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Podnikatel roku Moravskoslezského kraje je Pavel Mohelník

FRÝDLANT, ČELADNÁ – Čtrnáctý ročník soutěže EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje, která se koná pod záštitou
Hospodářské komory České republiky, zná
svého vítěze. Trofej nejlepšího podnikatele
roku kraje získal Pavel Mohelník z frýdlantské
společnosti FERRIT.
FERRIT s.r.o. patří mezi světové lídry
ve výrobě systémů závěsné důlní dopravy,
závěsných lokomotiv a dalších důlních strojů.
Svým vlastním know-how, vývojem a v neposlední řadě špičkovou výrobou přesvědčuje
FERRIT již přes 25 let zákazníky v Evropě,
Chile nebo v Jihoafrické republice a 90 % jeho
produkce je dnes určeno pro export.

Nezávislá porota, které předsedal Lubomír
Stoklásek ze společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, držitel titulu EY Podnikatel roku 2017
České republiky, ocenila u Pavla Mohelníka
především jeho pracovitost, cílevědomost,
houževnatost a úspěchy firmy FERRIT doma
i ve světě. „Těžko hledám slova, protože jsem
to vůbec nečekal. Ocenění si velice vážím a nepovažuji ho za své osobní ocenění, ale za ocenění celého kolektivu, bez kterého bychom
dnes nebyli tam, kde jsme. Mám skvělé lidi,
velké odborníky, zapálené pro věc, a je to to
nejcennější, co firma může mít. Rád bych také
zdůraznil velkou podporu své rodiny a manželky, bez které by podnikání zejména v začátcích

nebylo možné,“ uvedl Pavel Mohelník, spolumajitel a jednatel společnosti FERRIT s.r.o.
„Letos byla úroveň přihlášených podnikatelů mimořádně vysoká a dovolím si prozradit, že porota těžce vybírala krajského vítěze.
V těsném hlasování nakonec zvítězil Pavel
Mohelník ze společnosti FERRIT. Svým přístupem k zaměstnancům, rodině, kolegům
ve vedení firmy a k podnikání jako takovému
je přesně tím podnikatelským vzorem, z kterého si začínající podnikatelé mohou vzít příklad.
Blahopřeji a držím mu palce i na celostátní
úrovni,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu
střední a jihovýchodní Evropy.

BESKYDY – Vzhledem k panujícím klimatickým podmínkám v Beskydech v půli ledna
varovala Horská služba Beskydy návštěvníky

pohoří před nebezpečím v lesních lokalitách.
„Nad výškou 700 metrů nad mořem jsou
stromy obalené vrstvou těžkého sněhu. V ho-

rách nyní fouká silný, místy prudce nárazový
vítr a větve i celé části stromu se lámou. Proto
za těchto podmínek považujeme jakýkoliv pohyb v lese za riziko ohrožení zdraví či dokonce
života,“ varoval 11. ledna důrazně návštěvníky Beskyd náčelník zdejší horské služby Radim Pavlica.
Zvýšenou pozornost tomuto varování měli
věnovat především všichni, kdo se chystali
na akci Ledové sochy na Pustevnách. Podobná situace se však může opakovat a varování
lze aplikovat, kdykoliv jsou stromy zatěžkány
těžkým sněhem. „Byl bych nerad, aby návštěvníci pohoří taková varování podceňovali.
Ohroženi jsou skutečně všichni, před terénní
čtyřkolku našich záchranářů při cestě horským lesem spadl takto zlomený strom,“ popsal, co se může při velké sněhové nadílce
v ohrožených oblastech snadno stát, Radim
Pavlica.

Horská služba varuje před pohybem v lese



Foto: HS Beskydy

Nový preventivní projekt na ochranu majetku

Odbor prevence kriminality Ministerstva
vnitra ČR připravil preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality
s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek
sobě i svým sousedům“ v „Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality“.
Projekt představuje souhrn preventivních
opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech
možnostech a způsobech řešení zabezpečení

prostřednictvím mechanických zábranných
a zámkových systémů. Nabízí návod, jak
správně postupovat a čeho se vyvarovat při
výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně

účinnou ochranu majetku.
Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost o nových trendech vloupání do obydlí,
které se objevily v okolních sousedních státech
a nově již překročily i hranice České republiky. Projekt je proto koncipován jako souhrnné
opatření v činnosti Policie ČR a osvětě obyvatel
České republiky o nových účinných způsobech
ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci.

pokračování na str. 2

Zimní tipy: skialpinismus a skitouring

BÍLÁ – Skialpinismus nebo skitouring jsou
pro mnohé jedna velká neznámá. Skialpinismem nazýváme pohyb ve volném terénu v horách. Pohybu po sjezdovkách a v nenáročném
terénu se pak říká skitouring – zimní turistika.
Ať už tento název zní jakkoli odborně, je vhodný
pro člověka jakékoli kondice a jakéhokoli věku.
Pro skitouring ze začátku postačí umět sjet
kopec na lyžích a základní manipulaci se stoupacími pásy. Aktuální sněhové podmínky jsou
ideální pro tento zimní sport. Skialpinismus

vyžaduje více znalostí a větší úroveň dovedností. Na skialpových lyžích, které jsou totožné pro obě aktivity, se do kopce stoupá na tzv.
„stoupacích pásech“, ty se nahoře sundají
a díky speciálnímu vázání se může jet dolů.
Jak začít
Nejjednodušším řešením pro začátečníky
či pokročilé, kteří chtějí skialpinismus/skitouring zkusit nebo se mu věnují a nemají toto
vybavení, je využít nejbližší půjčovny. Kromě
tradičně velmi kvalitních služeb v oblasti výu-

ky lyžování a snowboardingu dětí a dospělých
poskytuje lyžařská škola SUN ski and Board
school v RESORTU BÍLÁ | BESKYDY, komplexní servis také pro skialpinisty. Na Bílé je
k zapůjčení vybavení značky Dynafit (skialpové lyže se stoupacími pásy, obuv a hole)
a také příslušenství (lavinový vyhledávač,
sonda, lopata). Vybavení je možné si zapůjčit
i na vícedenní túry mimo areál.
Jak se obléci
Na skialpy je nutné přizpůsobit své oblečení. Do kopce se chodí na lehko, kdy stačí
jen funkční tričko a bunda, která dobře dýchá.
Dobrým tipem, co si vzít do batohu, je určitě
náhradní tričko, lehká péřová bunda na zahřátí pro sjezd dolů a také je dobré s sebou
vzít něco na pití a energy tyčinku. Vše se
odvíjí od náročnosti túry a času, který budete
na skialpech trávit.
Kam vyrazit
V RESORTU BÍLÁ|BESKYDY je po celou
zimní sezonu udržováno několik značených
skitouringových tras. Současně jsou pořádány
„Skialpové úterky“. Jak plyne z názvu, zájemci
se mohou zúčastnit společného skialpového
výšlapu nebo dvouhodinového kurzu. SUN
ski and Board school poskytuje také možnost
organizace pokročilých kurzů a kurzu Základů
práce s lavinovým setem.
Pro více informací nás kontaktujte na tel.:
725 222 111 nebo na e-mailu: info@nabile.cz.

PAVEL MOHELNÍK: Spolumajitel a jednatel společnosti FERRIT s.r.o. a držitel titulu EY Podnikatel roku 2018 Moravskoslezského kraje.

I v Janovicích už bruslíme

JANOVICE – Obec Janovice připravila pro
občany kluziště na multifunkčním hřišti v prostranství za základní školou. Od čtvrtka 24.
ledna až do odvolání, tedy roztání ledu, můžete
využívat k bruslení kluziště na multifunkčním
hřišti v prostranství za základní školou. Bruslení
bude probíhat denně vždy od 17.00 do 19.00.
Kluziště jsme pro vás připravovali od neděle 20. ledna vždy od odpoledne až
do pozdních nočních hodin
a díky vydatným mrazům se
nám podařilo vytvořit silnou
vrstvu ledu. Doufáme tak,
že povrch vydrží co nejdéle a bude přinášet radost
všem bruslařům a bruslařkám, kteří zde zavítají.
Hned od prvního dne
provozu je vidět, že lidé
mají o bruslení zájem a klu

ziště tak bude hojně navštěvováno. Kromě
odpoledního bruslení jej v dopoledních hodinách využívá i základní škola pro hodiny tělesné výchovy.
Děkujeme všem, jež pomáhali s přípravou
kluziště a budou dále pomáhat s údržbou ledové plochy. Lukáš Plánička a David Fiedor

Foto: Veronika Pukowiecová

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
únorové vydání Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy nám již s pravidelností píše zima. Hlavně děti se těší, že ta správná zima teprve
přijde a nejen o jarních prázdninách si budou moci naplno užít i u nás
zimní radovánky.
Mrazivé počasí uvítali i někteří „dospěláci“ a rozhodli se v tomto ročním období pro osvěžení v ledové vodě. Nevím, zda se i my někdy dočkáme větších otužileckých akcí jako třeba v Praze na Vltavě, ale vypadá
to, že se u nás ve Frýdlantě rodí nový sportovní klub, který hledá své další příznivce. Nakonec, je to jeden z mála sportů, který bychom opravdu mohli dělat pro naše zdraví!
Uvnitř vydání těchto novin je přehled plánovaných investic, který byl graficky zpracován
do mapky Frýdlantu nad Ostravicí. Pro zvýraznění souvislostí bylo zvoleno čtyřleté období s cílem poukázat na skutečnost, že počítáme s investicemi v různých částech města. Plánované
aktivity navazují na předchozí období a jsou naším volebním závazkem. Chceme opět dopředu
posunout kvalitu života a dát prostor dobrým a smysluplným nápadům. Vycházíme přitom
z vašich podnětů a ze strategického plánu města, který budeme dále aktualizovat. Letos se
pouštíme do velké změny tváře centra našeho města. Následují další kroky v infrastruktuře
a samozřejmě myslíme především na bezpečnost a bydlení. Letošní plán známe již poměrně
detailně. Naše město měníme zejména pro děti a mladou nastupující generaci.
Děkuji tímto všem, kteří nám předkládají náměty a připomínky, upozorňují na to, co chybí a co je
možné uskutečnit, případně přiloží i ruku k dílu. Jsem přesvědčena, že převzít tuto zodpovědnost
je něco nesmírně užitečného a povznášejícího nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost.
Město a jeho příspěvkové organizace, stejně jako RSC Kotelna, nabízejí širokou škálu různého vyžití. Zvou k sportovním aktivitám i společenským akcím. Rodiče předškoláků jistě zaujme informace nabízející návštěvu v našich školských zařízeních i neformální setkání s učiteli,
aby jim usnadnili pozdější rozhodování ve výběru škol. Dovolím si konstatovat, že obě naše
školy disponují perfektním vedením, vysoce kvalifikovanými pedagogy, laskavým personálem,
moderním technickým vybavením a zázemím.
Přeji vám vydařené počasí pro zimní sportování, příjemně strávené prázdniny s vašimi ratolestmi a hodně pohody. Po návratu z hor pak teplý čaj, bačkory a příjemné počtení těchto novin!

S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu nad Ostravicí
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Tříkrálová sbírka
skončila

Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili
druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo putování Tří králů po obcích, vesničkách
a městech Frýdecko-Místecka i celé České
republiky. Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování neodradil
déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity
Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu
pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým
a novým rokem. Ze starého si bere poselství
Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého
do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným
mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že
spolu s námi tento most staví, a všem dárcům,
že po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky
pomoci vás všech se podařilo ve Frýdlantě nad
Ostravicí vybrat krásných 182 046 korun. Vybranou částku použijeme na opravy a úpravy
v pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako
na terénní službu pro nemocné. Všem moc
děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2019.
Za Charitu Frýdek-Místek Jana Opluštilová,

koordinátor Tříkrálové sbírky
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Frýdlant nad Ostravicí
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PLÁN AKCÍ

