé něco silnějšího, a tak bylo o občerstvení všech účastníků postaráno.
Letos kladla akce na krotitele draků vyšší
fyzické nároky. Ne, že by se museli silou přetahovat o draky, to naopak, ale museli pěkně
rychle popoběhnout, aby dostali draka trochu
do výšky a tam už byla šance. Ti nejúspěšnější vytáhli draky tak, že už nebylo kam dál
je pouštět, protože chyběl motouz. V nižší
výšce bylo chvílemi draků plno, ale pak se
neudrželi a obloha se v nižším patře vyčistila
a na louce probíhaly přípravy na nový start.
Pořád někdo pobíhal a zkoušel uspět. Možná to bylo dobře, protože kdyby optimálně
foukalo, tak by byla nad loukou Na Horečce
pořádná tlačenice. A přiblížila se 16. hodina
a s ní očekávaná tombola. Ještě před ní společné foto, ať je vidět, kolik se nás ve Lhotce

krátce z obce
Obecní kalendáře
I letos budou v prodeji stolní kalendáře
na rok 2019 s motivy a informacemi z obce,
za symbolickou cenu 20 Kč. V prodeji by
měly být začátkem prosince. O zahájení prodeje budete včas informováni.

sešlo. A kdo vyhrál? Vlastně všichni, protože prožití sobotního odpoledne za krásného

počasí v přírodě, a s pohybem, to byla pro
všechny výhra.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový odpad a zpětný odběr
elektrozařízení:
Sběrné místo biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu u bývalého kravína
bude otevřeno do konce listopadu vždy v sobotu od 10 do 12 hodin. Během pracovní doby
obecního úřadu po tel. domluvě. V této době

můžete taktéž odevzdat v budově bývalého
kravína velkoobjemový odpad a zpětný odběr
elektrozařízení.
Informace o zařazení jednotlivých druhů odpadu na obecních stránkách v odkazu „Odpadové hospodářství“.
Termíny svozu komunálního odpadu v listopadu: pondělí 5. 11. a 19. 11.

V neděli 7. října se na Kuříně konal 3. ročník nohejbalového turnaje trojic. Jak už název
napovídá, organizátorem je wellness U Fandy.
Přihlásilo se pět týmů – Fanda tým, Metylovice, Bačovi vlci, Lhotka a Brutální žabičky
z Frýdku-Místku. Hrálo se na dva vítězné sety
a celkem se odehrálo 10 utkání. Hosté obsadili
dvě krajní polohy výsledků. Konkrétně Metylovští neztratili ani set a zvítězili plným počtem

bodů. Naopak žabičky z Frýdku-Místku nevyhrály ani jednou a skončily páté. A o ta zbývající místa se podělili Lhotečtí – na druhém
místě Fanda tým (vítěz 1. ročníku), na třetím
místě Lhotka a čtvrtá příčka patřila Bačovým
vlkům. Díky za sportovní akci, že se na Kuříně
něco děje. Ale těch, kteří by si mohli zahrát, je
ve Lhotce více, a tak věřme, že příští rok bude
účast bohatší.

Informace k nakládání s odpady

Fanda cup potřetí

jubilea
V měsíci listopaduu oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Marie Bílková – 84 let
Drahomíra Mičulková – 80 let
Oldřich Kudělka – 60 let
Danuše Kopčáková – 60 let
Romana Kochaňová – 50 let
Dalibor Lepík – 50 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

Trošku uplakaný letošní lhotecký krmáš

Úterky už opět patří Pilkám…
Po letošních lhoteckých srpnových národopisných Sochovkách si členové souboru Pilky
„užívali“ trochu volna. Dlouho bez sebe ale nevydrželi – na krmášovou zábavu Pod ořechem
se přišla většina z nich ještě jenom společně
pobavit, ale hned od dalšího říjnového úterka se
už každý týden opět před osmnáctou hodinou
scházejí v prvním poschodí lhotecké mateřské
školky u úterních zkoušek. A nutno říci, že rádi.
Připravuje se – opět nové – pásmo pro letošní vánoční vystupování. A jak to zpočátku
vypadá? Všichni sedí v půlkruhu kolem umělecké vedoucí Jany Foldynové a probírají s ní
postupně skladby a písně, které jsou zařazeny
v novém repertoáru. Rozdělují se sóla, zjišťují
tóniny, ve kterých to zpěváci i zpěvačky „vyzpívají“, ale i kontrolují texty, aby se v nich zpívalo
opravdu „po lašsku“, a pokud možno i po lhotecku, a pomalu se začíná celé pásmo – zatím
bez cimbálovky – „pilovat“. Tu a tam se v nově

připravovaném programu objeví i nový taneček
nebo píseň, která se ještě nikdy nezpívala.
Celá řada písní je už nově a rozhodně jinak poskládaná z pásem, kterým diváci tleskali před
třemi, pěti, ale mnohdy i před deseti léty.
Proti veselým, vtipným a mnohdy i lehce
„košilatým“ letním scénkám jsou ty zimní samozřejmě vážnější, svátečnější a vycházejí zejména z vánoční tematiky. A i když většina zimních
vystoupení před koncem roku bývá v sálech
a na jevištích, přesto se oděv Pilkařů pro program „otepluje“. Ženy mají na hlavě pestré teplé vlněné šátky a muži kromě chlupatých vest,
kožíšků a válenek mění charakteristické černé
plstěné klobouky se stužkou za zimní beranice.
A tance při vánočních programech? Všechno není nutné prozrazovat… Vždyť se říká, lepší je to jednou vidět, než třikrát slyšet. Takže
si nenechte některé ze zimních vánočních vystoupení lhoteckých Pilek ujít… 
P. Pasek

Letošní krmáš ve Lhotce měl tři akce – soutěž
pomazánek a seniorskou zábavu v hostinci Pod
ořechem a tradiční fotbalový zápas svobodní –
ženatí na Kuříně. I když počasí o víkendu nebylo
úplně deštivé, spíš takové mlhavé, na tu venkovní akci v sobotu přece jen déšť přišel.
Ale začněme postupně. V pátek 19. října se
konala krmášová soutěž pomazánek. Tu organizovali Lenka a Aleš Stonavští, kteří se tak dobře
osvědčili jako hlavní organizátoři loňského Srazu
Lhot a Lhotek. Byly vyhlášeny tři kategorie – zeleninová, masovo-rybí a sýrové. Sešlo se přes
30 výtvorů a rozhodování o nejchutnější bylo
opravdu tvrdým oříškem. To proto, že všechny
pomazánky byly výborné. A příchozí přinášeli nejen kulinářské výtvory, ale také dárky do tomboly,
jejichž názvy měly mít začáteční písmena ze slova
KRMAŠ (třeba šperk nebo auto). Celým večerem
provázela hudba skupiny PUSTOFF. A nebylo
divu, že za chvíli byl parket v sále plný, protože
svěží projev tří muzikantů k hopsání přímo vybízel.
Ta radost ze zpěvu a muzicírování z nich přímo
tryskala a byla povážlivě nakažlivá. No a samozřejmě došlo i na tombolu a vyhlášení výsledků
soutěže pomazánek. V kategorii zeleninových
měla nejchutnější Tereza Kahánková, masovo-rybí Soňa Mynařová a sýrovou Svatava Mohylová.
Sál hostince byl zcela zaplněný, všichni se dobře
bavili, a tak jsme krmáš začali úspěšně.
Na sobotu 20. října zorganizovali Fanda Závodný a Zdeněk Kubala ml. tradiční fotbalové utkání
ženatí – svobodní. A ukázalo se, jak je u venkovních akcí důležité příznivé počasí. Bylo dost
chladno, ale to sportovcům zas tak příliš nevadí.
Ale v nejméně vhodnou chvíli, v době zahájení,

se spustil déšť. Naštěstí netrval dlouho, ale odradil
diváky, kterých dorazilo míň než fotbalistů, kterých
bylo taky málo, pouze 11. A tak na trávník vyběhly
dva týmy s nestejným počtem hráčů. Mladí, i když
neradi, přistoupili na to, že ženatých bude vzhledem k věku a opotřebení o jednoho víc. V úvodu se zdálo, že to nebude vadit, spíše naopak.
Za chvíli svobodní vedli 2:0 ale pak došlo k obratu
a „na koni“ byli ženatí, vedli o čtyři góly. Ten „nahoře“ ovšem nechtěl nějaké ironické poznámky
na účet soupeřů, a tak se nakonec ustálil výsledek
na 8:8. Opakovala se situace z jarního pouťového
zápasu, kdy se soupeři rozešli smírně, ale v penaltovém rozstřelu byli úspěšnější mladí. A lépe kopali
i na krmáši. I přes náročný kluzký terén se hrálo
pěkné utkání a je jen škoda, že ho viděla opravdu jen hrstka diváků, když za pěkného počasí jich
dokáže přijít i několik desítek. Pro všechny diváky

i hráče bylo připraveno občerstvení a v chladném
počasí nechybělo i něco pro zahřátí.
V pondělí 22. října se opět zaplnil sál v hostinci Pod ořechem. Ale na rozdíl od pátku se poněkud zvedl věkový průměr, protože na programu
byla seniorská krmášová zábava. Co k tomu
více napsat? Všechno bylo tak, jak má být a jak
jsme zvyklí. Oblíbená hudba Astra, tombola,
občerstvení, známé tváře a dobrá nálada. Ale
přece jenom bylo něco trochu jinak. Snad zůstalo v sále ještě trochu té svěžesti a elánu z pátečního večera, protože senioři dováděli, jako
by odhodili pár „křížků“ ze svých zad. Taková
společná zábava vypadá účinnější než doktoři.
Prostory hostince „projel i rozjařený vlak“. No,
nebudeme pátrat, jak to vypadalo na druhý den,
hlavně že se všichni dobře bavili a výborně zakončili letošní lhotecký krmáš. 
J. H.
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Výsledky komunálních voleb v Bašce

Bašťanská šestka kolem přehrady

V sobotu 13. října se uskutečnil již 5. ročník
běžeckého závodu kolem přehrady v Bašce.
Bašťanská šestka si našla svoje místo mezi
běžeckými závody v našem regionu. Obec Baška ve spolupráci s TJ Slezan Frýdek-Místek, oddílem atletiky, připravila další ročník tohoto běžeckého závodu.
Závod proběhl tradičně v areálu kempu u pře-

hrady v Bašce, přesněji řečeno všichni zájemci si
přehradu mohli oběhnout. Trať vedla kolem dnes
již travnaté plochy bývalého brouzdaliště a pak
okolo celé přehrady. Muži běželi dvě kolečka,
která celkem měří 6 km, a ženy pouze jedno kolo,
tedy trať v délce 3 km.
Nádherné, slunečné počasí přivítalo letos více
než 350 běžců. Už od 9.30 hodin závodilo 243
dětí na kratších tratích, a to od nejmenších benjamínků až po dorost. Hlavní závod žen byl odstartován v 11 hodin a o vítězství ve dvou věkových
kategoriích soupeřilo 49 závodnic. Muži vyrazili
na trať o půl hodiny později a nejlepší z 63 účastníků byli vyhodnoceni ve čtyřech kategoriích.
Všichni mladí závodníci obdrželi sladkou odměnu a ti nejrychlejší si přišli na stupně vítězů
pro medaile. Vítězové dospělých kategorií získali
kromě plaket také finanční odměny, ale uznání
a tričko si zasloužil každý, kdo doběhnul do cíle.
Poděkování patří našim sponzorům, díky nim nechyběla ani tombola s pěknými cenami, které se
zúčastnili všichni startující.
Na závěr bych chtěl pogratulovat nejrychlejším
občanům naší obce. Letos se jimi stali Jarmila Málková z Kunčiček u Bašky a Pavel Šindelek z Bašky. 
Tomáš Břežek, foto: Silvie Břežková

European Day Of Languages – 26th September
Evropský den jazyků se slaví každoročně od roku 2011 dne
26. září. Cílem svátku
je upozornit veřejnost
na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podporovat
jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a podporovat celoživotního jazykového vzdělávání na školách i mimo školy.
Naše škola oslavila letos tento den v hodinách
anglického jazyka a v jednotlivých odděleních
školní družiny formou projektové práce. Všechny
týmy si na začátku měsíce září vylosovaly z obálky
jednu evropskou zemi a jejich úkolem bylo vyrobit
plakát s prezentací této vylosované země.
Plakát musel obsahovat: překlad slov: dobrý
den, na shledanou, děkuji, prosím, ano, ne, vlajku,
mapu, zeměpisné údaje, další zajímavosti a vlastní nápady. Při tvorbě se žáci mnohé dozvěděli
a společně zjistili, jak je důležité se učit cizí jazyky.
Všem dětem, pedagožkám a vychovatelkám moc
děkujeme. 
Jana Pokludová, učitelka

I kemp přehrady Baška
má nové dětské hřiště

Potěšitelnou zprávou nejen pro naše občany, ale určitě i pro rekreanty letní sezóny v roce
2019 na kempu Baška, je jistě vybudování nového dětského hřiště v areálu autokempu naší
přehrady.
Hřiště zrealizovala Obec Baška, hrací prvky vyrobila, dodala a namontovala fa Sapekor s.r.o., Lípová 1128, Český Těšín. Celková
cena dle smlouvy o dílo činí – 884 639,67 Kč
vč. DPH.
V této ceně nejsou zahrnuty terénní úpravy,
které provedla firma Štěpána Vašinky z Bašky. Jemné terénní úpravy budou dokončeny
na jaře roku 2019.
Hřiště je určeno dětem od 3 do 14 let, které
jej jistě využijí ve svém volném čase k protažení těla i k zábavě a kemp tak ožije novými
návštěvníky. 
Obec Baška

Výstava 100 let založení TJ Sokol Baška
Malou Bašku provoněly
domácí bramborové placky

Gumídci a téma „Ovoce a zelenina“
Školní družina není jen o volném hraní dětí.
Každý týden paní vychovatelky pro děti připravují
bohatý a různorodý program k tématům, které vychází z aktuálního dění. Z toho, co děti obklopuje
a co se kolem nich děje.
V současné době většina rodin na zahrádkách
sklízí ovoce, a tak jsme se tento týden u Gumídků
(v družině budovy Senior klub) věnovali tomuto
tématu. Povídali jsme si o tom, v čem je ovoce
a zelenina pro člověka prospěšná, ochutnávali
jsme různé druhy ovoce, zahráli jsme si akční
hru „Bomba“ – při které jsme co nejrychleji jmenovali ovoce a zeleninu a pěkně jsme se u toho
nasmáli.
Další nádhernou činností byla výtvarně-pracovní činnost „Kouzelný ovocný strom“. Tato činnost vznikla zcela spontánně. Původním plánem
totiž bylo vyrobit velkou hrušeň. Při samotném
tvoření však jednoho chlapce napadlo, co kdy-

Ve dnech 5.–6. října 2018 proběhly komunální volby, kde si občané obce Baška volili nové zastupitelstvo obce.
Celková volební účast ve všech třech okrscích byla 52,60 %, což je o 4 % více než v roce 2014. Zvolení zastupitelé v tabulce.

bychom udělali barevný kmen. A protože u nás
velmi rádi podporujeme nápady a fantazii dětí,
domluvili jsme se s dětmi, že uděláme kouzelný
ovocný strom. Každý měl za úkol na strom vyrobit kouzelné ovoce, pojmenovat ho a napsat,
co bude léčit. Vznikly nádherné druhy ovoce:
„Krychlík“ na svatozář, „Chytrolínka“ na chytrost
a samé jedničky, „Nogolec“ na záchranu života,
„Alagana“ na spravedlnost, „Mořovka“ na radost
a mnoho dalších druhů.
Zábavná byla také smyslová hra „Poznej ovoce podle chuti“. Děvčata smyslovou hru předem
připravila. Paní vychovatelka jim svěřila ostrý nůž
a děvčata krájela ovoce na malé kousky. Reálné
činnosti Gumídky moc baví, a tak jsme se rozhodli, že téma zakončíme společným upečením
ovocné buchty. Všechny děti se na to moc těšily
a zapojily se do této činnosti. Děvčata přepsala
recept, společně jsme přinesli všechny ingredience na výrobu, děti
si vyzkoušely práci se
škrabkou a struhadlem při
škrábání a strouhání jablíček a poté jsme se pustili
do výroby těsta. Děti byly
moc šikovné a výsledkem byla výborná buchta,
o kterou jsme se rozdělili také s rodiči a seniory
z místního Senior klubu.
Těšíme se na další téma.

