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Rekonstrukce vodního díla Šance byla zdárně ukončena

BESKYDY – Zástupci vedení měst a obcí
Pobeskydí si byli počátkem listopadu prohlédnout, jak se podařilo vylepšit parametry vodního díla Šance na řece Ostravici, které je svou
výškou 65 m spolu s hrází nádrže Slezská
Harta nejvyšší hrází v našem regionu a patří
k nejvyšším v ČR. Poprvé od svého dokončení v roce 1969 prošla přehrada celkovou
rekonstrukcí, která zajistí její zvýšenou bezpečnost a spolehlivý provoz.
„Frýdlant nad Ostravicí je takzvaně „první
na ráně“, takže je pro nás samozřejmě důležité, že se podařilo takto významně vylepšit
její odolnost vůči extrémním situacím, kdy by

NA ŠANCÍCH: Starostka Frýdlantu Helena Pešatová s předsedou Regionu Beskydy
Karlem Deutscherem a bývalým právníkem
frýdlantského městského úřadu Radovanem
Hořínkem. 
Foto: Petr Pavelka

si nyní měla poradit nejen se „stoletou“ vodou,
jejíž sílu si umíme alespoň přibližně představit,
ale vodohospodáři tvrdí, že umožní převést
profilem přehrady i extrémní povodeň s dobou
opakování 10 000 let,“ hodnotila počin Povodí
Odry starostka Frýdlantu Helena Pešatová.
Stavební činnost představovala široký
okruh prací, zaměřených na zvýšení kapacity objektů pro převádění povodní, na zvýšení
koruny a stability hráze a těsnění jejího podloží, na monitoring veličin nutných pro provoz
i vyhodnocení stavu vodního díla. Významnou
částí byly masivní zemní práce na sesuvu Řečica, vedoucí ke zvýšení jeho stability. Rekonstrukce byla zahájena v září 2015, trvala tři
roky a stála téměř půl miliardy korun.
Stavba byla financována Ministerstvem
zemědělství ČR v rámci dotačního programu
„Podpora prevence před povodněmi III“ a financována byla také z vlastních prostředků
státního podniku.
„V současnosti může probíhat regulovaně
plnění nádrže s omezením rychlosti stoupání
hladiny na maximálně metr za týden a s přestávkami pro ustálení stavu hráze. Podrobná
budou v době napouštění nádrže měření technického a bezpečnostního dohledu. Nádrž
bude zkušebně napuštěna až po úroveň bezpečnostního přelivu. V současné době k dosažení bezpečnostního přelivu schází zhruba
osm metrů. Další postup plnění nádrže závisí
na meteorologické situaci, která ovšem není
za současného sucha příznivá,“ sdělil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Petr
Březina.
Vodní dílo Šance je nyní v souladu s přísnějšími technickými standardy a může spolehlivě sloužit jako významný zdroj pitné vody,
k ochraně Pobeskydí před povodněmi i k eliminování negativních dopadů sucha.  (pp)

PO REKONSTRUKCI: Šance zapracovaly na bezpečnosti. 

Lednová Tříkrálová sbírka Charity

MIKROREGION – My tři králové jdeme
k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato známá melodie rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha z vás. A to díky Tříkrálové sbírce,
největší sbírkové akci v České republice.
„Tříkrálová sbírka je primárně o setkání,
potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin,
ale podle mě spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a popřání všeho dobrého
v novém roce. V tomto smyslu je završením
Vánoc – předáním vánočního poselství do našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou,
ale je spojena s příležitostmi, kde se potkat –

Do projektu Senior Taxi se hodlá zapojit více obcí
MIKROREGION – Středisko sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí zahájí
od 1. ledna 2019 po dohodě s obcemi mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy provoz služby
Senior Taxi.
Do projektu se zapojily tyto obce: Čeladná,
Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Pržno,
Pstruží a Staré Hamry. Tato služba je určena
občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm
ve zmíněných obcích a osobám v nepříznivé sociální situaci v důsledku zdravotního stavu, kteří
jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P ve věku
40+, s trvalým bydlištěm v příslušné obci. Cílem
projektu je zpřístupnit, usnadnit seniorům a osobám se zdravotním postižením návštěvy lékařů,

zdravotnických zařízení ve Frýdlantě nad Ostravicí, ale například i Nemocnice Frýdek-Místek,
Fakultní nemocnice Ostrava Poruba, Nemocnice Třinec a Nový Jičín, stejně jako lékáren.
Občanům, kteří spadají do okruhu osob
oprávněných čerpat tuto službu, vydá příslušný obecný úřad průkaz, který je opravňuje
k využívání přepravy osob službou Senior
Taxi. K vydání průkazu potřebujete občanský
průkaz a fotografii o rozměrech 35 x 45 mm.
Průkaz je vydán bezplatně.
Provozní doba služby Senior Taxi bude
v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin. Doprovodu handicapované osobě je služba Senior Taxi poskytovaná bezplatně. Cena za 1

kilometr je stanovena na 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma. Přepravu službu Senior Taxi
si můžete objednat od 2. 1. 2019 na tel. čísle:
776 241 220.

složení znovu zvolili své orgány, schválili rozpočet na další rok a sdělili si základní body
spolupráce na další období.

ZASEDÁNÍ MIKROREGIONU: V novém složení bylo nutné zvolit nové orgány sdružení a nastavit cíle pro další rok i výhled na celé čtyřleté období. 
Foto: Petr Pavelka

Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setkání
koledníků a koledy,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.
Tříkrálová sbírka ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi proběhne příští rok již poosmnácté.
Letos se díky vaší štědrosti podařilo celkem
vybrat 2 268 959.
„Využití Tříkrálové sbírky je široké. Pomůže
zejména potřebným u nás v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a charitní činnosti v zahraničí. V případě
Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit více
na podporu aktivit „investičního“ charakteru.
V obecné rovině se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních
služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného
zázemí pro služby. Na všechny tyto věci se
obtížně shání prostředky z běžných zdrojů,

a přitom jsou velmi důležité, protože abychom
se mohli o naše klienty postarat, musíme se
k nim dostat a zajistit jim pomyslnou střechu
nad hlavou. Jsou to tedy investice do našich
klientů,“ doplnil Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1.
do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových
pokladniček, příspěvkem na účet nebo zasláním DMS.
Výtěžky v obcích mikroregionu: Frýdlant
nad Ostravicí – 233 454 korun, Staré Hamry –
12 046 korun, Lhotka – 358 259 korun, Baška
– 111 243 korun, Pržno – 28 674 korun, Ostravice – 47 393 korun, Malenovice – 30 035
korun, Metylovice – 71 342 korun, Fryčovice
– 60 768 korun, Pstruží – 35 436 korun, Janovice – 63 237 korun, Bílá – 15 037 korun.

Jana Opluštilová,

koordinátor Tříkrálové sbírky

slovo starostky
Jeden z automobilů služby Senior Taxi.

Mikroregion zasedal v novém složení

MIKROREGION – Poprvé po komunálních
volbách se potkali zástupci obcí Zájmového
sdružení Frýdlantsko-Beskydy, aby v novém

Foto: Petr Pavelka

Vedle úplných nováčků je i dostatek těch
„ostřílenějších“, a tak nikdo nemá strach, že
by se nepodařilo zachovat kontinuitu činnosti,
která je zaměřena na vzájemnou spolupráci
pobeskydských obcí v nejrůznějších oblastech, včetně turistického ruchu.
Předsedou sdružení se stala Helena Pešatová z Frýdlantu nad Ostravicí, která bude
mít k ruce dva zástupce coby místopředsedy
– Petra Blokšu z Pržna a Michaelu Šebelovou
z Kunčic pod Ondřejníkem. První dva jmenovaní budou mikroregion zastupovat i na valném shromáždění Regionu Beskydy.
Byla schválena výše členského příspěvku
obcí, návrh rozpočtu na rok 2019 a byly přiblíženy některé otázky vydávání společného
zpravodaje Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy, který se nadále bude zaměřovat na pozitivní dění v obcích. V závěru přítomným starostům a jejich zástupcům Otakar Herman,
tajemník Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností, vyložil, kolik povinností je
na ně naloženo v souvislosti s mimořádnými
událostmi. 
(pp)

Vážení spoluobčané,
čas neúprosně odměřil další rok, který se blíží ke svému závěru.
Dříve však, než nastane čas bilancování toho, co se nám povedlo
a co bude třeba udělat napřesrok, je třeba si užít přicházejících svátků. Vstoupili jsme do adventu.
Na náměstí jsme společně rozsvítili vánoční strom, doma pečeme
cukroví, balíme dárky. Chvojí už provonělo dům, snítky jmelí ozdobily
naše příbytky. Není proč si tuto atmosféru kazit zbytečným shonem. Toto
období by mělo charakterizovat zklidnění našeho počínání, ale opak je
mnohdy pravdou. V zaměstnání před koncem roku finišujeme a doháníme drobné resty. Přejeme si,
aby se naše příbytky leskly a zářily čistotou a vše bylo připraveno na tento výjimečný sváteční čas.
Poselství Vánoc se nese v duchu neopakovatelného pocitu pohody, lásky a porozumění. Není
snad jiný čas, kromě letních prázdnin, který by děti milovaly více než toto sváteční období, ve kterém
se i dospělí dovedou doslova „vytrhnout“ z pracovního nasazení. Přichází čas pro vzájemné setkávání. Jednotliví členové rodiny jsou si najednou blíže, navštěvujeme sousedy, scházíme s kamarády i těmi, na které nám v průběhu roku nezbyl čas. Věřím, že letošní svátky budou přesně takové.
Příležitostí, jak navodit tu pravou vánoční atmosféru a setrvat v ní až do Nového roku, budeme
mít jako každoročně i v našem městě mnoho. Čekají nás koncerty, koledování, besídky, jarmarky…
Jistě si nenecháte ujít koledování s Kotkovou muzikou, koncert Pěveckého sboru Janáček
i skupiny S.R.O., Frýdlantský hudební spolek zve na „Vánoční ohlédnutí“. Jistě se setkáme
a možná i společně zapíváme na náměstí při akci Česko zpívá koledy a stejně jako vloni budeme mít příležitost se pozdravit a popřát si do nového roku při novoročním ohňostroji 1. ledna.
Dovolte mi předat vám všem přání nádherných a ničím nerušených vánočních svátků, zdraví, pokoj a klid uprostřed rodiny a přátel. Užívejte si těchto chvil, neboť setkání s blízkými, vůni
skořice, perníku a myrhy vám už v lednu nic nenahradí.
Proto se na chvíli zastavte … Buďte spolu… A mějte se rádi!

S úctou Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí, inzerce

Listopad v ZŠ T. G. Masaryka

Příjemné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody
v novém roce 2019
přejí
Helena Pešatová
starostka města
Frýdlantu nad Ostravicí

David Pavliska
místostarosta města
Frýdlantu nad Ostravicí

Krabice od bot potěší chudší
Moc děkujeme občanům, kteří se již zapojili do předvánoční akce Krabice od bot,
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).
Podle zkušeností z minulých let se nedostává
především na děti ve věku 10–17 let. Budeme tedy rádi, když budete myslet také na tuto
věkovou kategorii. Každopádně na každý
dárek vždy viditelně vyznačte věk a pohlaví
dítěte. 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. 2018 – 9. 12. 2018 pondělí až čtvrtek od 8
do18 hodin, pátek 8–15 hodin. Ze sběrných
míst pak před Vánocemi organizátoři zajistí
převoz krabic 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, 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

S projektem Erasmus+ v Německu
Ve dnech 14.–20. října jsme v rámci projektu Erasmus + Exceptional Technique in
Everyday Issues and More navštívili partnerskou německou školu ve Friedlandu.
Díky obětavé práci naší koordinátorky Soni
Macurové jsme dostali možnost bydlet v rodinách a poznat německou kulturu. Zaujala nás
převážně architektura. Malé cihlové domky
jeden vedle druhého vytvářejí nádhernou
a pohodovou atmosféru města.
Toto bylo již čtvrté a zároveň poslední setkání partnerských škol, díky kterému jsme
získali nové kamarády taky ze středních škol
v Pola de Siero, Španělsku a Toulouse, Francii. V tomto projektu jsme sestavovali roboty,
závodili s nimi a taky jsme se starali o životní
prostředí. Zajímali jsme se o znečištění Baltského moře, které jsme potvrdili průzkumem
na pláži. Našli jsme přes jeden tisíc kusů odpadků na cca 20 metrech čtverečních.
Rovněž jsme se zabývali sestavováním
povídek do knihy a jejich ilustrací v rámci
workshopů. Jednalo se o sci-fi povídky, které
napsali studenti výše zmíněných škol během
projektového období.
Součástí projektu bylo i provedení hry

Karla Čapka R.U.R. Každá zúčastněná škola
zahrála a natočila jedno dějství. Také jsme
si zahráli společně bowling, navštívili Neubrandenburg a Berlín, který byl i naší poslední zastávkou před cestou domů. Viděli jsme
AlexanderPlatz, Brandenburskou bránu, Berlínskou televizní věž a zahráli si počítačové
hry v Muzeu počítačových her.
Navázali jsme silná přátelství s našimi německými kamarády a doufáme, že se někdy
navštívíme i mimo tento projekt.
Pokud chcete získat více informací o projektu, navštivte výstavu fotografií pořízených
během jednotlivých projektových setkání,
rovněž zde uvidíte i některé ilustrace a můžete si přečíst i sci-fi povídky. Výstava se koná
v Městské knihovně ve Frýdlantě nad Ostravicí a potrvá do konce ledna 2019. Podrobné
informace o projektu získáte na webu https://
svo871.wixsite.com/robotics.

Jana Gistingerová a Jiří Novák,

Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

První čtvrtina školního roku je za námi, školáci momentálně jedou na plný plyn. Nejmenší
už znají první písmena i číslice, starší pronikají
do tajů jednotlivých předmětů, snaží se je co
nejlépe naučit. K tomu všemu nechybí doplňkové aktivity. O tom všem je i náš dnešní článek
z Tégeemky.
Prvňáci už čtou ve Slabikáři
Věděli, že existují, sem tam nějaké poznali,
ale použít je v praxi bylo pro ně ještě donedávna
velkou neznámou. O kom je řeč? No přece o písmenkách a našich prvňáčcích. Když se s nimi
začali postupně seznamovat, čekalo je nejprve
tzv. předslabikářové období. Proces, kdy se dítě
musí naučit spojit k sobě dvě hlásky, vytvořit
slabiku a poté poskládat slovo, je takovým malým zázrakem. A možná proto, že tím úvodním
slovem je „máma“, ta, která stála i na počátku
života a učila nás mluvit, možná právě proto se
pak pustí s chutí i do slov dalších, začnou skládat
věty a počátek čtení je na světě. Přípravné období končí a ke slovu přichází první kniha, kterou
měl v ruce každý z nás a tou je Slabikář.
My jsme si v Tégeemce z této chvíle udělali
již poněkolikáté za sebou slavnostní okamžik
a využili vzájemné spolupráce mezi nejmenšími žáky s jejich patrony z devítky. Ti zavítali
ve druhém listopadovém týdnu ke svým malým
kamarádům, aby si jednak vyposlechli, jak jim
už jde čtení, ale hlavně proto, aby jim předali
nový Slabikář, podpořili je a popřáli jim jeho
úspěšné zvládání.
Přátelská atmosféra této chvíle vypovídala
nejen o vzájemné náklonnosti věkově odlišných žáků, ale také o tom, že si možná ti starší uvědomili, jak náročné bylo ve škole začít
a kolik se toho již za těch devět let stihli naučit.
Jsme rádi, že tato spolupráce funguje.
Tamtam opět boduje,
tradice smaltování pokračuje
Každý, kdo zažil v životě nějaký úspěch, ví,
jak těžké je udržet si rozjetý standard a pokračovat ve stejných kolejích. Své o tom ví mnozí
sportovci, umělci, a u nás v Tégeemce i redak-

Prvňáčci s deváťáky při předávání Slabikáře v ZŠ TGM.
toři časopisu Tamtam. Již několik let drží svoji
úspěšnou pozici mezi školními časopisy nejen
v našem kraji, ale i v celé České republice.
Šéfredaktorka paní učitelka Lenka Ševčíková
se pro něj stále snaží vymýšlet nová témata,
upoutat nejen vzhledem, ale i novým obsahem
a grafikou. O tom, že se jí její práce daří, svědčí
i další úspěch našeho Tamtamu na podzimní
celostátní soutěži Školní časopis roku v Brně.
Z celkového počtu 40 se ten náš umístil na 10.
místě a v hlasování všech redakcí jsme získali
krásné 2. místo, tzn., že se náš časopis skutečně líbí českým dětem.
To, co si dále získalo v Tégeemce své příznivce, je i frýdlantská tradice smaltárenství.

Ani v letošním roce nechyběla paní učitelka Iva
Šlesingerová se svými svěřenkyněmi již počtvrté
na listopadovém projektu Hledáme nové talenty.
Všechny zmíněné projekty úspěšně prezentují Základní školu T. G. Masaryka na veřejnosti a my jsme rádi, že se nám je daří uskutečňovat. S blížícími se svátky vánočními se nabízí
myšlenka vzájemné sounáležitosti, spolupráce
a snahy o dobrou, společně vytvořenou věc.
Nejde o to, být první. Jde o tradice, mezilidské
vztahy a společné zážitky. Ty z těchto aktivit
vyplývají a my přejeme i vám všem, ať jsou
i vaše Vánoce klidné, pohodové a laskavé, prožité s těmi, které máte rádi. Šťastné
a veselé přeje všem ZŠ TGM! 
lg

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
oznamuje, že:
ve čtvrtek
27. 12. 2018
budou úřední hodiny pro veřejnost
(8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 h.)
v pondělí
31. 12. 2018
bude městský úřad uzavřen

jubilea
V měsíci říjnu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jiří Kaňák, 80 let, Frýdlant
paní Alena Klimundová, 80 let, Frýdlant
V měsíci listopadu 2018 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Čestmír Pavlásek, 85 let, Frýdlant
paní Jaroslava Majerová, 92 let, Frýdlant
paní Ludmila Dušíková, 86 let, Frýdlant
paní Vlasta Kociánová, 90 let, Frýdlant
pan Jiří Anděl, 80 let, Frýdlant
paní Jarmila Gajdová, 80 let, Frýdlant

Blahopřejeme
všem oslavencům

Úspěšní redaktoři Tamtamu ze ZŠ TGM na soutěži v Brně.

Úspěch závodníků WINGS

Frýdlantský sportovní spolek Wings team
zakončil svou nejlepší sezonu v seriálu offroadmaraton. V letošním roce získal mistrovský titul
v kategorii čtyřkolek mistr quad veterán (Martin
Kuchař), motorkáři v kategorii pohár E2 získali
titul mistra (Lukáš Kočajnar) i vicemictra (Ondřej
Perutka). Úspěch motorkářů našeho mikroregionu zpečetil v kategorii mistr E1 Vojta Sekanina
(letos jedoucí za Enduro team Palkovice). Velký

úspěch letos zaznamenala také posádka vozu
Suzuki Vitara v kategorii speciál do 2000 ccm
titulem vicemistra (Alexandr Semenov, Lada Semenovová, Martin Mikošek, Jiří Zbořil).
Za všechny naše členy děkuji našim sponzorům a podporovatelům a slibuji dobré výsledky
i v další sezoně offroadmaratonu a také při účasti
našeho týmu na Intercontinental rally s cílem v senegalském Dakaru. 
Alexandr Semenov
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Staré Hamry

Slavnostní ukončení rekonstrukce
přehrady Šance – více bezpečnosti

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2019
hodně osobních a pracovních úspěchů
přejí všem občanům
starostka, místostarosta, zastupitelé
a zaměstnanci obecního úřadu ve Starých Hamrech.

100 let od vyhlášení samostatnosti
a ukončení I. světové války

V letošním roce si celá naše republika připomínala významné výročí 100 let od vyhlášení samostatnosti Československého státu.
Nejinak tomu bylo ve Starých Hamrech, kde
jsme si tento významný okamžik našich dějin
připomněli v sobotu 27. října. Oslavy jsme pojali
v duchu 10. výročí samostatnosti.
V kostele sv. Jindřicha byla sloužena mše svatá za padlé vojáky a legionáře. Zazněl Svatováclavský chorál a část symfonické básně Vyšehrad
Bedřicha Smetany. Pak zástupci obce, hasiči,
zástupci Klubu historických vozidel z Frýdku-Místku společně se senátorem J. Carbolem a občany
položili kytičku k pomníku padlých a vzdali jim úctu
při národních hymnách a tónů písně „Ach, synku,
synku“.
Pro hodnocení letošních oslav si dovolím použít
slova z hodnocení oslav minulých, slova kronikáře
z r. 1928: Průběh oslav byl důstojný, slavnostní
a zanechal u obyvatelstva hluboký dojem.