Milí spoluobčané, v přiložené mapě Frýdlantu nad Ostravicí je uveden přehled investičních akcí, které hodláme uskutečnit v letech 2019 až 2022. Vyplývají z potřeb města a opírají se o Strategický plán rozvoje města Frýdlant nad Ostravicí. Některé uvedené investiční akce by měly být realizovány podle vyhlašovaných
výzev, u nichž předpokládáme možnost získání dotací. Některé z připravovaných akcí je nutno realizovat ve
spolupráci s dalšími subjekty, např. České dráhy, a.s., Správa železniční dopravní cesty, Správa silnic MSK aj.
Jednání s těmito společnostmi jsou náročná a zdlouhavá. Uvedený časový harmonogram je tedy orientační
a závisí i na mnoha dalších faktorech. Na některé z investičních akcí nebudou dotace poskytovány a budou
tedy realizovány z vlastních finančních prostředků rozpočtu města.
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Výstavba relaxační zóny v centru města - projekt Brána Beskyd
Rekonstrukce ulice Dvořákova
Rekonstrukce hasičské zbrojnice a osvětové besedy na Lubně
Rekonstrukce části 2. a 3. patra ve Středisku sociálních služeb
Rozšíření parkovacích ploch na ulici 5. května
Rekonstrukce chodníků ve městě
Rekonstrukce chodníků na hřbitově
Rozšíření městského kamerového systému ve městě
Obnova a doplnění veřejného osvětlení
Sanace zdiva na Základní škole v Nové Vsi
Výstavba chodníku na Nové Dědině (směr Čeladná, Pstruží)
Zakoupení nové cisternové automobilové stříkačky pro hasiče
Podpora kotlíkových dotací
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE V ROCE 2020
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Vybudování centra pro volnočasové aktivity dětí a mládeže
Realizace dopravního terminálu na ul. Poštovní
Rekonstrukce jídelny a kuchyně v ZŠ TGM
Realizace chodníku na Lubně
Vybudování Lesní stezky Vyhlídka
Rekonstrukce Mateřské školy Lubno
Vybudování rekreační a fitness zóny u řeky Ostravice
Rekonstrukce ulice 5. května
Rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice Frýdlant n. O.
Zajištění dalších parkovacích míst v centru města
Vodovod Nová Dědina 3. a 4. etapa, ul. Lesní
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PŘEDPOKLÁDANÉ AKCE V ROCE 2021 A DÁLE
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Výstavba komunitního centra v areálu bývalého kláštera
Rekonstrukce areálu letního koupaliště
Výstavba chodníku na Nové Vsi, ul. Pstružovská apod.
Podpora bytové výstavby na ulici Nádražní, Noremská
Rozšíření sportovního a relaxačního centra Kotelna
Vybudování sportovišť u ZŠ Nová Ves a na Lubně
Rekonstrukce hlavního sálu kulturního centra
Podpora elektrodobíjecích stanic
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Mapový podklad: Openstreetmap.com

MO tělesně postižených Frýdlant se představuje
POZVÁNKA
na členskou schůzi Českého rybářského svazu, z. s.,
místní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
která se uskuteční v neděli 3. března 2019 od 9.30 hodin,
v Hotelu Freud v Ostravici.
Srdečně zveme všechny členy naší místní organizace, ze všech místních
hospodářských skupin (Frýdlant n. Ostr., Čeladná, Ostravice a Staré Hamry).
Výbor MO Frýdlant nad Ostravicí

Setkání k 50. výročí oběti Jana Palacha
Spolek Milion chvilek pro demokracii zorganizoval na středu 16. ledna pietní akci – setkání občanů k připomenutí 50. výročí oběti Jana
Palacha. Významná události naší historie, která se stala morální výzvou a oporou mnohým
občanům během 20 let doby, hrůzně nazývané
komunisty „normalizace“, si připomenutí zaslouží. Setkání se nakonec uskutečnila v asi
100 městech naší země. Jsme rádi, že se mezi
ně zařadil také Frýdlant nad Ostravicí (a také
ještě menší Ostravice).
Ve Frýdlantě jsme se sešli na symbolickém
místě – u sochy T. G. Masaryka (knihu o T. G.
Masarykovi si četl Jan Palach večer před svým
zásadním činem). Počet zájemců o setkání byl

příjemným překvapením, protože propagace
akce byla jen malá. Na památník T. G. Masaryka jsme k obrázku Jana Palacha přidali hořící
svíčky, přečetli jsme si několik textů o Palachovi, prohlášení spolku Milion chvilek pro demokracii a na závěr si zazpívali státní hymnu.
Děkujeme organizátorům z uvedeného spolku, že nám nabídkou těchto setkání a pomocí
s jejich organizací pomohli více si připomenout
Jana Palacha, který byl jako „pochodeň č. 1“
nejen oporou a závazkem v době komunistické
totality, ale zavazuje i nás. Nebuďme lhostejní,
važme si pravdy, kritickým myšlením se braňme proti populismu, dezinformacím a lžím, hajme demokracii. 
Josef Svoboda

Místní organizace Svazu tělesně postižených ve Frýdlantě n. O. si v roce 2018 připomněla 63. výročí od svého vzniku. Působila
pod názvem Svaz invalidů až do roku 1978,
kdy došlo k jeho rozdělení na základní organizaci tělesně postižených a základní organizaci
vnitřně postižených. Od té doby organizace
mění název s malými úpravami 5x, ale náplň
činnosti zůstává bez podstatných změn. Je to
snaha připravit členům zajímavé volnočasové
využití.
Do roku 2018 jsme vstupovali se stavem
290 členů. Více než 90 let má 9 členů. Činnost
je řízena pětičlenným výborem a kontrolována
tříčlennou kontrolní komisi.
Rok začínáme přátelským odpolednem, které se stalo oblíbeným nejen u našich členů, ale
i občanů okolních obcí. Pro své zdraví navštěvujeme bazény hotelu Odra na Ostravicí a SC
Kotelna Frýdlant nad Ostravicí. Veliký zájem je
o pravidelné cvičení, které vede zkušená cvičitelka a naše členka paní Marie Majerková.
Další z našich pravidelných aktivit jsou autobusové zájezdy. Ten poslední byl do muzea
historických kočárů v Čechách pod Kosířem.
Těšíme se ze smažení vaječiny, toho se v r.
2018 zúčastnilo 85 lidí, oblíbené jsou i soutěže ve hře ruských kuželek. Soupeři nám jsou
členové ZO SPCCh i členové patronátní organizace z Frenštátu.
Zajímavá byla účast naší organizace na dru-

hém ročníku Frýdlantského ČEZ duatlonu, kde
jsme si užili fandovství sportovců, kteří nám
na ukotvených kolech vytočili finanční příspěvky pro činnost. Kromě předem daných aktivit,
určených plánem činnosti, jsme uskutečnili
ještě exkurzi ve výrobně dobrůtek Marlenka
ve Frýdku-Místku, navštívili jsme muzeum
kočárků a panenek v Pržně a zúčastnili se
ozdravného pobytu v hotelu Kryštof na Prostřední Bečvě. Aktivit bylo ještě více. Třeba, že
jsme uskutečnili dvě členské schůze. Tou jarní
v březnu jsme vstoupili do nového pětiletého
funkčního období.
Během roku jsme přijali sem členů, o výstup
požádalo deset a zemřeli čtyři členové. Takže
v současné době je nás 283.
Pamatujeme blahopřáním, kytičkou čí písničkou v rozhlase Ostrava na ty, kteří oslavují
své narozeniny.
Těšíme se z přízně vedení města, které nám

přispívá dotací pro činnost, také starostů okolních obcí, ve kterých bydlí členové organizace,
ze vstřícnosti vedení Kulturního centra, vedení
restaurace Park, vedení hotelu Odra a RC Kotelna. Všem patří srdečné poděkování. Stejně
tak i okresnímu výboru STP ve Frýdku Místku.

Předseda MO STP Frýdlant n. O.

Oldřich Moris

Závěrečné posezení cvičenek v roce 2018.

Místní poplatky za odpad 2019

Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí
na svém zasedání schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se stanoví sazba místního
poplatku pro rok 2019. Tato obecně závazná
vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. 1. 2019.
Sazba místního poplatku za provoz systému
komunálních odpadů od 1. 1. 2019 činí:
- pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba 880 Kč,
- pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt 700 Kč,
- pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt a která v příslušném kalendářním roce dosáhne věku 70 let nebo je starší 70 let věku 350 Kč,
- pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý

pobyt a která v příslušném kalendářním roce dosáhne věku maximálně 6 let 350 Kč.
Splatnost místního poplatku je stanovena nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku,
osvobození od placení poplatku a poskytované úlevy zůstávají ve stejném rozsahu jako v roce 2019.
Opět připomínáme poplatníkům, že nebudou
před termínem splatnosti rozesílány složenky.
Platbu místních poplatků lze provést bezhotovostně převodem na účet města, hotově na pokladně Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,
příp. si můžete vyžádat u správce místního poplatku složenku.
S aktuálním zněním výše uvedené obecně
závazné vyhlášky je možno se seznámit na internetových stránkách města Frýdlant nad Ostravicí
www.frydlantno.cz, nebo přímo na Městském
úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí (např. vývěska
finančního odboru v budově čp. 139, ul. Hlavní).
Finanční odbor MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Nový preventivní projekt na ochranu majetku

pokračování ze str. 1
Jeho cílem je snížit nápad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých, střelných
zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí
a doplňků bytů a domů, cenností apod.
Projektem chceme probudit u majitelů
domů a bytů zodpovědnost k vlastnímu majetku a zájem o jeho zabezpečování, ale i zvýšit
zájem o dění v bezprostředním okolí. Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro
občany „Zabezpečte se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku,
rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst, a videospoty. Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům
správná a relevantní řešení zabezpečení jejich
majetku pomocí nezbytného základu zabez-

pečení každého bytu, domu či jiného objektu
prostřednictvím mechanických zábranných
prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace
výrobků a služeb a podporuje využívání norem
prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při
výstavbě budov.
Lidé se na základě projektu zabezpečí
pouze kvalitními certifikovanými produkty, což
významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto produktů a odrazuje pachatele
od jejich napadení.
Podrobné informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store či na Google Play, na sociálních a webových portálech Policie ČR
a spolupracujících subjektů.

Zuzana Pidrmanová,

koordinátorka prevence
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ZŠ TGM a její blížící se významné dny
Utíká to, utíká, povzdechne si mnohý. Je to
tak. Školáci mají za sebou první půlku školního
roku, pololetní vysvědčení je rozdáno a nezbývá
než se vydat zvládnout i tu jeho druhou část.
V únoru mají před sebou sice jednotýdenní jarní prázdniny (18.–24. 2.), pak už ale „pojedou“
opět na plný plyn.
Před námi jsou mnohé soutěže, projekty či
akce, mezi nimiž pro nás své výjimečné postavení mají dvě, a těmi jsou školní reprezentační
ples a zápis do 1. tříd. Na obě se již nyní poctivě
připravujeme. Jako první v pořadí přijměte naše
srdečné pozvání na již devátý Reprezentační
ples naší školy, který se bude konat v sobotu
16. března 2019 v KC Frýdlant nad Ostravicí.
Začne v 19.00 hodin a vy se můžete i letos těšit
na řadu kulturně tanečních vystoupení bývalých
i současných žáků školy, chutné menu připravené Scolarestem, domácí zákusky a chlebíčky
z rukou šikovných maminek, další překvapení,
no a při tom všem si zatančit při hudbě skupiny ANOTHER WAY. Ples pořádáme již od roku
2010 a od té doby se stal vyhlášenou a očekávanou tradicí naší školy. Každoročně se ho
účastní kolem 300 hostů – učitelů, rodičů a přátel školy. Vstupenky jsou v prodeji od 14. ledna
na sekretariátě školy, cena vstupenky je stále
stejná, 190 Kč.
Druhou významnou událostí v životě školy
je výše zmíněný zápis do 1. tříd. Možná jste to
právě vy, kdo se rozhoduje, kam zapsat svého
potomka pro plnění „povinné“ školní docházky.
Stále přemýšlíte, kterou z místních základních
škol zvolit? Jsme přesvědčeni, že úroveň vzdě-

lání je na našich frýdlantských školách zajištěna
kvalifikovanými pedagogy, kteří se snaží udělat
pro své svěřence maximum. Přesto je potřeba
zvolit tu, kde budete mít pocit, že je tam prostě
super. My v Tégeemce bychom vám při rozhodování byli rádi nápomocni, a tak přicházíme
s nabídkou akcí připravených jednak pro malé
adepty budoucího základního vzdělávání a samozřejmě také pro vás, rodiče (viz plakátek).
Budeme se tak těšit, že si malí kluci a holky přijdou nejprve „zahrát na školu“, pak jim
i s rodiči v odpoledních hodinách umožníme
prohlédnout si budovu, její vzdělávací a i další
zázemí (12. 2., 15–17 h.), v březnu zase zajdou
na návštěvu do současných 1. tříd a nebude
chybět ani tradiční Den otevřených dveří (28.
3.). Samotný zápis pak proběhne ve čtvrtek
11. dubna a my o něm budeme určitě ještě více
informovat v dalším čísle Mikroregionu.
Tolik tedy naše nabídka pro příležitost seznámit se s naší školou. Jsme vzdělávacím zařízením, které staví na dobrých mezilidských vztazích, kvalitní výuce a množství doprovodných
projektů. To však je určitě vlastní nejen nám, ale
každé ze zdejších škol. Naší výjimečností je velká školní restaurace Scolarest s pestrou nabídkou stravování nejen pro vaše děti, ale také dospělé, a v neposlední řadě nový, vloni otevřený
sportovní areál za školou, za který moc vděčíme
Městu Frýdlant n. O. Je toho prostě hodně, čím
se můžeme na veřejnosti prezentovat. Nejlépe
uděláte, když se o tom přijdete v rámci našich
připravovaných akcí přesvědčit sami. Rádi vás
v Základní škole T. G. Masaryka přivítáme.  lg