Renáta Válková,

ředitelka ZŠ Baška

Využít jeden z posledních krásných víkendů v tomto roce, chuť na domácí placky
a otestovat novou smažící pánev, byly signály, proč svolat Malou Bašku dne 6. října
k altánu.
V tomto období je již počasí nevyzpytatelné, proto se místní o dalším setkání dozvěděli
tři dny předem, kdy předpověď počasí byla
příznivá. Naštěstí na Malé Bašce funguje takzvaná „malobašťanská mobilizace“ a většina
místních si akci nenechala ujít.
Daný den dopoledne se zdejší děvčata pustila do škrabání brambor v takovém
množství, aby se dostalo na každého. Odměnou jim byl domácí burčák, pak už to šlo
samo.
S česnekem, se slaninou, ale také s masovou směsí – 120 nasmažených bramboráků z 30 kilogramů brambor zasytilo všechny
přítomné. Šéfkuchař Stanislav Oprštěný si
nový stroj na smažení pochvaloval a s nadšením oznámil: „Příště smažím řízečky nebo
langoše!“ 
Martin Ogořalek

Ve čtvrtek 27. září byla slavnostní vernisáží
zahájena jubilejní výstava 100 let založení Tělocvičné jednoty TJ Sokol Baška. Chtěl bych se
jako účastník této výstavy vyjádřit, jak přínosné
bylo zorganizování této akce.
V současné době již spolkový život nemá
takovou váhu, jako tomu bylo před sto lety. Členové Sokola si nejen zvyšovali svou tělesnou
zdatnost, ale také chránili národnostní cítění
občanů před postupující germanizací. Rovněž
dbali na etiku výchovy mladé generace, takže
čestnost, ochota pomáhat druhým, pracovitost
a skromnost, ale hlavně tělesná zdatnost, byla
prakticky všem mladým vlastní. Tento spolkový
duch přetrval až do osmdesátých let minulého
století. Pak nastala počítačová éra, internet
a další moderní způsoby, jak trávit volný čas,
a na dobu Sokola se pomalu zapomíná.
Jako pamětník doby největšího rozmachu
TJ Sokol Baška musím moc poděkovat všem
organizátorům této výstavy, zejména Vlastě
Krautové a Františku Vaníčkovi, kteří ve svém
volném čase strávili mnoho hodin při zajišťování
všech písemných podkladů, fotografií i různých
sokolských artefaktů (kroje, busty, náčiní atd.),
a to nejen z místních zdrojů, ale i z ostatních obcí
a měst. Úžasné bylo i pohoštění, které ke každé
vernisáží patří. Dále je nutné poděkovat vedení obce Baška, že byly bezplatně propůjčeny
prostory pro tuto výstavu a veškeré prostředky
k propagační činnosti. Dále je nutné poděkovat
i místní organizaci ODS, která zorganizovala
k této výstavě sportovní den v sokolovně v Bašce s gulášovým pohoštěním všech účastníků.
Velice kladný ohlas měla výstava nejen u seniorů (zúčastnil se i bývalý náčelník TJ Dušan
Pavelek – 92 let), kteří se alespoň na malou
chvilku vrátili do svých mladých let. Motivací
byla jistě výstava i pro mladou generaci, která se
seznámila nejen s děním v Sokole, ale i s mnoha pamětními událostmi v obci Baška (návštěva
prezidenta, válečné události, výstavba objektů

a dalších).
Závěrem je možno konstatovat, že v obci
Baška nežijeme pouze současností, ale že
existuje mnoho občanů, kteří si váží i důležitých
událostí z minulosti, jež formovaly dějiny obce
i lidí v ní žijících. A třebaže organizace TJ Sokol
Baška již nemá tak významné postavení jako
v minulosti, i nadále plní odkaz Dr. Miroslava
Tyrše: „Ve zdravém těle zdravý duch“.
 Miroslav Volný, foto: Archiv OÚ Baška

Dětská skupina obce Baška

ličky
Hledáte jes
pro Vaše dětičky?

podívat
Přijďte se
do naší Školičky!
pro děti od 1 – 4 let
nově otevřeno v Hodoňovicích
od září je již v provozu
Po – Pá od 6.30 do 17.00

Stále máme
770 181 632

volná místa

skolicka@baska.cz

Pržno
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Oslavili jsme stoleté narozeniny naší vlasti

H

Stezka odvahy
Lampiónový
průvod

HALLOWEEN
S MAŠINKOU
sobota 10. 11. 2018 v 15.00 hodin
Sraz v altánku v areálu MŠ a ZŠ
Pržno, ve strašidelném kostýmu
a s lampiónkem!
Vstupné 20 Kč
Sladké výherní ceny
– vyhrává každý

Soutěže
Zábava

Občerstvení – prosíme
šikovné maminky o něco
k snědku z vlastní tvorby

Jak jsme volili v Pržně

Nealko nápoj pro děti,
Svařák pro dospěláky
zajištěn

Žádáme rodiče o doprovod dětí,
nepřebíráme zodpovědnost za
případné úrazy.

Pržno zve na tradiční Mikulášskou nadílku

Vánoce jsou sice ještě v nedohlednu, tradiční Mikulášská nadílka se však rychle blíží. Bude
se konat v sobotu 1. prosince v areálu Základní
a mateřské školy Pržno. „Zveme všechny děti
i dospěláky, aby si udělali čas a přišli s námi
zahájit adventní čas. Začínáme ve 14.30 hodin,“ lákají k návštěvě pořadatelé.
Akci pořádá Obec Pržno a Kulturní komise
obce Pržno, spolu se základní a mateřskou
školou a SDH Pržno, s podporou a pomocí řady
dobrovolníků. V prostorách školy proběhne jarmark, který bude nabízet výrobky žáků a rodičů
s vánočními motivy. Nabídku rozšíří rovněž spoluobčané a také organizace Náš svět. Děti budou určitě netrpělivě vyhlížet příchod Mikuláše
a jeho andělsko-čertovské družiny, který je odmění drobnými dárky. Předtím si ale mohou také
zasoutěžit, a to malí i dospělí. Děti jako obvykle
v dovednostních soutěžích a dospělí v tradiční
kulinářsko-pekařské soutěži. Tu letošní pořada-

telé pojali zeširoka a bude spočívat v upečení
„něčeho vánočního“. Soutěžit se bude o nejlepší
Pečenou vánoční fantazii. Pravidla pro tento rok
říkají, že by pečené výtvory měly obsahovat ovoce, které nesmí chybět na štědrovečerním stole
a bez kterého si neumíte Vánoce představit. Je
jen na soutěžících, zdali to bude ananas, banány, jablka, mandarinky, datle či fíky. Bude to jen
o vašich zvycích, fantazii a chutích.
Soutěžní moučníky noste od 14.30 do 15 hodin. Půlhodinu budou probíhat ochutnávky a hodnocení komise a v 17 hodin bude vyhlášen vítěz
pekařského klání. Tak tedy sousedé, spoluobčané, zapojte se a překvapte návštěvníky svými
výtvory. Pro tři nejlepší budou jako vždy připraveny hodnotné ceny. Všichni, kteří si netroufnou
porovnat svůj um s ostatními, jistě nepohrdnou
občerstvením a krátkým kulturním programem.
Závěr bude v 17.15 hodin tradičně patřit rozsvícení prženského vánočního stromu.  Petr Blokša

Fotbalisté přezimují na krásném místě v tabulce
Podzimní část okresní fotbalové soutěže pomalu končí. Muži SK Pržno mají za sebou 13
kol. V posledním říjnovém zápase se Prženští
utkali v Návsí s místním týmem na tamní umělce
a přivezli si odtud tři body!
Pravda, začátek tomu nenasvědčoval, neboť
od druhé minuty jsme prohrávali. Asi to bylo proto, že se naši chlapi zřejmě chvíli seznamovali
s místní umělkou. Do poločasu SKP vstřelilo dvě
branky a ve 2. půli přidali další dvě (Kočvara
P. 2, Djerzič D 1., Kijonka V. 1). V průběžném
pořadí se naši muži nacházejí na hezkém 2.
místě za Milíkovem se ztrátou 4 bodů. Třetí Janovice mají o tři body méně, ale zápas k dobru.
Právě s Janovicemi jsme odehráli velmi solidní utkání v sobotu 20. října, kdy se nám podařilo
Janovické pokořit 3:2 po krásných brankách Petrů Muchy a Kočvary a po vítězné brance ve 2.
poločase z trestného kopu Jiřího Matýska. Poslední utkání bude sehráno v sobotu 3. listopadu
od 14 hodin, kdy přivítáme na našem hřišti tým

Oslavili jsme společně sté výročí založení
samostatného Československa. Akce se konala
v neděli 28. října na zahradě Obecního centra.
Po proslovu starosty Petra Blokši se všichni přítomní mohli podílet na zasazení památeční lípy.
„Dnešek si zasluhuje, abychom si i v budoucnu připomínali historické okamžiky vzniku
a existence naší republiky. Dnešek je příležitostí
pro zrod nového symbolu. A takovým symbolem
pro nás i naše děti bude živý památník, lípa.
Naše obec se proto spolu s dalšími zapojila
do projektu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové s názvem Strom pro Olgu Havlovou,“
řekl Petr Blokša. Na různých místech České republiky si lidé výsadbou lip připomínají výjimečnou osobnost novodobých dějin výsadbou 85
stromů. Proč 85? Protože takového věku by se
Olga Havlová letos dožila. „Jsem hrdý na to, že
strom pro Olgu Havlovou zakořenil také v naší
obci. Po mnoho let nám bude připomínat vznik
naší republiky a také Olgu Havlovou,“ doplnil
starosta. Spolu se zástupkyněmi nadace Olgy
Havlové odkryl pamětní desku. A pak se již šlo
do kostela Neposkvrněného početí Panny Marie
na koncert zpěvačky Barbory Mochowe v doprovodu smyčcového kvarteta Unique Quartet.

Vojkovic. Bez ohledu na výsledek tohoto utkání přezimujeme nejhůře na parádním 3. místě!
Toto umístění by se mělo stát velmi dobrým odrazovým můstkem pro jarní boje, s cílem dosáhnout na historicky nejlepší umístění SKP od roku
2003, kdy se kopanou v Pržně podařilo pozvednout a přihlásit do fotbalové soutěže.
Nejen mužským týmem žije náš klub, ale
také naše mládež se poměrně úspěšně prohání
po fotbalových hřištích v okrese. Naši žáci se
po letech nevýrazného účinkování konečně také
prosazují. Je to potěšující o to víc v době, kdy je
opravdu značný problém přilákat děti a mládež
ke sportu obecně. V soutěži okresního přeboru
mladších žáků jsou v současné době v hezkém
středu desetičlenné tabulky. Umístění mohlo být
ještě mnohem lepší, ale bohužel nás provázejí
nemoci, zranění a omluvenky, kvůli kterým není
schopen náš tým vždy nastoupit v optimálním
počtu a sestavě. Pravdou je, že podobné problémy má většina oddílů. 
Petr Blokša

Objednávka hřiště elektronicky

Volby do obecních zastupitelstev, které se
konaly ve dnech 5. a 6. října, vyhrálo s přehledem uskupení Starostové a nezávislí, které
získalo 70,82 % hlasů. Získalo osm mandátů,
a v novém zastupitelstvu tak usedne současný
starosta Petr Blokša, Vladimír Prachař, Jan Valerián, Michael Václavík, Jarmila Gnidová, Radomil Jaroš, Monika Adamcová a Libor Sasýn.
Druzí skončili lidovci, které volilo 29,17 % lidí.
Do zastupitelstva se dostala místostarostka Milena Tvrdoňová a spolu s ní ještě Sylva Gistingerová a Dagmar Stýskalová. K volbám přišlo 53,89 %
voličů. Nejvíce hlasů získal Petr Blokša (356).
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo 31. října, což bylo po uzávěrce těchto novin.
„Jménem všech zvolených zastupitelů bych rád
poděkoval voličům za účast v komunálních volbách a zejména za důvěru, která je jistě potěšující,
ale zároveň je nesmírně zavazující. Vynasnažíme
se, abychom jako zastupitelstvo pracovali ve prospěch obce a voličů co nejlépe,“ řekl Petr Blokša.

jubilea
Listopad je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
pan Zdeněk Rudel – 65 let
paní Vlasta Rudlová – 65 let
pan Miloslav Němec – 60 let
paní Věra Zapletalová – 55 let
pan Pavel Málek – 50 let
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.
OÚ Pržno

Mašinka baví už 11 let

Maminky s dětmi nemusí být v naší obce samy.
Již zhruba 11 let pro ně funguje rodinné centrum
Mašinka. Založila jej s podporou obce maminka
Renáta Muroňová a postupem času, jak děti rostly, přebíraly odpovědnost maminky další a další.
„Nešlo vždy jen o zábavu pro malé děti mimo
školku, ale o jakýsi socializační model a přípravu na školku. Děti si v centru hrály, maminky
v dílničkách tvořily nebo si jen povídaly a bavily,“
podotkl starosta Pržna Petr Blokša.
V současnosti se o Mašinku stará Radka
Dostálová. „Nyní je nás 15 maminek, ale nikdy
se nesejdeme všechny. Znáte to, děti občas
onemocní, takže se v plném počtu vídáme sporadicky,“ podotkla Radka Dostálová. Jak dále
pokračovala, schází se každé pondělí a čtvrtek
dopoledne od 9 do 12 hodin. „Budeme moc
rády, když mezi nás přijdou další maminky. Stačí
rovnou přijít nebo mi mohou zavolat na telefon
605 214 458,“ vyzvala Radka Dostálová.
Mašinku najdou maminky v Občanském
centru Pržno v prvním poschodí, zadní vchod.
V útulném prostředí si děti mohou pohrát
s hračkami nebo pomáhat maminkám v přípravě na halloweenský průvod.