Z kalendáře akcí
7. prosince: Výlet ZŠ do Valašského muzea
v přírodě
7. prosince: Mikulášská nadílka
8. prosince: Mikulášský turnaj ve stolním
tenise
15. prosince: Zájezd na adventní trhy
do Brna a sklípku do Velkých Pavlovic

Změna ordinačních hodin
dětského lékaře
Ordinace dětského lékaře bude
od 6. 12. 2018 do 25. 4. 2019
ve čtvrtek do 11.00 hodin na Ostravici.

Vyřezávaná dýně vítala účastníky Svatomartinského lampionového průvodu…
Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a život bez nehod
vám v roce 2019 přeje
Spolek dobrovolných hasičů
Staré Hamry.

14. ROČNÍK MIKULÁŠSKÉHO
TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
KDY: 8. prosince
KDE: Kulturní dům Staré Hamry
PREZENTACE VŠECH KATEGORIÍ:
8.30–9.00 hodin
STARTOVNÉ: 30 Kč, děti ZDARMA
Sálová obuv povinná!!!
Bohaté občerstvení a hodnotné ceny
zajištěny.
Pořádá Obec Staré Hamry,
SDH Staré Hamry, SK Los Hamros

Prosinec 2018

Krátké záběry z oslav na Starých Hamrech jste
mohli zhlédnout v sobotních a nedělních hlavních
zprávách České televize (27. a 28. 10.). Bylo potěšující vidět záběry ze Starých Hamer zařazené
mezi záběry oslav z velkých měst.
V neděli 11. listopadu ve 13.30 hodin se rozezněly na několik minut zvony v obou kostelích
na Starých Hamrech, a nejen na Starých Hamrech, ale v celé republice. Zvoněním jsme si
u nás poprvé připomněli výročí konce první světové války a symbolicky jsme tak uctili památku
padlých v této válce.
První světová válka byla ukončena před 100
lety dne 11. 11. 1918 mírovou smlouvou uzavřenou ve Francii.
Tradice zvonění na připomínku konce války
je doma ve Velké Británii, kde se 11. listopadu
v 12.30 tamního času (13.30 SEČ) po celé zemi
tradičně rozeznívají zvony k uctění obětí této první
velké války a připomenutí jejího konce.

jubilea
V měsíci prosinci 2018 oslaví
své životní jubileum:
Paní ALENA ZÁPALKOVÁ – 60 let
Paní ZDENKA HOLINKOVÁ – 65 let
Paní MARTA LUKEŠOVÁ – 75 let
Pan FRANTIŠEK ČERVENKA – 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Statistika návštěvnosti
elektronické úřední desky

V červnu letošního roku byla na budovu OÚ
instalována elektronická úřední deska. Její pořízení vedlo k zjednodušení a sjednocení procesu vyvěšování dokumentů. Níže uvádíme
přehled její návštěvnosti.
červen 191 na webu + 345 na úřední desce
červenec 199 na webu + 43 na úřední desce
srpen 247 na webu + 59 na úřední desce
září 102 na webu + 11 na úřední desce
říjen 77 na webu + 30 na úřední desce
Dále se dá vyčíst i denní návštěvnost, např.
3. 8. 2018 byla návštěvnost přes 70.

Změna pracovní doby
o vánočních svátcích
na Obecním úřadu
ve Starých Hamrech

V pondělí 5. listopadu proběhlo slavnostní
ukončení rekonstrukce přehrady Šance.
Rekonstrukce byla zahájena v roce 2015
a v jejím průběhu byl vybudován nový přeliv, skluz
a vývar. Byla navýšena a upravena koruna hráze
včetně nového vlnolamu. Došlo k rozšíření hráze
přehrady a zcela znova byla vystavěná budova
provozního střediska.
Současně probíhalo zajištění sesuvu jižního
svazu Čuplu, a to odtěžením silné vrstvy zeminy,
až na smykovou plochu. Provedené opatření by
mělo zabránit ujíždění svahu do údolí.
Teď přehradu čeká pomalé napouštění a zatěžkávací zkouška. Jak dlouho bude napouštění
přehrady trvat, záleží na množství srážek.
Koruna hráze bude pro turisty a běžné návštěvníky zpřístupněna až na začátku příštího roku.

Trocha historie ke stoletému výročí

Proslov historika David Pindura přednesený
na oslavách 100 let samostatnosti Československa 27. října 2018 v kostele ve Starých Hamrech:
Poté, co se v dopoledních hodinách v pondělí
28. října 1918 veřejnost v Praze dozvěděla o nótě
rakouského ministra zahraničí hraběte Gyuly
Andrássyho, hovořící o bezpodmínečném přijetí
podmínek příměří, vyložila si ji jako konečnou kapitulaci rakousko-uherské monarchie a v ulicích
Prahy byl spontánně vyhlašován samostatný československý stát. Prohlášením Národního výboru,
jehož zástupci se neprodleně postavili do čela
převratu, v podvečer téhož dne vstoupila v život
Československá republika. Rychle se šířící zpráva
vedla u českého obyvatelstva ke spontánním projevům nadšení doprovázeným na mnoha místech
strháváním a ničením výsostných znaků a dalších
symbolů staleté habsburské monarchie. Ve snaze zamezit násilnostem, rabování a případnému
vyřizování účtů s dosavadními stoupenci mocnářství byl oficiálně podporován slavnostní ráz oslav
těchto přelomových událostí novodobých dějin
českého národa. Řada řečníků vysvětlovala obyvatelstvu význam nové situace, vyhrávaly kapely
a konaly se organizované pochody. Pořádkovou
službu zajišťovali dobrovolníci především z řad
sokolů, junáků, členů matic a dalších vlastenecky orientovaných českých spolků a organizací aj.
Dlužno říci, že bezprecedentní hrůzy světové války
a nyní i rozpad staletých monarchií otřásly všemi
jistotami západní civilizace. Také obyvatelé českých zemí již dávno ztratili důvěru ve své dosavadní elity. Vznikaly a postupně se etablovaly nové
ideologie a režimy. S nimi byla pochopitelně spjata
velká očekávání. Lze hovořit o nadšení bodu nula,

kdy ve společnosti zavládne přesvědčení, že věci
lze nadále pojímat nově a lépe.
V tehdejší obci Staré Hamry rozkládající se
pouze na pravém – slezském břehu řeky Ostravice (připomeňme, že k obci Staré Hamry v té době
náležel i Mazák a osada Hamrovice, dnes Ostravice), byly tyto zprávy po čtyřletých útrapách Velké
války rovněž přijaty s nemalým nadšením. Vždyť
ze 180 zdejších mužů, kteří nastoupili za světové
války vojenskou službu, se jich domů již nikdy
nevrátilo přes 60, jejich jména připomíná od roku
1928 pomník před kostelem. Rovněž z horní části tehdejší obce Ostravice (z Hutí pod Smrkem,
Samčanky, Bílé, Mezivodí, Baraní, Bezkydu) padlo nebo zůstalo nezvěstných 24 bojujících mužů.
Jejich jména připomínají pomníky padlých v Bílé
a Ostravici. Tito otcové, synové, bratři padli, zemřeli následkem onemocnění či zůstali nezvěstnými. Více než 10 starohamerských mužů postupně
vstoupilo do řad československých legií bojujících
za národní suverenitu.
Starohamerský kronikář Karel Brumovský
k tomu napsal: Válka jako orkán letěla Evropou
a kde se zastavila, ubohý kraj a ubozí lidé. Všichni
jsme stáli plných pět roků pod železnou její kázní, ubozí vojáci na frontách, raněni ve svých bolestech a zoufalství. Chudobná horská obec byla
podrobena často opakovaným vojenským rekvizicím potravin, zásob, z kostelů a zvoniček byly
rekvírovány zvony (z farního kostela sv. Jindřicha
tři zvony, z kostela Panny Marie na Gruni dva zvony, také z evangelického kostela v Hamrovicích),
sbírány další kovy a suroviny, obecní rozpočet zatížily povinné válečné půjčky státu, výuka ve všech

čtyřech zdejších školách stagnovala… Chudoba,
hlad a bolest nad chybějícími muži navštívily snad
každou zdejší chalupu. Na horách bylo v roce
1918 již opravdu více než zle. Léto roku 1918
bylo extrémně suché, vyhladovělé obyvatelstvo,
hlavně děti a mládež ve velkém kosily úplavice,
tyfus a černé neštovice. Také na Samčance vypukla úplavice, šířila se do Hutí i na dolní Ostravici.
V Zadních horách řádily také prudce nakažlivé černé neštovice, jen v Bílé v roce 1918 na tuto nemoc
zemřelo přes 80 obyvatel, z toho 40 dětí. Neutěšenou situaci ve Starých Hamrech ztěžovala toho
léta přítomnost 120 vojáků z Bukoviny, kteří zde
pobývali na lesních pracích. Neštítili se krádeží, neustále obtěžovali místní obyvatelstvo a svou nepozorností dokonce zapálili les nad školou v Řečici.
V úterý 29. října 1918 došel do starohamerské
obecní kanceláře o 9. hodině ráno telegram o zřízení Československé republiky předchozího dne.
Obecní kronika to okomentovala: Lid doslechnuvše tuto zprávu, od radosti plakal, radujíce se,
že této ukrutné válce, hladu a veškerému utrpení
bude konec. 
Pokračovánií na str. 14

Informace z farnosti

V neděli po Památce zesnulých jsme s farníky navštívili taky starohamerský hřbitov, kde
jsme se pomodlili za všechny zemřelé a posvětili některé hroby. Nabízíme také touto cestou
možnost svátosti nemocných, nejlépe po telefonické domluvě (telefon farnosti: 731 625 828)
jako duchovní posilu pro nemocné lidi.
P. Andrej Slodička, administrátor farnosti

Přehled bohoslužeb v prosinci Bílá:

noví občánci
Dne 15. 11. se rodičům Lence a Tomáši
Faltýnkovým narodila dcera Anita.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé
Anetě přejeme v životě jen to nejlepší!

9. 12. v 10.30 hodin
16. 12. v 10.30 hodin
23. 12. v 10.30 hodin
24. 12. Štědrý den
v 16.00

25. 12.
1. svátek vánoční
10.30
1. 1. 2019
Nový rok 10.30

rozloučili jsme se
Dne 2. 11. 2018 zemřel
ve věku 86 let pan Alois Duží.


Nezapomenemer

čtvrtek 27. prosince – ZAVŘENO – dovolená
pátek 28. prosince – ZAVŘENO – dovolená
pondělí 31. prosince – ZAVŘENO – dovolená
SDH Staré Hamry pořádá zájezd na

ADVENTNÍ TRHY DO BRNA

s návštěvou vinného sklepa
ve Velkých Pavlovicích
Odjezd autobusu je v sobotu
15. 12. v 9.00 hodin od OÚ.
Cena 600 Kč/osobu, doprava, místní
speciality a dobré vínko zajištěno!

Plakát s vyobrazením hlavních tvůrců československé samostatnosti a národních symbolů vydaný v Chicagu koncem r. 1918 (Muzeum Těšínska)

Závazné rezervace na OÚ osobně nebo
telefonicky na tel. 558 637 310, 602 204 969.
Srdečně zvou pořadatelé.

Centrum obce Staré Hamry, světlotisková pohlednice vydaná Emilem Šlapetou v Místku, r. 1912
(Muzeum Těšínska)

Prosíme každé dítě (rodiče), aby přinesli alespoň jednu vlastnoručně vyrobenou
ozdůbku na stromečky umístěné v kulturním domě. Děkujeme.
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Lhotka

Zasadili jsme Strom republiky

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok uběhl jako voda a jsme opět v adventním čase a máme před sebou
vánoční svátky, které jsou obdobím klidu, odpočinku, rozjímání a vzájemného setkávání. Je to také období, kdy se zamýšlíme a hodnotíme uplynulý
rok a také si plánujeme rok následující a dáváme si různá předsevzetí.
Po říjnových volbách, kdy jste si zvolili nové obecní zastupitelstvo, jsem
byl na ustavujícím zasedání opětovně zvolen do funkce starosty obce. Proto
bych chtěl novým zastupitelům, ale i vám občanům, kteří jste mi ve volbách dali svůj hlas, poděkovat za důvěru, a slibuji, že s ní budu nakládat tak, abyste byli spokojeni. Věřím, že i spolupráce se
všemi zastupiteli a také s vámi občany bude nadále úspěšná a tvůrčí. Vás občany bych chtěl požádat, pokud potřebujete informace o činnosti obce, obecního zastupitelstva, pokud potřebujete radu,
pomoc nebo máte náměty či připomínky k práci obecního zastupitelstva, přijďte na obecní úřad,
kde máte dveře vždy otevřené. Jen tam vám budou poskytnuty objektivní informace a odpovědi
na vaše dotazy, případně se ptejte svých zastupitelů, kteří vám určitě rádi tyto informace poskytnou.
Jako každoročně bych vás rád pozval na tradiční 15. vánoční koncert, který se bude konat
7. prosince v 18 hodin v sále Obecního domu, na kterém vystoupí děti z mateřské školy, schola
Rosnička, folklorní soubor Pilky, cimbálová muzika Jana Pustky, pěvecký sbor Cantamus a poslechneme si muzikálové melodie Soni Jungové za doprovodu klavíristky Reginy Bednaříkové.
Tento koncert pro vás připravil nový kulturní výbor při obci Lhotka a věřím, že plnohodnotně naváže na předcházející vánoční koncerty. Ve středu 12. prosince v 18 hodin si již popáté společně
zazpíváme koledy na celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“, tentokrát se sejdeme v 17.45
hodin na prostranství před obecním úřadem.
V pondělí 17. prosince v 18 hodin vás zvu na poslední letošní veřejné zasedání obecního
zastupitelstva, kde bude hlavním bodem schválení rozpočtu na rok 2019. Po zasedání bude
tradičně dán prostor pro dotazy občanů na zastupitele obce.
S blížícím se koncem roku bych chtěl poděkovat všem občanům, bývalým i stávajícím zastupitelům, zaměstnancům obce a mateřské školy, spolkům a všem, kteří jste nám pomáhali
při zvelebení a zviditelnění Lhotky, vám, kteří nás podporujete a zajímáte se o dění v obci. Přeji
i vaším blízkým klidné prožití blížících se vánočních svátků, ať jsou plné pohody, do nového roku
hodně štěstí, pevné zdraví, osobní i pracovní úspěchy a splnění všech přání.

Zdeněk Kubala, starosta

V neděli 28. října jsme si připomenuli jednu
velice významnou událost, která se stala před
100. lety, a to založení samostatného a svrchovaného státu Československé republiky.
Na počest tohoto významného dne jsme
společně zasadili lípu – Strom republiky, který
nám bude tuto událost připomínat. Po přivítání
a úvodním slovu starosty zazněla česká a slovenská hymna v podání zpěváků souborů Cantamus a Pilky. Po tom, co jsme si společně slíbili, že budeme Strom republiky chránit a řádně se
o něj starat, aby co nejdéle předával poselství,
pro které byl vysazen, jsme společně za zpěvu
písně „Ach synku, synku…..“ lípu zasadili.
Samotného slavnostního aktu se zúčastnilo
víc než sedmdesát občanů všech věkových kategorií, kteří si přišli připomenout jak ne vždy růžové
události v historii republiky, tak i nejlepší období
v historii státu, které právě teď prožíváme.
Proto žijte a radujte se z přítomnosti, kdy si
můžete užívat nejlepší období v historii samostatného státu, a nenechte se užírat malichernostmi všedního dne. Vždyť čas je neúprosný,

historie pomíjivá a přispějme k tomu, aby naše
děti a všichni, kteří přijdou po nás, vzpomínali
jen na ty nejlepší dny.
Poděkování patří všem, kteří si i v tak nevlídném počasí našli chvilku a přišli na tento
významný den vzpomenout.

Zdeněk Kubala, starosta

Světluškový průvod
I když se letošní světluškový průvod uskutečnil přímo na Dušičky, tedy 2. listopadu, typického dušičkového sychravého počasí jsme
se obávat nemuseli. Bylo spíše nezvyklé teplo,
ostatně jako téměř celý podzim. Možná i díky
tomuto příznivému počasí se sešlo dětí i s jejich dospělým doprovodem opravdu hodně.
Společně jsme počkali u hřbitova na setmění a kolem sedmnácté hodiny vyrazil ke školní
zahradě dlouhý průvod osvětlený mnoha lampióny či lucernami. Cestou jsme minuli několik

duchů, kostlivce nebo vydlabané osvětlené
dýně. Na zahradě bylo připraveno občerstvení
pro děti i dospělé a soutěže pro ty nejmenší.
Za jejich splnění získali všichni sladkou odměnu. Některé děti si také odnesly cenu z tomboly. I pro dospělé byla připravena jedna soutěžní
otázka, která vyzkoušela jejich postřeh. Správnou odpověď neuhádl nikdo...
Myslím, že jsme se všichni společně dobře
pobavili a strávili jsme hezky čas se svými rodinami, známými nebo sousedy. 
M. V.

Lhotka se opět připojuje
k akci Česko zpívá koledy

Ve středu 12. prosince se ve Lhotce stejně
jako v desítkách dalších měst a obcích v České
republice rozezní úderem 18. hodiny zpěv koled.
Akce „Česko zpívá koledy“ se koná v České
republice posedmé a získává na stále větší oblibě. Kouzlo této výjimečné akce spočívá v tom,
že tisíce lidí po celé republice, ale i v zahraničí,
budou ve stejný okamžik a v určeném pořadí
hromadně zpívat vybrané koledy.
Lhotka se k akci „Česko zpívá koledy“ připojí
letos popáté. Všechny, kteří se chtějí do společného zpěvu vánočních koled zapojit, zveme 12.
12. v 17.45 hodin k Obecnímu úřadu ve Lhotce.
Společně se scholou Rosnička, sborem Cantamus a folklorním souborem Pilky zazpíváme
koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce Valaši a jako poslední pak
píseň Vánoce, Vánoce přicházejí. Texty koled
najdete v regionálním Deníku. Na místě bude
zajištěno malé občerstvení.

Mladí lhotečtí hasiči

V sobotu 20. října jsme se s mladými hasiči
zúčastnili branného závodu v Kozlovicích.
Na start se zde postavily dvě družstva mladších žáků, dvě družstva starších žáků a jeden
dorostenec. Soutěž se konala v areálu hasičárny a obsahovala čtyři disciplíny. První disciplínou byla střelba ze vzduchovky na špalíky pro
starší žáky a pro mladší hod míčkem na špalíky. Druha disciplína byla zkouška tísňových čísel a technických prostředků, dále následovala
buzola, kde děti musely určit sever na mapě.
Nakonec děti předvedly znalost ve vázaní uzlů.
V kategorii mladších žáků se naše družstva
umístila na 2. a 5. místě. U starších žáků se

naše družstva umístila na 1. a 3. místě. A náš
dorostenec skončil na místě prvním. 
K. T.

Předvánoční akce

Obchod se smíšeným zbožím Raganová
děkuje všem zákazníkům za věrnost, přeje příjemné prožití adventních dnů a vánočních svátků. Na důkaz, že si vážíme vaší přízně, připravili jsme odměnu, která jistě řadě nakupujících
přijde před svátky vhod. Kdo si do 19. prosince
nakoupí za 400 a více korun, bude každá jeho
účtenka zahrnuta do slosování, které se uskuteční 20. prosince. Bližší informace budou vyvěšeny na dveřích prodejny.

krátce z obce
Info k odpadům
Upozorňujeme občany, že sběrné místo bioodpadu a velkoobjemového odpadu v budově bývalého kravína je od 1.12. 2018 uzavřené a bude opět v provozu od března 2019.

Zasedání zastupitelů
Poslední letošní veřejné zasedání obecního
zastupitelstva se koná v pondělí 17. prosince
v 18 hodin v kanceláři starosty.

Kalendáře 2019
Kalendáře na rok 2019 jsou k odběru v kanceláři účetní v pracovní době obecního úřadu
za cenu 20,- Kč/ks.