Barbora Kvášová vítězkou „kraje“ v běhu na lyžích

V Nové Vsi u Rýmařova proběhl Krajský přebor Moravskoslezského kraje v běhu na lyžích
klasickou technikou. V kategorii mladších žaček na trati dlouhé 2 km obsadila Barbora Kvášová
z lyžařského klubu BH Ski team Frýdlant nad Ostravicí suverénně 1. místo a stala se přebornicí
Moravskoslezského kraje. Úspěch je o to cennější, že porazila i konkurentky z Olomouckého
kraje z klubu Fenix ski team Jeseník, který patří k nejlepším v České republice. PK

Staré Hamry

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se opět zdařila. Děkujeme.
Ve dnech 1.–14. ledna obcházeli naše domácnosti Tři králové s koledou a přáním všeho
dobrého do nového roku. Charitní Tříkrálová
sbírka proběhla již podevatenácté a v našem
regionu ji organizuje Charita Frýdek-Místek.
V obci Staré Hamry se vykoledovalo
11 182 Kč.

noví občánci
Dne 23. 12. 2018 se rodičům Julii a Janu
Liškovým narodila dcera Julie Anna.
Dne 3. 1. 2019 se rodičům Nikole a Jiřímu
Krpešovým narodil syn Julián Jan.
Rodičům srdečně blahopřejeme
a malým miminkům přejeme
v životě jen to nejlepší!

jubilea
V měsíci únoru 2019 oslaví
své životní jubileum:
Pan JOSEF KOLMAČKA – 50 let
Pan VLADIMÍR DŘÍZGA – 65 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

poděkování
Rádi bychom touto cestou vyjádřili velké poděkování za podporu v naší nelehké
situaci, do které jsme se dostlali večer 26.
listopadu.
Velice si vážíme okamžité pomoci ze strany obecního úřadu, děkujeme hlavně paní
starostce Evě Tořové a panu místostarostovi
Rudolfu Frantovi. Děkujeme také vám sousedům, známým, zkrátka všem Hamřanům.
za pomoc, ať už finanční, materiální či fyzickou. Děkujeme našim kolegům a zaměstnavatelům, paní Soni Wunschové a paní ředitelce Janě Veličkové a všem zaměstnancům
ZŠ a MŠ Ostravice, Anežčiným a Jeníkovým
učitelům a spolužákům za podporu, pomoc
a dárky, mým „pradlenkám“ za pomoc při

očistě zachráněného prádla, kavárně PePe
bakery & coffee na Ostravici, jejíž majitelé
dali do dražby dort a výtěžek nám darovali,
a také všem dárcům pro nás neznámým.
Děkujeme také naší rodině za pomoc,
podporu a za poskytnutí azylu, paní Anně
Mylkové a paní Lence Červenkové. Poděkování patří také hasičům za včasný zásah,
díky nim se budeme mít kam vrátit.
Díky vám všem, díky vaší podpoře, zájmu,
ochotě pomoci se nám tato tíživá situace
lépe zvládá. Děkujeme, že jsme nezůstali
sami. Jsme rádi, že nás obklopují lidé s dobrým srdcem.
Děkujeme, že jsme všichni naživu.
Děkují Markéta, Anežka, Jeník a Jenda

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí
náměstí T. G. Masaryka 1260,
příspěvková organizace

Dovolujeme si Vás pozvat na připravované akce
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Školní rok 2018/2019
Pohádkové hraní v opravdové škole

Pro děti (11. – 13. února 2019)
V dopoledních hodinách navštíví děti z předškolního oddělení MŠ v doprovodu své paní
učitelky vybrané třídy I. stupně, kde si hravou formou společně se svými budoucími staršími
spolužáky vyzkouší vyučování nanečisto.
Pro rodiče (12. února 2019)
V době od 15:00 do 17:00 hod. mají možnost školu navštívit i rodiče těchto dětí, aby si např.
prohlédli vybavení tříd, učební pomůcky, učebnice a seznámili se s pedagogy 1. stupně,
kteří budou společně s vedením školy připraveni odpovědět na případné dotazy
(školní zralost, organizace zápisu, ŠVP a jiné).

Návštěva budoucích školáků v 1. třídách
(březen 2019)
Dopolední návštěva předškoláků v doprovodu své paní učitelky v ZŠ.
Děti se zúčastní průběhu vyučování v 1. třídě ZŠ.

Den otevřených dveří

(28. března 2019 od 7:50 do 11:30 hod.)
Dopolední návštěva dětí předškolního věku v doprovodu rodičů v ZŠ, s možností společně
navštívit výuku v jednotlivých třídách I. stupně a výuku v odborných učebnách na II. stupni.

Zápis do 1. tříd

(čtvrtek 11. dubna 2019 od 13:00 do 17:00)
Významný okamžik v životě dítěte a rodiny.

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků
(červen 2019)
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy a třídními učitelkami
1. tříd pro školní rok 2019/2020.

Na společná setkání se těší ředitelství školy spolu s učiteli I. stupně

reditelka@zsfrydlant.cz • zastupce1st@zsfrydlant.cz
tel.: 558 678 169 • www.zsfrydlantno.cz

Staré Hamry

Místní poplatky
na rok 2019
Poplatek za komunální odpad
pro trvalé bydlící občany je 350 Kč/osoba a rok.
Poplatek za komunální odpad
pro chaty a nemovitosti využívané
k individuální rekreaci je 700 Kč/objekt a rok.
Splatnost místního poplatku za odpady
je do 30. 6. 2019.
Poplatek ze psů činí 100 Kč za jednoho psa,
za každého dalšího psa 150 Kč.
Za psa, jehož držitelem je uživatel
starobního důchodu, který žije
osamoceně, činí poplatek 50 Kč.
Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Splatnost místního poplatku ze psů
je do 31. 3. 2019.
Eva Balášová, evidence poplatků

Přehled bohoslužeb v únoru
3. 2. Bílá – 10.30 h.
10. 2. Bílá – 10.30 h.
17. 2. Bílá – 10.30 h.
24. 2. Bílá – 10.30 h.

Zabezpečte se…
Informace o novém preventivním projektu
zaměřeném na problematiku majetkové kriminality, který připravily Odbor tisku a prevence
a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování
Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, naleznete
na odkazu http://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx

Statistika dat obyvatel
K 31. 12. 2018 měla obec Staré Hamry celkem 553 obyvatel.
Sňatky Staré Hamry a Bílá: celkem 35
O výpis přes CZECHPOINT požádalo celkem 19 osob a subjektů.
Vidimaci a legalizací bylo celkem v roce
2018 provedeno 65.

Eva Balášová, matrika

z kalendáře akcí
8. února: karneval pro děti
16. února: ples SDH Staré Hamry

Hasiči informují o činnosti

Rok 2019 je zde a nám nezbývá nic jiného,
než se poohlédnout za činností, kterou naši hasiči z výjezdovky vykonávali v roce předešlém.
V kalendářním roce 2018 výjezdová jednotka SDH obce Staré Hamry zasahovala u 71
mimořádných událostí, ke kterým byla vyslána
na žádost KOPIS HZS MSK. Naše jednotka
zajišťuje požární ochranu dle poplachového
plánu také v sousední obci Bílá na základě
smlouvy o zajištění požární ochrany.
Podle typů událostí se jednalo o 6 požárů,
23 dopravních nehod, 1 únik nebezpečných
látek, 22 technických pomocí, 1 planý poplach
a 18 činností pro obec (tzv. ZOČ). U těchto
zásahů naše jednotka poskytla předlékařskou
pomoc 33 osobám, bohužel i přes moderní
vybavení jsme již nedokázali pomoct dvěma
osobám. Přímé škody u požáru dle ZPP jsou
1 600 000 Kč. Celkem bylo ujeto 3128 km.
Naše jednotka má 22 členů. Na svou funkci
jsou obsazováni po absolvování odborných výcviků: nositel dýchací techniky, hasič, zdravotník, velitel, strojník, pilař, ochrana obyvatelstva
a civilní ochrana a základní příprava. Všichni
členové se musí podrobovat pravidelné lékařské prohlídce a odbornému ročnímu výcviku.
Během roku jsme se opět účastnili pravidelného školení řidičů. Také proběhl roční výcvik
našich pilařů a také jsme se tradičně proškolili
v poskytování předlékařské pomoci pod vedením lektorů ZZS Frýdek-Místek. Velitel jednotky pro nás připravil dvě prověřovací cvičení
a také jsme absolvovali jedno cvičení v rámci
SDH Okrsku Smrk. Samozřejmě jsme měli
mnoho dalších školení, výcviků, údržby techniky a hasičské zbrojnice a hlavně stmelování
kolektivu.
V roce 2018 naše jednotka byla dovybavena AED (automatizovaný externí defibrilátor). Tento prostředek
naše jednotka dostala
od kraje z důvodu
zkrácení času poskytnutí první pomoci
u resuscitací a dalších
akutních stavů, jelikož
naše obec se nachází
na samém konci oblasti působnosti záchranných složek MSK
a také je naše jednotka
předurčena k zásahům při dopravních

Předprodej vstupenek od 6. 2. na OÚ.

nehodách a poskytnutí předlékařské pomoci.
V rámci plánované pomoci na vyžádání ZZS
jsme během loňského roku absolvovali několik
specializovaných školení a výcviků pod vedením lektorů ZZS MSK a úspěšně jsme složili
odbornou certifikaci. Celý systém spolupráce
se ZZS se rozjíždí od 1. února 2019. V našem
kraji se jedná o šest jednotek SDH, které vytipovala ZZS MSK v rámci hraničních dojezdových času posádek ZZS. Naše jednotka byla
také oceněna čestným uznáním ředitelem ZZS
MSK Romanem Gřegořem za úspěšné zapojení do systému.
V rámci zvýšení technicko-taktické připravenosti je v plánu také během letošního roku
pořídit stabilizační sadu pro dopravní nehody,
detektor nebezpečných plynných látek, termokameru a další TP pro zásahy.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům
jednotky i sboru za jejich obětavost a ochotu
při této činnosti. Velké díky patří i našim rodinám, které nás v tom, co konáme – bohužel
i na úkor rodinného času – podporují. Více
informací o našem sboru a jednotce najdete
na www.sdhstarehamry.estranky.cz a také
na facebooku – hasiči staré hamry.
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou leden, první měsíc letošního roku, který svými teplotami pod bodem mrazu a sněhovou nadílkou dělal čest svému jménu.
Předpokládám, že si všichni milovníci zimních radovánek přišli na své,
ať už to v provozování zimních sportů nebo jen ve stavění sněhuláků
všech tvarů a velikostí, kteří snad nechyběli v žádné zahradě.
V těchto dnech také končí lhotecká plesová sezona, kdy jste si mohli
vybrat ze tří tradičních plesů, a myslím, že se mezi vámi najdou takoví, kteří nevynechali
ani jeden a řádně si je užili. Leden byl se svou sněhovou nadílkou a výkyvy teplot náročný
i na zimní údržbu komunikací. Díky panu Kladivovi a zaměstnancům obecního úřadu se
podařilo udržet místní komunikace a chodníky v uspokojivém stavu. Poděkování patří taktéž
majitelům automobilů, kteří pochopili, jak je těžké a někdy až nemožné rozhrnout sníh kolem
aut odstavených podél místních komunikací nebo na veřejných prostranstvích, a parkují auta
na svých pozemcích. Naopak bych chtěl apelovat na ty, kteří si odstaví auto u místní komunikace a jdou klidně domů, aby si uvědomili, že během zimní údržby může dojít k poškození
těchto vozidel sněhovou radlicí nebo odlétajícím posypovým materiálem. Uvědomte si, že
tam, kde ještě projede osobní auto, už se nemusí traktor s radlicí protáhnout a ještě hrne nějaké množství sněhu. Neztěžujte již tak namáhavou a zodpovědnou práci pracovníkům provádějícím tuto údržbu. Jak už jsem psal v minulém vydání, v letošním roce si připomeneme
660. výročí první písemné zmínky o naší obci. K tomuto významnému jubileu se chystáme
uspořádat výstavu, která by nám připomněla historii naší obce. Rádi bychom vás požádali,
zda máte doma nějaké historické exponáty, písemnosti, dokumenty, fotografie, obrazové
záznamy, filmy z fotoaparátu, obrázky do dataprojektoru a jiné předměty, které se vztahují
k historii Lhotky, a jste ochotni tyto věci zapůjčit, abyste nás informovali na obecním úřadě.
Využijte únorových dnů k odpočinku a nabrání nových sil, abyste do jarních dnů vstoupili
odpočatí, plní elánu a mohli se plně věnovat pracím na svých zahrádkách a zvelebování
okolí svých domovů. 
Zdeněk Kubala, starosta

Rodinné centrum v budově školy

Po upravené místnosti pro pohybové aktivity byla koncem roku v budově školy dokončena rekonstrukce druhé bývalé třídy
na společenskou místnost. Rekonstrukce
byla provedena pracovníky obce.
Místnost je vybavena malou kuchyňkou
s teplou vodou, rychlovarnou konvicí a základním nádobím, stoly, židlemi, televizí s velkoplošnou obrazovkou a wifi internetovým
připojením. Tyto prostory můžou využívat
občané Lhotky všech generací. Již dnes je
druhé patro školy využíváno místními spolky
k různým aktivitám. Společenskou místnost
je možné využít pro schůzky jednotlivých
spolků, přednášky, kurzy, kroužky apod.
V dopoledních hodinách ji můžou využívat
děti z mateřské školy nebo maminky s dětmi,

které ještě nejsou v mateřské škole, případně
místní senioři ke společnému setkávání. Vše
samozřejmě tak, aby nebyl narušen chod
mateřské školy. Místnost bude postupně dovybavena dalším nábytkem a příslušenstvím
podle potřeb jednotlivých uživatelů. Již nyní
se můžete podívat na webových stránkách
obce (www.obec-lhotka.eu) v odkazu „Rodinné centrum“, k čemu a v které době jsou
jednotlivé místnosti využívány. Jestli máte
nápady na další využití těchto prostor, jako
jsou různé kurzy, kroužky, přednášky, cvičení apod., nebo byste se chtěli přímo podílet
na různých aktivitách, přijďte na obecní úřad,
kde se můžeme domluvit na dalších možnostech využití těchto dvou místností.

Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Plesovou sezonu zahájili senioři

Pátek 18. ledna byl docela mrazivý. A navíc
odpoledne začalo hustě sněžit. To ale nevadilo Lhoťanům, kteří přijali pozvání Klubu seniorů
a přišli si do pohostinství Pod Ořechem posedět
i zatančit na Přátelském večírku.
Mezi účastníky nechyběli starosta obce
s místostarostou a manželkami, ale ani pravidelní hosté – frýdlantští přátelé a známí z beskydského klubu turistů i souboru Pilky. A jak bývá
na těchto akcích zvykem, s novými příchozími
přibývalo i cen v tombole. A to jich organizátoři
– díky štědrým příspěvkům lhoteckých sponzorů
i občanů – neměli připraveno málo.
Není žádnou novinkou, že ve Lhotce se
odjakživa napříč generacemi tančí a zpívá.
A na parketu se to potvrdilo. Tradiční lašské
tance ale nahradily starší i novější populární
melodie a skladby, při kterých mnozí předváděli
taneční umění podobné výkonům televizní soutěže Star Dance. A protože se spolu bavili staří
známí, nezapomnělo se ani na jubilanty, a tedy
i taneček v kole pro Danušku, která právě v tento den slavila narozeniny.
Jak už bylo řečeno, cen v tombole bylo dost
a někteří, na které se tentokrát usmála štěstěna
více, se pro ně docela nachodili. Spokojeni byli
však i ti, kteří tentokrát měli „jen“ štěstí v lásce.
Ke guláši, tvarůžkovým bramboráčkům i jiným
dobrotám chutnalo pivo, víno i „štamprličky“,
a tak pokračující lhotecké plesové sezoně nasadili senioři docela slušnou laťku.
Úplnou tečkou za večírkem bude únorové
setkání s poděkováním všem pomocníkům, kteří
roznášeli do všech lhoteckých obydlí pozvánky,
a začátkem března pak výroční členská schůze, na které se uplynulé roční období – včetně
úspěšného přátelského večírku – zhodnotí se
všemi členy. 
Pavel Pasek

Termíny svozu

Termíny svozu komunálního odpadu
v únoru: pondělí 11. 2. a 25. 2.

Z činnosti obecního
zastupitelstva

Obecní zastupitelstvo na svém posledním
veřejném zasedání schválilo mimo jiné:
•rozpočet obce na rok 2019 ve výši
8 870 050 Kč
•aktualizované ceníky za služby obecního
úřadu, které najdete na obecních stránkách
v odkazu „Obecní úřad – sazebník úhrad“
•vydalo vyhlášku č. 1/20188 o regulaci hlučných činností v obci s platností od ledna 2019,
která je zveřejněna na obecních stránkách
v odkazu „Obecní úřad – obecní vyhlášky“

jubilea
V měsíci únoru oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Štěpánka Valíčková – 87 let
Věra Michalcová – 87 let
Aloisie Závodná – 82 let
Alois Kopčák – 65 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

Odpady v roce 2018
V roce 2018 byly výdaje obce na komunální,
nebezpečný, velkoobjemový a separovaný odpad 434 045 Kč.
Příjmy za svoz odpadů od obyvatel a podnikatelů byly 303 256 Kč a za vytříděný odpad z EKO-KOM jsme obdrželi 132 082 Kč. Díky zlepšujícím

se výsledkům a příjmům za tříděný odpad byly
pokryty náklady, proto nebudeme tento místní
poplatek zvyšovat. V roce 2018 jsme vytřídili
13,2118 t skla, 10,5693 t papíru a 16,1729 t plastů. Děkujeme všem, kteří své odpady řádně třídí
a šetří životní prostředí a peníze nás všech.  oú

Statistika obyvatel Lhotky

Statistika obyvatel
k 31. 12. 2018

Celkem

Průměrný věk

Dat. nar. nejstarší

Dat. nar. nejmladší

Osoby

547

41,31

07. 04. 1926

27. 02. 2018

Muži

275

41,26

01. 10. 1926

12. 10. 2017

Ženy

272

41,37

07. 04. 1926

27. 02. 2018

Děti do 15 let

93

7,09

11. 01. 2004

27. 02. 2018

Děti do 18 let

106

8,14

14. 09. 2001

27. 02. 2018

Starší 60 let

125

70,74

07. 04. 1926

18. 11. 1958

Možní voliči

438

49,32

07. 04. 1926

02. 01. 2001

Tříkrálová sbírka
ve Lhotce

V naší obci proběhla stejně jako každý rok
Tříkrálová sbírka. Skupinky obcházely domácnosti v sobotu 5. 1. 2019. Díky štědrosti dárců
byla v obci vybrána částka 35 386 Kč. Bližší
informace o použití finančních darů naleznete
na www.fm.charita.cz.
Všem dárcům i ochotným koledníkům patří
velké poděkování.

Informace o místních poplatcích

Jako každým rokem zveřejňujeme informace o platbě místních poplatků.
Místní poplatky můžete platit hotově na pokladně OÚ a taktéž trvalým příkazem přes
banku, pro rok 2019 se výše poplatků nemění. Po zaplacení dostanete zdarma sadu
tašek na tříděný odpad. Občané, kteří místní
poplatek platí přes bankovní účet, si tyto tašky
mohou rovněž vyzvednout na obecním úřadě.
Pozor, počet tašek je omezen a může se stát,
pokud přijdete platit hodně pozdě, tašky již
budou rozebrány!
Místní poplatky
č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč.
Poplatek zaplatit do 31. 3. daného roku.
Ve Lhotce evidujeme k 1. 1. 2019 123 psů.
Odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty nebo
domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč

(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se
špatnou dostupností pro vývoz TKO). Dle
směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl.
6. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
Odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu,
za toto číslo připojit číslici 7, do sdělení pro
příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.
Odpady podnikatelé – V.S. vaše číslo
domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení
pro příjemce napsat jméno firmy – částka dle
podepsaných smluv. Poplatek zaplatit do 31.
5. daného roku.
Poplatek z ubytovací kapacity a rekreační
poplatek se platí 2x ročně se splatností 15.
1. za II. pololetí 2018 a 15. 7. za I. pol. 2019.
Poplatek za hrobové místo – všem poplatníkům, kterých se týká splatnost v r. 2019,
budou zaslány nové nájemní smlouvy na 15
let, kde budou informace o výši platby, číslo
účtu a VS. 1 kopii je třeba vrátit zpět na obecní úřad.

Pohár je opět ve Lhotce
V posledním čísle jsme slíbili vrátit se s dalšími informacemi o činnosti šachistů. Opustili
jsme je v době, kdy se „vyhřívali“ na prvním
místě tabulky. Pak ale přišla prohra s Brušperkem, který se tak dostal na jejich místo a následovalo vítězství v Bystřici. Po těchto dvou
utkáních jim patřila třetí příčka, ale se stejným
bodovým ziskem jako druhý tým. Lhotečtí měli
pouze horší skóre.
Mezitím uspořádali 28. prosince v sále
Obecního domu Vánoční turnaj a ten si určitě
zaslouží zaznamenání. Nejen proto, že už se
pomalu stává tradicí, ale také rekordní účastí.

Oproti předchozím 17 účastníkům se počet
zvýšil o 9 na 26 šachistů různých věkových
kategorií. Dětí bylo 7 a prvenství patřilo Kryštofu Šimčákovi, stejný počet byl registrovaných a mezi nimi byl nejlepší host z Frýdku-Místku – mezinárodní šachový mistr Sergej
Vesselovsky. Nejpočetněji byla zastoupena
kategorie neregistrovaných dospělých, těch
bylo 12. A k radosti pořadatelů bez ztráty bodu
s plným počtem 11 vyhraných partií zvítězil
Roman Dybal, a tak putovní pohár, po ročním
„exilu“ v Brušperku, bude minimálně do prosince 2019 doma ve Lhotce. 
J. H.
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Kulturní dům plný kouře a hasičů s dýchací technikou

Sbor dobrovolných
hasičů Baška
Vás srdečně zve na

který se koná 16.

února 2019 v 19:00 hod

v prostorách KD Baška
vstupné včetně místenky a večeře: 300 Kč

Hraje: MLOCK

multižánrová kapela
rezervace vstupenek před prodejem

na telefonním čísle 725

842 490

prodej vstupenek dne 1. února
v hasičské zbrojnici od 16 do 19 hod.
Vstupenky jsou nevratné.

Zákaz vstupu osobám mladším 18 let.

Jak vnímáme topnou sezónu?

Jako každoročně začínáme nadávat na souseda čmoudila, kvůli kterému nelze větrat, a hlavně
se venku pořádně nadechnout. Stále si asi mnozí
z nás neuvědomují, že znečištěné ovzduší má
prokazatelně nepříznivé účinky na zdraví, znečišťující látky mohou způsobit mnoho zdravotních
problémů, od méně závažných až po ty závažné.
Příčiny špatného spalování a následné škodlivé
emise v ovzduší jsou způsobeny starými kotly pro
vytápění domácností. Také máte doma starý kotel na tuhá paliva? Nyní je poslední možnost,
jak ho vyměnit levně. Z peněz EU na výměnu
jsou připraveny další tři miliardy korun a Ministerstvo životního prostředí ČR plánuje vyměnit cca 30
tisíc zastaralých kotlů. Půl miliardy pošle ministerstvo v rámci této kotlíkové dotace do našeho kraje
a současně Státní fond životního prostředí připravuje výzvu pro obce, které mohou čerpat z národních peněz finance na poskytnutí bezúročné půjčky pro nízkopříjmové rodiny. Lidem se poskytne
stoprocentní a bezúročná půjčka na výměnu ekologického tepelného zdroje. Takže o výměnu kotle
je možné žádat v tomto roce na krajském úřadě.
Dotační program skončí v roce 2020
a od roku 2022 budou neekologické kotle 1. a 2.
emisní třídy úplně zakázány a vyřazeny z provozu.
Týká se to starých neekologických kotlů na pevná
paliva spalující uhlí, dřevo nebo koks prohřívacím
nebo odhořívacím způsobem. Jde zpravidla o kotle vyrobené před rokem 2000. Emisní třída se zjistí
na energetickém štítku nebo v dokumentaci kotle.
Kotlíkové dotace se vztahují na rodinné domy,
chataři a chalupáři na dotaci nárok nemají.
Pro informaci: hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly
a proplástky, dřevotříska a překližka se nesmějí
spalovat vůbec! Samozřejmě plasty, textil, jednorázové dětské pleny, PET lahve, polystyren,
staré palety, chemicky ošetřené dřevo, dřevo
z demolice, rozbitý nábytek, časopisy, letáky,

pneumatiky, listí a zbytky potravin, jakož i nebezpečné odpady (zbytky léků, baterie, barvy)
nebo nápojové kartony, se rovněž nesmí dávat
do kotle na spálení. Naši občané vědí, že v Bašce funguje sběrný dvůr, že třídíme odpad a svoz
tříděného odpadu probíhá jednou měsíčně.
Věřím, že si všichni uvědomujeme, jaké
následky smogové situace právě ze škodlivin
spalin se podepisují na našem zdraví. Proto
doufám, že se nám všem bude dobře dýchat
čerstvý vzduch, že budeme moci i v zimě větrat a projít se vesnicí s rodinou, aniž bychom
to nějak nepříznivě pociťovali na svém zdraví.
Smogové desatero
1. Zjistěte aktuální stav ovzduší v místě vašeho
pohybu, pokud je situace špatná, tak:
2. Omezte pobyt a fyzickou aktivitu či sport
ve venkovních prostorách.
3. Nekuřte a vyhýbejte se zakouřeným místnostem.
4. Vnitřní prostory větrejte krátce a intenzivně.
5. Omezte používání otevřených plynových
spotřebičů a krbových topenišť v domácnosti.
6. Zdržte se práce s chemickými látkami.
7. Zvyšte přísun vitamínů, zejména C.
8. Pijte dostatek tekutin – zvyšují samočistící
schopnost dýchacích cest.
9. Naplánujte si alespoň krátký výlet do oblasti
s čistším ovzduším.
10. Zamyslete se, čím vytápíte své obydlí a zda
opravdu dnes potřebujete cestovat autem.
Zdroj: www.cistenebe.cz