Dešťovka pro každého –
informace z ministerstva

Pokud si chcete zahrát tenis či různé míčové sporty, zarezervujte si místo za pomocí elektronického
formuláře. Najdete ho na webových stránkách obce – https://rezervace.przno.cz. Můžete si rezervovat
tenisové hřiště nebo víceúčelové hřiště na míčové sporty, celé či jen půlku. Pronájem hřiště je zdarma.

Ministerstvo životního prostředí ČR změnilo
dotační program na podporu zachytávání a využití dešťové vody nazvaný Dešťovka tak, aby finance z něj byly dostupné širšímu okruhu žadatelů.
Zároveň zvýšilo alokovanou částku o 100 mil.
Kč, takže nyní je k dispozici cca 200 mil. Kč. Nově
již program platí pro celé území ČR, a nikoliv jen
pro úředně vyhlášené suché oblasti, žádat o dotace mohou také domácnosti, které obývají trvale
rekreační objekty. Na zachytávání dešťové vody
pro zalévání zahrady je možné získat 55 tisíc Kč,
při využití srážkové nebo recyklované vody také
pro splachování toalet činí dotace 105 tisíc Kč.

Činnost Klubu seniorů v obci Pržno

I během letních prázdnin byla činnost našeho Klubu seniorů velice aktivní. Byly naplánovány dva výlety. Zatímco výlet v červenci se pro
špatné počasí nekonal, druhý výlet do penzionu – hospody Baška voda v měsíci srpnu, se
uskutečnil za krásného počasí.
Začátkem záři jsme se sešli v areálu Hasičské zbrojnice Pržno, kde jsme již tradičně
opékali klobásky. Počasí bylo pěkné, akce se
vydařila a klobásky všem chutnaly. Také jsme
se 14. září v hojném počtu zúčastnili Vinobraní,
které pořádala Obec Pržno. Ochutnávali jsme
výborné víno včetně burčáku, dovezené z moravských vinic. K tomu nám hrála dechová hudba s lidovým vypravěčem a po ní následovaly
další hudební produkce. Moc se nám tam líbilo.
Další výlet jsme v měsíci záři podnikli na Rajskou boudu do Malenovic. Počasí nám přálo,
bylo doslova babí léto. Někteří zdatnější senioři
došli procházkou až ke korýtku (polovina cesty
k chatě Velička). Jiní podnikli cestu k bývalému
rekreačnímu středisku Bytostav, odkud je krás-

ný výhled na celý Frýdlant a Ondřejník.
Druhý výlet v měsíci záři byl do restaurace
Hrad ve Frýdku-Místku. Zde jsme si v přítmí
svíček dali malé občerstvení.
V měsíci říjnu jsme podnikli výlet vlakem
do Muzea Tatry Kopřivnice, kde jsme si prohlédli
auta značky Tatra, vyráběná od založení podniku až do dnešní doby. Exponáty se nám moc
líbily. Pak jsme si zašli do restaurace na oběd
a spokojeně odjeli domů na Pržno.
Naše aktivní činnost bude pokračovat i v měsíci listopadu, kdy plánujeme výlet do Muzea
v Kozlovicích. Chceme zhlédnout, jak se v dřívějších dobách bydlelo a také v jakých podmínkách se žáci učili. Kromě těchto výletů jsme se
každý měsíc setkávali na společné schůzi, kde
jsme si družně pobesedovali a oslavili kulatá výročí narození našich členů.
Na setkání seniorů v listopadu vyslechneme
přednášku doplněnou videozáznamem o životě
a přírodě na Srí Lance, na kterou se již moc těšíme. 
Za Klub seniorů Alena Švecová

Tradiční Uspávání broučků se prženské maminky z rodinného centra Mašinka rozhodly pro
letošní rok pozměnit a uspořádat Halloween se
stezkou odvahy v areálu základní a mateřské
školy. Akce se bude konat 10. listopadu v 15
hodin. Za nepříznivého počasí se stezka ruší.
Pro Halloween jsou typickými prvky vyřezané
dýně, duchové, čarodějky nebo kostlivci. Proto
neváhejte a své děti „nazdobte“ do různých strašidelných kostýmů. Na děti čekají sportovní akti-

vity a soutěže o sladké ceny, plné zábavy a napětí, včetně již zmíněné stezky odvahy. S sebou
přineste kostým, lampiónek, dobrou náladu,
něco k zakousnutí z vlastní výroby vítáno. Teplý
čaj pro děti, svařák pro dospěláky zajištěn.
Těšíme se na všechny batolecí, předškolní
i školou povinná strašidýlka a věříme, že se nám
tato akce společně s vámi vydaří na „výbornou“.

Za všechny maminky,

Katka Mynářová a Radka Vicanová

Uspávání broučků se promění letos v Halloween

Na změny v zákoně o odpadech jsme připraveni

Nové povinnosti již brzy čekají na všechny
obce. Od 1. dubna 2019 budou například povinny
zajišťovat oddělený sběr biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (BRKO) celoročně, nikoliv
pouze od dubna do října, jako je tomu dosud.
Další novinkou pro obce je povinnost zajistit
od 1. ledna 2020 celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Pržno již
problematiku BRKO řeší řadu let, a to podporou
domácího kompostování, bezplatným celoročním
přístupem do sběrného dvora, sezónním přistavováním VO kontejnerů a nakonec i rozmístěním
800 l hnědých kontejnerů po obci. A chystáme se
pokračovat. Obec již před časem obdržela infor-

maci o tom, že byla úspěšná při podání žádosti
o dotaci související s nakládáním s odpady. Projekt by měl být realizován v příštím roce a spočívat
by měl v pořízení vlastních VO kontejnerů a štěpkovače-drtiče dřevní hmoty do průměru cca 15 cm.
Obec již také podepsala smlouvu se společností EKO-PF, která od tohoto listopadu bude
zajišťovat sběr potravinářských olejů a tuků.
Nádoby budou v obci prozatím dvě. Jedna bude
umístěna ve sběrném hnízdě u kravína a druhá
za obchodem Hruška. Věříme, že to bude vítaný
způsob, jak se zbavovat těchto odpadů, které doposud končily v nádobách na komunální odpad
a nebo – ještě hůře – v domácích topeništích.

Mladí hasiči zdárně zakončili sezónu 2018.
V posledních dvou měsících se toho mnohé událo. V září jsme na brigádě vymalovali a uklidili
hasičárnu a areál za hasičárnou. Chtěli bychom
moc poděkovat všem hasičům, kteří se zúčastnili. Za odměnu si hasiči opekli párek a dospělí
měli hasičský birell. Poslední soutěž v požárním
útoku se konala v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Zde si starší i mladší žáci vybojovali krásné třetí
místo. Závěrečnou soutěží této sezóny byl závod požární všestrannosti pořádaný ve Starém
Městě. 20. října jsme se zúčastnili slavnostního
vyhlášení Moravskoslezské ligy mladých hasičů, zde jsme dostali tři poháry do sbírky. Teď
nás čekají tréninky v tělocvičně, kde se budeme
pilně připravovat na další sezónu.
Za kolektiv vedoucích mladých hasičů moc
děkujeme Daně Adamcové za skvělá prezentační videa na slavnostním ukončení ligy, které
můžete zhlédnout na našich webových strán-

kách http://hasiciprzno.cz. Děkujeme rodičům
mladých hasičů za roční spolupráci, a hlavně
děkujeme za skvělou práci vedoucím a trenérům Evě Jurkovské-Opělové, Katce Fišerové,
Radku Fišerovi a Zdeňku Adamcovi.
Sboru mladých hasičů si váží i starosta Petr
Blokša: „Parta mladých hasičů, od nejmenších
prcků až po náctileté puberťáky, pod vedením
manželů Adamcových, Fišerových a Evy Opělové, s podporou rodičů dělají v posledních
letech obci Pržno velkou čest. Tento oddíl,
jenž vzniknul teprve před pár lety, a to doslova, posbíral za dobu své existence už desítky
trofejí napříč všemi mládežnickými kategoriemi.
Vedoucím se podařil vskutku velký kus poctivé
práce s mládeží, kterou „hasič“ baví. Všem, vedoucím i dětem a mládeži patří VELKÝ DÍK!!
Jen tak dále a nebudeme mít v budoucnu obavy o SDH Pržno a snad ani o existenci a funkčnost JPO 5.“

Mladí hasiči zakončili sezónu
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Ostravický kros s rekordní účastí

KLUB RODIČŮ OSTRAVICE A ZŠ A MŠ OSTRAVICE
Vás srdečně zvou na

KAŽDOROČNÍ
VÁNOČNÍ
JARMARK
30. listopad 2018
16.00
Jarmark bude v tělocvičně v budově školy.
Ve cvičné kuchyňce bude připraveno občerstvení pro malé i velké.

Druhý ročník Ostravického krosu, organizovaný sportovci ze spolku Podlysáci s podporou
obce Ostravice a místního golfového resortu,
se opravdu povedl. Konal se v sobotu 20. října
přímo na golfovém hřišti. „Počasí vyšlo na jedničku, hned po uklizení stupňů vítězů totiž začalo pršet. Takže nám to skvěle vyšlo,“ je spokojený pořadatel Jan Zemaník.
I díky zařazení do frýdecko-místeckého
běžeckého poháru se na startu sešlo bezmála 400 závodníků všech věkových kategorií.
V mládežnických kategoriích běželo na 218
dětí, pro které byly připraveny tratě od 300
po 2000 metrů, a k vidění tady byli hlavně mladí atleti ze Slezanu Frýdek-Místek. „Loňské vítězství obhájil Jan Friš z Dukly Praha, ženám
kralovala Aneta Chlebiková z Třince. Vyhlašovala se také kategorie nejlepší Ostravičan, tady
zvítězila Kateřina Peřinová a Michal Stankay,“
upřesnil Jan Zemaník. „Na to, že jsem na začátku přípravy, tak se mi běželo skvěle, čas mě
mile překvapil a motivoval mě do další práce.
Celkově byl závod jak po organizační, tak i závodní stránce moc povedený. Příští rok se určitě, pokud zdraví dovolí, opět se rád zúčastním,“
doplnil ho Jan Friš po závodě.
Účastníci závodů byli z prostředí nadšeni. „Je to něco úplně jiného, než na co jsem
zvyklá. Krásné výhledy, úžasná trať, perfektní
organizace. Jsem nadšená,“ zářila jedna ze

Naše obec oslavila
stoleté výročí ČSR

Do mateřské školy přišel podzim
Skončilo léto a přišel podzim. Možná to někomu může znít smutně, ale určitě ne dětem
v mateřské škole na Ostravici. V novém školním roce už totiž proběhla první akce pro děti
pořádaná tradičně Klubem rodičů. Po loňské
akci Dobývání hradu aneb ať žijí duchové bylo
letošní téma Podzimní hrátky aneb z pohádky
do pohádky, jak jinak než opět pohádkové.
Zahrada v areálu MŠ se hemžila dětmi oblečenými v pěkných, pestrých kostýmech. Děti
si vyzkoušely svou šikovnost a odvahu při
soutěžích na jednotlivých stanovištích s pohádkovými postavami.
Se Strašákem házely bramborou, s Beruškou vyráběly bramborová razítka, u Dyněčky

si společně s rodiči vydlabali dýně, kterými
vyzdobili okna balkonového vchodu mateřské
školy, skákali v pytlích, převáželi plody na kolečkách nebo lisovali jablíčka.
Rodiče měli samozřejmě zajištěno i občerstvení – maminky napekly koláče, buchty
a v bufetu se rozléval čaj, káva a ovocný punč.
U ohně se opékaly párky, a když se setmělo,
došlo i na lampionový průvod.
Celá akce se všem moc líbila, děti si kromě
bonbónů a jiných pamlsků za splněné úkoly
odnášely i množství zážitků.
Děkujeme Klubu rodičů a těšíme se na další pěkné akce.

Za kolektiv MŠ D. Kavalírová

Ani deštivé a nevlídné počasí neodradilo
obyvatele Ostravice, aby přišli oslavit stoleté
výročí založení Československa. Akce se konala v sobotu 27. října.
Průvod s lampióny vyšel od obecního úřadu
a mezi kapkami deště došel k pomníku padlých. U něj bylo krátké pietní zastavení a pak
už všichni šli na hřiště TJ Sokol Ostravice, kdy
byl připraven party stan a občerstvení, které
v tom nečase přišlo vhod – teplý svařák a čaj.
O mluvené slovo a přivítání se postaral starosta
Miroslav Mališ a farář Andrej Slodička. Závěr
akce patřil ohňostroji.

OBEC OSTRAVICE

Nebo pište na e-mail sprava.majetku@obec-ostravice.cz
či volejte tel. č.: 558 412 547.

Uzávěrka opisu vody bude k datu 31. 12. 2018.