Otevírací doba obecního úřadu
v době vánočních svátků
Ve dnech 20,21,27 a 31.12.2018
bude obecní úřad uzavřen.
V pátek 28.12 bude otevřeno jen do 10 hod
a přítomna bude pouze účetní.
Od středy 2.1.2019 bude obecní úřad
otevřen dle běžného režimu

jubilea
V měsíci prosinci oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Richard Stachel – 82 let
Albín Závodný – 80 let
Jan Spál – 65 let
Eva Mičulková – 50 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.
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Kulturák plný dětí

senioři informují

Z podzimní činnosti seniorů
29. září se za pěkného počasí devět seniorů vypravilo na výšlap z Bumbálky na Kmínek
a zpátky na Bílou. Kvůli frézování cesty stál autobus v koloně, a proto měl zpoždění. Po příjezdu se vydali krásnou procházkou na Kmínek,
kde poobědvali a poté se vydali lesem na Bílou,
cestou sbírali houby a velmi se jim dařilo.
Spokojeně dorazili do cíle, kde je však čekalo další nemilé překvapení. Autobus, který
měl odjíždět o půl šesté, nepřijel. Byla už tma
a zima. Někteří začali stopovat, jiní už se chtěli
ubytovat, že přenocují. Vyzváněly telefony, protože rodiny doma měly o své příbuzné obavy.
O půl osmé autobus konečně přijel a všichni se
v pořádku domů dostali. Všechno zlé vynahradila radost z krásných hub, které po zpracování
budou vonět v mnoha domácnostech.
18. října ve 13 hodin přivítali v slavnostně
vyzdobeném kulturním domě 22 jubilantů, aby
společně oslavili svá životní jubilea – 70, 75, 80,
85 a 90 let. Za účasti paní starostky, která všem
jubilantům popřála pohodu, sílu a hlavně zdraví

do dalších let, se všichni nejdřív vyfotografovali a pak si pochutnali na dobrém obědě. Každý
o sobě řekl pár vět a pak při kafíčku a dortu začala volná zábava. Při veselé hudbě, o kterou se
postaral, jako obvykle, pan Kokeš se svojí harmonikou, se rozezpíval sál. Svými vtipnými říkankami pobavili pánové Foldyna a Štyvara, zkrátka
veselá zábava se protáhla téměř do večera.
Těm, kterým zdravotní stav nedovolil se zúčastnit, posíláme alespoň přáníčko.
Věk není to, v čem poznává se stáří,
když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Všechno nejlepší k narozeninám!
25. října se s dobrou náladou v krásném počasí vydalo pět seniorů na výlet z Ostravice na Ostrý. Jako obvykle sotva se vešlo do lesa, Anička
Sanitrová našla hřib. Nechyběla ani samozřejmá
zastávka v hostinci „U Zbuja“, kde si dali zelňačku nebo halušky. Posilněni se vydali magistrálou
ke korýtku a k vodopádům, pak se stavili v „Rajské boudě“. Výlet si všichni pochvalovali.
27. října plný autobus svátečně oděných
seniorů vyjel do Českého Těšína, aby ke stému výročí republiky zhlédli krásné představení
„Písničkář“ o herci a písničkáři Karlu Hašlerovi. Podstatnou součástí hry byly písničky,
z nichž mnohé zlidověly. Představení trvalo
téměř tři hodiny, ale stálo to za to. Obdivovali
výkony herců bouřlivým potleskem.
A na co se můžete těšit v prosinci?
12. prosince se pojede do divadla v Ostravě na muzikál „Rebeka“. Zájemci nechť se
hlásí u svých úsekových důvěrníků.

Za Seniorklub Baška Marie K.

Kulturní dům byl plný těch nejmenších dětí,
narozených v tomto roce, které Obec Baška
přivítala na slavnostním vítání občánků mezi
nás – bašťanské občany.
Tato sláva vypukla v 9 hodin ráno v místním
kulturním domě a je jasné, že někteří to nestihli načas, protože miminko v tu dobu právě
„papá“ nebo dospává prokřičenou noc, takže
rodiče pak měli co dělat, aby se akce zúčastnili. Nicméně představitelé obce Baška Irena
Babicová a Jan Richter byli připraveni přivítat
26 nových občánků, z toho čtyři asi onemocněli nebo z jiných důvodů nemohli přijít.
Slavnostní setkání zahájily děti z místní základní školy pásmem písní a básní k danému
tématu, které s nimi nacvičila paní učitelka
Vladimíra Teperová. Poté starostka obce Irena Babicová ve své řeči vyzdvihla úlohu rodiny, rodičů, ale i prarodičů ve výchově dítěte.
Podotkla: „Vynaložíte ještě spoustu práce
a námahy, než z dítěte vyroste platný občan
naší společnosti. Ale jsou to jistě krásné, nezapomenutelné chvíle a okamžiky, které se
svými dětmi prožijete, vryjí se vám navždy
do paměti.“
Pak už nic nebránilo tomu, aby se rodiče přišli dle abecedního seznamu podepsat
do knihy Vítání občánků. Místostarosta pak
rodičům popřál hodně štěstí a síly k výchově
dítěte, žáci předali kytičku a plyšovou ovečku
– symbol obce Baška, která má být upomínkou
na mládí, které děti v Bašce prožijí. Upomínkou mají být i fotografie zde pořízené, které budou jistě zdobit album dětí po celý jejich život.
Zajímavostí jistě je, že deklarovaná nejčastěji používaná jména dětí v ČR– Eliška a Jakub u nás nejsou moc preferovaná. Jakuba
jsme přivítali jednoho, Elišku žádnou, ale zaznamenali jsme zde děti s neobvyklými jmény
– Alexej, Maxim, Zoe, Mia, Johanna, Bruno,
Meda...
Milé děti, tak ať rostete k radosti rodičů
a obec Baška ať se vám stane tím nejlepším
bydlištěm, kde i v dospělosti naleznete svůj
domov.  Za Obec Baška Dajana Zápalková

Zima a komunikace v obci

Obec Baška na 121. zasedání Rady obce,
konaném dne 23. října, schválila pro nastávající zimní měsíce přelomu roku 2018/2019 Plán
zimní údržby místních komunikací, účelových
komunikací a chodníků v naší obci.
Plán slouží k organizování údržby všech
komunikací a chodníků za účelem zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací, chodníků
a zvýšení bezpečností osob a majetku.
Při výkonu zimní údržby se bude používat
dostupná technologie. Plužení sněhu bude prováděno traktory s šípovou radlicí, čelní radlicí,
šikmou radlicí, které jsou opatřeny gumovým
ostřím a ručním odmetáním sněhu.
Zimní údržba bude zabezpečena
těmito firmami:
k.ú. Baška – Ing. Libor Pavlas, REAMO
k.ú. Kunčičky u Bašky – služby Obce Baška
k.ú. Hodoňovice – Richard Naisar
Malá Baška + místní část Hodoňovice za lávkou – Jiřina Herotová, Technické služby Pržno
Posyp komunikací a chodníků bude i v letošním roce zajišťovat Obec Baška vlastními
pracovníky.
Pluhování sněhu bude prováděno již
od 5 cm sněhového spádu, dále v průběhu
a dle potřeby i po jeho skončení, a to ráno,
v poledne a večer.
Schůdnost chodníku bude prováděna odmetením a oškrabáváním zmrazků ze schůdků při
spádu sněhu od 4 cm za denního světla. Posyp
nebezpečných úseků komunikací a chodníků
bude zabezpečován po pluhování.

Výkon zimní údržby chodníků bude spočívat
zejména ve zmírňování závad, vznikajících povětrnostními vlivy a podmínkami v zimním období, ve schůdnosti chodníků, a to nepřetržitě
24 hodin denně v období od 1. 11. 2018 do 31.
3. 2019. V případě opětovného zhoršení klimatických podmínek v období od 1. 4. 2019 do 30.
4. 2019 bude zimní údržba prováděna také.
Upozorňujeme občany, že je v průběhu
zimních měsíců zakázáno odstavovat vozidla
na okrajích všech úzkých místních komunikací,
kterých je v naší obci většina, a to bez ohledu
na spád sněhu. Takto odstavená vozidla blokují
výkon zimní údržby. Dále je zakázáno odklízet
sníh do Hodoňovického náhonu, potoka Porubený a ostatních vodních toků.
Apelujeme na všechny občany, aby nevytvářeli svými odstavenými vozidly na komunikacích překážku ve výkonu zimní údržby
a na výzvu Obecního úřadu Baška se aktivně
přičinili na odstraňování sněhu ve svém okolí.

Daniela Mročková, referent OÚ Baška

Podpora včelařského kroužku
Český svaz včelařů, z.s., ZO Baška, založil
v roce 2017 včelařský kroužek mládeže (VKM)
a je tak nejmladším včelařským kroužkem
v okrese Frýdek-Místek.
Za podpory Moravskoslezského kraje a jeho

Lašský král Zdeňa Viluš I.
zve všecky ludi, Lachy aji Lašky na

- sraz učastnikuv z Hodoňovic, Metylovic,Frydlanta aj.ďur na Čupku v prave poledne 31.12. 2018
- z hostinca od Čendy v Hodoňovicach vychodime všeci spolu v 10,30 hodin
- lašský král Zdeňa Viluš I. předněse novoročni poselstvi všeckym Lachum světa
- cesta spatky na zakladnu do Čendagrandrestaurantu individualna - každy podle svojich sil
- tu pojime polivky a zazpivume pěsničky při huslach a harmonice
Dobra nalada a pěsničky do kroku su vitane,
tuž přiďte, ať se eště v tym starym roku shledame!

Bohoslužby o vánočních svátcích:
Kostel sv. Václava v Bašce:
23.12. - neděle – 4. neděle adventní, v 10 hodin
24. 12. – pondělí – Štědrý den – v 15 hodin pro rodiče s dětmi
ve 22 hodin – Půlnoční mše
ve 24 hodin – kostel sv. Martina ve Skalici
25. 12. – úterý - Boží hod – v 10 hodin
26. 12. – středa - sv. Štěpána – v 10 hodin
1. 1. 2018 – úterý - Nový rok – v 10 hodin

Kaple Narození Panny Marie v Hodoňovicích:
23.12. - neděle – 4. neděle adventní, v 10,30 hodin
24. 12. – pondělí - Štědrý den – 22 hodin
25. 12. – úterý - Boží hod – v 10,30 hodin
26. 12. – středa - sv. Štěpána – v 10,30 hodin
1. 1. 2018 – úterý - Nový rok – v 10,30 hodin

dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ a také
za finanční spoluúčasti Obce Baška na tomto
projektu, jsme měli možnost do kroužku dokoupit včelařské vybavení a pomůcky potřebné pro
aktivní včelaření. V současné době tak můžeme děti sdružené v rámci VKM vzdělávat nejen
teoreticky, ale především prakticky, a to přímo
chovem vlastních včelstev. VKM tak rozvíjí své
aktivity v rámci chovu včel v praxi a je také aktivním propagátorem včelařství na akcích pro
širokou veřejnost pořádaných v rámci obce
Baška.
V současné době náš kroužek sdružuje devět členů. Pro členy VKM jsme z poskytnuté
dotace zakoupili včelín, který lze osadit až 10
úly. Z podpory Moravskoslezského kraje jsme
zakoupili celkem šest úlů – 3/4 Langstroth,
z podpory Obce Baška potom dva. Součástí
dotace byly rovněž přířezy na rámky, včetně
mezistěn, které si členové VKM s pomocí vedoucích sami sestavili a umístili do úlů, jež jsme
následně osadili včelstvy a umístili do nového
včelína. Dětem jsme rovněž pořídili ochranné
obleky. Cílem je, aby si každé dítě obhospodařovalo vlastní včelstvo. V rámci propagace
oboru včelařství již také proběhly návštěvy dětí
místní základní a mateřské školy v ZO Baška
na naší farmě, kde členové VKM seznámili
děti s životem včel a jejich vztahem k lidské
společnosti, prezentovali své dosavadní včelařské dovednosti a stali se tak pro ostatní děti
příkladem. Cílem ZO ČSV Baška bylo rovněž
zvýšit zájem dětí o tento ušlechtilý obor, kte-

rý pomáhá k rozvoji environmentálního cítění
a seznamuje děti s procesem výroby a spotřebou vlastních produktů. V budoucnu bychom
tuto spolupráci rádi rozvíjeli a již připravujeme
další exkurze.
Pro propagaci chovu včel a přilákání nových
členů jsme rovněž pořídili informační roll-upy,
s jejichž pomocí VKM propaguje svou činnost
na veřejných akcích v rámci obce Baška a celého MSK. Cílem je rozšíření členské základny
vlastního kroužku a také propagace včelařství
jako volnočasové aktivity a environmentálního
cítění.
Rádi bychom touto cestou poděkovali,
i za všechny členy VKM – mladé včelaře, za podporu našeho kroužku Moravskoslezskému
kraji a Obci Baška, bez jejichž finanční pomoci
bychom naši činnost zdaleka nemohli rozvíjet
v takovém rozsahu, jako je tomu v současnosti.
Takže ještě jednou děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
ZO ČSV Baška, z.s.

Vážení a milí spoluobčané,
máme před sebou nejkrásnější svátky v roce
– Vánoce. Přejeme vám, aby byly pro vás plné
radosti, smíchu a rodinné pohody. Užijte si také
poslední den v roce – Silvestr. Ať je veselý a možná i trochu divoký.

Starosta Petr Blokša

a místostarostka Milena Tvrdoňová

Zimní údržba s minimem komplikací?

Blíží se zima a s ní sněžení a nezbytná pravidelná zimní údržba komunikací. Žádáme občany, zejména ve staré a nové kolonii pod ústavem, aby parkovali svá vozidla na parkovacích
místech u svých domů, a ne na komunikacích!
Dále, aby si uklidili stavební materiály, které

překáží při zimní údržbě, a hlavně nemají trvale
na místních komunikacích co dělat. Odstavená vozidla významně komplikují údržbu a také
může dojít k jejich poškození! Pokud budou tato
pravidla respektována, může být úklid sněhu
mnohem jednodušší a kvalitnější.  OÚ Pržno

Stolní kalendáře do každé rodiny

Obec Pržno stejně jako každý rok i letos
připravuje stolní kalendáře. Na fotografiích
tentokrát nebudou momentky z akcí, ale různá
zákoutí z naší obce a blízkého okolí. Kalendář bude opět připomínat občanům důležité
termíny plateb, ale i příjemnější události, jako

je Mikulášský jarmark, Zimní hry, Den obce či
smažení vaječiny a stavění máje.
Kalendáře budou hotové tento měsíc, každá domácnost obdrží jeden zdarma. Občané
o nich budou informováni prostřednictvím sms
zprávy či emailu.

V souladu se záměry a cíli nově vzniklého zastupitelstva se podařilo již v průběhu října zahájit
zkrášlovací proměnu dalších ploch v obci, a to
výsadbou nové okrasné zeleně.
Dle návrhu Anny Javorkové a současně s její
výraznou pomocí byla realizována výsadba
okrasných rostlin v okolí parkoviště před kos-

telem a také vedle nových sportovišť. Přípravu
ploch pomáhal řešit se svou technikou Miroslav
Andrle st. Samotná výsadba již byla na bedrech
vlastních obecních zaměstnanců, kteří odvedli
kus dobré práce a patří jim za to velká pochvala.
Nyní se už můžeme těšit na jaro, které přivede
celé dílo do očekávané krásy.  Petr Blokša

Výsadba okrasné zeleně

Novinky v odpadech

Takřka každý měsíc na stránkách měsíčníku řešíme odpady a jejich třídění. Nejinak
tomu bude i v tomto prosincovém čísle. Ale
s ohledem na sváteční čas přinášíme pouhou
zmínku o připravované změně.
Bude se jednat pilotní projekt, nápad, který
by měl motivovat občany k ještě větší míře třídění, případně odměnit ty, kteří tak již běžně
činí. Tato změna umožní poctivým třídičům významně snížit náklady na svoz odpadů. Podmínkou bude přihlášení se do vyhlášeného
Programu zodpovědného nakládání s odpady,

s názvem Třídím zodpovědně, a proto ušetřím. Podmínky jsou zveřejněny na webu obce,
případně můžete získat bližší informace přímo
na Obecním úřadě Pržno. Podrobnější informace budou zveřejněny také v lednu 2019.
Princip není složitý. Zájemce se přihlásí k měsíčnímu svozu odpadů a zaplatí tak jen poloviční poplatek za odpady. To je celé. Pokud
někdo namítne, že není možné vyjít s jednou
nádobou na měsíc, tak věřte, že je. Desítky
občanů tak v obci třídí a funguje to také jinde.

Petr Blokša

Halloween s Mašinkou se vyvedl

Rodinné centrum Mašinka uspořádalo v sobotu 10. listopadu akci s názvem Halloween
s Mašinkou. Na děti čekaly různé venkovní aktivity, skákání v pytlích, házení kroužků na PET
láhve do pískovišť, házení balonků do vyřezaných dýní z kartonů, malování na mandarinky,
které tak trochu vypadaly jako malinkaté dýně.
Ale nejoblíbenější sladkou aktivitou bylo pojídání donatů, které byly pověšené na provázku
a dítko se muselo do nich zakousnout bez pomoci rukou.
Akce se zúčastnilo 38 dětí, většina byla
s oběma rodiči nebo se svými prarodiči. Pro
nejmenší byl zajištěn teplý čaj, pro ostatní svařák a spousta sladkých i slaných dobrot od šikovných maminek, které chválíme, že donesly
tak chutné pochoutky.
Po setmění se šlo na kratičký lampionový
průvod na místní hřbitov. Byl obohacen o stezku odvahy, na které běhali dva hodní duchové. Připravili dětem dokonce velikánskou dýni,
ve které byla zapíchnuta lízátka, zabalená

Pržno
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do malinkatých duchů.
Bohatě vyzdobená tělocvična plná papírových duchů, pavouků, netopýrů a balonků lákala
děti na podvečerní skotačení s dětskými písničkami. Děti mohly prolézat v tunelech, stanech,
skládat puzzle s prženským kohoutem, lepit
pavoučky na pavučinu nebo v bazénku plném
listí hledat Kinder vajíčka. Před odchodem každé
dítě dostalo balíček jako pozornost.
Rádi bychom poděkovali obci za možnost
zorganizování akce v areálu Mateřské a základní
školy Pržno. A rovněž velký dík patří školce, která
uspořádala Tvořivou dílnu pro rodiče a děti, kde
se pro Halloween vydlabávaly dýně. Rodičům
děkujeme, všechny dýně vítaly účastníky akce
na schodišti do tělocvičny a jejich osvícení vytvářelo příjemnou halloweenskou atmosféru.
Maminky z Mašinky všem přítomným děkují
za účast a za podporu při prvním prženském Halloweenu. Kdo ví, třeba v zimním období uspořádáme dětský karneval. Už teď se na vás všechny
moc těšíme. 
Kateřina Mynářová

krátce z obce

V Pržně zahájil advent Mikuláš se svou družinou

Provoz úřadu o Vánocích
Posledním pracovním dnem Obecního úřadu
Pržno v tomto roce bude čtvrtek 20. prosince,
kdy bude běžná provozní doba do 15.00 hodin. Od 21. 12. do 1. 1. 2019 bude úřad zcela
uzavřen. Běžný provoz pak bude opětovně
zahájen ve středu 2. ledna 2019.

Pojďte na Lysou
shodit nabytá kila

Jestli už nyní víte, že o Vánocích sníte hodně
vanilkových rohlíčků, kupy salátu a smažených
kapřích řízků, dejte si dopředu závazek. Pojďte
společně na Lysou horu. Jako každý rok i tentokrát vyrazí skupinka lidí v čele se starostou
Petrem Blokšou předposlední den v roce, tedy
v neděli 30. prosince. Přesné informace o hodině odjezdu najdete na webu obce.

Vánoční setkání se sousedy

Stejně jako každý rok i letos si den před
Štědrým večerem mohou lidé z Pržna zazpívat pospolu koledy. Potkat se a popovídat si se sousedy, přáteli i známými. Proto
neseďte doma a přijďte na naši tradiční akci.
Začínáme v 17 hodin před bývalým obecním
úřadem. Pokud můžete, přineste s sebou hudební nástroj. Uvítáme lucerničky, zvonečky,
něco na zub i pro zahřátí.

Adventní jarmark a Mikulášské odpoledne přilákaly v sobotu 1. prosince do areálu školy davy lidí.
Mikuláš se svou družinou přinesl dětem balíčky plné dobrot. Advent byl zahájen.