V obci Baška přibývá obyvatel
Určitě je to potěšující zpráva!
Starostka
obce
U Čendy v Hodoňovicích.
Baška Irena BabiSlavnostní událostí nejen pro rodiny oslacová přivítala při venců, ale jistě i pro obec, je zlatá svatba. Ty
slavnostním obřadu v místním kulturním domě
byly v uplynulém roce dvě a jedna dokonce
za rok 2018 42 dětí za občany Bašky, což je
diamantová! Tyto obřady proběhly také v sále
zase více oproti roku 2017.
kulturního domu Baška, vykonávala je starostPočet novomanželů, kteří se nechali oddat
ka Irena Babicová.
starostkou Irenou Babicovou na území Bašky,
Farář Pawel Grodek ze skalické farnosti
byl 5. Svatby proběhly od května do října a ne- nahlásil: „V roce 2018 jsem provedl v kostele
konaly se jen v kulturním domě, ale v různých sv. Václava v Bašce tři svatby, devět pohřbů
venkovních prostorách – především v Hostinci a pokřtil devět občanů Bašky“.
Několik čísel o počtu obyvatel v naší obci:
2017
Celkem
Osoby
3804
Muži
1915
Ženy
1889
Děti do 15 let 594
Děti do 18 let 691
Starší 60 let 955
Možní voliči 3104

2018
Celkem
3885
1953
1932
632
728
981
3137

Průměrný věk
41,71
40,03
43,41
7,41
8,55
70,82
49,39

Dat. nar. nejstarší
28. 8. 1921
30. 1. 1921
28. 8. 1921
5. 1. 2008
4. 1. 2001
28. 8. 1921
28. 8. 1921

Dat. nar. nejmladší
11. 12. 2018
11. 12. 2018
10. 12. 2018
11. 12. 2018
11. 12. 2018
31. 12. 1958
27. 12. 2000

Pro zajímavost uvádím, že občanů nad 90 let bylo v roce 2018 v Bašce 20. Nejstarší Božena
Otipková však zemřela 23. 2. 2018 ve věku nedožitých 98 let. 
Daniela Mročková

V pátek 11. ledna při soukromém plesu v kulturním domě Baška došlo na pódiu k požáru
od jiskry reprosoustavy. Všechny osoby se dostaly ven, až na tři. I přes výpovědi svědků není
známo, zdali se jedná o ženy či muže. – Takto
zněl scénář výcviku Jednotky sboru dobrovolných hasičů z Bašky, kteří se tímto připravovali
na nadcházející plesovou sezónu.
Není potřeba se obávat. Dým v kulturním
domě byl uměle vytvořený pomocí mlhostrojů a zmíněný požár nahradilo červené blikající
světlo. Hasiči z jednotky Baška měli výcvik.
Celkem 11 dobrovolných hasičů z JSDHO
Baška a tři figuranti, resp. figurantky, prováděli
výcvik zásahu v hustě zakouřeném prostoru
kulturního domu. Za úkol měli pomocí dýchací techniky natáhnout suché hadicové vedení,
uhasit požár a najít pohřešované osoby. Ty pak
následně odvést do vestibulu, kde bylo zřízeno
provizorní shromaždiště.
„Figuranti se nám schovali opravdu velmi dobře, nebylo jednoduché se proplétat mezi rozmístěnými stoly a židlemi tak, jak to známe z plesů.
Baterkou si svítíte do hustého dýmu, nevidíte

na špičku vlastní boty. K tomu všemu zatěžkáni
dýchací technikou. Naštěstí správným rozdělením
prostoru při pátrání, hlášením každého úkonu
do vysílačky se nám podařilo všechny osoby najít,“ svěřil se nám David Blahut, nový člen jednotky.
Hasiči si modelovou situaci vyzkoušeli dvakrát ve třech družstvech po dvou hasičích. Zároveň jsme v třetí zkoušce otestovali nouzové

osvětlení, které se nachází v kulturním domě.
Děkujeme Obci Baška za možnost výcviku
v KD, figurantům za nelehký úkol, kdy i desítky
minut museli ležet v zakouřeném prostoru. Přejme si, aby zůstalo pouze u výcviku a nemuseli
jsme zasahovat doopravdy.
 Jan Valchař, velitel družstva JSDHO Baška

a autor námětového cvičení

Má smysl třídit odpad?
Jestli má smysl třídit odpad? Určitě. Recyklace je v současnosti jediný relativně zvládnutý
proces, jak z odpadu získat zpět některé materiály a mimo to i zabránit tomu, aby se látky
z těchto odpadů dostávaly do vody, půdy nebo
ovzduší. A jelikož recyklace je průmyslová činnost, které předchází proces třídění odpadů,
má tedy tato činnost třídění nejen ekonomický
přínos pro společnost, v našem případě pro
obec, ale i obrovský vliv na přírodu, naše životní
podmínky a životní prostředí vůbec. Třídění odpadu je v současnosti doslova tím nejmenším,
co můžeme v rámci naší konzumní společnosti
pro náš vlastní svět, a tím i naši obec, udělat.
I v naší obci probíhá systém třídění jednotlivých druhů odpadů do plastových pytlů, které
pak vždy první celý týden v daném měsíci svážejí
pracovníci společnosti FCC s.r.o. na sběrný
dvůr v Kunčičkách u Bašky, kde pytle s odpadem třídí do velkých kontejnerů dle jednotlivých
druhů a ty pak jsou odváženy k dalšímu zpracování. Za tyto suroviny dostane obec zaplaceno. Podstatou onoho třídění tedy je to, že
vše, co vhodíte do popelnice, je odváženo
na skládku a obec za to zaplatí nemalé částky, ale za to, co vytřídíte do plastových pytlů,
obec naopak dostane zaplaceno. Pokud tedy
držíte v ruce plastový kelímek, staré noviny nebo
plechovku a uvažujete, zda ji hodit do popelnice nebo do jednotlivých barevných pytlů, pak si
prosím uvědomte, že za odpad v popelnici zaplatíme, a naopak – za odpad v pytlích peníze
dostaneme, což může mít dopad i na každého
občana při stanovení poplatku za odpady.
Co do kterého pytle patří, je všeobecně
známo, ale pro zopakování: žluté pytle – plasty,
modré pytle – papír, zelené pytle – sklo. V případě, že nemáte dostupné všechny tyto barvy
pytlů, nevadí, ale hlavně to strčte do pytle. V případě, že jste neobdrželi dostatečné množství pytlů, vyzvedněte si je na sběrném dvoře nebo OÚ.
Plechovky a drobný železný odpad by měl přijít
do průhledných pytlů, ale jelikož nám je společnost FCC s.r.o nedodává, můžete je dát do pytle
kterékoliv barvy, jejich pracovníci si je na sběrném
dvoře sami vytřídí do příslušného kontejneru.
Na stanoviště s pytli můžete při svozech
odložit rovněž tzv. objemný odpad, což je komunální odpad, který se nevejde do popelnic,

např. menší části nábytku, koberce apod. Lze
odložit i 1–2 zavřené PET láhve s použitým
olejem z kuchyně. Větší množství oleje odvezte na sběrný dvůr. Ke svozu pytlů se nesmí
odkládat tzv. nebezpečný odpad, což jsou
např. barvy, ředidla, léky, ale i staré lednice.
Tento odpad můžete přivézt na sběrný dvůr.
Co ještě můžete zdarma odevzdat na sběrném dvoře? Jsou to především staré elektrospotřebiče – drobné (rádia, kulmy, toustovače apod.)
nebo velké (televize, tiskárny, počítače, lednice
apod.), dále světelné zdroje (žárovky, zářivkové
trubice), baterie a nebezpečný odpad (barvy, chemikálie, léky apod). A v neposlední řadě můžete
vozit tzv. BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad), což je tráva, listí, větve. Zde bych
se rád zmínil o nešvaru, který se stále rozmáhá:
ve vegetační sezóně jsou v obci rozmístěny zelené kontejnery na BRKO (tráva, listí, rostlinné zbytky). V žádném případě do kontejnerů nepatří
větve, které by občané měli přivézt na sběrný
dvůr, ale pro usnadnění je tolerováno jejich
ukládání vedle kontejnerů. To ovšem neznamená, že se budou větve vozit na stanoviště i po odstranění kontejnerů v době vegetačního klidu, tj.
listopad až duben. Toto může být považováno
za zakládání černých skládek s možností uložení
pokuty do 50 tisíc Kč. Pokud budete mít problém
s odvozem takového odpadu v době vegetačního
klidu, lze si odvoz objednat u obecních služeb.
Černé skládky budou řešeny formou umístění fotopastí na problematická místa a následným vyhodnocováním.
A co se na sběrný dvůr podle obecně
závazné vyhlášky o odpadech vozit nesmí?
Je to především stavební suť a pneumatiky, sběrný dvůr není skládka, jak se snažíme
občanům vysvětlovat. I když i tyto druhy v malém množství se snažíme přijmout a v současné době se připravuje návrh drobné úpravy
dané vyhlášky, kdy se zamýšlí pořídit nájezdovou váhu a přijetí zmíněných druhů odpadu
zpoplatnit, aby občané naší obce nemuseli
s tímto materiálem až na skládku do Frýdku.
Několik slov ke svozu směsného komunálního odpadu v popelnicích. Do popelnic se
neukládá v žádném případě stavební suť či kamení, což mívá za následek utržení držadel popelnice při vysypávání do sběrného vozu. Pokud

Knihovna Baška

vám naopak svozová firma popelnici znehodnotí
svou vinou, máte nárok na její výměnu. Nejlepší
je v tom případě ihned kontaktovat osádku vozidla, která vám vydá potvrzení, a na jeho základě vám na sběrném dvoře vydáme výměnou
popelnici novou. Pokud nejste svozu přítomni
nebo zničení zjistíte dodatečně, kontaktujte telefonicky dispečera společnosti FCC Česká republika s.r.o. ing. Drbušku (602 613 135), který
zjedná nápravu. Pokud nebude právě dostupný,
můžete kontaktovat vedoucího služeb Obce
Baška Josefa Žáka na tel. 731 115 982, který
vám s vyřízením reklamace bude nápomocen.
Popelnice jsou spotřební materiál, nereklamujte
prosím proto rezavé děravé plechové popelnice
řadu let staré (i plastové), znehodnocené opotřebením, jak se v častých případech stává. Taková reklamace nemůže být uznána.
A na závěr ještě k odpadům na našich hřbitovech. Na všech třech hřbitovech v naší obci
jsou umístěny velké plechové kontejnery, které
slouží k odložení veškerého odpadu vznikajícího
na hřbitově, především však starých květin, věnců, suchých květin v květináčích apod. Na hřbitově v Bašce a v Kunčičkách u Bašky jsou navíc
u vstupní brány umístěny plastové kontejnery
na kolečkách, které slouží především pro odkládání kelímků, vyhořelých svíček, zbytky vosku
a drobných odpadků. Nevhazujte do nich tedy
žádné květiny, květináče, věnce a další objemnější
odpad, na který slouží velké plechové kontejnery.
Tyto plastové nádoby jsou vyváženy jedenkrát za 14 dní zároveň s popelnicemi.
V případě vašich konkrétních dotazů, připomínek nebo návrhů se na obecní úřad obracejte přes
e-mail: podatelna@baska.cz. Děkujeme za vaši
zpětnou vazbu.  Josef Žák, Obecní úřad Baška

Knihovna Baška Vás zve

a Seniorklub Baška
zvou občany na besedu

Petra A N D R L E H O
nazvanou:

V E R N I S Á Ž:
Středa 13. února 2019 v 17 hodin,
knihovna Baška
KDY: čtvrtek 14. února 2019 / 15.30 hodin
KDE: knihovna Baška
NENECHEJTE SI UJÍT!

NENECHEJTE SI UJÍT
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Štědří a ještě štědřejší,
tak takoví jsme v Pržně

Vinšovali štěstí a zdraví a u toho vybírali peníze pro staré lidi či pro ty, co se ocitli v nouzi.
Ano, řeč je o kolednících tradiční Tříkrálové sbírky. Tento rok opět vyrazili do ulic Pržna a vybrali
rekordních 31 366 korun. Oproti minulému roku
získali o necelé tři tisíce korun více.
„Pro srovnání, předloni jste do kasiček hodili 27 015 korun. Bylo to tehdy poprvé, kdy se
částka vyšplhala přes 20 tisíc korun,“ zavzpomínal starosta Petr Blokša. Děkuje tak všem, kteří
otevřeli před Třemi králi nejen dveře, ale i svá
srdce. A zároveň velké díky posílá samotným
koledníkům, protože bez nich by žádná sbírka
být nemohla. „Poděkování tak patří vedoucím
skupinek Radce Gistingerové, Anežce Herotové, Miroslavu Herotovi, Jiřímu Matýskovi, Karle
Moravcové a králům – Janě Gistingerové, Anetě
Havlíkové, Noemi, Ráchel a Elišce Herotovým,
Nikole Pavelcové, Kateřině Zemanové, Daniele

Poledníkové, Adamovi, Tondovi, Vojtovi a Terezce Matýskovým, Janě a Kláře Moravcovým za jejich pomoc a obětavost při této sbírce,“ vzkázal
Petr Blokša.
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR a její oblastní střediska. Většina vykoledovaných prostředků se vrací Charitám, které
v regionu koledování zaštítily. Záměry, na které
se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.
Desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů
obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako
rezerva pro případ humanitárních katastrof. Charita Frýdek-Místek letos výtěžek použije například
na úpravy v Domově pokojného stáří, na péči
o nemocné, na vybudování zahrady v centru
Oáza či na volnočasové a vzdělávací aktivity dětí
a mládeže. Peníze poputují i na nové zázemí pro
organizaci a její terénní a ambulantní služby.