Z rozsáhlého článku „Hodnotící zpráva
provozu kluziště…“, uveřejněného v letošním
červencovém vydání Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy, by lidé mohli nabýt dojmu, nebo
možná měli nabýt dojmu, že výběr dodavatele technologií kluziště schválilo zastupitelstvo
obce v srpnu 2017.
Předně je potřeba si říct, že i přesto, že vedení obce říká něco jiného, není sporu o tom,
že kluziště je bohulibá věc. Je však potřeba
také pohovořit o tom, jak si své vytoužené kluziště rada obce prosadila, aniž by se zastupitelstvem byť jen konzultovala další podrobnosti.
Při schvalování tohoto záměru v roce 2017
starosta předložil pouze rámcovou finanční rozvahu, ve které uváděl pouze náklady
na elektřinu, tedy cca 30–40 tis Kč měsíčně
a pořizovací cenu 6,6 mil. Kč s doplněním, že
životnost takového zařízení je 15–20 let. Zastupitelům mimo jiného také sdělil, že u školy je
pro kluziště pravděpodobně instalován dostatečný příkon elektřiny. Jak vidno ze starostovy
hodnotící zprávy, jednalo se o dosti nepřesné
informace, poněvadž dnes vidíme, že skutečné provozní náklady na elektřinu byly mnohem
vyšší a přívod elektřiny, který dostatečný nebyl,
musel být vybudován nově, a to za 186 000 Kč.
Umělá ledová plocha je mnohamilionovou
investicí, pořízenou z dalšího bankovního úvěru, z toho důvodu si na návrh starosty obce dne

6. 3. 2017 rozhodnutí ve věci odsouhlasení výběru dodavatele vyhradilo zastupitelstvo obce.
Je proto s podivem, že se vše, kromě přijetí
úvěru, nakonec řešilo pouze v úzkém kruhu
rady obce a zastupitelstvo tak zůstalo mimo
hru, když o podpisu smlouvy s dodavatelem
technologie rozhodla pouze rada obce.
Bohužel jakýmsi ostravickým standardem
současného vedení je, že zastupitelstvo obce
jen obecně něco odsouhlasí a dále již vše
vyřeší starosta se svými radními a vybranými
dodavateli.
Z článku „Hodnotící zpráva provozu kluziště…“ (Mikroregion, 7/2018) je navíc patrné, že
investice, starostou obce veřejně deklarována
ve výši 6,6 mil Kč, nakonec ve skutečnosti vyšla, díky zakoupenému příslušenství a dalším
nutným výdajům, na 7,1 mil Kč. Možná proto
také z důvodu potřeby své vlastní obhajoby
starosta svým článkem „Hodnotící zpráva provozu kluziště…“ (Mikroregion, 7/2018) do neplánovaných a vysokých nákladů zapletl i zastupitelstvo.
Zastupitelstvo obce nikdy dodavatele technologií neschválilo, starosta obce tedy ve zmíněném článku uvedl zavádějící informace.
V jednom ale pravdu měl, to se mu upřít nedá,
a to v tom, že aby to bylo alespoň trochu efektivní, bude to stát další investice.

Tomáš Kokeš

travici s trvalým pobytem v obci Ostravice se
poskytuje ve výši 500 Kč na každý obor. Tato
částka bude vyplácena na základě podané
žádosti. Žádost mohou rodiče podat do 30.
listopadu 2018 a je k nalezení na webových
stránkách obce Ostravice nebo je k dostání
na podatelně obecního úřadu.

SBĚR

Odečet vody

Stav vody můžete nahlásit na tel. 739 275 514.
Prosíme, pište SMS zprávu, aby nedocházelo k omylům v nahlášeném stavu
vody.

Zastupitelstvo obce „mimo hru“

Žáci Základní školy v Ostravici navštěvující Základní uměleckou školu Leoše Janáčka
ve Frýdlantě nad Ostravicí ve školním roce
2018/2019 mají možnost podat žádost o finanční dar na úhradu části nákladů spojených
s navštěvováním této školy.
Finanční dar na žáka Základní školy v Os-

a 2. stupně různý, pro mladší děti byly připraveny aktivity ve třídách, starší děti si ověřily své
vědomosti v soutěži Co víš o České republice,
kde pro ně byly připraveny otázky z historie, ze
zeměpisu, z vědy a kultury, otázky o hlavním
městě Praze, o sportu, o filmu a divadle, zkrátka o všem, co souviselo s právě uplynulým
českým stoletím.
Oslavy vyvrcholily v podkrovních prostorách
školy. Pro všechny žáky zde byl připraven dort
v našich národních barvách a se zapálenými
svíčkami. U dortu jsme symbolicky popřáli naší
republice ještě mnoho a mnoho dalších let
a společně jsme pak zazpívali oblíbenou píseň
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka Ach
synku, synku... a jiné hezké písničky. Sfoukli
jsme svíčky a rozdělili dort mezi všechny děti.
Mladší děti pak vytvořily živý obraz z národních
barev, starší děti se podívaly na český film Kolja, Obecná škola nebo Rebelové dle vlastního
výběru.
Chceme být optimisté a věřit, že nejen tento
den, ale i příprava na něj, přinesla dětem hodně nových a zajímavých poznatků. Snad budou
vždycky rádi, že žijí právě zde a že jsou Češi.

(JV)

Během měsíce prosince bude probíhat odečet vody za období 7 – 12 2018.
Tímto žádáme občany o spolupráci při opisech vody.

i v následujících letech, má šanci být jedním
z největších krosových závodů v republice,“
dodal Jan Zemaník.

Děti z lidušky dostanou finanční podporu

Celoškolní projekt ke 100. výročí vzniku republiky
V tomto roce si Česká republika připomíná
100 let od svého vzniku. Bylo by téměř trestuhodné nechat tuto událost právě v základní
škole bez povšimnutí nebo se o ní jen tak zmínit v hodině dějepisu. Proto jsme pro žáky celé
školy připravili projektový den oslav s názvem
Dort pro republiku.
Na tento den se žáci delší dobu připravovali, seznamovali se s historií uplynulého století,
sbírali a zpracovávali informace a také nacvičovali zpěv písní, které souvisely s tematikou
první republiky.
Ve středu 24. října pak přišel den oslav. Žáci
i učitelé přišli do školy oblečeni v barvách trikolory. V první části dne byl program pro žáky 1.

závodnic. „Ostravický kros je jedním z mála
opravdových krosových závodů na severní Moravě a věříme, že pokud se podaří organizovat

PNEUMATIK



















Ve dnech 3. 11. – 1. 12. 2018 budou mít
občané Ostravice znovu možnost bezplatně
se zbavit starých nepotřebných pneumatik.
V této době bude možné takové pneumatiky
uložit na sběrném dvoře v Ostravici
v pravidelné provozní době:
středy 12.00 – 15.00 hodin
soboty 9.00 – 12.00 hodin

Krásné adventní věnce nejen z jehličí,
domácí mýdla, polštářky, ručně šité šperky
z korálků, keramiku, pivo z Beskydského
pivovárku, výborný vánoční punč, cukroví
a hudební překvapení.
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Malenovice

Malenovičtí golfisté opět v akci

Pro soutěžení chtivé golfisty z Malenovic nebyla první říjnová sobota jen volebním dnem, ale
také dnem konání tradičního golfového turnaje
Malenovice closed. V letošním roce jsme rádi
přijali nabídku pana Kastnera z golfového klubu

Ostravice a golfovou hrou tam strávili, spolu s našimi hosty z okolních obcí, krásný den. Letošním
držitelem putovního poháru se stal pan Rudolf
Vasilčo jen těsně před Karlem Trčkou a Davidem
Tomaiem. Vždyť považte, že od prvního do čtvr-

tého místa dělila hráče vždy jen jedna rána.
Krásný den jsme zakončili večeří v Obecním
domě, kde jsme ještě dlouho rozebírali všechny zahrané rány a použité herní strategie.

Malenovičtí jamkaři

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
komunální volby jsou za námi. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se jich zúčastnili,
a zvláště těm, kteří dali hlas straně Za Malenovice krásnější. Tato strana získala ve volbách
nejvíce hlasů (44 %) a já to chápu jako uznání práce, kterou jsme pro obec udělali, a navíc i jako
souhlas s volebním programem, který jsme předložili voličům na volební období na 2018 až 2022.
V tomto volebním období už ale vykonávat funkci starosty nebudu.
Občané Malenovic se mě ptají, proč jsme získali pouze tři mandáty v zastupitelstvu. V našem státě
při komunálních volbách platí tzv. systém poměrného zastoupení, při kterém ale dochází k takovým
výsledkům, že kandidát jedné strany dostane ve volbách 151 hlasů a do zastupitelstva se nedostane.
Naproti tomu kandidát z jiné strany, který dostane 82 hlasů, získá mandát člena zastupitelstva obce. Bohužel s tímto ale nic nenaděláme, takový je systém voleb, i když pro některé se jeví jako nespravedlivý.
Za těch 16 let, kdy jsem byl v zastupitelstvu obce, a z toho 12 let jsem vykonával funkci starosty, si
dovolím říct, že se v naší obci hodně věcí udělalo ve prospěch zlepšení života občanů. Myslím, že se
nemáme za co stydět. Malenovice se podle mne změnily k nepoznání, a pokud se na to dívá někdo
objektivně, byly investiční akce realizovány k prospěchu vás všech. Dovolte, abych poděkoval těm
členům zastupitelstva, kteří mi při této náročné práci pomáhali, a to Mirkovi Sajdlovi a Karlu Sližovi.
Děkuji také všem zaměstnancům obce a dalším, kteří mi pomáhali, za dobře vykonanou práci.
Přeji Malenovicím, ať se dále rozvíjí ke spokojenosti všech jejich obyvatel. Ať život v obci vzkvétá
nejméně tak, jak vzkvétal za těch uplynulých 12 let.
Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Drakiáda bavila malé, a ještě více velké
Naprosto fantasticky vyšlo letos počasí na tradiční pouštění draků. Bylo slunečné počasí, ale
hlavně konečně foukalo, takže účastníci Drakiády, kterou pořádalo centrum volného času

Srdečně vás zveme na tradiční adventní dílnu.
Čeká na vás výroba adventních věnců, adventní
dílna pro děti, připraveno je voňavé občerstvení
pro děti i dospělé...
Přijďte se inspirovat novými nápady a nasát
adventní náladu. Materiál pro výrobu zajištěn.

Jak jsme volili
do zastupitelstva
Volby do obecních zastupitelstev, které
se konaly ve dnech 5. a 6. října, měly u nás
v Malenovicích tradičně vysokou účast.
K urně dorazilo 65,16 procent voličů. Nejvíce hlasů získalo sdružení Za Malenovice
krásnější dosavadního starosty Vladimíra
Malarze (44,61 %). Za tento volební výsledek
náleží sdružení tři mandáty. Stejný počet křesel má také sdružení Malenovice sobě, které
skončilo na druhém místě (35,08 %) a jehož
lídrem je místostarosta Zdeněk Chlopčík.
Do sedmičlenného zastupitelstva zasáhne
i sdružení Malenovice pro všechny spoluobčany s jedním mandátem. To získalo 20,31 %
hlasů.
Ustavující zasedání zastupitelů se konalo
1. listopadu v době po uzávěrce novin.

Nenechte si ujít akci roku –
rozsvícení vánočního stromu

Přijďte s námi oslavit svátek sv. Martina. Nejen pro děti je
připraven lampionový průvod, lampičky si u nás děti můžou
vyrobit v herně, pro děti připraven program a možná přijede
i Martin na bílém koni ☺.
Dospělé čeká ochutnávka svatomartinského vína, lahodných
domácích svatomartinských rohlíků, domácích paštik a
dalších dobrot.

Těšit se můžete také stánek zdraví RBP ☺

Měření tělesného složení
na analyzátoru tělesné hmotnosti, měření cévního věku,
podologická poradna – měření chodidel na plantogramu ☺

Advent se pomalu blíží a s ním i nejoblíbenější akce malenovických dětí. Tou je
slavnostní rozsvícení vánočního stromu,
ke kterému má opět dorazit i štědrý Mikuláš
a dovádivý čert. Toto zahájení předvánoční
doby se bude v Malenovicích na veřejném
prostranství konat v sobotu 1. prosince od 17
hodin. Centrum volného času U Rosničky zve
všechny po nadílce na tradiční adventní trhy
a příjemné posezení u hořícího krbu.

U Rosničky, mohli být letos více než spokojení.
Draci byli vypuštěni na louce za Borovou
v neděli 14. října. Pořadatelky připravily pro
děti i podzimní tvoření a měly po ruce i malé

občerstvení. Dorazilo několik desítek rodičů
s dětmi a stejně jako každý rok se ukázalo, že
hrátky s draky nakonec o trošku více baví ty
dříve narozené.

Přivítáme naše občánky

Rodičům, kterým se narodilo miminko, připomínáme, že vítání občánků se bude konat
v neděli 18. listopadu v 15 hodin v sále Obecního domu.
Ti, kterých se to týká, ještě obdrží od obecního úřadu pozvánku.
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Metylovice

Halloween party

9.11.2018 v 16.00 hod
Areál za ZŠ
S sebou - světýlka, masky, kostýmy

Vystoupí - Růže draka
Občerstvení pro děti a rodiče zajištěno!
Budou plápolat ohně - rodiče zodpovídají za své děti!

Senioři si prohlédli provoz slévárny

Po letní sezóně, ve čtvrtek 4. října, jsme
se opět sešli v zasedací místnosti obecního
úřadu. Přivítali jsme mimo jiné i dva jubilanty
a popřáli jim k jejich životnímu jubileu.
Hned další úterý 9. října jsme plní očekávání, jak vypadá provoz slévárny, vyrazili
do frýdlantské slévárny Beskyd. Zde nás čekal

průvodce pan Kořený. Provedl nás provozem
a my mohli vidět, jak vzniká a dále se opracovává odlitek. Mnozí z nás byli překvapeni
hlukem a prašným prostředím. Poděkování
patří obecnímu úřadu za zapůjčení obecního
vozidla a třem členům klubu seniorů za odvoz.

Senioři

Zahrádkáři moštují ovoce

Český zahrádkářský svaz místní organizace
Metylovice moštuje ovoce, a to v budově Českého svazu zahrádkářů za restaurací Pod lípami.
Moštování probíhá ve středu od 16 do 20
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Cena za jeden litr moštu je 7 korun. Na mošt je potřeba

mít vlastní nádoby. Moštování bude probíhat až
do zimních měsíců. Na moštování je nutno se
předem objednat telefonicky nebo přímo v budově ČZS ve výše uvedených termínech.
Kontakt na objednání: Jiří Izvorský
739 093 594 a Petr Černoch 603 144 094.

Obec staví moderní sběrný dvůr

Zkvalitnit služby občanům chce vedení obce
Metylovic. Proto začalo s výstavbou nového
sběrného dvora a kompostárny.
„V současné době se pracuje na výstavbě
dvou vyasfaltovaných ploch u bývalého kravína,
jedna bude sloužit pro sběrný dvůr, ta druhá
ke kompostování,“ upřesnil starosta Lukáš Halata. Nespornou výhodou bude, že sběrný dvůr
má po svém dokončení fungovat celoročně, a to
zřejmě i přes týden. V současné době byl v provozu o víkendu a navíc – bioodpad se sbíral jen
od dubna do konce října. I ten se tak bude sbírat
o víkendu i v průběhu týdne po celý rok.