Štěpánský turnaj
ve stolním tenise

Hrajete rádi stolní tenis? Přijměte výzvu a zúčastněte se tradičního Štěpánského turnaje.
Bude se konat v tělocvičně naší školy ve středu 26. prosince. Přihlásit se můžete přímo
na místě, a to od 8.30 hodin. Turnaj organizuje
Obec Pržno a Sportovní klub Pržno. Zahrát si
může úplně každý bez rozdílu věku či pohlaví.
Hrát se bude o putovní pohár starosty obce
a řadu dalších cen. Startovné činí 30 Kč děti
a 50 Kč dospělí. Jste všichni srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka se blíží

Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1.
do 14. ledna 2019. Přispívat můžete koledníkům do tříkrálových pokladniček, příspěvkem
na účet nebo zasláním DMS.
Více informací o sbírce přineseme v příštím
vydání těchto novin nebo je najdete na www.
trikralovasbirka.cz.

Pozvánka do divadla

Kulturní komise obce Pržna zve všechny
na divadelní představení činohry bratří Mrštíků Rok na vsi. Představení se koná v neděli
6. ledna 2019 v 15 hodin. Cena vstupenek je
380 a 228 Kč (ty jsou určené zejména pro důchodce).
Doprava autobusem je zdarma. Autobus

bude vyjíždět ve 14 hodin ze zastávky u obecního úřadu a dále bude zastavovat u nádraží
a na zastávce u kravína.
Přihlášky přijímá Ludmila Kovářová na mobilním čísle 604 27 48 48. Přemýšlejte, že
i návštěva divadelního představení je vhodný
vánoční dárek.

s Mašinkou tvořily společně
Vánoční bohoslužby Škola
a klidná atmosféra, děti byly výrobou podzimMateřská škola v Pržně uspořádala s rodin-

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
v Pržně zve na svátečné bohoslužby:
neděle 24. prosince na Štědrý den
– dětská vánoční půlnoční mše – 16.00 h.
pondělí 25. prosince
na Boží hod vánoční – 10.00 h.
neděle 31. prosince
na svátek Svaté rodiny – 10.00 h.
pondělí 1. ledna 2019 na Nový rok – 10.00 h.

Vánoční přání

Vánoce k nám tiše přicházejí,
dny se krátí, slunce níž se kloní.
Spoustu radostí nám přinášejí,
vůně jehličí již zdáli voní.

ným centrem Mašinka ve středu 7. listopadu
odpolední pracovní dílnu s podzimní tematikou.
Navštívily nás malé děti s maminkami z „Mašinky“, které přinesly nejen dýně k vyřezávání, ale
i výborné mlsání.
Bylo až podivuhodné, jak děti z mateřinky
přijaly do svého kolektivu mašinkové kamarády. Než začalo dlabání dýní, malí špuntíci
probádali prostory školky a hned je zaujaly
nové hračky a stavebnice, se kterými strávili
téměř celé odpoledne. Ve třídě vládla přátelská

níčků a dýňových strašidel nadšené a velmi
pracovité. Jistě měly radost z toho, že si jejich
dospěláci udělali čas jen a jen pro ně. Odpoledne uteklo jako voda a ve čtvrtek ráno na nás
čekala třída plná strašidel. Děti ale dobře ví, že
strašidla jsou jen v pohádkách, a dýňoví bubáci
se stali našimi kamarády, kteří provázeli děti
a rodiče i na sobotním halloweenském průvodu
v obci. Už nyní se těšíme na návštěvu dětí z MŠ
v Mašince, kde zjistíme, zda mají stejné hračky
jako my ve školce. 
(NI)

Až rozsvítíš na stromečku svíci,
vzpomeň, co na světě je bolesti.
Zkus někomu hezké slůvko říci,
někdy stačí málo ke štěstí.
Ruku svoji podej potřebnému,
ať zahřeje ho tvoje teplá dlaň.
Těžko žít člověku samotnému,
proto jeho přítelem se staň!
Až rozsvítíš na stromečku svíci,
neboj se své srdce otevřít!
Zkus někomu hezké slůvko říci,
bude se i tobě lépe žít.
Krásné Vánoce, prožité v klidu, míru
a lásce, a šťastný nový rok 2019 přeje
všem občanům z Pržna a také všem lidem dobré vůle Klub seniorů Pržno

Děti a zaměstnanci Základní a Mateřské školy Pržno
přejí všem krásné a pohodové prožití Vánoc

jubilea
Prosinec je měsícem narozeninových
oslav jubileí našich občanů:
paní Miroslava Smýkalová – 89 let
pan Peter Polák – 70 let
pan Jan Staník – 65 let
paní Taťána Šigutová – 55 let
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.
Zvláštní gratulace náleží nejstarší občance
naší obce paní Marii Kučerové, která v závěru
roku oslaví úctyhodných 101 let. Jménem
obce i spoluobčanů přejeme oslavenkyni
zdravíčko a mnoho radostí v kruhu rodinném.
OÚ Pržno

a úspěšný start do nového roku 2019

Sněhové vločky na dlani, čas vánočních setkání.
Snad je to zázrak, co sbližuje, nebo láska, která spojuje.
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Medela udělala jarmarkem radost svým klientům

Milí Ostravičané,
nastává nám kouzelné adventní období, které je zakončeno nejkrásnějšími svátky v roce. Přejeme vám, abyste zažili
letos ty nejšťastnější Vánoce plné lásky, smíchu a spokojenosti a poté si užili co možná nejveselejší Silvestr.
Starostka Pavlína Stankayová, místostarosta Tomáš Kokeš,
radní a zastupitelé a kolektiv zaměstnanců obecního úřadu

slovo vedení obce
Vážení občané Ostravice,
od 1. listopadu jsem starostkou vaší obce. Dovolte mi, abych ještě nyní poděkovala všem,
kteří v komunálních volbách svým hlasem podpořili mě a stranu KDU-ČSL a tím také přispěli
ke změně, která díky volbám v naší obci proběhla.
Je přirozené, že někteří z vás tuto změnu vítají a jiní by raději ponechali vše tak, jak byli do voleb zvyklí. Výsledky voleb nám daly prostor k tomu, abychom v Ostravici začali dělat některé věci
jinak a tím taky naplňovali volební programy stran, které byly volebními vítězi.
Očekávám, že zvlášť nyní, krátce po volbách, se budou vaše zraky upínat k tomu, co se v obci
udělá dobře, a ještě víc k tomu, co bude podle vás špatně. Věřte, že nejen já, ale celé vedení
obce Ostravice, se budeme ze všech sil snažit, abyste viděli co nejvíce toho dobrého.
Přeji vám všem příjemný a klidný předvánoční čas.  Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Krásná výzdoba, vánoční stromeček, zářící na všechny strany, a k tomu spousta krásných věcí na prodej. Tak vypadal jarmark,
který pro své klienty a jejich rodinné příslušníky uspořádalo zařízení pro seniory Medela.
Babičkám a dědečkům přišly pro navození pěkné atmosféry zazpívat děti ze základní
školy. Dorazil také farář Andrej Slodička, aby
modlitbou pohladil duši starých lidí. Následně
prošel celý domov a vysvětil nejen všechny
pokoje, ale i nové auto. To zakoupila Medela
za podpory Moravskoslezského kraje.
Už u vstupu čekala usměvavá pracovnice Medely a nabízela všem punč. Dětem
sladký a bez alkoholu, dospělým zase o poznání říznější. Na talířku měla i první letošní
cukroví. Vevnitř voněla káva a lidé si mohli
koupit adventní věnce nejen z jehličí, domácí
mýdla, polštářky, ručně šité šperky z korálků,
ale i krásnou keramiku. Na výrobě některých
věcí se přitom podíleli samotní obyvatelé Medely.

Nabruste si ostří, začínáme zase bruslit

Benefiční koncert

krátce z obce
Svoz odpadu
během Vánoc
Obec Ostravice upozorňuje občany na úpravu svozu komunálního odpadu během vánočních svátků, a to následovně: pravidelný
pondělní svoz komunálního odpadu se bude
provádět ve čtvrtek 27. 12. 2018 a ve středu
2. 1. 2019.
Pravidelný úterní svoz komunálního odpadu se bude provádět v pátek 28. 12. 2018
a ve čtvrtek 3. 1. 2019.

Pozvánka na zastupitelstvo

Pokud máte rádi zimní sporty a sami milujete jízdu na bruslích, vaše chvíle se blíží.
Obec Ostravice opět spouští veřejné bruslení na kluzišti za školou.
Začne se v prosinci. Přesný termín najdete na webu obce.

Medvěd na Smrku není nic ojedinělého
Před nedávnem spatřili turisté na úpatí hory
Smrk medvěda. Nebyl agresivní a sám rychle
zmizel v porostu. Dana Bartošová z CHKO Beskydy ujistila, že přítomnost šelmy v této lokalitě je naprosto běžná.
„Už jsme si dávno zvykli, že máme v Beskydech nejen medvědy, ale i vlky a rysy.
Právě v okolí Smrku mají přirozené podmínky k životu,“ vysvětlovala zooložka. Jak dále
řekla, medvěd je soumračné zvíře a ve dne je
ho vzácné spatřit. Vyhýbá se totiž turistickým
stezkám. „Je plachý a na člověka neútočí.
Není tedy důvod k jakýmkoliv obavám,“ uklidnila Dana Bartošová. Na otázku, zda by neměl
huňáč už pomalu pomýšlet na zimní spánek,

odvětila: „Než se medvěd uloží k zimnímu
spánku, musí nabrat energii. Ke své obvyklé
hmotnosti přibere navíc až 100 kg. Ty během
spánku spaluje. Uvádí se, že medvědi zimují přibližně od poloviny listopadu do poloviny
března. Podle sdělení Michala Kalaše, ředitele
NP Malá Fatra a odborníka na medvědy, se
však v souvislosti s oteplováním spánek medvědů zkracuje, a to až na dva a půl měsíce.
Když byla jednou velmi mírná zima, medvědi v Malé Fatře vůbec nezazimovali. Takže
hodně záleží na aktuálním počasí. Kdyby například teď začalo sněžit a mrznout a taková
zima by dlouhodobě pokračovala, medvědy to
přinutí ulehnout k zimnímu spánku.“

Vedení obce Ostravice zve širokou veřejnost na zasedání zastupitelů. Bude se konat
ve čtvrtek 13. prosince od 17.30 hodin v sále
Hotelu Freud. Jednání je veřejné.

Lékařka ordinuje
o svátích omezeně
Praktická lékařka Pavla Sýkorová upozorňuje, že v období vánočních svátků ordinuje pro
akutní stavy a kontroly nemocenských pro
obě ordinace pouze omezeně. 27. prosince
bude v ordinaci ve Starých Hamrech od 10
do 12 hodin a 28. prosince v ordinaci na Ostravici od 8 do 10 hodin. 31. prosince lékařka
neordinuje. Vyzývá, aby si lidé zajistili léky
včas. Zároveň všem svým pacientům přeje klidné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok.

Vánoční mše na Ostravici
Farní kostel Českobratrské
církve evangelické:
25. 12. – 9.30
1. 1. 2019 – 9.30
Římskokatolický kostel
Nejsvětější Trojice
24. 12. – 22.00 půlnoční mše
25. 12. – 8.00 Slavnost narození Páně
26. 12. – 8.00 Svátek sv. Štěpána
31. 12. – 16.00 Svátek Svaté rodiny
1. 1. 2019 – 8.00 Slavnost Matky Boží,
Panny Marie

Obec Ostravice ve spolupráci s římskokatolickou farností uspořádala Benefiční koncert
Ireny Budweiserové. Výtěžek půjde na opravu kostela Nejsvětější Trojice Ostravice.
Kdo přišel, užil si mimořádný hudební zážitek.
Nakonec se podařilo vybrat 9244 korun.

Ostravice má nové vedení

Ostravice má po podzimních volbách
do obecních zastupitelstev nové vedení.
Do čela usedla starostka Pavlína Stankayová
(KDU-ČSL), místostarostou se stal Tomáš Kokeš (Patrioti Ostravice). Pětičlennou radu ještě doplnili Miroslav Hůrka (Patrioti Ostravice),
Petr Lechner (Patrioti Ostravice) a Vladimíra
Tomečková (KDU-ČSL).
V zastupitelských křeslech dále usedli: Milan Macura (Patrioti Ostravice), Michal Kuboš
(Patrioti Ostravice), Luděk Mrkva (KDU-ČSL),
Jiří Pavlán (Nezávislí spoluobčané), Jana Veličková (Nezávislí spoluobčané), Martina Klímková (Nezávislí spoluobčané), Miroslav Mališ
(TOP 09), Marek Sobala (TOP 09), Jaroslav
Zátopek (ODS) a Petr Oleš (KSČM).

Po odmlce vás chceme opět seznámit s činností našeho klubu. V září jsme nejprve využili
možnosti návštěvy expozice věnované československým legionářům. Vlak sestavený z upravených vagonů, ve kterých jsou vystaveny autentické exponáty, byl přistaven ve Frýdku-Místku.
Druhou akcí měsíce byla návštěva tiskárny
Finidr v Českém Těšíně, kde jsme měli možnost seznámit se s tiskem knih. Exkurze byla
zajímavá a rozšířila obzory našich vědomostí.
Využili jsme blízkosti polské tržnice a nakoupili
potraviny i různé spotřební zboží. Výlet se vydařil a spokojeni byli všichni účastníci.
V měsíci říjnu jsme uspořádali velmi zajímavou přednášku s doktorem Andrewem Urbišem, který přítomné seznámil s využitím metod

Úřední hodiny pro občany
(08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hod.)

Úterý

18. 12. 2018

běžný provoz úřadu

Středa

19. 12. 2018

Úřední hodiny pro občany
(08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hod.)
Úřední hodny pro občany
(08:00 – 11:00, 12:00 – 14:00 hod.)

Pátek

21. 12. 2018

běžný provoz úřadu

Pondělí 24. 12. 2018

obecní úřad uzavřen

Úterý

25. 12. 2018

obecní úřad uzavřen

Středa

26. 12. 2018

obecní úřad uzavřen

Čtvrtek

27. 12. 2018

obecní úřad uzavřen

Pátek

28. 12. 2018

obecní úřad uzavřen

Pondělí 31. 12. 2018

obecní úřad uzavřen

Úterý

01. 01. 2019

obecní úřad uzavřen

Středa

02. 01. 2019

Úřední hodiny pro občany
(08:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hod.)

Úřední hodiny:

noví občánci
V měsíci listopadu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Dominiku Dušánkovou, rodičů Jakuba
Dušánka a Kristýny Malinové
Zoru Mésárošovou, rodičů Jana Mésároše
a Lucie Mésárošové
Matěje Lojkáska, rodičů Martina Lojkáska
a Venduly Tylichové
Jana Zielonku, rodičů Romana Zielonky
a Petry Pospíšilové
Šťastným rodinkám přejeme hodně
zdraví a klukům a holčičkám
krásné dětství.

Senioři zjistili, jak se tisknou knihy

v době vánočních svátků

Čtvrtek 20. 12. 2018

Upozorňujeme občany Ostravice, že od 20.
12. 2018 do 4. 1. 2019 dochází k uzavření
sběrného dvora na Ostravici.
Od 5. 1. 2019 bude sběrný dvůr otevřen
v nezměněné provozní době určené pro
zimní období.
STŘEDA 12.00 – 15.00 hodin
SOBOTA 9.00 – 12.00 hodin

Obec Ostravice

kos informuje

Omezený provoz Obecního úřadu Ostravice

Pondělí 17. 12. 2018

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
V OSTRAVICI V DOBĚ VÁNOC

8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 hodin

Pokladní hodiny: 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 hodin

Zaplatit na pokladně obecního úřadu bude možné nejpozději
do čtvrtku 20. 12. 2018 do 13:00 hodin. Po tomto datu je možnost
uhrazení pouze na bankovní účet č. ú.: 3125781/0100.

a cvičení získaných na svých studiích a pobytech v Číně a Novém
Zélandu. Druhou říjnovou akcí byl
Memoriál Miloše Matušínského
v bowlingu. Letošního ročníku
se zúčastnil menší počet hráčů než obvykle,
přesto se průběh vydařil a první tři hráči v obou
kategoriích byli odměněni poháry.
V měsíci listopadu se konalo zábavné odpoledne, ve kterém jsme si vyzkoušeli soutěž
AZ kvíz. Všem se odpolední setkání líbilo,
a po skončení hry dostali sladkou odměnu.
Příští akce: Odpoledne s Mikulášem se
koná 5. prosince od 14 hodin v Restauraci
u řeky. Podrobnosti budou uveřejněny na obvyklých místech a na internetu.
(JN)
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Malenovice

Přivítali jsme nové občánky

V neděli 18. listopadu odpoledne se
na Obecní dům v Malenovicích snesly první
sněhové vločky letošní zimy a umocnily tak
slavnostní atmosféru vítání nově narozených
občánků. Za uplynulý rok jich v Malenovicích
přibylo celkem osm, z toho jedna dvojčátka.
Ve výrazné převaze jsou tentokrát kluci –
šest ku dvěma malým slečnám.
Slavnostního přivítání se za obec tradičně zhostil člen zastupitelstva Miroslav Sajdl,
jemuž za kulturní a sociální komisi sekundovala Daniela Zlá. Rodičům malých Malenovičanů společně předali pamětní listy, drobné
dárky a popřáli vše dobré do dalšího života.
I my se tak připojujeme k přání, ať se jim
u nás v Malenovicích spokojeně žije.

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
opět je tu advent a já jsem upřímně rád, že vás mohu na tomto místě poprvé pozdravit právě
v tomto čase, který patří bezpochyby k nejkrásnějším obdobím v roce.
Máme za sebou další z takzvaných osmičkových roků. Připomněli jsme si sté výročí založení
samostatného státu i řadu jiných přelomových okamžiků národních dějin. Na obecní úrovni jsme
pak absolvovali volby a v návaznosti na jejich výsledek rovněž ustavující schůzi nového zastupitelstva. I to je svým způsobem výrazná změna.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat vám všem za vysokou (65%) volební účast, která
nejlépe dokládá zájem o veřejné dění a směřování obce. Ať už jste volili kterékoli sdružení či
kohokoli z kandidátů, důležité je, že jste přišli a pomohli svým hlasem demokraticky „rozdat
karty“. Vážím si toho.
Poděkování patří rovněž předchozímu vedení obce v čele s Vladimírem Malarzem za všechno dobré, co se mu v uplynulém období (respektive obdobích) podařilo vybudovat. Myslím, že
i největší kritikové musejí uznat, že těch pozitivních věcí, které se v Malenovicích v minulosti
realizovaly, rozhodně nebylo málo. Věřím, že na ledacos budeme moci navázat, jak ostatně stojí
i v našem společném programovém prohlášení.
V neposlední řadě děkuji všem vám, kteří jste letos kandidovali. A opět mám na mysli opravdu
všechny, tedy ze všech tří kandidátních listin a na všech, i takříkajíc „nezvolitelných“, pozicích.
Děkuji, že jste do toho šli, děkuji za energii, kterou jste volbám věnovali. A doufám, že zůstanete
i nadále občansky aktivní – prostor se jistě najde.
V souvislosti s mým zvolením do funkce starosty děkuji za podporu, vstřícnost a také za toleranci. Budu dělat všechno proto, abych své příznivce nezklamal a své odpůrce pokud možno
příjemně překvapil.
Ale zpátky k adventu a Vánocům – Přeji vám všem, abyste úspěšně zvládli předvánoční shon,
všechno to nakupování, uklízení, pečení… Přeji vám, abyste si našli čas na své blízké a na to,
co je na vánočních svátcích podstatné. Přeji vám všem požehnané Vánoce, šťastné vykročení
do nového roku a POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE! 
Pavel Kuběna

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice

P O Z V Á N K A
na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 15. prosince 2018
od 16.00 hodin v Obecním domě v Malenovicích
Alois Ramík, starosta SDH

Zasedání
zastupitelstva
Zveme všechny občany na 2. zasedání
zastupitelstva obce Malenovice, které se
uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 18 hodin v sále Obecního domu.

Provoz obecního
úřadu o svátcích
Upozorňujeme občany, že během vánočních svátků bude obecní úřad uzavřen. V nutných případech volejte tel. číslo
724 176 522 – starosta obce. Ve středu 2.
ledna bude již běžný úřední den.