Po lednovém avízu je zde konečně dotazník
pro vás, pro občany, kde můžete vyjádřit své
návrhy postřehy a postoje k různým aktivitám
obce. Vaše názory napomohou zastupitelstvu
a vedení obce v jejím směřování v budoucím
období. Každý svým názorem může ovlivnit
rozvoj a směřování naší obce.
Na základě dotazníkových šetření či hovorů
s občany vzniknul už v roce 2007 první Strategický plán rozvoje obce Pržno. Od té doby je dokument pravidelně aktualizován. V současnosti
je plán zpracován do roku 2020 s výhledem
do roku 2024. V loňském roce byly zahájeny čin-

nosti na opětovném posunutí platnosti pomyslného horizontu strategie. A vzhledem k tomu, že
obec jsou občané a občané jsou obec, bylo by
skvělé získat co nejvíce podnětů právě od vás.
Budeme rádi, když se zapojíte. Dotazník můžete
vyplnit v papírové podobě nebo také elektronicky na webu nebo facebooku obce Pržno. V úvahu budou brány všechny rozumné a reálné připomínky. O názorech a podnětech vás budeme
po zpracování informovat. Dotazníky bude možné vyplňovat po celý měsíc únor. Vyplněné dotazníky můžete odevzdat do schránky, případně
v kanceláři úřadu. 
Petr Blokša

Dotazník pro naše občany

Zimní hry prověří dovednosti dospělých i dětí

Dětský karneval s Mašinkou se blíží

Sobota 16. března bude patřit všem dětem,
které se zúčastní prženského karnevalu v Občanském centru Pržno. Akce oficiálně začne
v 16 hodin. Proto prosíme, aby se všichni dostavili dříve, ať se princezny, klauni, kovbojové
a jiné pohádkové bytosti stihnou včas připravit.
Dítku prosím vezměte i přezůvky pro jeho pohodlí, ale i čistotu sálu.
K poslechu a tanci nám bude hrát DJ Jimm
Sound. Děti se mohou těšit na bohatý program
plný soutěží, zábavy a tance. Pro všechny budou zajištěny teplé i studené nealko nápoje.
Prosíme však rodiče o zajištění dobrot jak slaných, tak i sladkých.
Na letošním karnevale každé dítko dostane
balíček plný překvapení na rozloučenou. Tombola nebude, aby to bylo férové pro všechny,
tím se vyhneme případným slzám. Tak hurá
do příprav kostýmů a už se na vás všechny moc
těšíme.  Za pořadatele Kateřina Mynářová

Děti vzkazují:
Ježíšku, děkujeme ti!
Všechny děti i dospěláci se těšili na vánoční
svátky a s nimi spojenou nadílku pod stromečkem. Svátky klidu a míru prožíváme nejen v rodinném kruhu, ale i v naší mateřské školce v Pržně, kde zavítal Ježíšek se svými dárky dříve než
na Štědrý den.
Letos jsme asi byli opravdu moc hodní a šikovní, protože nás obdaroval hromadou podnětných dárků. K námětovým a prožitkovým hrám
jsme dostali nástroje, nářadí a náčiní, které potřebují ke svým činnostem zubaři, lékaři, hasiči
nebo kadeřnice. S novými panenkami jsme se
učili být správné maminky. V očích všech dětí
zajiskřily hvězdičky nad polytechnickými stavebnicemi, které rozvíjejí prostorovou představivost,
matematickou pregramotnost, logické myšlení,
jemnou motoriku a jsou základem pro grafomotoriku. Tímto bychom rádi poděkovali mamince
Jirky Javorka, která nám ochotně ušila veliký
kapsář, kde můžeme pomůcky pro námětové hry
ukládat. Moc děkují děti a učitelky MŠ Pržno.

jubilea
Únor je měsícem narozeninových
oslav jubileí našich občanů:
paní Františka Chrobáková – 82 let,
pan Josef Mališ – 70 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.
OÚ Pržno
Prženské Zimní hry již neodmyslitelně patří k pravidelným akcím pro malé i velké. Konat se
budou v sobotu 9. února od 13.30 v areálu SK Pržno. Soutěže a drobné ceny budou připraveny
pro všechny, kdo najdou odvahu změřit síly a dovednosti s ostatními. Zcela nově se proti sobě
také postaví týmy hasičů, cyklistů a fotbalistů, a to zejména z řad dětí, které doplní jejich vedoucí, případně trenéři. Týmy budou tvořeny pěti dětmi a dvěma dospělými. Zkrátka nepřijdou ani ti,
kteří nejsou členy uvedených oddílů. Budou moci soutěžit s ostatními příchozími. Akce se koná
na sněhu i bez něj! Přijďte si hrát, bavit se, nebo fandit! Jste srdečně zváni!

krátce z obce
Hasiči se pobaví na večírku
Tradiční hasičský večírek se blíží. Konat se
bude v sobotu 16. února v 19.30 v sále Občanského centra. Jste všichni zváni.

Valná hromada sportovců
Valná hromada Sportovního klubu Pržno propukne v sobotu 9. března od 16 hodin v sále
Občanského centra Pržno.

DĚTSKÝ
KARNEVAL
S MAŠINKOU

Sobota 16. 3. 2019
15:30 Otevření OC sálu Pržno
16:00 Zahájení programu
Vstupné 30,- (dítě) v KOSTÝMU + přezůvky
Hudba DJ JIMM SOUND
Soutěže
Zábava pro děti i dospělé
Balíčky na rozloučenou
Nealko teplé i studené nápoje zajištěny

Děti třídí nápojové kartóny!
Pomůžeme jim v tom i dospěláci?
Sbírat nápojové kartóny není jednoduché, není jich až tak mnoho a mnohdy končí
bez užitku v popelnicích. Děti z naší základní a mateřské školy se to ale chtějí naučit
a možná pak své znalosti předat dál směrem
k rodičům. Proto se zapojily do jejich sběru.
Každé dva měsíce budou kartóny v pytlích
ve škole sbírány a následně budou tyto obaly

vykupovány společností EKO-KOM.
„K utrženým penězům za sběr přidá obec
dětem 1,5násobek získané částky (tzn. vysbírají třeba za 1 000 korun, ale dostanou
2500 korun)! Za vytříděné peníze si děti budou moci užívat na školních a mimoškolních
akcích. Podpořme je v jejich snaze,“ vyzval
starosta Pržna Petr Blokša.

Dospělí mohou třídit zodpovědně

Další odpadová akce se týká hlavně dospělých, i když se mohou zapojit aktivně celé
rodiny. Od února se v rámci nakládání s odpady rozbíhá v obci nový program zodpovědného nakládání s odpady Třídím zodpovědně, a proto ušetřím.
„Všem občanům, kteří se do programu
v průběhu ledna zapojili, budou sváženy
odpady pouze 1x měsíčně a také zaplatí poloviční výši poplatku, tedy 250 Kč/os/

rok. Co si od programu slibuji? Snad to, že
se v budoucnu přidají i další občané a že se
nám bude ve výsledku dařit vytřídit ještě více
odpadů a snížit tak množství komunálních
odpadů vyvážených na skládky,“ vysvětlil
Petr Blokša a dodal: „Nepředpokládám, že
bychom platili méně za odpady, ale chtěl
bych věřit, že vyprodukujeme méně komunálu, a tudíž, že nebudeme tolik zaneřáďovat tu
naši skomírající planetu.“

Naše obce a města jsou stále více slyšet. I díky Pržnu
Velká politika, ať už v Praze nebo v Bruselu,
bývá často vzdálena problémům, se kterými se
potýkají naše menší obce a města. Žijí v nich přitom miliony obyvatel, kteří si zaslouží kvalitní život
a na které se bohužel často zapomíná. Je proto
důležité, aby i oni měli zastání, někoho, kdo bude
prosazovat jejich zájmy na celostátní i evropské
úrovni. Velmi mě těší, že i díky Pržnu takovou oporu naše obce mají. Sdružení místních samospráv
ČR, kterého je Pržno platným členem, je stále
více slyšet, a co je podstatné, máme i konkrétní
výsledky.
V SMS ČR máme jeden společný cíl, aby se
lidem dobře žilo v celé České republice, od velkoměst po nejmenší vesnici. Jen za poslední tři roky

se počet našich členů zdvojnásobil, SMS ČR nyní
sdružuje na 1800 měst a obcí ze všech koutů naší
země. Jsme respektovaným partnerem vlády,
ministerstev, krajů i dalších úřadů a organizací při
jednáních o zákonech a opatřeních, která mají vliv
na miliony obyvatel České republiky.
Společně, a nutno dodat, že úspěšně, prosazujeme spravedlivé rozdělování daní pro menší obce
nebo čerpání peněz z evropských fondů pro smysluplné projekty, jako byla v případě Pržna například rekonstrukce budovy bývalé MŠ, která dnes
slouží jako obecní úřad a centrum občanské vybavenosti. Usilujeme také o zachování dostupných
a fungujících úřadů i kvalitních veřejných služeb
na venkově nebo trvale udržitelný přístup ke kraji-

Obec usiluje o dotace na tři investiční akce
Na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)
poputují z Pržna hned tři žádosti o dotaci. Pokud vyjdou, mohou se místní lidé těšit na několik
příjemných novinek. Z té první budou mít radost
hlavně malí hasiči.
„Chtěli bychom za hasičskou zbrojnicí postavit
malou hasičskou věž. Bude to vlastně zmenšená verze té, kterou využívají profesionální hasiči
k tréninku,“ prozradil starosta Pržna Petr Blokša.
Další dotace se týká opravy mostku u kravína
a jednoho propustku na Plavařském potoce. „Zde
se s žádostí o peníze obracíme na kraj i na MMR.
To, abychom znásobili šance a zvýšili případný
objem dotací,“ vysvětlil starosta.
Peníze z MMR by také mohly pomoci obnově sakrálních památek, konkrétně křížů před
a za kostelem. „Chtěli bychom také vyřešit přístupové plochy okolo kostela, opravit chodníky

a nahradit stávající betonové monolity zámkovou
dlažbou,“ upřesnil Blokša. Jak dále řekl, Pržno
má letos v plánu připravit projektovou dokumentaci pro stavbu „prženského terminálu“, tedy plochy u vlakového nádraží určené pro autobusovou
dopravu. „Přikoupili jsme tam pozemek, a to nám
umožní zajistit daleko větší komfort pro dopravní obsluhu. Řidičům se bude lépe manipulovat
s vozy, a to i s ohledem na bezpečnost všech
účastníků provozu. Lidé tam často parkují na místech, kde nemají, a ztěžují život řidičům autobusů.
Tak by tam bylo daleko více místa pro všechny,“
doplnil starosta.
V obci Pržno je nyní několik volných ploch,
které by se daly nějak využít. Petr Blokša se proto
sešel s architekty a společně řeší, co by na nich
mohlo vzniknout. „Záměrů je hodně, peněz samozřejmě méně. Takže uvidíme,“ usmál se.

ně, abychom našim dětem jednou předali zdravou
zemi. Navíc si společně vyměňujeme zkušenosti
a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. To vše se
nám krok za krokem daří, ale máme před sebou
ještě hodně práce.
Děkuji proto Pržnu a všem jeho obyvatelům, že
i díky nim prosazujeme naše společné zájmy – evropskou kvalitu života pro všechny občany České
republiky. Chci vás také ubezpečit, že i nadále
bude SMS ČR urputným zastáncem obcí a ochotně vám bude nabízet pomocnou ruku v boji se
všemi výzvami, se kterými se potýkáte.