Sběrný dvůr je určen pouze pro metylovické občany. Obec na jeho výstavbu získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí,
a to 85 % uznatelných nákladů. „Peníze jdou
i na strojní vybavení včetně traktoru s čelním
nakladačem, překopávače kompostu, drtiče odpadů a prosévacího bubnu na finální kompost.
Celkově to vyjde na cca 10,7 milionu korun,“ řekl
starosta a zdůraznil, že hotovo by mělo být nejpozději do května. „Chtěli bychom sběrný dvůr
otevřít na začátku jarní sezóny, tedy v dubnu.
Záleží ale na počasí, zda se bude moct pracovat
i v další měsíce, či nikoliv,“ doplnil starosta.

Listopad 2018

Mladým hasičům z Metylovic se letos dařilo
S příchodem podzimu se do svého cíle nezadržitelně dostala letošní hasičská sezóna,
a tak je čas bilancovat…
V našem sboru máme aktuálně zhruba patnáctičlenný kolektiv mladých hasičů pod vedením Denisy Izvorské, Zuzany Bílkové a Michala
Bílka. V celoroční hře Plamen, která začala už
v říjnu 2017 závodem hasičské všestrannosti
u nás v Metylovicích, pokračovala zimní hadicovou a uzlovou štafetou a vyvrcholila květnovým
kolem na stadionu Slezan ve Frýdku-Místku,
jsme v kategorii mladších žáků a konkurenci 25
týmů obsadili pěkné 4. místo.
Od května do září jsme pak absolvovali 13
soutěží v požárním útoku, ze kterých jsme si
odnesli dvě vítězství a tři druhá místa.
Největší pozornost jsme ovšem věnovali
soutěžím zařazeným do Okrskového poháru
mládeže. Na Nové Vsi, v Malenovicích, v Janovicích, ve Frýdlantě a na Lubně se nám dařilo
natolik, že naše áčko v jedenáctičlenné kategorii mladších žáků zvítězilo a béčko skončilo
druhé. Tyto úspěchy bude v nadcházející době
opravdu těžké zopakovat, protože zhruba polovina zkušených dětí přechází do kategorie starších žáků, ve které se představí už na říjnovém
závodu hasičské všestrannosti ve Starém Městě. Také stále platí, že budeme rádi za jakoukoli novou posilu našich mladších (2008–2013)
nebo starších (2004–2009) žáků.
V kategoriích dospělých náš sbor reprezentují
družstva mužů, žen, mužů nad 35 let a žen nad
35 let. Letos jsme absolvovali 35 pohárových
soutěží, z nichž 12 bylo zařazeno do Moravskoslezské ligy. Muži vyhráli jednou, ženy sedmkrát, veteráni desetkrát, ale nejvyšší úspěšnost
měly naše ženy nad 35 let, když všechny tři starty proměnily ve vítězství. K tomu naše družstva
přidala dalších 19 umístění na bedně.
V Moravskoslezské lize si muži vedli dle
svých aktuálních možností a obsadili 14. místo
z jednadvaceti družstev. O poznání víc se dařilo
mužům nad 35 let, kteří si ve své sedmičlenné
kategorii již na předposledním kole zajistili 2.
příčku. Ženy až do samotného závěru bojovaly
o svůj premiérový titul a byly k němu opravdu
blízko. Bohužel zaváhání soupeřek nedokázaly
využít a také pro ně z to byly stříbrné medaile.

Po úvodních slzách již řádně oslavené.
Také letos se naši závodníci zapojili do soutěží železných hasičů v disciplíně TFA. Dařilo se
jim především na domácím závodě, na kterém
Adéla Štandlová zvítězila v ženské kategorii a trojice Martin Nováček, Jan Herot, Adéla Štandlová
ovládla kategorii družstev. Mimo to stojí ještě
za zmínku 3. místo Jany Kolibové ve Staré Bělé.
Nejen mimo hlavní hasičskou sezónu se zapojujeme i do běžeckých závodů. Od března
do konce září jsme jich stihli jedenáct, k tomu
jeden duatlon (běh – kolo – běh) a jeden triatlon
(plavání – kolo – běh). Zuzana Bílková zvítězila
na Chlebovickém krpálu, Válcovenských schodech ve Frýdku-Místku a Běhej na Vsi v Dobraticích. Náš smíšený tým v konkurenci 34 štafet obsadil 4. místo v závodě Kilpi RunFest v Ostravě.

Během celého roku také pořádáme nemalé
množství akcí. Poslední lednovou sobotu to je
hasičský ples. 7. dubna jsme uspořádali TFA
Metylovice, do kterého se zapojilo 112 závodníků a závodnic v pěti kategoriích. 7. července se
u nás konalo 4. kolo Moravskoslezské ligy v požárním útoku. V konkurenci 57 družstev byly nejúspěšnější muži Prchalova (NJ), ženy Markvartovic (OP), muži nad 35 let ze Svinova (OV)
a naše ženy nad 35 let. 25. srpna jsme pořádali
26. ročník Soutěže netradičních družstev. Letos
poprvé na novém místě, a to v areálu muzea Kožane město. Navzdory počasí se naše netradiční
soutěž opět vydařila. První říjnovou sobotu byl
na řadě sběr železného šrotu a již se připravujeme na tradiční Metylovský krmáš, který ve spolupráci s Obcí Metylovice pořádáme 3. listopadu.

Výlet na Triangl ukončil babí léto
Krásné počasí, dobrá nálada a spoustu
pěkných zážitků. Tak vypadal podzimní výlet
na Triangl, který uspořádal Spolek rodičů Me-

tylovice. Akce se konala v pátek 12. října, tedy
v rozpuku babího léta. Kdo přišel, užil si pěkné
procházky a následného opékání špekáčků.

Školáci opět sbírají
kaštany a žaludy

Pomáhat zvířatům mají za cíl školáci, kteří
se zapojili do soutěže ve sběru kaštanů a žaludů. Upořádal ji Spolek rodičů Metylovice
ve spolupráci s metylovickou základní a mateřskou školou.
Akce začala už na začátku října a potrvá do konce listopadu. Zúčastnit se jí mohou
všichni žáci mateřské i základní školy. Třída,
která v přepočtu na jednoho žáka nasbírá nejvíce kaštanů a žaludů, získá sladkou odměnu.
„Dopřejme zvířátkům v lese bohaté Vánoce.
Díky vám nebudou mít v zimě hlad,“ vyzývají
děti pořadatelé.

krátce z obce
Odvoz odpadů
v měsíci listopadu
Odvoz odpadů nastane ve středy 14. a 28.
listopadu 2018. Cyklus odvozu ve středu
sudý týden zůstává zachován.

Děti se učily o vzniku
našeho státu

Metylovská škola nezapomněla na narozeniny naší země a v pátek 19. října uspořádala
pro žáky 4. a 5. ročníku zajímavou a poučnou
besedu ke 100. výročí vzniku Československa
s názvem Staleté kořeny.
Jde o mediální projekt, který má za cíl připomenout a oslavit 100 let od založení Československa. Má za cíl vysvětlit dětem, že český
národ vrůstá z těchto čtyř hodnot: křesťanské
víry, pravdy, svobody a důstojnosti lidského
života. V projektu jde o to, propojit minulost
s přítomností. Propojit kořeny s kmenem a listy.

Hasiči mají plné ruce práce

V neustálé pohotovosti se udržuje i výjezdová jednotka hasičů, která čítá 21 členů pod vedením velitele Rudolfa Mališe.
Do konce září měla 22 výjezdů – 7x odchyt
a likvidace obtížného hmyzu, 6x požár, 7x
technická pomoc (dovoz užitkové vody, čištění kanálu, spadlý strom atp.), 1x kontrola
objektu po zahoření elektroinstalace, 1x pla-

ný poplach.
Závěrem se patří poděkovat všem našim
podporovatelům, příznivcům a sponzorům.
Prostřednictvím grantů a dotací nás podpořila Obec Metylovice, Moravskoslezský kraj,
Hasičský fond nadace Agrofert a programem
Můj klub také Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. 
Michal Bílek

Jak dopadly volby v Metylovicích
V Metylovicích se o přízeň občanů ucházely
ve volbách do komunálních zastupitelstev, které se konaly 5. a 6. října, čtyři volební strany
či uskupení: Pro Metylovice, Sdružení nezávislých, KDU-ČSL a kandidát Otakar Kulhánek.
V zastupitelstvu usednou kandidáti tří stran,
Otakar Kulhánek zvolen nebyl.
Největší počet hlasů a tím i pět mandátů
získalo Sdružení nezávislých v čele se současným starostou Lukášem Halatou. Krom něj
do zastupitelstva ještě usedne Leona Pavlás-

ková, Tomáš Rabas, Jakub Farný a Jaroslav
Svolinský. Druhé skončilo sdružení Pro Metylovice, které má rovněž pět zastupitelů. Jsou
to Jiří Liberda, Petr Černoch, Jan Koloničný,
Marta Bílková a Miroslav Klimánek. Lidovci
získali pouze jeden mandát a do zastupitelstva
vkročila Jiřina Halatová. Ta se ale práva vykonávat funkci zastupitele vzdala ve prospěch
Jiřího Závodného.
Metylovické zastupitelstvo má 11 členů.
Ustavující schůze se konala v pondělí 29. října.

Kalendář akcí pro školní rok 2018/19
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Obecní úřad a ZŠ a MŠ Pstruží

Oslavy 120. výročí naší školy
Léta běží jako voda a v letošním roce je
to již 120 let od chvíle, kdy byla založena
naše škola. Tomuto výročí předcházely náročné přípravy na bohatý program, který se
uskutečnil na pódiu instalovaném na hřišti
před školou.
Paní ředitelka Radmila Závodná v úvodu
seznámila všechny zúčastněné s historií
školy od založení až po současnost.
Rozevláté mažoretky navodily slavnostní atmosféru a pak přenechaly pódium těm
nejmenším – dětem z mateřské školy. Paní
učitelky s nimi nacvičily roztomilé pásmo,
které nenechalo mnohé oko suché. Velké finále patřilo divadelnímu představení „Zvířecí
pohádka“ od autorů Evy Pavlíkové a Radima
Hilla, který se zhostil i role režiséra a ve spolupráci s učitelským sborem hru s dětmi secvičil a doprovodil na kytaru. O další zábavu
se postarala kapela Humbuk, otec a syn
Býmovi, a večer uzavřela velkolepým koncertem kapela Pin Floyd Trebute. Celou akci

Vás zvou

Výroba adventních věnců
a
vánočních dekorací
30.listopadu 2018v 16:00 hodin
tělocvična ZŠ a MŠ
maminky,tatínci,babičky,dědečkové a příznivci tradic,
přijďte se svými dětmi či vnoučaty vyrobit

Pstruží, inzerce

zorganizoval baskytarista této skupiny pan
Aleš Žídek, za což mu velice děkujeme. Vel-

ké díky patří samozřejmě všem, jež se jakkoliv podíleli na této úžasné akci!

adventní věnec, voskové svíčky a další
vánoční výzdobu.
Doporučujeme si vzít i vlastní materiál
(svíčky, bodce, ozdoby)

Babí léto v mateřské škole

Za okny bylo krásně, a tak jsme podzimního
počasí využili k toulání přírodou. Kdy jindy nasbírat nejvíce přírodních pokladů k tvoření než
právě na podzim? Z procházek zpět do školky
jsme se vraceli s plnými sáčky všemožných barevných lístků, kaštanů, žaludů, ale také šípků.
Z části děti již vytvořily „podzimní strašidýlka“, část ještě na své využití čeká. Navštívili
jsme také nemalé hospodářství, kde si děti
mohly vyzkoušet nakrmit kozy, pohladit králíčky či morčátka a na vlastní uši také uslyšely
kokrhat kohouta. Dětem se tato návštěva moc
líbila. Tímto bychom rádi poděkovali p. Bílkové,
že nám umožnila návštěvu.
Hezkého počasí jsme také využili k většímu
výletu – s dětmi jsme se vydali do nedaleké
Čeladné, na dětské hřiště, kde si děti plnými
doušky užívaly pirátských lodí, skluzů na laně
a ti nejodvážnější vylezli po žebříku na vysoký
námořnický stožár. Jelikož chceme být na první
podzimní plískanice, ochlazení a bacily připraveni, začali jsme s dětmi posilovat imunitu v lubenské sauně. A tak za zvuků bubnů, zpěvu
a různých příběhů relaxujeme a ukládáme si
tak trošku tepla i na chladné dny. V závěru měsíce jsme zhlédli divadelní představení Myška
Klárka a Veverka Terka, dvojice, která je pro
svou komičnost a netradiční podání poučného
příběhu u dětí velice oblíbená.

Lenka Švihlová, MŠ Pstruží

23. 11. 2018 od 13:00 do 18:00 hodin
24. 11. 2018 od 9:00 do 13:00 hodin

Roszvěcování
a
vánočního stromu
vánoční trhy
30. listopadu 2018
na Náměstí ve Frýdlantu nad Ostravicí

14:00

otevření vánočního trhu s ukázkou řemesel

16:00

vystoupení dětí frýdlantských MŠ, ZŠ, pěveckých sdružení
a spolků

17:00

rozsvěcování vánočního stromu

18:30

vystoupení Petra

Koláře

s kapelou

Na akce Vás srdečně zve Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí p.o.

www.kcfno.cz

Sdružení „Za Pstruží krásnější“
děkuje všem svým voličům za hlasy.
Velice si ceníme Vaší vyslovené důvěře
a naší snahou bude Vaši důvěru nezklamat.