Závěr Mariáš tour
v Malenovicích

V neděli 25. listopadu se v Obecním domě
v Malenovicích sešli hráči mariáše z okolních
vesnic, aby letos naposledy poměřili své síly
a štěstí v této ušlechtilé hře. V příjemném
prostředí se tak sešlo 30 hráčů, kteří se celé
odpoledne oddávali tomuto sportu.
Vítězem se stal Milan Tuček z Frýdku,
na druhém místě skončil Richard Musil z Karviné a na třetím Teodor Reinhold z Čeladné.
Na závěr byl vyhodnocen celý letošní ročník
Mariáš tour 2018. Letos se ho zúčastnilo
celkem 41 hráčů. Celkovým vítězem se stal
Richard Musil, jako druhý se umístil Theodor Reinhold a třetí Rudolf Schindler z Nové
Vsi. Děkujeme pořadateli Miroslavu Sajdlovi
za dobrou organizaci celé akce a výtečný srnčí guláš. Další ročník bude zahájen turnajem
na Bystrém v restauraci U Toflů 27. ledna
2019 ve 14 hodin a pokračovat bude v Janovicích U Ondráše 24. února. Ale ještě předtím
se sejdeme na přátelském vánočním turnaji
v neděli 30. prosince v restauraci Na nábřeží
na Nové Vsi tradičně ve 14 hodin. Vy, kdož
holdujete této hře, přijďte se pobavit mezi nás.

Miroslav Šálek

Svatý Martin
na bílém koni
(ne)přijel
V sobotu 10. listopadu, tedy v předvečer
svátku svatého Martina, se v Obecním domě
uskutečnilo tradiční svatomartinské posezení.
V hojném počtu se zde opět sešli malenovičtí
občané všech generací.
Ti menší si nejprve pod vedením lektorek
z centra volného času U Rosničky vyrobili lucerničky, aby s nimi potom v průvodu vystoupali směrem ke kostelu, kde už na ně čekal
Martin na bílém koni. Sníh s sebou sice tentokrát nepřivezl, ale atmosféra byla i tak velmi
působivá.
Dospělí pak ještě poseděli u sklenky vína
a ochutnali výtečné svatomartinské rohlíčky či
husí nebo kachní paštiku. A opravdová zima
se sněhem? Ta se nakonec zpozdila jen o týden…

Tradiční adventní dílna přilákala do CVČ U Rosničky několik desítek lidí z Malenovic
i okolí, kteří si tak v sobotu 24. 11. vedle klasických adventních věnců vyzkoušeli
také výrobu originální vánoční výzdoby.

Přehled svátečních mší
v kostele sv. Ignáce na Borové
24. 12. – „Půlnoční“ – 21.00
25. 12. – Narození Páně – 8.30
26. 12. – Sv. Štěpán – 8.30
31. 12. – Silvestr – 17.00
1. 1. – Nový rok – 8.30

Krmení zvířátek

Srdečně zveme všechny malenovické
děti i dospělé na tradiční krmení zvířátek.
Sraz 24. prosince v 10.00 u jízdárny. S sebou můžete vzít seno, suchý chléb, jablka,
mrkev… Těší se na vás Miroslav Sajdl.

CVČ U Rosničky informuje

Akce pořádané CVČ U Rosničky v prosinci a lednu:
• 14. 12. zveme všechny na VÁnoční BĚH
Malenovicemi.
• 19. 12. odpoledne Nadílka u stromečku.
Dárečky pro děti jsou pořízeny z výtěžku burzy
pořádané naším centrem. Děti i rodiče se mohou těšit na předvánoční atmosféru, vánoční
dobrůtky a nové hračky do herny.
• Hlídání a volná herna budou ukončeny
ve čtvrtek 20. 12., opět se na vás budeme
těšit 3. ledna 2019. Pravidelné kurzy pro děti
a dospělé budou probíhat individuálně dle do-

mluvy s lektorem.
• V týdnu od 21. do 25. ledna 2019 připravujeme povánoční burzu oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Chystáme změny v podmínkách prodeje, sledujte prosím informace
v lednovém Mikroregionu.
Celý kolektiv CVČ U Rosničky vám přeje krásné a pohodové Vánoce, úspěšný
vstup do nového roku 2019 a budeme se
na vás všechny těšit na akcích pořádaných naším centrem v roce 2019 :-)
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Děti uzamkly zahradu před zimou

Vážení a milí spoluobčané, mílovými kroky se k nám blíží nejkrásnější
svátky v roce, Vánoce. Přejeme vám, abyste při nich zažívali jen samé
radostné a spokojené chvíle a užili si je ve zdraví a štěstí.
Prožijte krásně dny volna i veselý Silvestr. Do nového roku 2019
vám pak přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v práci i ve škole.
Vedení obce a zaměstnanci OÚ

Blíží se zima a všechny děti z mateřské školy
se rozhodly, že na ni připraví svou školkovskou
zahradu. Připravily si krátké vystoupení v podobě
básničky a společné písničky a potom pomocí kouzelného klíče školní zahradu symbolicky uzamkly.
A protože přálo počasí a sluníčko hřálo, třeba už byl
listopad, mohli být školkáčci ve svých nádherných
kostýmech Podzimníčka, které si vyrobily doma
s rodiči. Ani se nechtělo věřit, že je 2. listopadu
a venku svítí sluníčko, které nás ještě pěkně hřálo.
Pro zpestření programu si děti donesly nádherné
kostýmy Podzimníčka, vyrobené doma s rodiči.

Mše v kostele Všech svatých
Pondělí 24. 12. – 23.00
Úterý 25. 12. – 10.00
Středa 26. 12. – 10.00 Svátek sv. Štěpána
Pondělí 31. 12. – 10.00
Úterý 1. 1. 2019 – 10.00

Lukáš Halata: Nyní nás čeká výstavba chodníků

Školáci si připomenuli Dušičky i Halloween
V naší základní škole se konal 9. listopadu
projektový den, který se protáhl až do pozdních
odpoledních hodin. Žáci se během dopoledne
zabývali svátky Halloween a Dušičky. Připravovali si program k připomenutí si těchto svátků.
Prvňáčci a druháčci si nacvičili pásmo básniček, pořekadel a rčení, ve kterých všem přiblížili náš tradiční svátek Dušiček. Hledali rozdíly
mezi českou tradicí a anglosaskou tradicí Halloweenu.
Třeťáci pak všechny naladili halloweenskou
náladou, čtvrťáci přidali pár módních typů pro
strašidelné masky na připravené módní přehlíd-

ce. Na závěr páťáci všem vysvětlili, jak vznikla
halloweenská tradice dlabání dýní a nastudovali
si i krátkou anglickou pohádkou, doprovázenou
obrázky. Pro ty, kteří anglický jazyk aktivně neovládají, připravili i český překlad.
Odpoledne pak zábava pokračovala na akci
pořádané SRPŠ, a to až do pozdních hodin,
při které si všechny děti zažily spoustu zábavy.
Ve škole si trochu zasoutěžily na různých stanovištích, kde musely plnit různé úkoly, a po setmění se na hřišti rozhořely ohně. Všechny děti
si na hřišti mohly užít zábavy, pohoštění a skvělé vystoupení Růže draka.

Království lašské, Obec Metylovice,
Čenda spolek Hodoňovice

V čele Metylovic opět stojí Lukáš Halata.
Staronový starosta má pro následující čtyři
roky hodně plánů. Ne vždy však má k jejich
uskutečnění volnou ruku. Potřebuje k tomu finanční zdroje i lidi, kteří mu pomůžou.
Co myslíte, že obec potřebuje nyní ze
všeho nejvíc?
Nevím, jestli nejvíc, ale horké téma jsou
chodníky. V prvním volební období byl úkol
splatit 17milionový dluh a dotáhnout plynofikaci. Ve druhém jsme prováděli revitalizaci centra obce (10 mil. Kč) a stavbu muzea (4 mil. Kč).
Třetí volební období bylo spojeno s výstavbou
nové školy, protože ta stará už byla v natolik
nevyhovujícím stavu, že do ní rodiče nechtěli
dávat své děti. Zároveň jsme ale i připravovali
projekty na sběrný dvůr, kompostárnu a také
na chodník od kostela až po Frýdlant. Bohužel jsme i díky úřednímu šimlu propásli loňský
termín podání žádosti o dotaci a možná jsme
dnes mohli mít hotovou jednu část chodníků,
a to od kostela, přes Vrchovinu až po sad. Ale
nevyšlo to, takže se celá akce o rok posunula.
Podali jsme tedy letos k 15. listopadu žádost
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury
a uvidíme, zda budeme úspěšní. Pokud se nezadaří, tak zkusíme štěstí v příštím roce. Tento
úsek chodníku vyjde na cca 10 milionů korun.
V současné době je na stavbu chodníku vydáno stavební povolení.
Kudy vlastně povede?
Když pojedete ve směru na Frýdlant, tak
chodník povede po pravé straně silnice až
po „třešňový“ sad. Na Vrchovině přibude další ostrůvek s místem pro přecházení, které
bude křížit cestu vedoucí na Lhotku. Úsek měří
1205 metrů. Část chodníku od pana Závodného po Frýdlant se z důvodu nevyhovujícího
místa napojení místní komunikace na hlavní
silnici (u Sosny v Pasekách) nemůže realizovat z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a tak zkusíme o ni požádat přes
MAS Frýdlantsko-Beskydy.
To jsme u tohoto chodníku směrem
na Frýdlant. Uvažujete o dalším?
Ano, chtěli bychom pokračovat také
ve stavbě chodníku od školy po dolní konec
ve směru na Palkovice. Tam se však musí vyřešit souběh s budoucím vedením splaškové
kanalizace. Byl bych rád, kdyby si tento úsek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MJR. AMBROŽE BÍLKA A MATEŘSKÁ ŠKOLA METYLOVICE,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

srdečně zvou všechny občany, Ľachy, Ľašky i ostatní příznivce na

10. S i l v e s t r o v s k y v y p l a z

(Metylovskou hůrku)

Metylovičtí opět půjdou do Betléma

VÁNOČNÍ BESÍDKU

Sraz na vrcholu Čupka (Řipa) v 11.45 hodin,

ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

ľašsky kraľ Zdeňa Viluš I., řečeny Chrabry,
za podpory starosty Metylovic a pani starostky z Bašky

20. PROSINCE 2018

předněse Novoročni projev k roku 2019!
...potem pofulame, pěsničky šumne zazpivame
a pujděm každy do svoji chalupy (či do Čendy) ...
Přístupové trasy k dobytí vrcholu:

trasa A: Metylovice Obecní úřad – hostinec Pod lipami – Čupek
trasa B: Baška Obecní úřad – Kunčičky – hostinec U Čendy – Čupek
trasa C: Pržno st. ČD – Hodoňovice – Kamenec, 9.45 u hřiště – Čupek

Na silvestrovske pohoštěni všecky pozyva
Ľašska kraľovska paľarňa (Beskydská likérka)
Horke občerstveni na Střelnici v budě „U Fikačka“
Lašska jizba ze Sedlišť zasek fajne placky (stryky) budě smažiť!!!

Odvoz odpadů
Odvoz odpadů nastane ve středy 12. a 26.
prosince. Cyklus odvozu ve středu sudý týden zůstává zachován.
Metylovská Schola a Otec Bronislav zvou
na 20. Cestu do Betléma. Půjde se v neděli 13.
ledna 2019. Začátek je v kostele Všech svatých v Metylovicích v 17 hodin. Na cestu vezměte baterky a lucerničky a teple se oblečte.

A
gdě se rozlučime se starym rokem,
akurat ve 12.00 hodin zazni ľašska hymna,

krátce z obce

POŘÁDÁ

směr Ľašsky Řip, kery tež zvem

MONTE ČUPELO

vzal na starost nový stavební výbor v čele
s místostarostou. Jeho členové říkali před volbami, že vybudovat chodník za čtyři roky není
problém, takže si to můžou nyní vyzkoušet
sami. Posledním plánovaným úsekem je část
od Vrchoviny po Žukov ve směru na Lhotku.
Co jiného ještě máte v plánu?
V současné době pracujeme na stavbě
kompostárny a sběrného dvoru. Předpokládám, že by mohlo být hotovo někdy v květnu.
Pak nám stále visí otazník, jak dále se splaškovou kanalizací. Jak jsme již jednou publikovali,
stavba splaškové kanalizace v obci se musí
rozdělit na dvě části. První část obce gravitačně vyspádovaná na Frýdlant nad Ostravicí,
která by zahrnovala části obce od svaté Anny
přes Vrchovinu a léčebnu po Metylovičky a Paseky. Na tuto část bylo vydáno územní rozhodnutí a je zpracován i projekt pro stavební řízení.
Odhadované náklady dle projektové dokumentace zpracované zhruba před 10 lety činí 35
milionů korun, v dnešních cenách to může být
i 40 milionů. U druhé části obce vyspádované
směrem na Palkovice je zpracován projekt pro
územní rozhodnutí a plánované náklady tenkrát před 10 let činily 60 milionů, dnes možná 70 milionů korun. Je třeba si uvědomit, že
i kdyby se nám na akci podařilo získat dotaci,
uznatelných nákladů by byla zhruba polovička, takže finanční zátěž by byla obrovská.
Na ostatní investiční akce by chyběly peníze.
Mnoho obcí proto zvažuje možnost domácích čističek…
Ano, i toto je možná cesta. Uvažujeme
o tom, jestli to nepojmout tak, jak v současné době fungují kotlíkové dotace. Obec by
kupříkladu přispěla občanům, kteří nelikvidují splaškové vody dle zákona např. částkou
100 000 korun na rodinný domek. A bylo by
pak na rozhodnutí majitele nemovitosti, zda
si za tyto finanční prostředky postaví domovní ČOV, nepropustnou jímku (žumpu) nebo
septik se zemním filtrem. Taková investice by
obec vyšla asi na 44 milionů korun oproti nákladům na kanalizaci ve výši cca 110 mil. Kč.
Dotace z operačních programů stejně nejsou
větší než 60 % a jsou již v ní započítány příjmy,
které by obci měly plynout za stočné od všech

V 9,30 HODIN a 16,00 HODIN
V SOKOLOVNĚ
Program:
 Vystoupení dětí MŠ
 Vystoupení mažoretek
 Vystoupení žáků ZŠ
Od 15.15 HOD školní vánoční jarmark v předsálí
SOKOLOVNY

Boj o nejkrásnější dýni byl tvrdý
Škola v Metylovicích uspořádala výstavu
dýní. Kdo z dětí přinesl svůj výtvor, zapojil se
do soutěže o nejkrásnější tykev. Po týdenním
napětí, kdy byly vystaveny všechny dýně
a všichni mohli hlasovat, se v pátek 16. října rozhodlo, že nejkrásněji ozdobil svou dýni
Radek Kotzur z páté třídy. Dále porota ocenila dýně od Anežky Šigutové ze čtvrté třídy
a od Terezy Tomáškové z páté třídy.

rodinných domků po dobu 10 let (doba udržitelnosti projektu). Ze zkušenosti okolních obci
je jisté, že se ani v prvním ani ve druhém roce
všechny domy na kanalizaci nenapojí, a tím se
výše dotace dále snižuje. Druhou věcí je, že
obec může cenu stočného ovlivňovat jen zhruba 10 % nahoru či dolů, jinak je cena stanovena poskytovatelem dotace na 10 let dopředu.
Takže nyní bude záležet, jakou cestu likvidace
odpadních vod zvolí nové zastupitelstvo.
Mimo to chce obec nechat zrekonstruovat
sportovní zázemí na fotbalovém hřišti?
Ano, podali jsme žádost o dotaci prostřednictvím Sportovního klub Metylovice na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Zda ji dostaneme, budeme vědět v půli února.
Lidé se mě už mnohokrát ptali, proč jsme už
nezačali stavět na jaře. Bylo to z prostého důvodu. Dostali jsme informaci, že letos na podzim bude vyhlášena výzva z MŠMT na rekonstrukce a obnovy sportovních zařízení. Proč
tedy nevyužít možnost získat dotaci, když to
jde? Pokud to nevyjde, tak stále máme možnost využít další výzvy, která snad bude opět
vyhlášena i příští rok. Osobně bych chtěl začít
co nejdříve, buď s dotací nebo bez ní. U stavby
nové školy jsme také čekali na nějakou dotační
výzvu. A jelikož žádná výzva nepřišla a rodiče
odmítali dávat své děti do staré školy, tak jsme
do toho šli nakonec s vlastními prostředky.
Nyní máme ve škole o sto procent více dětí,
než bylo původně ve staré škole. Takže je
vidět, že to mělo smysl. Navíc jsme ve škole
umístili i třetí oddělení MŠ, čímž jsme dokázali pokrýt populační boom, aniž by děti musely
za vzděláním dojíždět jinam. A když se vrátím
k rekonstrukci sportovního zařízení, tak jsem
přesvědčen, že obnova zázemí na fotbalovém
hřišti přivede ke sportu také více dětí. Je to
zkrátka dobrá investice do mládeže i zdraví.
A jak to vypadá s prodeji pozemků pro
rodinné domy v Metylovičkách?
Tak to je čerstvá informace. V minulých
dnech jsme uzavřeli kupní smlouvu na prodej 100% podílu společnosti OBEC-INVEST,
s.r.o., včetně pozemků, jež tato společnost
vlastnila. Dále byla uzavřena kupní smlouva
na prodej obecních pozemků v lokalitě Metylovičky. Prodejem jsme získali zhruba 18 milionů
korun, které přijdou do obecní kasy. Na louce s částečně připravenou infrastrukturou by
měly vyrůst nové rodinné domy. I díky tomu
se uvolní prostor pro naše občany, kteří třeba
neúspěšně žádali o změnu územního plánu,
a to z důvodu malé prostavěnosti stavebních
pozemků.
Po volbách se obměnilo zastupitelstvo
a možná bude chtít změnit třeba tradiční
akce. Jak to bude?
Doufám, že naše tradiční kulturní akce zůstanou. Bude záležet na novém kulturním výboru, jak se toho zhostí nebo zda přijde třeba
s něčím novým. Sám jsem na to moc zvědavý.
Máte nějaký svůj osobní sen, co byste
chtěl v Metylovicích?
Mám, rozhlednu na Čupku. V současné
době řešíme se společností T-Mobile, možnost
zapojení obce do stavby vysílače. Pokud obec
bude chtít, aby na Čupku vyrostl vysílač včetně
vyhlídkové plošiny, tak se na tom bude muset
větší měrou podílet. Jestliže nebude chtít využít této nabídky, pak se společnost T-Mobile
pustí sama do projektu „holého“ vysílače. Co
se týče složitých majetkoprávních záležitostí
na vrcholu Čupku, ty by řešila společnost T-Mobile. Nyní tedy potřebuje znát stanovisko
zastupitelstva, aby vědělo, kterou variantou se
má zaobírat. Kdyby se někdy podařilo vykoupit
veškeré podíly od vlastníků, tak by se zchátralý objekt mohl zbourat a nabídnout nějakému
investorovi, aby tam postavil něco menšího,
kupříkladu malou restauraci či bufet. Spolu
s rozhlednou by se stalo z Čupku opět pěkné
výletní místo. A to by se mi líbilo.
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Hasičky Pstruží jsou bronzové!





Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám všem popřál
krásné a veselé svátky
plné lásky, sváteční pohody a klidu.
Zároveň Vám do nového roku 2019 přeji
všechno nejlepší, hodně štěstí,
pevné zdraví, osobní a rodinné pohody
Milan Vaněk
starosta obce Pstruží

Barevný listopad v naší školce
Letošní celkem teplé listopadové počasí
přálo toulkám podzimní přírodou, a tak jsme
s dětmi vyráželi hledat, co nám podzim za okny
vyčaroval. Nejvíce se dětem zalíbily toulky lesíkem, kde jsme při troše štěstí potkali i jeho
obyvatele.
Naší saunovací hymnou „O saunu máme
rádi, jsme v ní všichni kamarádi“ jsme zakončili naše chvilky otužování. Tato akce byla
velmi povedená, děti si saunování, saunovací

Pingpongsport

a

rituálky i následný relax v odpočívárně užily.
V polovině měsíce proběhly také u dětí oblíbené muzikohrátky. Děti měly možnost seznámit
se s hudebními nástroji z různých koutů světa. Nechyběl ani podzimní příběh o skřítcích
a na závěr celou budovou dunělo hromadné
bubnování dětí na bubínky. A teď už hurá
do prosince, užívat si kouzelnou atmosféru
nadcházejícího adventu.