Stanislav Polčák, předseda Sdružení

místních samospráv České republiky
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Senioři hodnotili uplynulý rok

Ve středu 16. ledna jsme se sešli v restauraci U Řeky, abychom zhodnotili uplynulý rok
na tradiční hodnotící schůzce. Přítomné členy
a také zástupce obecního úřadu paní starostku Stankayovou a pana místostarostu Kokeše
srdečně přivítal předseda našeho klubu pan
Frydrýšek. Poté obšírně zhodnotil akce minulého roku, které také jako již tradičně zdokumentoval klubový fotograf a kameraman pan Kožušník, a hned tento dokument odprezentoval.
Po zhlédnutí jsme si všichni připili na zdraví
a další činnost a rovněž si zazpívali naši klubovou
hymnu. V následující diskusi vystoupila paní starostka, která byla mile překvapena našimi akcemi
a činností a přislíbila v rámci možností podporu
obecního úřadu v činnosti klubu seniorů. Rovněž
pan místostarosta kladně hodnotil naši činnost.
Dále byli přítomni stručně seznámeni s někte-

rými plánovanými akcemi letošního
roku a také jsme byli vyzváni k podání svých návrhů ke klubové činnosti. Pan místopředseda seznámil
přítomné s obměnou členů výboru
našeho klubu, kdy ze zdravotních důvodu odešli
tři jeho členové a přivítali jsme dvě nové členky.
Za aktivní přínos k chodu klubu předal pan místopředseda cenu Stříbrného Kosa paní Lojkáskové
a panu Frydrýškovi a pamětní vázu manželům
Romanovým. Poděkování patří také personálu
restaurace U Řeky v čele s paní vedoucí Blaženkou za ochotu a příjemnou atmosféru při schůzkách našeho výboru i všech našich členů.
Příští akce – návštěva železničního muzea
v Ostravě střed – se koná dne 13. 2. Odjezd vlakem je v 11.00 hodin. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. 
JN

Naše obec zažívá svatební boom

V uplynulém roce 2018 došlo v obci Ostravice jako každý rok a v každé obci k pohybu obyvatel. Nový domov zde našli občané
ve svých zkolaudovaných rodinných domech,
starších domcích, rekreačních chatách či v bytech. Celkem se jich přistěhovalo 89. Naopak
61 občanů z Ostravice odešlo bydlet do jiných
obcí a měst. Zemřelo 24 spoluobčanů a světlo světa spatřilo poprvé 17 dětí. Ke konci roku
měla naše obec 2 477 obyvatel.
Loňský rok se stal rekordním co do počtu
uzavřených manželství. Své ano si řeklo 68
párů. „A i když převážná většina snoubenců
nebyli místní, jsme rádi, že naše obec přispívá
k zachování tohoto institutu. Zásluhu na tom ne-

měl samozřejmě jen obecní úřad a ochota oddávajících vyhovět všem možným a nemožným
požadavkům snoubenců, ale také místní hotely
a penziony na území obce, které svým profesionálním přístupem svatební zázemí připravují.
Věříme, že i v příštích obdobích bude tento trend
pokračovat a že dle naší interní statistiky ani rozvodovost nedosáhne neblahého republikového
průměru,“ uvedla matrikářka Ivana Lojkásková.
Minulý rok se na Ostravici konalo celkem 68
svateb. Rozvedeno nebylo žádné manželství.
Pro zajímavost, v roce 2001 si svou zásadní odpověď řeklo jen pět párů. A nejhorší pro manžele
v novodobé historii byl rok 2009, kdy od společného soužití odstoupilo deset manželských párů.

Tříkrálová sbírka opět zaznamenala rekord

Tři králové opět po roce zpívali u vrátek ostravických domácností. V sobotu 5. ledna se po obci
rozešlo šest skupinek koledníků. Jedna z kasiček
byla umístěna i na obecním úřadě po celou dobu
konání sbírky. A jak to všechno nakonec dopadlo? Jak jinak než dobře. Dobrovolníkům se podařilo vybrat opět více peněz než předchozí rok.
Lidé byli štědří a do kasiček vhodili celkem 51 510
korun. Pro srovnání, minulý rok se podařilo vybrat
47 393 korun, což bylo dokonce o 14 160 korun

více než v předchozím roce. „Chtěla bych tak
moc poděkovat všem dárcům Tříkrálové sbírky
v obci Ostravice, ale i ochotným dobrovolníkům.
Bez nich by celá akce nemohla fungovat,“ řekla
starostka Ostravice Pavlína Stankayová.
Do celostátní sbírky organizované Charitou
Česká republika, jejíž výtěžek je určen zejména na pomoc seniorům, lidem bez domova,
matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé
situaci, je možné přispívat celoročně.

Starostka obce Ostravice Pavlína Stankayová vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici
Údržba obecního majetku (instalatér, topenář,
zámečník). Místo výkonu práce je na Ostravici.
Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Pracovní náplní je údržba vodovodní a kanalizační sítě, údržba
obce a odpadového hospodářství, údržba zeleně, práce řidiče a provádění zimní údržby. Požadované vzdělání je střední vzdělání bez maturity
(výuční list) nebo středoškolské vzdělání.
Uchazeč musí mít nejméně 18 let a musí být
způsobilý k právním úkonům. Požadována je
bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost a kreativita. Podmínkou je vlastnění řidičského průkazu skupiny B, B+E a T je výhodou, umění jednat
s lidmi a dobré komunikační schopnosti.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení,
titul, datum a místo narození uchazeče, státní
příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu
uchazeče, číslo OP nebo dokladu o povolení

k pobytu, jde-li o občana cizí státní příslušnosti,
a v případě možnosti telefonní kontakt i datum
a podpis uchazeče.
Doklady, které zájemce k přihlášce připojí:
strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, originál
výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než
tři měsíce, u cizích státních příslušníků doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovských
státem, pokud takový domovský stát nevydává,
doloží čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete
(nebo doručte na podatelnu obecního úřadu)
nejpozději do 7. 2. 2019 do 11 hodin na adresu: Obec Ostravice 739 14, Ostravice č.p. 577
vždy v uzavřené obálce – označené „NEOTVÍRAT“ – výběrové řízení č. 2/2019 – Pracovník
údržby obecního majetku. Na obálku uveďte
jméno, příjmení a adresu přihlašovaného.

Výběrové řízení na údržbáře

Únor 2019

Ostravice si připomněla oběť Jana Palacha
„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí,“ řekl kdysi student Jan Palach.
A právě tato jeho slova jsou vyryta na pamětní
desce, kterou nechalo vedení obce Ostravice
vyrobit k výročí jeho úmrtí.
Na Ostravici se konala 16. ledna v místní základní škole krátká vzpomínková akce. Zúčastnili
se jí lidé z Ostravice i žáci a učitelé, kteří se podívali na film Jan Palach. Další akcí mělo být vynesení pamětní desky na Smrk a umístění na mohyle, která tam stojí. Mělo se jít v sobotu 19. ledna,
ale nakonec do toho vstoupilo počasí. „Horská
služba nedoporučuje hřebenové túry, proto jsme
se rozhodli, že desku zatím necháme na úřadě
a na horu ji vyneseme, až bude příhodné počasí.
Dost možná celou akci odsuneme na jaro, až nebude výstup tak náročný,“ řekla starostka Ostravice Pavlína Stankayová. Jak dále řekla, na mohyle už jedna památeční deska je, je kamenná,
se jménem a datem narození Jana Palacha. Je
ale poškozená, a právě proto vznikla nová. Je vyrobena z žuly, měří 50x30 cm a váží kolem osmi
kilogramů. Obec vyšla na zhruba 12 tisíc korun.
Kdo přesně postavil mohylu na Smrku, dnes
asi už nikdo neví. Podle Jiřího Sachra z Frýdku-Místku to bylo počátkem osmdesátých let minulého století, v roce 1981 nebo 1982. „V té době
jsem hodně trampoval a pod vodopády Bučacího

potoka jsme měli trampský srub, ve kterém jsme
často pobývali. Přes koryto potoka jsme měli výhled na značenou turistickou trasu, která vede
na vrchol hory. Pamatuji si velmi dobře, jak po ní
jednou v zimě stoupalo procesí mladých lidí, příznivců Johna Lennona, kterému chtěli pod vrcholem hory postavit mohylu. A protože ve stejnou
dobu vznikla o kousek vedle obdobná mohyla
na paměť Jana Palacha, jsem přesvědčen, že
její základ položila také tato skupinka. A co se
vlastně stalo se srubem trampů? „Na Smrku byly
celkem tři. Státní bezpečnost nechala jeden za-

pálit a další dva, včetně našeho, vyhodili do povětří. Málem to odpálili i s kamarádem z Havířova, který tam přespával. Oni se ani neobtěžovali
podívat, jestli někdo není uvnitř. Naštěstí ale včas
utekl,“ doplnil vzpomínku Jiří Sachr.

Psal se rok 1903, kdy se mezi uvědomělými
občany Ostravice začalo uvažovat o založení
spolku, jehož úkolem by bylo povznést kulturní
úroveň zdejšího lidu. Tomuto účelu nejvíce vyhovoval hasičský spolek.
Původci této myšlenky byli nadučitel Jindřich
Paskovský, rolník Vincenc Tobola, soukromník
Robert Lakoník a rolník Martin Zátopek. V prosinci roku 1903 byly podepsány stanovy. 20. března
1904 dne byl v místnostech hotelu Parma, nynější
hotel Freud, založen náš sbor dobrovolných hasičů. Těžké byly tehdy začátky sboru, neboť jen
svépomocí se mohl rozvíjet.
Prvním starostou byl zvolen nadučitel Jindřich
Paskovský, náčelníkem Martin Zátopek a jednatelem Leopold Jelínek. Činných členů bylo
36 a tři přispívající. Obec se uvolila podporovat
sbor po dobu tří let obnosem 1000 korun. Ještě
téhož roku byla zakoupena stříkačka, ale nebylo
ji kde umístit, protože sbor byl bez přístřeší a bez
skladiště. Z nouze vypomohl Jan Mohyla, který
poskytl vhodný pozemek. Počátkem srpna bylo
započato se stavbou skladiště. Občané ukázali

pravé pochopení pro hasičskou věc a každý podle svých sil a možností přispěl na stavbu. A tak
přičiněním všech mohlo být skladiště, třebaže ne
úplně dostavěné, ještě toho roku používáno pro
potřeby sboru.
V roce 1908 vstoupilo do sboru 24 bratří dělníků arcibiskupské pily, takž sbor čítal 58 členů
a hodnota nářadí činila 14 000 korun. Téhož roku
si hasiči zakoupili dvoukolovou stříkačku a posunovací žebřík. Počátkem roku 1914 byli skoro
všichni mladí i starší bratři povoláni k vojsku a tím
byla činnost sboru ochromena. Bilance první světové války byla smutná. Nevrátilo se devět bratrů.
Po válce zahájil sbor pravidelnou činnost.
V roce 1921 byla veškerá práce věnována
župnímu sjezdu v Ostravici. Cvičení se konalo
na arcibiskupské pile a veselice u pana Kašpárka.
V následujícím roce byl ustaven 16členný ženský
sbor a první náčelnicí byla sestra Julie Stýskalová.
V letech 1923–24, později v roce 1928, prodělával náš sbor vážnou krizi, jejíž příčinou byly náboženské, církevní a politické důvody, a tím byla
narušována kázeň a chuť k práci. V roce 1929 se

konala oslava 25. výročí založení sboru. V roce
1934 byla uspořádána oslava 30letého trvání
sboru. V předvečer bylo sehráno divadlo Helmice bez poskvrny a v den oslav veřejné požární
cvičení.
V tomto roce v rámci rekonstrukce silnice
došlo ke zbourání hasičského skladiště. Bylo vyhlédnuto nové místo pro výstavbu nové zbrojnice,
a to u zastávky pod Žárem. Za vydatné pomoci
a obětavosti členstva a občanů byla zbrojnice
postavena. Stavba byla oceněna na 52 000 Kč.
Slavnostní otevření Hasičského domu se konalo
28. června 1936. Téhož roku byla zakoupena
dvojkolová motorová stříkačka.
V roce 1938 převzal sbor od obecní rady motorovou stříkačku a ustanovil samaritánský odbor.
Doba okupace v letech 1939–1945 zhoubně postihla i činnost našeho sboru. Veškeré shromažďování a spolková činnost byla zakázána, jen
protipožární zásahy a hlídky byly povoleny. Podle
zpráv samaritánské služby bylo během měsíce
května 1945 ošetřeno 170 osob.