OBECNÍ ÚŘAD PSTRUŽÍ
Rok s rokem se sešel a je tu zas ten krásný předvánoční čas. Čas,který je nejen časem
spěchu a shonu,zastavme na chvílí ten shon a zmatek

ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
„U VAŘONKY,PUNČE A DALŠÍCH
VÁNOČNÍCH SPECIALIT“
PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉRU ZPESTŘÍ
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ PAVLA BÝMY
S EVOU HORECKOU

7. 12. 2018 OD 15:00
VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH U DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ
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V říjnu již převážně v teple

Jako každým rokem v říjnu již přesouváme
akce do tepla klubovny, to ale neznamená, že
se v zimním období nedostaneme ven, prostor
na alespoň jednu vycházku či výlet se vždycky
najde. Jinak se po prodloužených prázdninách
rozjela opět angličtina a zábavný pořad Všehomix.
Výlet do Rožnova
Ještě na sklonku září byl na programu
odpolední výlet ke Dni seniorů, pojatý jako
„odlehčený“, takže mohli jet i ti méně zdatní.
V pravé poledne jsme vyjeli červeným hasičským busem s panem Čajánkem za volantem
(jako obvykle naprosto spolehlivý). První zastávka byla v rožnovském skanzenu, konkrétně jsme navštívili Mlýnskou dolinu, kde jsme
ještě takto nebyli. S paní průvodkyní jsme
prošli téměř všechny objekty (např. kovárnu,
mlýn, hamr, pilu aj.) a všude byla krom výkladu ukázka práce těchto původních zařízení.
No prostě prohlídka velmi interesantní, počasí
hezké, takže co víc si přát. Ale pozor, stejně
interesantní (i když trochu z jiného soudku)
bylo naše druhé zastavení na Kozí farmě Zerlina jen kousek za Rožnovem v Hážovicích.
Majitelka paní Hermanová se svým týmem své
povídání doplnila praktickými činnostmi (vyhánění koz z pastvy, krmení, přemístění koníků,
práce pejska pomocníka). Posléze jsme se
přesunuli do firemní prodejny, kde proběhly
ochutnávky a také osobní nákupy místních produktů. V dobrém rozmaru jsme se pak na zpáteční cestě zastavili v hospůdce U Janíka nad
Frenštátem, kde jsme poseděli v krásném
a milém prostředí s dobrým jídlem a pitím. I dle
ohlasu se domnívám, že tento výlet lze zařadit
do kategorie velmi zdařilých.
Přijeli Zdeněk a Vašek
První říjnový čtvrtek se konala druhá „oslavná“ akce ke Dni seniorů, a to hudební a taneční

Slečny Nela Skarková a Šárka Chaloupková.

odpoledne s oblíbenou a osvědčenou ostravskou muzikantskou dvojkou Zdeněk a Vašek.
Kluci opět nezklamali, představili jako obvykle
pestrou produkci a posluchači i tanečníci se
dobře pobavili.
Odpoledne s hudbou
Týden poté byl taneční parket přeměněn
na koncertní pódium a na něm se objevily dvě
krásné dámy. Mladé talentované umělkyně
Nela Skarková (zpěv) a Šárka Chaloupková
(klavír) ve svém recitálu představily operní
a operetní árie a také klavírní kusy. Obě jsou
absolventkami Konzervatoře Evangelické
akademie v Olomouci, slečna Nela pokračuje ve studiu na AMU v Praze a slečna Šárka
na Fakultě umění Ostravské univerzity. Děvčata předvedla opravdu krásné výkony a sklidila
tudíž velký potlesk a uznání. Po koncertu jsme
trochu zaimprovizovali a proběhla „dotazová“
beseda, jež tuto milou symbiózu generací ještě
umocnila.
Sešli jsme se Na rozcestí
Následující čtvrtek, jeden z posledních hezkých říjnových dnů, jsme si užili vycházkou
po „okruhu Anny Trefilové“ s cílem v restauraci
Na rozcestí, kde již čekali „nechodící“ rekonvalescenti. Tak jsme hodinku poseděli, něco
dobrého pozřeli a vypili a spořádaně se vrátili
domů.
Potřetí do Telče
No a poslední říjnový čtvrtek jsme se s paní
Kristou Černou potřetí a naposledy vypravili do skvostné Telče jako volné pokračování
loňského listopadového pořadu. Dá se říci,
že jsme Telč poznali opravdu důkladně, navíc
jsme absolvovali procházku do blízkého okolí,
kde lze také najít skvostná místa. Takže teď
ještě to všechno vidět na vlastní oči...
Co nás čeká v listopadu
Začneme dalším pokračováním Hovorů
s lékařkou paní MUDr. Andreou Glosovou,
posléze bude vycházka do BRC, dále pak Fotománie 2017, odpolední autobusový zájezd
(bude upřesněno) a listopad zakončíme poetickým odpolednem s poezií paní Zápalkové
a pana Vidury.
Kompletní program na měsíc listopad najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další
klubové akce. 
Petr Bernady

Jeden z objektů v Mlýnské dolině.

S paní Hermanovou na kozí farmě.

Příšerky, instalatéři a zeleninové burgurito
Měsíc říjen začal pro naše
deváťáky návštěvou každoročního „Trhu vzdělávání a uplatnění“, který se konal ve Frýdku-Místku. Žáci si zde mohli zapojit
vlastní elektrický obvod, zkusit jízdu s autíčkem
na vodíkový pohon, ošetřovat zraněného, zdobit cukroví a spoustu dalších netradičních činností.
Ve venkovním prostoru před halou si žáci
vyzkoušeli jízdu traktorem, trenažér dojení či
mohli sledovat při práci studenty kovářských
řemesel. Vše doplňovala výstava automobilové
techniky, kde nechyběla vysokozdvižná plošina, popelářské auto či autocisterna. Zatímco se
deváťáci rozkoukávali a sbírali informace a nejrůznější propagační materiály ke svému těžkému rozhodnutí – „Kam dál po základní škole?“,
družinoví sladce vzpomínali na horké letní dny
plné lenošení a nicnedělání. Navštívili totiž kino
ve Frýdlantě nad Ostravicí, ve kterém zažili pravou „příšerózní“ dovolenou s hrdiny filmu hotel
Transylvánie 3.
Jelikož počasí v měsíci říjnu přálo venkovním
aktivitám a ze strnišť foukal příznivý vítr, uspořádala družina oblíbenou Drakiádu. Draci červení,
žlutí, proužkovaní, flekatí rázem obsadili oblohu
a létali do všech světových stran, povzbuzovaní
šťastným jekotem dětí. No a teď zpátky na zem
a plynový hořák do ruky! Sedmáci se zúčastnili prvního z workshopů projektu OKAP. A co
se tam dělo? Kluci a holky si na akci pořádané
Střední školou elektrostavební a dřevozpracující a Střední odbornou školou na Lískovecké

TRH VZDĚLÁVÁNÍ: Užitečná akce pro deváťáky ve frýdecké Polárce. 
jednoduše „hráli“ na učně. Konkrétně učně
instalatérství a zámečnictví. Pájeli s plynovými
hořáky a svařovali vodovodní trubky. Činnosti
je vyloženě bavily a všichni básnili, jak by bylo
fajn učit se jenom týden a další týden mít praxi. Obdobných výjezdů bude ještě několik. Asi
za měsíc pojedeme s osmou a devátou třídu
taky na instalatérství, v lednu s osmáky na elektro a v březnu na obrábění dřeva.
Již dost práce a hurá dát si něco „mňamózního“ do žaludku. Také patříte k těm, kteří mají
rovnítko mezi zdravou potravinou a hmotou

poděkování
Touto cestou chceme poděkovat bývalým zastupitelům: MUDr. Jarmile Bartonové a Janu Vyoralovi za odvedenou práci v Zastupitelstvu obce Čeladná za volební období 2014–2018.
Děkujeme všem kandidátům, kteří se zúčastnili říjnových voleb do Zastupitelstva obce Čeladná,
volební období: 2018–2022, na kandidátní listině ODS Čeladná.
Dva kandidáti – MUDr. Jarmila Bartonová a MUDr. Jiří Kahánek – jsou zvolení zastupitelé obce
Čeladná. Blahopřejeme.
Děkujeme občanům, kteří se voleb zúčastnili a dva zastupitele na volební období 2018–2022
zvolili.
Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová

Holky se nezalekly práce s vrtačkou.

Řemeslník musí mít šikovné ručičky.

Foto: Petr Pavelka

neurčitého tvaru, chuti a zápachu, která je servírovaná nejlépe s kusem oschlého listového
salátu? Musím vás vyvést z omylu. Zdravé jídlo
opravdu může lahodit oku a současně potěšit
chuťové buňky. Což takhle dát si cizrnovou
pomazánku, zeleninové burgurito, koláč z červené řepy, dýňovou polévku a to vše pak zapít
pořádným douškem dýňového džusu? Všechny vyjmenované dobroty jste mohli vyzkoušet
na ochutnávce spojené s přednáškou o zdravé
výživě, která se společně s MŠ Krteček konala
v naší školní jídelně. Ta je totiž zapojena do projektu Státního zdravotního ústavu a Ministerstva
zdravotnictví ČR s názvem „Zdravá školní jídelna“. Paní kuchařky používají k vaření čerstvou
sezónní zeleninu a seznamují děti s novými
druhy obilovin, těstovin a luštěnin.
V úterý 23. 10. proběhl na II. stupni projektový den ke vzniku samostatného Československa. Vyučovací hodiny byly koncipovány
tak, aby co možná nejvíce přiblížily žákům dobu
okolo roku vzniku našeho státu. Žáci si mohli
doslova „osahat“ školní sešity dětí z té doby
a žasli nad úhledným písmem a úpravou sešitů.
Pro mnohé to jistě byla velká inspirace a důvod
k zamyšlení. Na závěr projektu vyrobila každá ze skupinek prezentaci, kterou představila
svým spolužákům, a nejzdařilejší z prací jsme
vystavili v přízemí školy. 
LR

Kunčice p. O.

85 úspěšných let Miloslava Šrubaře
V září tohoto roku oslavil významné jubileum
kpt. Miloslav Šrubař (*17. 9. 1933), člověk, který
se nesmazatelně zapsal do dějin nejen obce Kunčice pod Ondřejníkem, ale celého našeho mikroregionu. Rodák zpod Stolové, který se měl původně
stát farářem, se nakonec za bouřlivých okolností
(utekl z domova!) rozhodl pro kariéru nástrojáře.
U té ovšem nezůstal a nabyté technické znalosti
a dovednosti předával dalším generacím jako mistr výcviku a odborný učitel, přičemž za svoji pedagogickou činnost obdržel hned několik cen.
V roce 1986 se spolupodílel na založení místní
základní organizace Českého ochránců přírody,
ČSOP ZO 68/01. Jednička v názvu symbolizuje,
že se jednalo o první základní organizaci v celém
okrese Frýdek-Místek. Následujících 30 let zasvětil ochraně přírody, ať už se jednalo o záchranu
obojživelníků, čištění tůní, ořez stromů v sadech,

kosení horských luk, ochranu památných stromů,
budování mokřadů a naučných stezek či výsadbu
stromů, kterých po našich horách, spolu s dobrovolníky, vysadil tisíce. Nelze také opomenout
jeho snahy o zachování biodiverzity formou boje
proti invazivním rostlinám: Jako jeden z prvních lidí
v naší republice vyzkoumal účinný způsob hubení
křídlatky. Tento tzv. Beskydský postup likvidace
křídlatky je používán dodnes.
Člověk se musí zamyslet, jak by asi svět vypadal, kdyby se Miloslav Šrubař rozhodl pro jinou životní cestu. Třeba kdyby se na přání rodičů stal již

zmíněným farářem. Nebo kdyby dále rozvíjel svůj
kouzelnický talent, kterého má jistě nemálo: Vždyť
v mládí vyhrál v Přerově celostátní přehlídku kouzelníků! Každopádně přejeme do nadcházejících

let spoustu sil a pevné zdraví. Do kulaté stovky už
je to jenom kousek.
Petr Lazar, předseda ČSOP ZO 68/01

Kunčice pod Ondřejníkem

Kalendárium akcí
5. 11.
Zbigniew Czendlik (Postel – hospoda –
kostel)
VYPRODÁNO
14. 11.
Lampiónový průvod
18. 11.
„Čtvero ročních období – Hudební výlety“
koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu – kostel sv. Prokopa a sv.
Barbory
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Janovice

Ustavující zasedání zastupitelstva
Ve středu 24. října proběhlo v bývalém kinosálu na Obecním úřadě v Janovicích ustavující
zasedání Zastupitelstva obce Janovice.
Hlavní programovou náplní tohoto zasedání byla volba nového vedení obce. Přítomno
bylo všech patnáct zastupitelů, kteří zde složili
a podpisem stvrdili zastupitelský slib.
Poté již došlo k volbě starosty, místostarostů, členu rady, finančního a kontrolního výboru.
Uvolněným starostou byl zvolen Svatopluk Běrský. Dále byli zvoleni dva neuvolnění
místostarostové, a to Jolana Šianská a David
Fiedor. Pětičlennou radu obce doplnili Lukáš
Plánička a Václav Biolek.
 Lukáš Plánička, foto: Jana Kutlvašrová

100 let české státnosti s výsadbou lípy

Vítězství Janovic v ENVOFILMU

Ekologie není jen třídit odpad a starat se
o školní zahradu, znamená to i tvořit materiály či
práce, které budou oslovovat druhé. V loňském
školním roce žáci deváté třídy vytvořili krátký film
s názvem Spotřební kocovina. Film se zabývá
tématem udržitelné spotřeby a letmým zamyšlením, kolik věcí je nám třeba. Snímkem nechceme poučovat, chceme vést k zamyšlení, zda my
sami někdy nepřispíváme k většímu plýtvání,
větší produkci odpadů a vyčerpávání přírodních
zdrojů na úkor své zábavy a vlastnímu pohodlí.
Ve čtvrtek 18. října proběhl v Českém Těšíně
3. ročník ENVOFILMU pod záštitou Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje. V kategorii
základních škol soutěžilo 13 filmů. Naše škola
byla vybrána do užšího finále mezi tři nejlepší
snímky. Na slavnostním vyhodnocení v budově
KaSS Střelnice v Českém Těšíně se pak uskutečnila přehlídka vybraných ukázek. Obsáhlá

porota složená z předních odborníků a zástupců
Moravskoslezského kraje pak vybrala nejlepší
snímek. Můžeme jmenovat například Petra Kracika, divadelního režiséra a ředitele Těšínského
divadla, dále pak Jiřinu Kábrtovou, ředitelku
Ostravského muzea, či slavného portugalského režiséra Antonio Pedro Nobre. Z rozhodnutí
této komise se Základní škola a Mateřská škola
Janovice stala vítězem v kategorii Nejlepší žákovský film (ZŠ).
V Českém Těšíně prezentovali naši školu
Ondřej Mohyla, Eliška Mohylová, Marek Špok
– hlavní postavy snímku, v doprovodu s panem
ředitelem a s koordinátorkou EVVO.
Velmi si vážíme úspěchu našich žáků. Film
vznikal téměř půl roku. Jsme pyšní na toto významné ocenění a těšíme se na další spolupráci
na projektech v rámci Moravskoslezského kraje.