Lenka Švihlová, MŠ

MILANA ORLOWSKÉHO
a JINDRY PANSKÉHO

15. 12.
2018

v 18 hod.
Vstupné

1. JAK TO UMÍ DĚTI

Už od roku 2009 jsou hasičky ze Pstruží
stálým účastníkem Beskydské ligy, souboru
soutěží v požárním sportu, a tak i tento rok
tomu nemohlo být jinak. Sestavu jsme obnovily
z předloňského roku, kdy některým z nás přibyla role maminek, a doplnily o některé staronové
členky. Pracovně nejstarší Andrea Běčáková
– rozdělovač, Renáta Uhlířová – stroj, Monika
Danihelová – nálivka, Daniela Cmíralová – koš,
Hana Milatová – béčka, Monika Petrovičová –
pravý proud a Marie Šebestová s Denisou Milatovou – univerzální členky.
Sezóna byla zahájena v květnu a byla napínavá až do konce, kdy se rozhodlo o našem
definitivním třetím místě. K nejlepším úspěchům
našeho týmu patří 1. místo v Bašce, na Nové
Vsi, 2. místa v Malenovicích a Vyšních Lhotách
a 3. místo ve Fryčovicích, kde byl náš „hon
za bednou“ úspěšně zakončen. Kromě ligových
soutěží se ženy zúčastnily i soutěží v blízkém
okolí, Hodoňovice (2. místo), Lhotka a Raškovice. Dokonce za SDH Pstruží se Andrea
Běčáková zúčastnila soutěže v TFA – železný
hasič v Horním Kelčově, kde obsadila krásné
4. místo.
Naše píle a úsilí z let minulých i roku letošního, kdy jsme poctivě trénovaly přes léto každý
týden, se konečně přetvořily do vysněného místa na „bedně“. Doma se nám houpe bronzová

medaile a ta stříbrná nám utekla jen o jeden
bodík. Nečekaně jsme obdržely i několik individuálních cen za jednotlivé posty – 2. místo rozdělovač a pravý proud a 3. místo nálivka a stroj.
Tak snad příští sezónu dosáhneme na místa
nejvyšší a obhájíme cenu černého koně, která
nás zavazuje jen k těm nejlepším výkonům!
Tímto bychom chtěly poděkovat všem, kteří
v nás věřili, podporovali nás a bez kterých bychom nebyly tam, kde jsme. Děkujeme našemu vedení sboru, ženám ze Lhotky, jmenovitě
i Liboru Běčákovi, Michalu Blažkovi ze Starých
Hamer, Ladislavu Rozehnalovi z Vyšních Lhot,
kteří nám pomohli mužskou silou na soutěžích
a v neposlední řadě i Kamile Tkáčové a Nikol
Slaninové z SDH Lhotka.
Zároveň vám všem chceme za SDH Pstruží
popřát krásné a pohodové vánoční svátky a ať
do nového roku 2019 vykročíte tou „pravou“
nohou.
Za SDH Pstruží ženy Monika Petrovičová

Povedená florbalová
středa

Přichystaná tělocvična Základní školy TGM
ve Frýdlantě nad Ostravicí přivítala ve středu
14. listopadu nadšence florbalu. Tohoto turnaje
se zúčastnilo celkem sedm družstev, která si
poměřila své síly v několika vzájemných zápasech.
Naši školu reprezentovali letos nejen chlapci, ale také dívky. Dohromady tak tvořili skvělý
smíšený tým, který nastoupil s úsměvem a odhodláním. Svým soupeřům rozhodně nic nedarovali a my vyučující spolu s dětským pstružovským „fanklubem“ byli svědky hned několika
krásných gólů a výher! Výsledkem bylo krásné
5. místo, které jsme oslavili sladkou odměnou.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se opět za rok!

Návštěva muzea ve Frenštátě

Začátkem listopadu jsme se vypravili do Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, jehož pracovníci pro nás připravili velmi zajímavé programy.
První se jmenoval Od kolébky do školy a přiblížil
nám život nejmenších od narození až po vstup
do školy.
Seznámili jsme se s lidovými zvyky, říkadly
a písničkami spjatými s dětstvím. Obdivovali
jsme krásné, ručně vyrobené hračky, které se
předávaly z generace na generaci. Viděli jsme
také, jaké byly povinnosti i zábavy jejich vrstevníků v minulosti a jak vypadal všední i sváteční
život. Nakonec jsme si vyzkoušeli, jak vypadala
vyučovací hodina před sto lety a jaké školní potřeby děti měly.
Druhý program Pod názvem Albín Polášek aneb Rodák, který uspěl v Americe začal
na palubě modelu zámořské lodi, kde se žáci
se dozvěděli o nelehké cestě do Ameriky. Mezi
těmi, kdo hledali za mořem štěstí, byl i Albín Po-

lášek (pocházel z Beskyd), který je považován
za nejslavnějšího a nejuznávanějšího sochaře
Ameriky. Od dětství pracoval na rodinném statku a v hostinci. Rád maloval a vyřezával figurky
ze dřeva, ale nijak zvlášť ve škole nevynikal.
Protože měl sklony k výtvarnému umění, šel se
vyučit do Vídně řezbářem k panu Mayerovi, kde
pracoval až do roku 1901. Postupně se vypracoval a stal se vyhledávaným řezbářem. Vytvořil
na 400 děl, jeho nejznámější je socha pohanského boha Radegasta, jejíž originál je umístěn
na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Poutavý výklad o životě a díle slavného
sochaře jsme zakončili výrobou masek Radegasta. V mezičase jsme si ještě mohli prohlédnout expozici malíře Antonína Strnadla, pocházejícího z nedalekých Trojanovic, jehož tvorba
zachycuje život na Valašsku.
Celý program se nám velice líbil a určitě se
tady rádi vrátíme!

Zajištění odběru objemného
a nebezpečného odpadu

SK Stolní tenis Pstruží

pořádají

Sportovní
hala
Čeladná

Pstruží

90 Kč

Obec Pstruží má s AVE odpadové hospodářství s.r.o uzavřenou smlouvu na celoroční
zajištění odběru objemného a nebezpečného odpadu, včetně pneumatik do průměru
1 200 mm, pro trvalé bydlící občany obce –
do Sběrného dvora Ostravská 291, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí – směr Pržno.
Odpad bude zdarma odebrán po předložení občanského průkazu.
Provozní doba:
pondělí–pátek 8.00 – 18.00 hodin
sobota 8.00 – 14.00 hodin
Odpady: velkoobjemový odpad, pneumatiky, motorové a mazací oleje, obaly obsahující
nebezpečné látky, absorpční činidla, filtrační
materiály a čisticí tkaniny, barvy a lepidla, biologicky rozložitelný odpad

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

Martin Olejník a jeho syn Oliver

2. TRÉNINK SE ZÁSOBNÍKEM

ukázka jak trénují reprezentanti – Iveta Vacenovská

3. EXHIBICE MILANA A JINDRY
4. AUTOGRAMIÁDA

„U VAŘONKY,PUNČE A DALŠÍCH
VÁNOČNÍCH SPECIALIT“

Milana Orlowského, Jindry Panského
a olympioničky Ivety Vacenovské

5. TOMBOLA

V ceně vstupného
je pivo a párek
ZDARMA
Děti do 15 let
mají vstup
ZDARMA

Partneři

Bohatá tombola
– losování vstupenek

Hlavní partner

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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Po roce opět výlet do vesmíru

Jak se dočtete níže, klubový listopad se
docela vydařil a můžeme se těšit na prosinec,
nabízející další „bonbónky“, stačí se podívat
na program. Teď jen neochořet a udělat si čas.
Do ordinace, pak do hospody
a posléze (foto)mánie
Druhou letošní přednáškou pokračoval
zdravovědný cyklus Hovory s lékařkou. Tentokrát se hovořilo převážně o antibiotikách,
klasických i přírodních, přednášela a besedovala jako obvykle paní MUDr. Andrea Glosová
a jako obvykle na úrovni.
Týden poté byla vykonána podzimní cesta
do BRC s návštěvou blízkého obchůdku Monáda, posléze galerie a jako obvykle bylo dílo
zakončeno posezením v restauraci U sestřiček.
Další týden poté jsme opět propadli mánii
s promítáním fotek a vzpomínkami, tentokráte

Svačina u Bezručovy vyhlídky.

na akce roku 2017. Když se vybírala fotka roku,
bylo to skoro jako hlasování ve sněmovně…
Výlet do Kopřivnice
Poslední letošní umírněný turistický pátek
jsme absolvovali s klikou. Mám na mysli fakt, že
byl přítomen poslední pěkný den před sobotním
ochlazením a přechodem do pošmourna. Z kopřivnického nádraží jsme zamířili na blízké kopečky, z Bezručovy vyhlídky byl ještě docela jasný
výhled a posléze jsme dosáhli zříceniny hradu
Šostýn a vrátili se k vlaku. Nějakých šest km si
šestka chodičů (jak říkáme seniorům ještě schopným umírněné turistiky) docela užila a po zastávce na kávu se v dobrém rozmaru navrátila domů.
Podvečerní výlet do vesmíru
Téměř přesně po roce jsme podnikli reprízu
úspěšného zájezdu do ostravského Planetária.
Zaplněný červený hasičský bus s panem Čajánkem za volantem byl natěšený hlavně na promítání v kopuli sálu a opravdu to stálo za to. Nejprve
jsme si prošli tzv. Experimentárium, dali si kávu
z automatu a přesunuli se do sálu. Zde po obvyklé procházce hvězdnou oblohou byl na programu film Dobrodružná cesta k planetám, podívaná fascinující. Na zpáteční cestě jsme si už
naplánovali další reprízu do roka a do dne.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká
Lehce poetické odpoledne s našimi milými básníři paní Dajanou Zápalkovou a panem Bohu-

V pořadí již osmé Hovory s lékařkou.

Kunčice p. O.

Výsledky komunálních voleb 2018 v obci
Komunální volby proběhly ve dnech 5. a 6. 10. 2018.

mírem Vidurou, jejich prezentace vlastní tvorby bude ještě proložena hudebními vsuvkami
pana Aleše Ludvíka s kytarou. Trocha poezie
nikoho nezabije, naopak potěší.
Co nás čeká v prosinci
Začneme tradičním mikulášským rejem s Pete-Saxem, posléze přivítáme cimbálovou muziku Satina, dalšími předvánočními návštěvníky
pak budou děti z MŠ Čeladenská Beruška se
svým živým betlémem a celý rok zakončíme
mezi svátky antistresovou vycházkou do Pstruží. A hned první pátek roku příštího vystoupí
v klubu umělecké sdružení Quo vadis z Ostravy.
Kompletní program na měsíc prosinec najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo

Před invazí do ostravského Planetária.
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 a přání hezkých a pokojných Vánoc.

Petr Bernady

Pašování nezkoušejte, Foxe k sobě přivolejte!

Ano, připouštím, že tento
článek má trochu netypický
nadpis. Jakou má spojitost pašování a informace o akcích a dění z naší základní školy? A kdo
je tajemný Fox? Čtěte dál a vše se dovíte.
Sluníčko ustupuje, dny se krátí, ale pedagogický sbor na ZŠ Čeladné elán neopouští.
Již podruhé se naši žáci (tentokrát prvního
stupně) zapojili do projektu „Jakou barvu má
člověk? Srdcem, ne očima“, který pro děti připravili studenti Gymnázia BMA z Frýdlantu nad
Ostravicí ve spolupráci s brazilskou umělkyní
Angélicou Dass. Žáci si vyzkoušeli netradiční
výtvarné aktivity a vyvrcholením projektového
dne byla tvorba vlastního autoportrétu. Program byl doplněn krátkým filmem o tvorbě
autorky projektu, jejíž fotografie nás vyzývají
k zamyšlení nad tím, jak přemýšlíme nad barvou kůže a etnickou identitou.
V rámci prevence rizikových forem chování se počátkem listopadu uskutečnila beseda
s policisty a policejním psovodem.
Žáci II. třídy si vyzkoušeli rozhovor s operátorem záchranné služby. Zopakovali si, jak se
chovat v nebezpečných situacích a jak správně přivolat pomoc.
Tématem starších kamarádů z 3. třídy byla
dopravní výchova. Zabývali se bezpečným
přecházením vozovky, reflexními prvky na oblečení, hrou na vhodných místech a určovali
dopravní značky. Největší úspěch u dětí měl
jednoznačně policejní pes Fox, který pomohl
vypátrat nejednoho zločince a lumpa. O přestávkách způsobil zasloužený rozruch. Všichni
se chtěli na Foxe podívat.
Dalším zajímavý projektem, který na naší
škole v listopadu proběhl, byly Příběhy bezpráví.
Tentokrát byl jako téma zvolen rok 1948: únorový převrat a zločiny 50. let. S žáky přišel povyprávět pan Petr Andrle. Autor několika výpravných publikací o Beskydech a knihy o zakladateli

lázní v Čeladné – MUDr. Karla Maye. A jak náš
letošní projekt prakticky probíhal? Žáci osmého
a devátého ročníku nejprve společně s hostem
zhlédli dokument Olgy Sommerové Ztracená
duše národa: Ztráta tradice, jenž jim nastínil
neveselou kapitolu dějin 50. let minulého století,
kdy bylo v tehdejším Československu vystěhováno z rodových hospodářství na 5000 selských
rodin, a navíc jim všem byl postupně zabaven
veškerý majetek a mnoho z nich bylo uvězněno.
Poté se ujal slova náš host a systematicky
a promyšleně žákům popisoval důležité okamžiky naší historie, které se k výše uvedenému
tématu vztahovaly. I na konkrétních osudech lidí
se jim snažil přiblížit atmosféru strachu, teroru.
Vysvětloval, jak je možné, že to lidé připustili,
proč se báli třeba mluvit…, že vše má své příčiny a že lidé mnohdy v dobré víře ani netuší,
že slouží zlu… Neměl to samozřejmě jednoduché, protože žáci, kteří před ním seděli, se
v hodinách dějepisu pohybují teprve v období
Marie Terezie a ti starší za sebou mají světovou
hospodářskou krizi. Je pravdou, že novodobou
historii jim a i těm mladším připomínáme vždy
v souvislosti s různými výročími minimálně formou rozhlasových relací, ale host-pamětník je
přece jenom něco úplně jiného…
Teď zavřete oči a představte si, že sedíte společně s žáky osmého ročníku v letadle
na pravidelné lince z afrického Konga do Prahy.
Právě jsme přistáli na ruzyňském Letišti Václava
Havla a po dlouhé době jsme opět nasáli pražský benzínem prosycený vzduch. Jsme unavení, ale plní zážitků. Naše pětičlenná skupinka si
jde vyzvednout své kufry. „Stop!“ „Celní kontrola“, ozvalo se za námi. „Vybalte si svá zavazadla. Máte něco k proclení?“ Stejně dopadli i naši
spolucestující z Austrálie, Bratislavy a Brazílie.
Při vybalování nás polilo horko. V našem kufru
jsme objevili sloní kel a náušnice ze slonoviny.
Dalším spolucestujícím z kufru vypadl papou-

šek, hodiny vězněný v PET láhvi, jiní pašovali
vzácné plazy, tygří mast, kosti, korály a další
„suvenýry“, jejíchž vývoz je nelegální. Co teď?
Takto interaktivně začínal výukový program ostravské zoologické zahrady s názvem
CITES „NEVHODNÉ SUVENÝRY“. Hravou
formou jsme se seznámili s předměty a živočichy, kteří jsou nejčastěji pašovány a díky kterým mnohdy zcela zbytečně umírají zvířata nejen v Africe, ale i na jiných kontinentech, nebo
jsou ve zcela strašných podmínkách přiváženy
na objednávku movitým „sběratelům“.
Cílem tohoto programu bylo seznámit žáky
s úmluvou CITES a s jejím dopadem na náš
běžný život. Lektorky nám vysvětlily význam
úmluvy v boji proti obchodu se zvířaty. Společně jsme hledali možnosti, jak se máme chovat
a jednat ve prospěch ohrožených druhů zvířat.
To byly alespoň ve zkratce některé projekty měsíce listopadu. Teď už ale děti netrpělivě
čekají na první sníh, radují se z každé zamrzlé
kaluže a počítají dny do Vánoc. A já jim přeji,
ať si na ně jejich nejbližší i v tomto předvánočním shonu najdou co nejvíce času a trpělivosti.
Strašně rychle totiž rostou. 
LR

Osmáci na výukovém programu
v zoologické zahradě.

17. 12. 2011
Zvolení členové zastupitelstva obce
(podle počtu hlasů)
1. Šebelová Michaela, 560 hlasů – „NEZÁVISLÍ
2010“
2. Menšíková Markéta, 464 – „NEZÁVISLÍ 2010“
3. Strnadel Zdeněk, 448 – „NEZÁVISLÍ 2010“
4. Vrlík Petr, 341 – „NEZÁVISLÍ 2010“
5. Chovančík Jan, 316 – KDU-ČSL
6. Maralík Tomáš, 312 – „NEZÁVISLÍ 2010“
7. Pokludová Marie, 292 – „NEZÁVISLÍ 2010“

8. Fojtík David, 281 – KDU-ČSL
9. Majerek Vít, 260 – Pro Zdraví a sport
10. Řezníček Pavel, 232 – KDU-ČSL
11. Macura Richard, 231 – Pro Zdraví a sport
12. Poledník Lumír, 158 – KUNČICE – MÍSTO
PRO ŽIVOT
13. Niková Kateřina, 129 – Naše Beskydy –
SNK
14. Kubín Milan, 129 – OBEC – VĚC VEŘEJNÁ
15. Žák Antonín, 96 – KSČM

Mariášový turnaj v Kunčicích

V neděli 11. listopadu se uskutečnil v Kunčicích pod Ondřejníkem v restauraci Na Huťařství
další mariášový turnaj ze série Mariáš Tour 2018.
Na startu se sešlo 30 hráčů z okolních obcí.
Po usilovných bojích se na prvním místě umístil
Teodor Reinhold z Čeladné, na druhém místě
Richard Musil z Karviné a třetí skončil domácí
hráč a pořadatel Tomáš Petr. Po skvělé večeři
jsme se rozešli do svých domovů.

Kunčice p. O.

XX. festival
mezinárodní

adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel
pořádaný pod záštitou biskupa Ostravsko–opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze,
1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla, náměstka primátora statutárního
města Ostrava Zbyňka Pražáka, primátora statutárního města Frýdek-Místek Michala Pobuckého,
starosty města Frenštát pod Radhoštěm Miroslava Halatina, starosty obce Kozlovice Miroslava Tofla
a starostky obce Kunčice pod Ondřejníkem Michaely Šebelové.

Kunčice pod Ondřejníkem

Nové vedení obce Kunčice

Ve středu 31. října bylo na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
obce Kunčice pod Ondřejníkem
zvoleno nové vedení obce.
Starostka:
Mgr. Michaela Šebelová
E-mail starosty:
starosta@kuncicepo.cz
tel: 556 850 171
mobil: 724 161 964
Místostarosta: David Fojtík
E-mail místostarosty:
mistostarosta@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 192
mobil: 736 773 930

Do Rady obce byli zvoleni Vít
Majerek, Markéta Menšíková
a Petr Vrlík.
Na ustavujícím zasedání ZO
byly také zřízeny dva výbory zastupitelstva obce, včetně jejich
členů.
Finanční výbor
předseda: Pavel Řezníček
členové: Jiří Mikala, Blanka Přečková
Kontrolní výbor
předseda: Lumír Poledník
členové: Miloslav Hrdý, Tomáš
Křenek

Sál Restaurace Huťařství
14. 12. 2018 v 18:00
Cimbálová muzika

ONDŘEJNÍČEK z Kunčic p. O.

FLERET

skupina
se zpěvačkou Zuzanou

Šulákovou

Vstupné 120 Kč
Během festivalu probíhá finanční sbírka pro Katku Janečkovou a Jiřího Videckého ve spolupráci s Charitou Frenštát p. R.
Další finanční dar věnuje firma Ferrit Staré Město.

v pátek 7. 12. 2018
17:00 Kulturní program (uvnitř)
vystoupí naše děti z Kunčic pod Ondřejníkem :)
cca 17:45 Přijde Mikuláš s čerty a anděly (venku)
Mikuláš rozsvítí Vánoční strom a obdaruje děti

Pořádá agentura Zdeny, SLPT Valašský vojvoda, za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury,
statutárního města Ostrava, statutárního města Frýdek-Místek, města Frenštát pod Radhoštěm,
obce Kozlovice a obce Kunčice pod Ondřejníkem.

Předprodej: Obecní úřad Kunčice pod Ondřejníkem od 19. 11. 2018 - tel. 556 850 154
GENERÁLNÍ PARTNER:

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍPARTNEŘI:
KOZLOVICE

ČESKÁ REGIONÁLNÍ TELEVIZE

Dospělým naléváme svařák! Občerstvení zajištěno.

www.CRTV.cz

PARTNEŘI:

– 12 –

Prosinec 2018
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku 2018 a s ním je spojen příchod vánočních svátků. Dokončeme, pokud možno, ještě to, co jsme v průběhu roku nestihli, a nezapomeňme včas obstarat dárky pro své blízké.
Předvánočnímu shonu se určitě nevyhneme, ale o to spíš bychom se měli také alespoň na chvíli
pozastavit se svými přáteli a známými. V rámci obce Janovice máte možnost setkat se se známými
a sousedy na vánočních jarmarcích, či vánočním svátečním koncertu.
Letošní rok byl rokem osudových „osmiček“. Zda byl pro vás či pro obec Janovice rokem úspěšným, posuďte sami. V obci Janovice jsme letos obnovili tradici Ondrášovských slavností, oslavili
významné výročí 100 let založení republiky vysazením „Lípy republiky“ a dětem zvelebili školu.
Letošní rok byl také ve znamení komunálních voleb do zastupitelstev měst a obcí, které se uskutečnily začátkem října, a já bych chtěl poděkovat za hojnou volební účast všem, kdo k volbám přišli.
Veliké díky patří všem, kteří se v letošním roce zapojili do dění v Janovicích a pomohli tak svým
úsilím rozvíjet kulturní a společenský život v obci. Poděkování patří také celému zastupitelstvu,
členům komisí a zaměstnancům obce, kteří vykonávali mnoho práce. Tato činnost není možná
na první pohled vidět, ale bez těchto složek by obec nefungovala tak, jak ji znáte.
Závěrem bych vám chtěl popřát jménem svým i jménem celého Obecního úřadu Janovice krásné a pohodové svátky vánoční naplněné láskou a poklidnou atmosférou. Do nového roku 2019
vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho úspěchů v osobním i v pracovním životě.

Svatopluk Běrský, starosta

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2018

Kdy: v neděli 9. 12. 2018 v 15 hodin
Kde: v restauraci U Toflů na Bystrém
Kdo se chce zúčastnit a má zájem o obdarování svého dítěte, přihlaste své dítě a zaplaťte 100 Kč na
obecním úřadě v Janovicích nebo v restauraci U Toflů do 5. prosince.
DÁRKY BUDOU JEN PRO PŘIHLÁŠENÉ!!!

Budujeme si zahrádku

Babí léto nás všechny překvapilo svou silou
a ještě v měsíci říjnu nám umožnilo vychutnávat
si poslední sluneční paprsky a teplejší dny. V našich hlavách se usídlil nápad vybudovat na zahradě kmenové MŠ užitkovou zahradu.
Nápady a představy byly zatím jen na papíru.
K tomu, abychom se mohli pustit do jejich realizací, nám scházel materiál, odborná rada a síla
našich rodičů. Požádat je o spolupráci vedoucí
k naplnění našich představ se ukázala jako trefa do černého. Po zveřejnění plakátu s názvem
„Budujeme zahrádku“ se během pár dní ukázalo,
že rodičům není naše snaha lhostejná, a přicházely nabídky s dodáním potřebného materiálu,
bylinek, stromků, cihel. Samotná akce probíhala
jednoho čtvrtečního odpoledne, kdy se zahrada

jubilea
Mnoho zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti
přejeme listopadovým jubilantům
paní Boženě Lážové z Janovic
a paní Zdence Řehákové z Bystrého.
Obec Janovice

kmenové MŠ proměnila v houf kutilů a zahrádkářů – vypadalo to u nás jako ve velkém mraveništi.
Naše prvotní myšlenka v rámci environmentální výchovy byla vybudovat užitkovou zahradu se
třemi ovocnými stromy, dvěma zvýšenými záhony
a bylinkovou spirálou. Zapálení našich rodičů bylo
tak obrovské, že se zahrada pomalu proměnila
v ovocný sad, kde se krom našich vysněných zákoutí náhle objevil také jahodový záhon. Rodiče,
jste úžasní!!! Bez takhle skvělých rodičů by naše
představy šly jen těžko zhmotnit a umožnit tak „našim“ dětem trávit čas v příjemném a smysluplném
prostředí. Celá tato akce byla více než zdařilá,
a proto bychom rádi i v budoucnu naši zahrádku
rozšířili a vybudovali další prvky. Nesmíme zapomínat ani na děti, které taky přikládaly ruce k dílu,
a každý kdo se budování zahrádky zúčastnil, v ní
zanechal kousek sebe. 
Kolektiv MŠ
Vánoční koncerty Ireny Magnuskové
se letos uskuteční 29. 12. v 16.30 hodin
v kostele sv. Josefa v Janovicích
a 30. 12. v 16.30 hodin v kostele
Sv. Jana Nepomuckého na Pražmě.

Popelka
PRVOČAS, z. s. zve malé i velké
na klasickou baletní pohádku
do divadla Antonína Dvořáka v Ostravě.

6.1.2019 od 16.00 hod.
Vstupné 200,-Kč
(2, 3, 6 a 7 řada, přízemí)
Autobus odjíždí v 15:00 hod. od restaurace u Toflů, v 15:15 hod. z konečné v Janovicích a dále po
zastávkách. Rezervace na gabriela_milotova@centrum.cz nebo SMS na 603 327 973.

Janovice

11. ročník Svatomartinského
lampionového průvodu
V pátek 9. listoapdu se v Janovicích pod vedením spolku PRVOČAS ve spolupráci se ZŠ Janovice konal další ročník Svatomartinského lampionového průvodu. Celé odpoledne bylo zahájeno
dílnami s podzimní tematikou, které připravily
kantorky 1. stupně janovické základní školy.
Děti měly možnost si vyrobit dva výrobky
s motivy nádherně zbarvených listů – skleněný
svícen a misku. K příjemné tvůrčí atmosféře přispělo i připravené občerstvení v podobě kávy či
čaje. Čas rychle utíkal a venku se začalo stmívat.
Před pátou hodinou se všichni postupně přesunuli ven na parkoviště před ZŠ a s rozsvícenými lampiony vyhlíželi, jestli i letos přijede Martin
na bílém koni. Teplota sice neodpovídala tomu,
že by v nejbližší době mělo začít sněžit, ale Martin přesto i letos přijel a dlouhý průvod doprovodil
po tradiční trase centrem naší obce. Mezitím už se
na svůj program v tělocvičně připravovali Klauni
z Balónkova. Nejprve dětem ukázali, jak to u nich

v Balónkově vlastně vypadá. Pak už byl prostor
pro různé soutěže a tanečky, to vše doprovázené
nezbytnými výtvory z balónků, které pod rukama
klaunů průběžně neustále vznikaly. Druhá část
programu, diskotéka, byla určena spíše starším
dětem, ale tančily i menší děti. V průběhu večera
se všichni mohli občerstvit v bufetu, kde pro ně
byly připraveny koláčky, koblížky, Marlenka, ale
také chlebíčky, brambůrky, či korbáčiky. K pití pak

Setkání tří generací. Propojení výuky s praktickou stránkou. Vzácné okamžiky i nové poznatky.
Cesty do Prahy a chvíle strávené se vzácnými
lidmi – tváří v tvář. Krásné druhé místo pro naši
školu v mezinárodním projektu „Vím, co se stalo...“ zaměřeném na život a osudy pamětníků, jež
prožili období druhé světové války a jejichž životy
naplnila stinná a bolestná kapitola – čas strávený
v koncentračních táborech a ztráta nejbližších.
Izrael. Jeruzalém. Judaismus. Zeď nářků. Synagoga. Holocaust. Terezínské ghetto. Pojmy,
s nimiž se naši žáci devátého ročníku opětovně
setkali při své zářijové návštěvě Židovského muzea v Praze, kde se odehrálo nádherné setkání tří
generací. Na podzim loňského roku jsme se totiž
zapojili do dvou mezinárodních projektů, jež spolu úzce souvisí a jsou oba orientovány na osudy
a životní příběhy Židů. První z nich nese název
Krokus a více jsme o něm psali na našich internetových stránkách. Druhý byl dlouhodobějšího
charakteru a k jeho zdárnému konci jsme dospěli
právě na podzim tohoto roku. Jeho hlavní myšlenkou bylo setkání dětí s pamětníky, tedy těmi, kteří
jsou nositeli vzácných vzpomínek, jež usilují v co
největší míře předat dalším generacím. Ústředním
tématem obou projektů se stal holocaust. O naší
první návštěvě v Židovském muzeu, kam jsme
vyrazili v lednu letošního roku, jsme se zmínili
již dříve na internetových stránkách školy, kde
lze nalézt nejen povídání o našem setkání s paní
Doris, ale rovněž ukázku prací žáků, s nimiž jsme
soutěžili v oblasti výtvarného pojetí výše zmíněného tématu. Děti se do přenesení získaných
vědomostí o dané oblasti lidských dějin pustily se
značným odhodláním a respektem. Velkým překvapením a zároveň potěšením pro nás bylo červnové zjištění, že jsme se v onom mezinárodním
projektu umístili na krásném druhém místě, což je
pro nás velká čest a nesmírně si daného ocenění
vážíme. A právě tato skutečnost vedla naše zářijové kroky zpět do Prahy. Vím, co se stalo – Pocta
paní Dagmar Lieblové (ženě, která nás v letošním roce již opustila a která po sobě zanechala
v myslích a srdcích mladých lidí nesmazatelnou
stopu svého životního osudu). Takto zněl hlavní
titul vernisáže, jež se uskutečnila 26. září a na níž
jsme byli jako jedna z vítězných škol pozváni. A to
jsme nemohli odmítnout. Z úcty k pamětníkům
i obětem druhé světové války. Podstatou slov

„Vím, co se stalo...“ je povědomí mladé generace
o moderních dějinách, o osudech těch, kteří prošli
koncentračními tábory a v mnoha případech ztratili všechny své blízké. Přesto na život nezanevřeli, nevzdali se a rozhodli se o svých příbězích
podělit s mladou generací, následnými nositeli
jejich odkazu pro nás, pro budoucí svět, který se
rychle mění a v němž je čím dál těžší předávat
dětem vyvážené a nezkreslené poznatky o dění
kolem nich. Kolem nás. Prohlídka dalších dvou
synagog – Staronové a Španělské. Návštěva
starého židovského hřbitova. Hrob rabína Leviho i místo, kde se modlíval. Pověst o Golemovi.
Židovská symbolika, úcta k zemřelým. Řada geografických a historických údajů o judaismu. To
je jen pouhý zlomek našich zážitků a poznatků,
jež pro nás bylo úctyhodnou odměnou za zapojení se do spolupráce. Vernisáž vítězných prací
a opětovné setkání nejen s paní Doris, nýbrž
všemi pamětníky, kteří muzeu napomáhají v jeho
úsilí zachovat židovské tradice a kulturu. Vzácné
okamžiky, rozličná emotivní atmosféra, ocenění vítězů. To vše za přítomnosti České televize.
Vzácností se pro nás staly rovněž věcné dary.
Mimo jiné knižní publikace „Přepsali se, tak jsem
tady – Příběh Dagmar Lieblové“ či „Transport
za věčnost“, jejímž autorem je pan František Tichý. Spisovatel knih pro děti a mládež, s nímž
jsme se měli jedinečnou příležitost také setkat
a požádat ho osobní věnování do knihy vepsané.
Za svou výše zmíněnou knihu obdržel ocenění
Litera za knihu pro děti a mládež.
Jsme velmi rádi, že jsme se do obou projektů zapojili a zdárně jimi prošli do úplného konce.
Vnímáme je totiž jako další nedílnou součást
vzdělávání a propojení teoretických poznatků

slazené či neslazené nápoje, čaj a káva. Doufám,
že se všichni zúčastnění dobře bavili a přijdou
i příští rok. Závěrem bych chtěla poděkovat všem,
kdo se na přípravě tohoto odpoledne podíleli –
členům PRVOČASU, kteří pomáhali s organizací
akce, učitelkám ZŠ, které se postaraly o tvůrčí
dílny, a také janovickým hasičům dohlížejícím
na bezpečný průběh akce. Jana Grzymková

Foto: Václav Biolek

Vím, co se stalo

s praktickým životem. Nejen jako zpestření výuky, ale také jako výjimečnou příležitost propojení
mladé a starší generace, jejichž životy se takto
mohou jedinečným způsobem protknout. Historie, literatura, geografie, setkání rozdílných kultur,
osobní obohacení našich vědomostí i našeho ducha. Setkání s dětmi z jiných škol, zhlédnutí jejich
prací. A především předání povědomí o minulosti
a životě našich předků i pamětníků našim dětem
– žákům, loňským a letošním deváťákům. To vše
nám právě ukončené projekty poskytly a této
skutečnosti si nesmírně vážíme. Děkujeme touto cestou také samotnému Židovskému muzeu
Praha za unikátní a neopakovatelnou možnost
být součástí ojedinělých projektů, jejichž je patronem. Poznatky a zkušenosti z historie by neměly
stát stranou, a tak i nadále jako dosud budeme
usilovat o potřebné prolínání školní výuky s exkurzemi a projekty různorodého – nejen dějepisného
– charakteru. Neboť, jak již pronesl Marcus Tullius
Cicero: „Historie je svědectvím času, světlo pravdy, život paměti, učitelka života, zvěstovatelka
dávných dob.“ 
Lukáš Michael Pitřík

Alej pro radost

V den, kdy již v naší republice probíhaly
na mnoha místech oslavy k 100. výročí jejího
vzniku – 27. 10. 2018, proběhlo v Janovicích-Bystrém založení zcela nové ovocné aleje.
Akce je součástí projektu Alej pro radost, kterou u nás podpořila částkou 57.000 Kč společnost
Škoda Auto, a.s. Projekt počítal se zasazením třiceti ovocných stromků na území obce. Jako nejvhodnější místo pro alej byl vybrán levý svah cesty
z Bystrého na chatoviště. V předstihu byl péčí obce
dovezen kontejner s potřebnými dřevěnými kůly
a nářadím, dále bylo vyhloubeno potřebných třicet
děr na vyznačeném místě a rozvezeny ovocné
stromky. Sázení vypuklo v sobotu v deset hodin
a zúčastnilo se ho celkově sedm dobrovolníků.
Kolem jedné hodiny odpolední, tedy po třech
hodinách práce, bylo vše hotovo. Stromky pěkně
stály v řadě. Poděkování patří nejen všem přítomným, kteří vše zvládli i v minimálním počtu, ale
i kronikářce, která přivezla dobrou teplou kávu. Alej
třiceti ovocných stromků je tedy založena. Vysazeny jsou třešně, višně, švestky i moruše. Věříme, že
se všechny stromky uchytí a budou přinášet plody.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr
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Janovice, Bílá

VÁNOČNÍ JARMARK
14.12.2018, ZŠ Janovice

Stánkový prodej s vánoční nabídkou (od 16:30 hod.)
4 vánoční dílny (od 17:30 hod.)

Školení zásahové jednotky hasičů

V neděli 28. října se uskutečnilo školení zásahové jednotky hasičů z Janovic.
Kolem deváté hodiny ranní se členové jednotky
přesunuli do integrovaného výjezdového centra
v Nošovicích, kde je čekalo představení manipulace s nově obdrženými vysílačkami, které pomáhají zajistit kvalitní komunikaci při zásazích a tím
zefektivnit práci a také zvýšit bezpečnost při akci.
Školitel nejprve přítomné seznámil s digitální-

mi ručními radiostanicemi pomocí praktické ukázky a na připravené prezentaci demonstroval modelové situace. Následně se účastníci přesunuli
ze zasedací místnosti do garáží, kde probíhala
praktická ukázka manipulace s nepřenosnou digitální stanici zabudovanou v hasičském vozidle.
Vyškoleno bylo celkově sedm členů výjezdové jednotky JSDH Janovice.

Text a foto: Martin Vlček

Díky významné finanční dotaci Národního programu Životního prostředí měli žáci janovické školy možnost vycestovat na týden do malebného
prostředí Petříkova v okrese Jeseník. Škola získala významnou dotaci v hodnotě 193 000 Kč. Denní částka na žáka činila 350 korun, ve které byla
započítána strava, nocleh a celodenní program.
Cílem pobytu bylo zlepšit znalosti a dovednosti žáků v ekologické oblasti a společně strávit příjemný podzimní čas v kraji pod Šerákem.
Ozdravné pobyty musely probíhat v oblastech
s vyhovující kvalitou vzduchu.
Žáci druhého stupně vyjeli v období 8.–12.
10., žáci prvního stupně byli v Petříkově od 15.
do 19. 10. Oba pobyty měly společné mimořádně příjemné počasí, zvídavost žáků a velké

nasazení vyučujících.
Věříme, že si děti z tohoto programu odnesli
mnoho pestrých zážitků, vřelý vztah ke krajině
našeho domova a lásku k přírodě.

Monika Olšáková, Ivo Tošenovjan

Vánoční turnaj
stolním tenise
Ozdravné pobyty s environmentálním ve
Tělovýchovná jednota Janovice, z.s., oddíl
programem pro janovické žáky
stolního tenisu, pořádá v sobotu dne 29. pro-

Dobroty k jídlu a pití pro děti i dospělé
Se svými vystoupeními se na vás těší
školáci, školkáčci, Ondráši a Ondrášci
z Janovic a cimbálová muzika Zbujnik.
(od 17:00 hod.)
Na jarmark srdečně a společně zvou ZŠ a MŠ Janovice a PRVOČAS, z.s.