Monika Olšáková, foto: archiv ZŠ

V pátek 28. září byla uprostřed naší obce
slavnostně zasazena lípa, aby připomínala významná letošní výročí.
V půl desáté dopoledne se sešla skupinka
občanů obce, aby vzpomenuli na významná výročí letošního roku. Stalo se tak ve dni státního
svátku.
K přítomným občanům promluvil místostarosta obce paní Gabriela Milotová: „Vážené dámy
a pánové, dnes jsme se zde sešli proto, abychom si připomněli nejedno významné výročí,
které se pojí s rokem 2018, a vysadili u této příležitosti Lípu svobody. Tato lípa bude stejně jako
ta, které zde stojí od roku 1968, připomínat, že
v našich často pohnutých dějinách se naštěstí
našli jednotlivci a skupiny, kteří v nich zanechali
významnou pozitivní stopu. Těmto lidem dnes
svou přítomností vyjadřujeme úctu a poděkování za to, že český stát má své pevné místo
na mapě v srdci Evropy a český národ v něm
má svůj domov.
Na dnešní den, 28. září 2018, připadá výročí
tisíce let české státnosti, v letošním roce oslavujeme také 100 let od vzniku samotného Československa a 25 let od vzniku České republiky. Je
důležité si neustále připomínat, že to, co máme

seniorů naší obce. V restauraci se sešlo
na sedmdesát seniorů.
Na celé odpoledne byl připraven bohatý

vat je. Proto jsem ráda, že zde dnes vidím i mladé tváře, které si dnešní den připomínají s námi
a snad v tom budou i pokračovat.“
Součástí vzpomínky bylo zasazení lípy, jako
symbolu státnosti a svobody. Lípa byla vsazena
do připraveného výkopu, dětmi ozdobena státní
trikolorou a společně zalita.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Výstava ovoce, zeleniny, bylin a květin

Již čtvrtý ročník výstavy ovoce, zeleniny
bylin a květin zorganizovali členové základní
organizace Českého zahrádkářského svazu
v Janovicích, ve dnech 20. a 21. září, za přispění dalších janovických občanů, kteří byli ochotni
zapůjčit své výpěstky.
Výstava se konala se v prostorách klubovny
hasičské zbrojnice SDH Janovice. Výpěstky
zaplnily opět celou místnost.
Z ovoce byla vystavena jablíčka různých
odrůd, hroznové víno, hrušky a tento rok
i švestky, kterým se obzvlášť dařilo. V nemalé míře byla zastoupena také zelenina. Byly to
okopaniny, cibuloviny, listová i kořenová zelenina, několik druhů rajčat, paprik a také chilli
papričky, hodně druhů tykví, okrasných dýní
a další, které členové svazu i nečlenové vypěstovali na svých zahrádkách. Nescházely květiny a bylinky, včetně léčivek, a další výpěstky.
K zajímavostem tohoto ročníku patřila indická
okurka, kiwano, mandarinky a také Pepino
Gold, obrovské dýně. Nejvíce návštěvníci ocenili vystavované masožravé rostliny.
Výstavě významně přispěly děti mateřské
školy, některých tříd základní školy a školní
družiny. Zpracovaly bohatou dekoraci, která
obohatila prostory výstavy. Vystavovatelé jim
za to upřímně děkují. Výstavu si ve většině
prohlédly děti ze základní a mateřské školy,
kde si ověřovaly své znalosti ovoce a zeleniny,
a ostatní občané. Návštěvníci mohli ochutnat
jablka vypěstovaná v Sadu Petra Bezruče.

Tradiční setkání janovických a bystřanských seniorů

Péčí Sociální komise rady obce Janovice
bylo v restauraci U Toflů uspořádáno dne 11.
října další – dnes již tradiční – setkání všech

není z dlouhodobého pohledu naší zásluhou, ale
dědictvím našich předků. A to, jak s tímto dědictvím naložíme, nejvíce pocítí naši potomci. Je
potřeba nepřestat si připomínat hrdinství a oběti
těch, kteří myšlenkám svobody, samostatnosti
a práva na sebeurčení odevzdali vše. A je potřeba také nezapomínat na chyby, kterých se naši
předkové dopustili, poučit se z nich a neopako-

program. Po krátkém kulturním vystoupení,
které potěšilo zpěvem za doprovodu kláves,
místostarostka obce všechny seznámila s bohatou činností klubu seniorů za předcházející
období. Všichni byli seznámeni s průběhem
a vyhodnocením projektu Senioři v Janovicích
jsou prostě IN.
Součástí setkání byla také tradiční tombola.
Jako host vystoupil zástupce ZŠ, aby přítomné seznámil s výsledky projektu ZŠ – EKOŠKOLA.
V závěrečné části setkání dostala příležitost Slovácká dechová hudba Sadovanka,
která přinesla řadu známých, ale i neznámých
lidových melodií a písní. Vystoupení bylo okořeněno vstupy lidového vypravěče.
Přítomní senioři obce se tedy rozhodně nenudili a prožili příjemné odpoledne.
Akce byla součásti projektu Senioři v Janovicích jsou prostě IN, který byl podpořen
z finančních prostředků Moravskoslezského
kraje.
 Vladimír Kutlvašr, foto: Jana Kutlvašrová

O tom, že se výstava líbila, svědčí zápisy
v knize návštěv, do které psali dospělí i děti.
Oceňuji v ní nejen výstavu, ale také práci zahrádkářů.
Závěrem děkujeme všem, kteří se podíleli

na přípravě a organizaci výstavy. Doufáme, že
v dalších ročnících se zapojí ještě více vystavovatelů z řad janovických občanů a výstava
bude opět poutavá pro všechny generace.

Jana Zdrálková, foto: Milan Beneš

Vítání nových občánků

V sobotu 13. října bylo dopoledne na obecním úřadě věnováno slavnostní akci – přivítání
deseti nových občánků obce.
Do sálu přišlo deset rodičů se svými ratolestmi. Sál byl zaplněn rodinnými příslušníky,
kteří si slavnostní slib nenechali ujít.
Pro nové občánky – Štefánka, Adrianu, Tadeáše, Julii, Olivera, Klárku, Elišku, Nikolku,
Petra a Vojtěcha – a jejich rodiče byly připraveny děti z mateřské školky s krátkým vystou-

pením. Vystupující děti byly také za svůj výkon
oceněny potleskem i malou sladkostí.
Všichni rodiče svůj slavnostní slib potvrdili
podpisem do památní knihy obce a u té příležitosti si převzali dárek pro své dítě – přívěšek
„zlatíčko“ a pozornost obce.
Pro rodiče zajistila Obec tisk společné fotografie a fotografie ze zápisu do knihy. Místostarostka obce popřála všem úspěchy při výchově
dětí. 
Text a foto: Vladimír Kutlvašr
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Volby do zastupitelstva obce

Nohejbalový turnaj

V sobotu 6. října jsme byli poprvé v Janovicích svědky nové tradice – turnaje v nohejbalu. S napětím jsme očekávali, kolik mužstev
se nám přihlásí, abychom mohli zajistit další
potřebné organizační věci. A naši nohejbalisti
si opravdu dali načas. Teprve poslední víkend
před uzávěrkou se nám najednou přihlásilo
šest družstev. Hráče jsme tedy měli a turnaj
mohl začít.
Počasí nám přálo, sluníčko nám svítilo, jen
vítr byl o něco silnější, než bychom potřebovali.
Ale našim nohejbalistům to nevadilo a turnaj
na multifunkčním hřišti zvládli. Při účasti šesti
družstev hrál každý s každým a hrálo se na dva
sety do patnácti. Některému družstvu chyběl
třetí hráč, což vůbec nevadilo, neboť ochotně

zaskočil hráč z jiného družstva. Po ukončení
základní části jsme spočítali body a následoval
boj o jednotlivá místa v tabulce. Nakonec získal první místo tým s názvem Team B. Za ním
se umístil Team A, Maštal, Team C, Chachaři
a šestou příčku obsadilo Družstvo 205.
Nutno říct, že nohejbalistům nechybělo k zápasům vůbec nic. Díky ochotě pana Martynka
jsme mohli poskytnout občerstvení a také něco
malého k snědku. Hlavní zásluhu na vzniku
tohoto turnaje ale má Radim Kimla, který nás
oslovil s prosbou o jeho uskutečnění. Doufejme
jen, že putovní pohár, který byl předán vítězi
turnaje, bude i příští rok ve správných rukou
a hlavně nohou!

Text a foto: Taťána Němcová

Bílá

Přehled bohoslužeb
sv. bedřicha na měsíc listopad
4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.
vždy v 10.30 hodin

Mikulášská nadílka

Na mikulášskou nadílku se mohou těšit hodné
děti do deseti let. Mikuláš s čertem a andělem
přijde v úterý 5. 12. v odpoledních hodinách.

Zpívání
u vánočního stromu

Obec Bílá zve na
„Zpívání u vánočního stromu“,
které se bude konat v první adventní neděli
2. 12. od 15 hodin na parkovišti
před hotelem Bauer. Po kulturním programu
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom
a vánoční osvětlení v obci.

Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily v ČR
komunální volby a první kolo senátních voleb.
Naší obce se týkaly pouze volby komunální
a všichni její občané s volebním právem tak
měli možnost dát svůj hlas celkem patnácti
kandidátům, které by chtěli vidět ve vedení
obce.
Tradičně u nás byly ustanoveny dva volební
okrsky – č. 1 v Janovicích a č. 2 na Bystrém.
V Janovicích desetičlenné volební komisi
předsedala paní Bohdana Funioková. Při mé
první návštěvě volebního okrsku v Janovicích
v pátek okolo 21. hodiny mělo odvoleno 412
voličů, což z celkového počtu osob zapsaných
ve výpisu voličů, který čítal 1274 osob v Janovicích, bylo cca 32 %. Průběh celého dne
probíhal bez problémů. Proběhla zde rovněž
kontrola jak ze strany Policie ČR, tak z Odboru
vnitřních věcí z Městského úřadu Frýdlant n. O.
– vše v pořádku.
Z Janovic jsem se přesunula na Bystré, kde
sedmičlenné komisi předsedala paní Gabriela
Návratová. To už bylo půl hodiny před zavřením volební místnosti prvního volebního dne.
Zde ze zapsaných 264 voličů mělo odvoleno
135 osob, což představovalo cca 51 % občanů
z Bystrého. I tady průběh probíhal v pohodě
a rovněž zde proběhly stejné kontroly se stejným výsledkem jako v Janovicích.

Druhý den jsem navštívila volební okrsky
před ukončením voleb. V letošním roce se
nevyskytly žádné problémy s platností dokladů voličů a všechny hlasovací lístky byly platné. Zajímal mě věk nejmladšího a nejstaršího
účastníka voleb. Nejmladšími účastníky voleb
byli ti, kteří dovršili 18 let a stali se tak plnoletí
s právem volit. Volili však i voliči, kterým bylo
91 let (Janovice) a 95 let (Bystré). Donesení
volební urny do místa bydliště využilo v Janovicích celkem 6 voličů a na Bystrém 4 voliči.
Volební účast byla v letošním roce větší – činila 58,71 % oproti roku 2014 (54,78 %).

Text a foto: Jana Kutlvašrová

jubilea
Štěstí, pohodu a hojnost zdraví ke kulatým
a půlkulatým narozeninám přejeme
p. Milanu Pavelkovi,
Eduardu Drabinovi,
Milanovi Adámkovi,
Rudolfu Hruškovi
a Janu Fižovi z Janovic
a p. Bedřišce Rečkové
a Františku Jindrákovi z Bystrého.
Obec Janovice

Bílá

Svatohubertská mše

slovo starosty

V sobotu 20. 10. se v Bílé již počtrnácté konala Svatohubertská mše, kterou celebroval
Mons. Martin David s koncelebrujícím knězem
P. doc. ThDr. PaeDr. Andrejem Slodičkou,
PhD. z místní farnosti.
Slavnostní průvod za svatohubertským jelenem vedly dvě jezdkyně na lehkých jezdeckých
koních, nechyběly kočáry s kněžími, starostou
obce, vrchním lovčím a ředitelem Biskupských
lesů, následovány lovkyní svatohubertského
jelena v doprovodu revírníků. Za nimi potom
sokolníci, myslivci se psy a početný průvod
návštěvníků. U slavnostně vyzdobeného loveckého zámečku přivítali průvod přerovští trubači.
Následoval pasovací akt lovce svatohubertského jelena, který provedl vrchní lovčí Jaroslav Štefek. Hudební doprovod zajistili trubači
OMS Přerov a sbor Chorus Collegium Odry.
Po ukončení byli účastníci pozváni do areálu
Horské chaty Bílá k občerstvení. Program zde
ještě pokračoval ukázkou výcviku dravců.
Všem, kteří se na přípravě a realizaci Svatohubertské mše podíleli, děkujeme.

Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli, že jsem nepodal kandidátku do komunálních voleb pro další volební období.
Bylo to plných 28 let, které jsem strávil na obecním úřadě jako starosta nebo místostarosta.
A abych byl konkrétní, tak ve funkci starosty to byly čtyři volební období (1990–1998, 2010–
2018) a ve funkci místostarosty tři volební období (1998–2010).
A za tuto dobu jsem poznal velmi dobře všechny klady a zápory života lidí na horách i drsnější
život na enklávách a bohužel i jejich postupné vylidňování. Ale zase na druhé straně obec Bílá
se za tuto dobu stala v našem kraji vyhledávaným střediskem sportu a rekreace v létě i zimě,
což výrazně vylepšuje rozpočet obce a díky tomu jsou některé služby pro občany zdarma. Musím přiznat, že v prvních dvou volebních obdobích ve funkci starosty se mi pracovalo nejlépe,
cítil jsem velkou podporu ze strany zastupitelstva, které tahalo, jak se říká, za jeden provaz.
A právě toto mi chybělo v posledním volebním období, kdy někteří ze zastupitelů měli snahu se
zviditelňovat hlavně kritikou. A to byl jeden z důvodů, proč jsem nepodal kandidátku. Ale hlavní
důvod byl omladit vedení a podpořit mladé lidi, aby zdárně vedli obec v příštích létech. A každopádně mají k tomu předpoklady. Předávám s místostarostou obec nezadluženou i s dostatečným množstvím finančních prostředků, a to jsou dvě nejdůležitější věci pro dobrý start. Navíc
v příštích čtyřech letech dostane naše republika z Evropské unie daleko více financí ve formě
dotací a tyto je třeba využít i pro naši obec. Věřím, že na ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva bude zvoleno vedení, které úspěšně povede naši obec tak, aby se v ní dobře a klidně
žilo. A jsem připraven předat funkci starosty, jak se říká – se vším všudy – a samozřejmě i poradit, pokud bude třeba. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo mě za dobu mého působení
podpořili a novému vedení popřát hodně úspěchů v práci. 
Karel Matula

Jaké je být instruktorem lyžování
nebo snowboardingu na Bílé?
Začít pracovní den jízdou v právě nasněženém
prašanu, pak si dát rychle kávu na Domovjance
a celý den strávit na lyžích či na snowboardu
učením všech, co chtějí něco nového umět nebo
se zdokonalit? Ano! Je to to úžasné, osvobozující
a hlavně můžete dělat to, co vás baví!
Co je potřeba k tomu, abyste se stali
instruktorem lyžování Na Bílé?
Musíte mít platnou instruktorskou licenci, kterou vám Na Bílé zajistí zdarma nebo
za zvýhodněnou cenu před sezonou. Letos
se Na Bílé Kurz instruktora lyžování APLŠ „D“
koná 18.–22. 12. 2018. „Tento kurz mi dal nový
rozhled, inspiraci a zejména plno zážitků. Naši
trenéři a instruktoři pro mě jsou velkou inspirací
a motivací k neustálému sebezdokonalování,“
říká instruktorka lyžování Peťa.
Jak vypadá klasický pracovní den instruktora?
Do práce se jde kolem půl 9. postavit dětský park, pokud si přivstanete nebo je nějaké
volná chvíle před začátkem výuky, můžete si
sjet ranní upravenou sjezdovku, která většinou
patří jen vám. V průběhu celého dne probíhá
privátní nebo skupinová výuka.
Jak mohou instruktoři na Bílé trávit vol-

ný čas?
Volný čas mohou trávit aktivně, a to doškolováním od profesionálních lektorů APLŠ, APUL
nebo vyráží na skialpy či sněžnice. „Já miluju,
když skončím v práci, půjčím si skialpy, vyběhnu
sjezdovku, která patří jen mně, dýchám ledový
vzduch, poslouchám hudbu a k tomu mi svítí
měsíc,“ říká instruktorka Aneta. Jiní upřednostní wellness a ti odvážní jdou ze svahu rovnou
na pivo či drink, který po dnu stráveném na kopci chutná o něco lépe, než je obvyklé.

Zájezd pro seniory
Cílem letošního zájezdu pro seniory byl Včelařský naučný areál Chlebovice, součástí kterého je také muzeum včelařství. Programem nás
provázela paní Marie Knödlová, předsedkyně
základní organizace Českého svazu včelařů
Frýdek-Místek.
Vyprávění o výrobě medu a dalších včelích
produktech bylo proloženo výkladem o léčebných účincích medu, kosmetiky a potravinových
doplňků. Všechny tyto produkty jsme si mohli
zakoupit ve včelím obchůdku přímo v areálu.
Po zhlédnutí videoprojekce a ochutnávce medoviny si téměř všichni zkusili vyrobit svíčky z včelích plástů. Po dobrém obědě v Motorestu Zelin-

kovice a krátké zastávce u vodní nádrže Olešná
jsme zamířili na Frýdecký zámek, kolem kterého
jsme všichni nesčetněkrát projeli, ale málokdo
jej navštívil. Hodinová prohlídka utekla jako voda
díky poutavému a energickému výkladu paní
průvodkyně. Zájezd jsme zakončili společným
posezením na Horské chatě Bílá.

Jaké jsou výhody práce instruktora?
Potkáte spoustu nových lidí, můžeTE se
rozhodnout dle časových možností, jestli chcete pracovat o víkendech, týdenních turnusech
nebo celou sezonu. Instruktor má o zábavu
postaráno, je v mladém přátelském kolektivu,
má zajištěno ubytování a stravování za nákladové ceny a hlavně si může vydělat až 200 Kč
za hodinu. „Pro mě je v práci důležité, aby to,
co dělám, mělo smysl. A to se mi jako instruktorovi na Bílé splnilo,“ říká Petr.
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Plánované kulturní a sportovní akce na LISTOPAD 2018

Plánované kulturní a sportovní akce na LISTOPAD
pondělí 5. 11. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
čtvrtek 8. 11. Koncert
19.00
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS
RHAPSODIE V MODRÉM POKOJI aneb George Gershwin a Jaroslav Ježek – dva muži
mezi nebem a jazzem
Celý večer se ponese v duchu porovnání hudebního talentu dvou velikánů – Jaroslava
Ježka a George Gershwina.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 490 Kč, 450 Kč, vstupenky možno rezervovat v síti Ticketportal a následně
zakoupit v TIC.
neděle 11. 11. Divadlo pro děti
16.00
O CHYTRÉ KOBLÍŽCE A VELIKÉ ŘEPĚ
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.
pondělí 12. 11. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
HIMALAYAN EXPEDITION TREKING – LANGTANG – ARMAGEDON
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
úterý 13. 11. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 SETKÁNÍ S KLUBÍČKY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
úterý 13. 11.
14.00

Vernisáž fotografií z mezinárodního projektu Erasmus+
VÝJIMEČNÁ TECHNIKA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ, A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
knihovna
Na vernisáž zve Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí.

středa 14. 11. Představení divadelního souboru Propadlo
19.00
BOUCHNĚTE ŠAMPAŇSKÉ
Představení je výběrem toho nejlepšího, co divadelní soubor za svých 30 let působení
na scéně sehrál, vytvořil, nazpíval.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.
pátek 16. 11.
19.00

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

sobota 17. 11. BITVA O FRÝDLANT VIII. Galavečer thajského boxu
18.00
Turnaj v thajském boxu a K1, na kterém se představí především domácí borci proti
zápasníkům z Polska, Maďarska a Slovenska
velký sál Kulturního centra
Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.
neděle 18. 11. ČERTI Z RAKOUSKA
16.00
Povídá se, že zde žije několik zlobivých dětí. Český čert už na to nestačí, tak si na pomoc
zavolal ty nejošklivější stvoření v Evropě – RAKOUSKÉ ČERTY! Dorazí hned několik
čertů, které znáte z rakouských průvodů, a potrestají hříšníky za jejich činy! Kdo se rád
bojí, ten u toho nesmí chybět.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč/děti, 100 Kč/dospělí, vstupenky možno zakoupit v TIC nebo na místě.
pondělí 19. 11. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 20. 11.

Prodejní výstava obrazů Jany Tkáčové
DO POHODY
Kulturní centrum
Zahájení výstavy 20. 11. v 15.30. Výstava bude probíhat do 6. 1. 2019.
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Vernisáž k výstavě
z projektu Erasmus+
Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí zve širokou veřejnost na výstavu o robotickém projektu, který připravila naše škola ve spolupráci
se školami v Německu, ve Francii a ve Španělsku. Projekt patří do vzdělávacího programu
Erasmus+, kterým Evropská unie podporuje
vzdělání a spolupráci škol. Díky této podpoře
mohla proběhnout setkání studentů a vyučujících v těchto čtyřech evropských zemích, vznikly užitečné kontakty a cenná přátelství a všichni se dozvěděli mnoho nových věcí z oblasti
robotiky.
Vernisáž se koná v úterý 13. listopadu
ve 14.00 v Městské knihovně ve Frýdlantu nad
Ostravicí a kromě fotografií, kreseb a dalších
ukázek z práce škol v projektu můžete vidět
„živě“ výsledky naší práce s roboty. Výstavu
pak můžete zhlédnout od 13. listopadu do konce ledna 2019 v městské knihovně.

Znáte slovenské Fragile?
Vystoupení nejslavnější slovenské vokální
skupiny Fragile bude opravdovou třešničkou
na dortu v adventní nabídce.
Fragile je skupina složená z populárních
osobností známých z různých televizních seriálů, divadelních, muzikálových produkcí či TV
show a patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky i k evropské špičce. Pro české diváky je
zřejmě nejznámější osobností zpěvačka a herečka Soňa Norisová. Slovo „fragile“ znamená
křehký a jako název vokální skupiny tak vystihuje podstatu celého žánru „a cappella“. Je
prostě křehký. Když spolu muzicíruje skupina
zpěváků bez doprovodu hudebních nástrojů,
neskryje se žádná nedokonalost. A bez použití
hudebních nástrojů, tedy a cappella, skupina
interpretuje známé rock, pop a jazzové hity
světových umělců. Nenechte si ujít tento nevšední zážitek a přijďte si v době předvánočního shonu poslechnout krásné známé, nejen
vánoční, melodie. /Velký sál Kulturního centra,
5. 12. 2018 v 19 hodin/ 
(kk)

(Mini)galerie Knihovna Baška
Minigalerie knihovny je
od pondělí 22. října, kdy
proběhla vernisáž výstavy,
zkrášlena obrazy malíře Ivo
Nováka. Je zde ke zhlédnutí, ale i k prodeji, dvacítka
obrazů s názvem: Frýdek a jeho okolí. Proto si
nenechte ujít možnost seznámit se s díly tohoto malíře a přijďte si je prohlédnout v otevírací
hodiny knihovny – pondělí a středa od 8 do 17
hodin, čtvrtek od 12 do 15 hodin (polední pauza
11–12 hodin).
Ivo Novák – rodák z Václavovic – od dětství
obklopen přírodou, která byla patrně tím prvotním impulzem, který nasměroval jeho životní
cestu. Krajinářské motivy jsou stále jedním
z hlavních témat jeho obrazů.
Samostatná tvorba, hlavně malba, jej přitahovala od dětství. Už na základní škole navštěvoval kurzy malby u profesora Berky v Havířově.
Nejprve se vyučil malířem a lakýrníkem, poté výtvarnou propagaci. Studoval i u známých malířů

– Otipky, Mokráška, Knoppa a Formana.
Dlouhá léta pracoval na oddělení propagace
Dolu Staříč, kde vytvářel plakáty a různé propagační předměty. V soukromí však stále maloval
krásné, osobité obrazy krajin, zátiší, figurální
kompozice. Jeho díla překypují svou barevností,
podpořenou dramatickými tahy štětce. V posledních dílech je však již možné shledat určitou
umíněnost jak v kompozici, tak i v barvě.

Dajana Zápalková

Kostel sv. Václava v Bašce.

Město Frýdlant nad Ostravicí a Český svaz
bojovníků za svobodu
Vás srdečně zvou na pietní akci

Dne 09. 11. 2018
od 11:00 hodin
na hřbitově
ve Frýdlantu nad Ostravicí

čtvrtek 22. 11. Autorské čtení Moniky Janákové

17.30
DOVEDEŠ POROZUMĚT TAJNÉ ŘEČI PŘÍRODY?
cert
knihovna
ŘEJ HAVELKA
A 11.
JEHO
MELODY
MAKERS
sobota 24.
XV. FRÝDLANTSKÁ
TANČÍRNA
19.00
velký sál Kulturního centra
PSODIE V MODRÉM
POKOJI
aneb
George
Gershwin a Jaroslav Ježek - dva muži
Vstupné
120 Kč, vstupenky
možno
zakoupit v TIC.
nebem a úterý
jazzem
27. 11. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00v ADVENTNÍ
večer se ponese
duchuVĚNCE
porovnání hudebního talentu dvou velikánů – Jaroslava
klubovny Kulturního centra
vstup
zdarma
a a George Gershwina.
ý sál Kulturního
čtvrtek 29.centra
11. PĚVECKÝ SBOR CHORUS Z OSTRAVY
18.30
sál ZUŠ
pné 490 Kč, 450 Kč,
vstupenky možno rezervovat v síti Ticketportal a následně
pátek 30. 11. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU a koncert PETRA KOLÁŘE
upit v TIC.
Vystoupení místních škol, školek a spolků, adventní trhy.
náměstí

Připravujeme:
neděle 2. 12.
16.00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Mikulášská nadílka s Jiřím Hadašem
ANDĚLSKÉ HRÁTKY S MIKULÁŠEM
Během představení všechny děti dostanou sladkou nadílku.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 80 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.

a

B

F

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

Kultura

Advent

ve městě
Frýdlant nad Ostravicí
Akce konané na Náměstí
30. 11. Rozsvěcování
vánočního stromu
30. 11. Vánoční jarmark
12. 12. Česko zpívá koledy
Akce konané v Kulturním
centru
27. 11. Tvořivé dílny
a výroba adventních
věnců
2. 12. Andělské hrátky
s Mikulášem
5. 12. Vánoční koncert
skupiny

Fragile

Na akce Vás srdečně zve Kulturní centrum
Frýdlant nad Ostravicí p.o.

www.kcfno.cz

uvádí pohádku

Děti se stávají součástí pohádky, promění se na zvířátka a
společně s herci si také zatančí.

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí
V neděli 11.11.2018 v 16 hodin
Vstupné 50,- Kč
Každé dítě dostane u vstupu jako dárek od divadla tety Chechtalíny
čerstvou koblížku.
Vhodné po děti již od 3 let.
Vstupenky se budou prodávat na místě od 15:00 hod.
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Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

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

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

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

Lumír Matula,
oprava elektroniky

NABÍDKA
PRÁCE
NÁSTUPNÍ BONUS 10 000 Kč
+ NADSTANDARDNÍ OHODNOCENÍ
▼Specialista třídění řeziva a kulatiny

▼ Specialista
třídění
řeziva a kulatiny
▼Podnikový
automechanik
▼Provozní elektrikář
▼ Podnikový
automechanik
▼řidič VZV, řidič kolového nakladače
▼ Provozní elektrikář
▼obsluha dřevozpracující linky

Své životopisy zasílejte na e-mail:
michaela.adamkova@mm-holz.com
Více informací na telefonním čísle:
+420 558 452 212
Mayr–Melnhof Holz Paskov s.r.o.
Staříč 544, 739 43 Staříč
www.mm–holz.com

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

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

Koupím zděnou
rekreační
nemovitost nebo
menší rodinný dům
v okrese
Frýdek-Místek.
Původní stav
výhodou.
Peníze mám
v hotovosti.
Děkuji
za nabídky.
Tel. 724 670 515

RENOVACE STŘECH A FASÁD
Provádíme:
Vysokotlaké čištění střech fasád a jiných povrchů
vodním paprskem 250 bar.
Vysokotlaké lakování kovových konstrukcí,
betonových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.
Nátěry fasád a střech vysokotlakým stříkacím
strojem GRACO, WAGNER a STORCH.
Práce provádíme z lana, lezeckou technikou
nebo z hydraulické plošiny.
Doprava a rozpočty zdarma.
Příjmáme objednávky na rok 2019.
info@barvadomova.cz www.barvadomova.cz
tel. 730 508 310 p. Hanke

Pro inzerci volejte 603 249 743
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