Dračí stezka

V sobotu 13. října proběhl na školní zahradě v Janovicích další ročník „Dračí stezky“.
Panovalo nádherné, teplé a slunečné počasí.
Jen ten vítr chyběl. To ovšem neodradilo řadu
rodičů, aby se za vytrvalého povzbuzování dětí
nepokoušeli donesené draky dostat do vzduchu
vlastní silou. Většině se to nakonec podařilo.
Pro děti byla připravena výtvarná dílna,
ve které si mohly za pomoci paní Kratinové vyrobit vlastní placku opatřenou připínacím špendlíkem, magnetem nebo zrcátkem. Pro sportuchtivé děti byla připravena dračí stezka, kde každý
dostal mapu se zakreslením sedmi míst ukrývajících drakokešky. Za nalezení drakokešek pak
dostaly všechny děti balíček s něčím dobrým
na zub. Ostatně i maminky se činily a přinesly
na ochutnávku spoustu dobrot, k dispozici byly
i grilované klobásky, párky a vařená kukuřice.
Jako každý rok i letos byla na drakiádě vyhlá-

Prosinec 2018

šena soutěž, tentokrát o „Nejvypečenějšího draka“, aneb fantazii se meze nekladou. Byli jsme
mile překvapeni, kolik vypečených draků bylo přihlášeno do soutěže. Vítěze vybrali sami účastnící
drakiády svým hlasováním. Vyhrál krásný drako-dort Míši a Markétky Šupálkových, které rovněž
obhájily prvenství z minulého i předešlého roku.
Holky se po skončení soutěže o dort podělily
s ostatními dětmi a rodiči. Chutnal výtečně.
Už teď se těšíme na další ročník „Dračí stezky“ s novými úkoly a soutěžemi.
 Markéta Vařechová a Monika Borovská

Bílá
slovo starosty
Letošní komunální volby vyvolaly v mnoha obcích personální zemětřesení, tu naší nevyjímaje. Účastí ve volbách jste prokázali zájem o naši obec a její budoucnost, což je velmi důležitý
společenský moment.
Výsledek voleb byl pro mne samotného překvapením, se kterým jsem tak trochu nepočítal.
Tíha zodpovědnosti za vaše hlasy mne však postavila před nelehký úkol. Postavit se k výsledku čelem a v dalších čtyřech letech společně s místostarostkou vést naši podhorskou obec.
Nemohu opomenout podporu bývalého vedení obce, které si nesmírně vážím. Jak pravil K. H.
Borovský: „Proto jest obec, jest společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené
síly dokázaly.“ Naším hlavním úkolem bude spojovat a tmelit vás, obyvatele Bílé. Připravujeme
pravidelné setkávání obyvatel s vedením obce, kde bychom rádi vyslechli vaše názory a přání.
Chceme také občanům přiblížit činnost obce vydáváním Bílanského občasníku a nového přehlednějšího webu s nadstavbou pro seniory a bezbariérovým přístupem. Byla zřízena kulturní
a sportovní komise, která bude mít za úkol pozvednout a oživit sportovní a kulturní život v naší
obci. Z již zdárně započatých investičních akcí minulým zastupitelstvem plánujeme dotáhnout
do konce úsekové měření rychlosti, chodník na Konečné, prodloužení cyklostezky, autobusový
záliv u Domovjanky a druhou etapu rozšíření obecního vodovodu. Z nových plánovaných investičních akcí mohu zmínit chodník v centru obce, chceme zefektivnit nakládání s odpady a mou
velkou snahou bude vytvoření bytů v majetku obce, čímž můžeme alespoň částečně zamezit
nežádoucímu vylidňování naší obce. Doufám, že všechny akce, ať už ty, které započalo minulé
zastupitelstvo, nebo ty, které nás teprve čekají, se nám podaří dotáhnout do konce. Ale už dost
práce, teď nás čeká advent, svátky pohody a klidu. I v dnešní uspěchané době je potřeba si
na chvíli odpočinout a strávit nějaký čas s rodinou či přáteli. Jsem rád, že jsme se 2. prosince
sešli na parkovišti u hotelu Bauer, kde jsme společně rozsvítili vánoční strom a nad vůní horkého
svařáku se naladili na vlnu Vánoc.
Za celý Obecní úřad Bílá vám přeji klidné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Tomáš Kubačák

since tradiční Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise – GENERALI CUP –
Memoriál Vratislava Kohuta.
Kategorie: jednotlivci, ženy, čtyřhra, děti do 15
let, jednotlivci nad 50 let, popř. další, vše závislé
na účasti. Putovní pohár pro vítěze hl. kategorie
a další zajímavé ceny jsou zajištěny. V ceně startovného guláš, občerstvení zajištěno. Prezentace
účastníků od 8.30 do 9.00 hodin. Zveme srdečně
všechny příznivce stolního tenisu, jak z řad aktivních účastníků, tak i diváků. Informativní přihlášky
s uvedením kategorií, jichž se zúčastníte, zasílejte
p. Ivo Lichnovi e-mailem (livos@centrum.cz) nebo
telefonicky (777 944 400) do 27. 12. Hlavními
sponzory celé akce jsou Generali Pojišťovna a.s.,
Obec Janovice a TJ Janovice, z.s., Greenlux, s.r.o.

Bílá
krátce z obce
Tělocvična
Obec Bílá má pro své občany pronajatu tělocvičnu na ZŠ Horní Bečva v době od 1. 11.
2018 do 30. 4. 2019 každou sobotu od 19.00
do 20.00 hodin. Možnost kolektivních sportů:
sálový fotbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis
apod.
Kontaktní osoba: Petr Kubačák 724 338 897,
Martin Krňa, tel. 605 790 361.
Odjezd z Bílé v 18.30 hodin.

Provoz obecního
úřadu v závěru roku

Obecní úřad bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019.

Odečet vodoměrů

Odečet stavu vodoměrů (vodovod Bílá – 2.
pol. 2018) proběhne 29. 12. 2018 v době
od 8.00 do 11.00 hodin. Nebudete-li v uvedeném termínu k zastižení, opište prosím stav
vodoměru a nahlaste jej na obecní úřad e-mailem na adresu ou@obecbila.cz (do zprávy uveďte jméno, číslo vodoměru, číslo popisné nemovitosti, stav vodoměru), popř.
telefonicky na tel. 558 690 020, 724 045 337.

SKI areál Bílá odstartoval
zasněžovací sezónu svátečně

SKI areál Bílá odstartoval zasněžovací sezónu svátečně, a to doslova. 17. listopadu se
zde v závislosti na příchozích mrazech rozhodli
otestovat zasněžovací systém a spustit sněžná
děla na severní straně lyžařského areálu.
„Jedeme prozatím na částečný výkon a zkoušíme novou zasněžovací techniku, do které jsme
poslední roky investovali nemalé finance. Trendy
jsou takové, abychom vysněžili sjezdovky co nejefektivněji. To znamená myslet na úsporu energie
– a to se nám daří,“ říká Václav Vrzgula, marketingový a projektový manažer, a doufá, že počasí
bude přát a areál bude připraven na blížící se velkou akci celého Resortu Bílá Beskydy – SKIBILA
OPENING SEASON 2018 aneb slavnostní otevření zimní sezóny. „Návštěvníci si mohou zalyžovat s 50% slevou za skipas, půjčit si a vyzkoušet
skialpové vybavení, sněžnice, fatbike a mnoho
dalších atraktivních věcí jak pro aktivní sportovce,
tak rodiny s dětmi. Areálem se bude procházet

čert s mikulášem a v podvečer vás čeká spritový
skialpový závod pro širokou veřejnost, takže pokud nemáte ještě plány na sobotní den 8. prosince, neváhejte navštívit SKI areál Bílá. Těšíme se
na vás,“ zve manažer lyžařskou i místní veřejnost.
Více informací najdete na webových stránkách
www.skibila.cz nebo facebooku SKI areál Bílá.

Přehled bohoslužeb
sv. Bedřicha
na měsíc prosinec
9. 12., 16. 12., 23. 12., 30. 12. 2018
v 10.30 h.
24. 12. – Štědrý den v 16.00 h.
25. 12. – 1. svátek vánoční v 10.30 h.
1. 1. – Nový rok v 10.30 h.

RESORT BÍLÁ | BESKYDY,
to jsou „hory plné zábavy“
Nenechejte si letos v zimě ujít 1. ročník seriálu lyžařských závodů pro děti „Závodíme se
sluníčkem“, který pořádá lyžařská a snowboardová škola SUN SKI & BOARD SCHOOL.
Závodí se ve slalomu ve dvou kolech, nejmenší děti do tří let mohou soutěžit v doprovodu s rodičem. Malí lyžaři budou závodit podle
věkových kategoriích v celkem šesti závodech
a ten první startuje už 16. prosince. Po každém
závodě bude vždy vyhlášen vítěz jednotlivých
kategorií. Během celého seriálu závodníci sbírají body za umístění a v posledním finálovém
závodě, který proběhne 3. března, bude vyhlášen celkový vítěz seriálu „Závodíme se sluníčkem“. Závody se budou konat na sjezdovce Jih
ve Ski Areálu Bílá. Kompletní informace k závodu naleznete na stránkách www.nabile.cz.

Mikuláš s čertem
na Bílé
Oslavte s námi zahájení zimní sezóny!!
8. 12. 2018 uvidíte Mikuláše a čerta na lyžích!!
Doprovodný program v Dětském lyžařském parku Bílá 9:00 – 16:00h
•
•
•
•
•

Andělská tvůrčí dílna
Závody s Mikulášem
Čertovinky
Roztančený park
Pokud děti splní všechny úkoly, mohou se těšit na sladkou odměnu!

Vstup do Dětského lyžařského parku pouze s platným vstupem.
Teplý čaj pro děti zajištěn.
Návštěvník této akce souhlasí, že může být předmětem fotografování. Pokud si nepřeje být fotografován, může to explicitně oznámit fotografovi!

animace@nabile.cz | www.nabile.cz
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Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC 2018

Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC
neděle 2. 12.
16.00

Mikulášská nadílka s Jiřím Hadašem
ANDĚLSKÉ HRÁTKY S MIKULÁŠEM
Během představení všechny děti dostanou sladkou nadílku.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 80 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně zakoupit
v TIC nebo na místě.

pondělí 3. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
středa 5. 12.
19.00

Koncert
FRAGILE
Vánoční skladby v podání slovenské vokální skupiny Fragile.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

úterý 11. 12. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 DŘEVĚNÝ ANDĚL
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 12. 12. CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY a koncert PAVLA BÝMY
18.00
Živý betlém v podání ochotnického spolku Kozlovice.
náměstí
čtvrtek 13. 12. SNOW FILM FEST
18.00
kinosál Kulturního centra
vstupné 80 Kč
sobota 15. 12. 30. vánoční koncert Frýdlantského hudebního spolku
18.00
VÁNOCE S KOUZELNOU FLÉTNOU
Vstupné 120 Kč. Vstupenky budou v prodeji v BIC a v cukrárně „Pod Lysou“ od 8. 12.
2018.
pondělí 17. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA

čtvrtek 20. 12. KOLEDOVÁNÍ S KOTKOVOU MUZIKOU
18.00
Janáčkova síň
Připravujeme:
TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!
Program pro děti
ČIPERKOVÉ
Nejslavnější dětská kapela. Čiperkové zpívají písničky, které baví děti, rodiče, babičky i
dědy.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 160 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).

čtvrtek 28. 3. Divadelní představení
19.00
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
hrají Simona Stašová a Petr Nárožný.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Den poezie 2018 i v Bašce
Tak jako je báseň Máj spojena se jménem
Karla Hynka Máchy, je její autor neodmyslitelnou ikonou českých poetů a poezie. Před dvaceti lety Společnost poezie poprvé uspořádala
v den výročí narození Karla Hynka Máchy (16.
listopadu) Den poezie.
Během let se do této akce zapojily desítky
měst z celé republiky, spousta aktérů z řad
literárních spolků, knihoven, škol, básníků,
herců a dalších vnášejí kouzlo poezie mezi
veřejnost. Jednodenní akce se tak rozrostla
do dvoutýdenního festivalu. Každý rok vyhlásí
Společnost poezie téma, tím letošním se stala
u příležitosti stého výročí republiky část citátu
našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka:
„Nebát se …“.
Také Literární klub Petra Bezruče se této
akce již poněkolikáté zúčastnil svým literárním
pořadem, 21. listopadu v šenovské knihovně
a 22. listopadu v knihovně v Bašce. Naši literáti sestavili pásmo z vlastní tvorby spoje-

Podzimní smaltérské cesty
Podzimní akce smaltérů byly a jsou, vedle
pravidelných workshopů, významné několika
akcemi. Derniérou skončila výstava člena DUS,
vysokoškolského učitele na Institutu výtvarnictví Fakulty umění Slezské univerzity v polském
Těšíně Krzysztofa Dadaka. Je to další výstavní
akce ve spolupráci s polskými kolegy, která přinesla od začátku spolupráce v roce 2009, hlavně díky prof. E. Kuraj, řadu společných projektů.
Výstava K. Dadaka Smaltové cesty v Kulturním centru (3.–17. 11.) představila šířeji další
výraznou osobnost polských umělců. Starší
práce vycházely ze základních geometrických
tvarů, ale sloužily jen jako podnět k experimentování s barvou. V cyklu koncertů kombinuje podkladový smalt, který určuje základní
atmosféru obrazu s počítačovým zpracováním
detailů – záběrů notové osnovy, fragmentů hudebníků, nástrojů. Vytváří sugestivní expresivní
pocit hudební produkce. Připomíná nám pokusy
našeho rodáka J. V. Sládka z Hukvald, který se
o zprostředkování hudebního příběhu pokoušel
tradičními figurálními obrazy. Zcela novou část
výstavy tvoří sítě. Je tu zřejmá přítomnost několik motivů. První – přímo textilní struktury, která
výtvarníky fascinuje do pravěku. Dále struktury
prasklin na povrchu materiálu, objevené avantgardou. Hlavní jsou ale moderní sítě, ve kterých
žijeme. Vidíme zde podněty technických výkresů, vynořující se až z podvědomí labyrintů,
urbanistických prvků, někdy se prolínajících se
schizofrenními postavičkami, které se ve strukturách pohybují. Výstava výrazně přispěla k zu-

šlechtění zrakové senzibility, schopnost rychlé
syntézy vjemu, podněcovala fantazii. Zesilovala prožitek současnosti a rozvíjela sociální vnímavost. Ve výsadním programu je výrazným
obohacením k chápání nejen moderního, ale
i staršího umění. O to se již léta pokouší projekt
DUS, který letos dovršuje čtvrtý ročník – Hledáme talenty, podpořený městem Frýdlantem
nad Ostravicí. Ve dnech 15.–16. listopadu se
zde seznámilo s historií i technikou smaltu dvacet šest žáků Základní školy TGM podvedením
paní učitelky Ivy Šlesingerové a Karla Bogara.
Stejně jako i na minulých akcích byla řada prací
vynikajících. Sami členové Dílny uměleckého
smaltu a jejich hosté prezentují své práce zno-

vu mimo region, a to na zámku Rosice u Brna
na výstavě Umění smaltu, která potrvá do 16.
prosince.
(ká)

České osmičky jsou významné nejen pro
dějiny země, ale shodou okolností korespondují i s životními daty našeho nejvýznamnějšího umělce, frýdlantského rodáka Ferdiše Duši
(1888–1958). Že jeho odkaz není zdaleka mumifikovaný, aby se dal uzavřít do krabice, dokazuje výborná výstava Černá země? Mýtus
a realita 1918–1938 v Galerii výtvarného umění
v Ostravě, která potrvá do 6. ledna.
Název, který připomíná obraz Břetislava
Bartoše i ve své době populární časopis, vedl
kurátorku Renatu Skřebskou k hlubšímu zamyšlení nad meziválečnou situací na Ostravsku. Proti
zaběhaným názorům na sociální, uměleckou
situaci Ostravska, vztah k Praze, problém regionalismu, nabídla hluboký ponor do výtvarného
života regionu. Jednotlivé oddíly výstavy mapují

kosmopolitní ráz regionu, vlivy německého prostředí a další aspekty (například vlivy lidového
umění a folkloru). Klíčovou částí je výběr regionálních autorů, mezi nimiž je výrazně zastoupeno i dílo Ferdiše Duši. Výběr prací autorů je invenční, neopakuje se tradiční klišé, které z výstav
v regionu cítíme, ale jsou zde i díla málo známá
nebo neznámá. Významné je, že právě srovnání
umělců výběrem ukazuje malířský význam Duši,
který byl na výstavách potlačován zdůrazněním
díla V. Kristina, V. Wünsche, upozaděním nejen
Duši, ale i autorů H. Salichové, J. Provazníka ad.
Srovnání s tvorbou zahraničních umělců, německých autorů v regionu, je velice přínosné k poznání celkové dobové situace. Dobu dokreslují
také ukázky designu (Tatra Kopřivnice), plakátů,
reklamní grafiky a knižní kultury. K výstavě vyšel

objemný katalog většího autorského kolektivu,
který rozšiřuje omezený výstavní záměr. Neměl
by chybět v žádné regionální knihovně. Volným
pokračováním je výstava Nová architektura mezi
centry a periferiemi, která mapuje ukázkami staveb existujících i zaniklých stavební kulturu širšího regionu mezi válkami. Výstava je v Národním
památkovém ústavu v Ostravě. Významné dílo
Ferdiše Duši v rámci svého padesátého výročí
připomněl i Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku na přednášce
Gabriely Pelikánové 22. 11. v městské knihovně
v Místku. Dušovské výročí si chce připomenout
i Zlínský kraj, výstavou v galerii na IC Zvonička
na Soláni v únoru a březnu příštího roku. Blízkost
Slovenska a existence galerie v centru Valašska
napovídá i zaměření výběru jeho děl. 
(kb)


Pokračování ze str. 3
Na Albrechtově náměstí ve Frýdku se brzy konalo masové shromáždění obyvatelstva z celého
frýdeckého okresu. V samotných Starých Hamrech
se hlavní oslava vzniku samostatného státu uskutečnila v neděli 17. listopadu 1918 pod taktovkou
místního odboru Matice osvěty lidové a hasičského
sboru. Konala se formou táboru lidu se slavnostním
průvodem občanů a žáků všech škol v obci. Hlavní
řečník dr. Kratochvíl, advokát z Valašského Meziříčí, zdeptanému horskému lidu vysvětlil význam
přelomových událostí těchto dnů. Kronika školy
na Gruni k těmto událostem dodává: Na paměť
národního osvobození pro pokolení příští vysázela
i naše obec po vzoru mnoha měst a obcí několik
„Stromů svobody“. Jsou to červené hlohy a tvoří
alej od kostela vpravo dolů směrem k nádraží.
Zdejší rozsáhlý dosavadní majetek Habsburků spravovaný Těšínskou komorou, především

lesy a další pozemky, přešly do rukou československého státu.
Kronikář Brumovský jako očitý svědek dodává: Jelikož právě v tuto dobu na Slovensku,
v Turzovce, Vysoké, se konaly přepadení a rabování židovských rodin, a také ve zdejší obci
byly pozorovány nebezpečné živly, proto se
z nejlepších občanů utvořil místní výbor, který
dbal o pořádek a více jak pět měsíců konal noční
pochůzky, aby se krádeže zamezily.
V této době bylo zdejším pasekářům ukradeno
10 kusů hovězího a vepřového dobytka, aniž pachatelé mohli býti vypátráni. Tato občanská stráž
pomohla a krádeže přestaly. Připomeňme, že členy stráže byli zdejší občané Eugen Altmann, Martin
Březina, Alois Duží, Josef Duží, Ondřej Duží, Antonín Kaňák, Josef Majer, Jan Milata, Antonín Morys,
Jan Liška a Jan Vrobel. Ve druhé polovině prosince byli do obce povoláni vojáci v počtu 10 mužů

a ubytováni v hotelu starosty Augustina Dudy.
Na obzoru však mezitím vyvstal jiný závažný
problém. Nově vzniklé Polsko si nárokovalo území
celého Těšínského Slezska až po řeku Ostravici
(podle známého polského sloganu Ostrawica, to
jest nasza granica). O budoucnosti Těšínska mělo
rozhodnout lidové hlasování – plebiscit. Také
ve Starých Hamrech se uskutečnilo na 10 plebiscitních, hojně navštívených schůzí, které měly
přesvědčit zdejší české obyvatelstvo o hlasování
pro Československo. Uskutečnění zmíněného lidového hlasování však znemožnil zákrok polské
strany a slezské Těšínsko, stejně jako slovenská
pohraniční území Oravy a Spiše, bylo rozhodnutím pařížské mírové konference rozděleno mezi
Československo a Polsko 28. července 1920.
Následoval výčet jmen padlých v první světové válce a legionářů ze Starých Hamer přednesený historičkou Lenkou Novákovou.

K. Dadák při derniéře v Kulturním centru.

Mladí umělci tvořili v dílně smaltu.

Nazapomínání na malíře Ferdiše Dušu

úterý 18. 12. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 VÁNOČNÍ TVOŘENÍ Z KORÁLKŮ A PAPÍRU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

sobota 12. 1.
16.00

Kultura, inzerce

né s doprovodným programem. V šenovské
knihovně za velké účasti proběhl také křest
knihy Tíže křídel novináře a prozaika Václava
Chytila, vlastním jménem Vítězslava Bělovského ze Šenova, která vyšla díky jeho manželce Dorothei, dceři Štěpánce, synovi Karlovi
a bratru Miroslavovi, k nedožitým autorovým
pětasedmdesátinám. V obou knihovnách si
mohli návštěvníci akce prohlédnout koláže
z ručně dělaného papíru od Jiřího Kalivody,
na Slovensku žijícího člena literárního klubu,
který tímto způsobem prezentuje svou poezii.
Obě pásma podbarvili hudebními vstupy v Šenově Vladimír Randy Kuchař, v Bašce Aleš
Ludvík.
Příjemná atmosféra poeticky laděných
podvečerů opět dokázala, že trocha poezie
nikoho nezabije…, a proto nebojte se nechat ji
vstoupit do svých životů a přijďte někdy mezi
nás. Třeba na příští ročník Dne poezie.

Pavlína Kollárová

Trocha historie ke stoletému výročí

Rozvoz obědů
Rozvoz obědů
- nabízíme rozvoz denního menu
Čeladná, Kunčice p. O.
Pstruží a blízké okolí
- ideální nejen pro seniory
- výběr z 2 hlavích jídel
- rozvoz dopoledne, pondělí-pátek
- cena obědu včetně dovozu
85 Kč (polévka, hlavní jídlo, moučník)
- objednávky v restauraci nebo telefonicky

Restaurace U Pařezu
www.uparezu.cz

725 828 114

Čeladná 288

Kultura
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ZNÁTE 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.

a

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.

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner
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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

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

RENOVACE STŘECH A FASÁD

LUČNÍ
REVO
ANA
OCHR ATEC
P
- IK
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

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
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