(Pokračování najdete v příštím čísle)

Extrémní závod Renault-Kilpi LH24 opět
prověřil síly stovek vytrvalců. Více než náročný
pochod se konal o víkendu 26. a 27. ledna. Principem bylo během 24 hodin zdolat co možná
nejvícekrát Lysou horu.
Závodníci z řad široké veřejnosti mohli do terénu vyrazit buď jako jednotlivci nebo ve dvojicích.
Start nastal v sobotu 26. ledna v deset hodin
z areálu Na Pile na Ostravici. Účastníci museli
mít nejen kvalitní čelovku, ale i nesmeky. Bez
nich pořadatelé na trasu nikoho nepustili. Ženy
i muži se pustili po značce nahoru kolem transformátoru. Zpáteční cesta vedla přes Lukšinec
a Albínovo náměstí. V kategorii jednotlivců nakonec s třinácti výstupy zvítězil Radek Chrobák

z Frýdku-Místku. Na záda mu ale dýchal borec
z Ostravice, a to Petr Král. Také on dokázal
na Lysou horu vystoupat třináctkrát a do cíle
doběhl pouhých jedenáct minut po vítězi. To se
už dalším závodníkům nepodařilo. Z žen byla
nejlepší Barbora Cichá z Dolní Dutyně. Horu
zdolala jako jediná z žen jedenáctkrát.
Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd
přichystal pro tisíc závodníků přes dva metry
vysokou sněhovou nadílku, tedy nejvíce v osmileté historii LH24. „Ze začátku byl hodně těžký
traverz, byl úplně rozsypaný, ale ten se později
uchodil. Začal se ale bořit seběh a bylo to hrozně vyčerpávající,“ zhodnotili terén absolutní vítěz Radek Chrobák.
Dvojice závodníků soutěžily formou štafety, jeden tedy pilně závodil a druhý odpočíval.
Nejúspěšnějšímu páru se podařilo udělat 15
koleček. Zvítězili Ondřej Tabarka a Tomáš
Svoboda. V kategorii žen se nejvíce dařilo Petře Ševčíkové a Haně Holoubkové. Společně
dokázaly zdolat vrchol hory čtrnáctkrát. Byla
i kategorie mixu. V té zvítězili Julie Rampírová
s Matějem Bernátem. I oni vyšli na Lysou horu
čtrnáctkrát.
Hektická byla letošní LH24 nejen pro závodníky, ale také pro záchranáře. „Za ty roky, co
jsme tady, jsme letos měli nejvíce výjezdů i nejvíce úrazů,“ potvrdil Pavel Masopust z Horské
služby Beskydy (HS Beskydy). Během soboty
a neděle měla HS na Lysé hoře šest výjezdů
do terénu, další práce je čekala v závodním
depu na hotelu Sepetná. „Myslím, že závodníci měli super podmínky. Co se ale týče úrazů,
měli to horší v tom, že během závodu popadával sníh a ten se nespojil se stávajícím tvrdým
podkladem, takže v některých pasážích tratě
byl sníh rozbředlý a pod ním nebyl vidět led. To
byla možná příčina některých úrazů, především
pohybového aparátu,“ vysvětlil.
Od sobotní desáté hodiny do té nedělní zaznamenala kontrolní stanice na vrcholu Lysé
hory celkem 4818 průchodů závodníků. Slavnostní závěrečný ceremoniál se tradičně uskutečnil o nedělním poledni ve Wood Areně v areálu Na Pile v Ostravici, kde také LH24 o den
dříve odstartovala.
„Chci všem poděkovat za úžasné výkony,
které jste na trati odvedli. Chci také poděkovat

Naši hasiči oslaví letos 115. narozeniny

Lysá hora opět dějištěm drsného závodu

Petr Král z Ostravice skončil na druhém místě.
Bylo to ale těsné, od vítězství ho dělilo jedenáct
minut. 
Foto: Archiv pořadatelů
pořadatelům, kteří se museli vypořádat se spánkovým deficitem, a samozřejmě velké poděkování patří také našim partnerům a Obci Ostravice. Přeji si, abychom za rok zase odstartovali
ve stejném formátu jako letos,“ pronesl na závěr
8. ročníku LH24 hlavní organizátor Libor Uher.

krátce z obce
Freud zve na tradiční ples
Hotel Freud připravil pro své hosty tematický ples s názvem Hollywood. Koná se
v sobotu 9. března od 18.30 hodin. Večerem
bude provázet Roman Vojtek, k poslechu
i tanci zahraje Kapela Foxy Hunters a DJ
Elektro Swing. Večer zahájí welcome drink,
večeře bude podávána formou teplého a studeného bufetu. Návštěvníky pobaví i fotokoutek a nebude chybět ani bohatá tombola.

Skauti hledají vedoucího

Skautský oddíl na Ostravici hledá nadšence, který by vedl chlapecký oddíl. Schůzky
jsou ve středy od 16 do 17.30 hodin v prostorách školy. Nový vedoucí by měl být rovněž
skaut se vztahem k dětem a s dobrodružnou
povahou. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě u starostky obce.
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Malenovice

Tříkrálová sbírka zase o něco štědřejší
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
letošní leden nám názorně předvedl, jak úzká může být hranice mezi pohádkovou zimní idylou
a mrazivým trápením. Přišla zima a připomněla nám (letos snad trochu důrazněji), že žijeme pod
horami, což je na jednu stranu nesmírná krása, ale na stranu druhou to s sebou nese i určitá úskalí.
První vločky sněhu zpravidla vítáme všichni, malí i velcí, s nadšením. Děti sáňkují, stavějí sněhuláky a také my dospělí si užíváme pohled na zasněžené louky, kopce a stromy. Všechno se
najednou zdá tak starosvětsky krásné… S každým dalším odhazováním sněhu, s každou další
ledovkou však naše euforie citelně slábne. A leckomu se pak třeba i zasteskne po komfortu města.
V tomto ohledu ale platí, že člověk zkrátka nemůže mít všechno. Obecní úřad se pochopitelně
snaží v rámci možností zajistit bezpečnou sjízdnost obecních komunikací, a já bych na tomto
místě rád poděkoval především panu Milatovi, ale i dalším, za odvedenou práci. Ovšem naše
možnosti, technické i finanční, jsou oproti městu přece jen omezené.
Věřím, že se však u nás můžeme o to více opřít o něco, co zase ve městech zpravidla scházívá.
O vzájemnou sousedskou pomoc, nesobeckost a ohleduplnost. Domnívám se, že jsou to právě
tyto vlastnosti, které mohou onu úzkou hranici mezi idylou a nepohodlím překlenout. Život pod
horami za to určitě stojí. A nebojte, jaro už je na dohled… 
Pavel Kuběna, starosta obce

Začátek ledna patří již tradičně Tříkrálové sbírce české Charity. A tak i letos vyrazili
koledníci, aby v rámci této bohulibé celonárodní akce pomohli získat finanční prostředky na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným lidem.
Také u nás v Malenovicích má sbírka již
dlouhá léta svou tradici. Každoročně prochází obcí několik dětských trojic pod dohledem dospělého doprovodu a vybírá příspěvky do zapečetěných pokladniček. Letos byly
tyto skupinky čtyři a podařilo se jim vybrat
celkem 32 809 korun, což je o téměř tři tisíce
více než v loňském roce.
Nápis K+M+B, který koledníci píší nad domovní dveře, není jen iniciálami biblických
mudrců z Východu, ale odkazuje k latinskému spojení Christus Mansionem Benedicat
= Kristus žehnej tomuto domu. Všichni, kteří
přispěli i kteří při sbírce pomáhali, si takovéto požehnání a naše poděkování jistě zaslouží.

informace obecního úřadu
Poplatky za odvoz
a likvidaci odpadů
Částka za odvoz a likvidaci odpadů
zůstává i v roce 2019 stejná jako vloni
– pro občany trvale žijící v obci 450 Kč
za osobu na rok. Pro majitele rekreačních
objektů, kteří v naší obci nemají trvalé
bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč za objekt na rok.
Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok 2019.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené
popelnice nebudou od 1. dubna 2019
vyvezeny. Také poplatek za psa zůstává
stejný, tedy 100 Kč.

Studie proveditelnosti
kanalizace
V rámci dotační výzvy vyhlášené Krajským úřadem MSK jsme v lednu podali
žádost o dotaci na pořízení studie proveditelnosti likvidace odpadních vod v obci
Malenovice. Pokud kraj žádosti vyhoví,
můžeme obdržet až 75 % nákladů na pořízení studie, která bude důležitým podkladem pro další rozhodování v otázce
řešení tohoto palčivého problému. Stanovisko úřadu by mělo mýt známo nejpozději do konce června.

Optimalizace
veřejného osvětlení
BRUSLÍME!: Když to mráz dovolí, bývá na kluzišti pod obecním úřadem živo.

Cena: 1 400 Kč, možnost přihlásit se na jednotlivé dny PO, ÚT, ST
250 Kč/den a ČT, PÁ 350 Kč/den

Program:
PONDĚLÍ + ÚTERÝ:
Tvořivý program v herně s tetou Sylvou: dle skladby dětí
(kluk/holka/věk) ruční výroba a tvoření.
STŘEDA:
S tetou Sylvou a tetou Blankou upečeme koláč, vyrobíme něco
krásného z keramiky, zahrajeme hru aj.
ČTVRTEK:
Výlet na Žerotínský zámek a do solné jeskyně v Novém Jičíně
s tetou Blanku a Vítkem.
PÁTEK:
Výlet do Ostravy: horolezecká stěna a U6 s tetou Blankou
a tetou Miluškou.
Cena zahrnuje svačinu, oběd, jízdné, vstupné, je možné se
přihlásit i na jednotlivé dny nejpozději do středy 13. 2. 2018.
Max počet dětí je 14.
Více info a přihlášky u p. Dužíkové tel. 724 144 368.

.

Upozorňujeme občany, že v rámci
řešení optimalizace veřejného osvětlení budou od února zkusmo vypnuty
některé pouliční lampy v centru obce.
Na toto opatření pak budou navazovat
další kroky jako například omezení nočního svícení v rozmezí 23.00 – 05.00, ale
také nové osvětlení zastávky Borová, či
postupné rozšiřování pouličního osvětlení do dosud opomíjených částí obce.
Náměty a připomínky prosím adresujte
na obecní úřad.

CVČ U Rosničky informuje
Od 1. února 2019 začíná i v našem
centru 2. pololetí školního roku. Dochází ke změnám v rozvrhu, prosím sledujte
jeho aktuální verzi na našich stránkách
www.urosnicky.eu.
Vzhledem k rozšiřující se spolupráci
s mateřskými školkami v oblasti enviromentální výchovy a s tím souvisejícími
návštěvami dětí ze školek v našem centru
rušíme dopolední hlídání dětí bez předchozí domluvy. Hlídání zůstává pouze v době
konání angličtiny, a to ve čtvrtek dopoledne. Volná herna pro rodiče s dětmi zůstává beze změny. Chystáme pro vás nové
kurzy a aktivity, o nabídce budeme včas
informovat. Prosíme také o úhradu kurzovného za 2. pololetí. Děkujeme a budeme
se těšit na akcích a kurzech pořádaných
CVČ U Rosničky.

15.-19. 7.

Zážitkový tábor s výukou golfu – bez noclehu
cena 1.800 Kč

15.-19. 7.

Tábor pro předškolní děti

cena 1.500 Kč

22.-26. 7.

Výlety za poznáním – tři dny pobytu na horské chatě
Súkenická a dva dny turistiky
cena 2.200Kč

21.-26. 7.

Sportovní tábor s noclehem na „tajné téma“ ☺
cena 1. 600 Kč

5.-9. 8.

Výlety za poznáním

cena 1.600 Kč

12.-16. 8.

Keramické tvoření

cena 1.400 Kč

19.-23. 8.

Tvoření pro dívky

cena 1.400Kč

Online přihlášky od 21. 1. 2019 na www.urosnicky.eu
Zde naleznete také více informací o táborech.
Těšíme se na všechny táborníky!!!

Metylovice
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Tři králové opět vyrazili pro koledu
„My Tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví
vinšujeme vám,“ zpívali koledníci zkraje měsíce
i metylovickým občanům. Tradiční Tříkrálová
sbírka se konala ve dnech 1. až 14. ledna. V Metylovicích koledovalo devět skupinek. Podařilo
se jim ale vybrat pouze 63 940 korun. Proč pouze? Minulý rok to totiž bylo rekordních 71 342
tisíc korun a předminulý rok 64 101 korun.
„I tak ale děkuji všem štědrým dárcům, i když
částka letos nebyla tak vysoká. Nezbývá než
doufat, že se příští rok polepšíme,“ řekl starosta
Metylovic Lukáš Halata a dodal: „Velké díky bez
ohledu na výsledek ovšem patří ochotným koledníkům za jejich nezištnou a obětavou práci.
Nebýt jich, žádná Tříkrálová sbírka by nebyla.“
Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou
akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle
rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká
republika a odsouhlasení Českou biskupskou
konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky

dělí podle následujícího klíče. 65 % výnosu sbírky připadá organizátorům skupinek, u nás to je
Charita Frýdek-Místek a vrací se tak do míst,
kde byly peníze vykoledovány. 15 % výnosu
sbírky připadá na projekty diecézních charit.
10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc do zahraničí. 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a zbývajících 5 % výnosu sbírky je v souladu
se zákonem určeno na režie sbírky.
Letos poputují vybrané peníze na úpravy
Domu pokojného stáří. Peníze podpoří ošetřovatelskou službu a díky nim bude moci pokračovat i rekonstrukce zahrady v Oáze pokoje.
Podpoří se také volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže a další charitativní aktivity.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým
a novým rokem. Ze starého si bere poselství
Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého
do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným

mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že
spolu s námi tento most staví, a všem dárcům,
že po něm spolu s námi jdou,“ doplnil ředitel
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Páťáci po týdnu lyžovali jako mistři
Pouhý týden stačil páťákům z metylovské
školy na to, aby skvěle ovládli prkýnka zvaná
lyže.
„Od pondělí 21. ledna se učili lyžovat, a nezabránilo jim v tom ani mrazivé počasí. Během
dvou dnů už všichni sjížděli bravurně kopec
Ski Areálu Opálená jako opravdoví závodníci. A v pátek si to potvrdili na závěrečných
závodech,“ potvrdila ředitelka školy Barbara
Raszyková.

Podílejte se na přípravě
kalendáře na příští rok
Obec Metylovice připravuje pro rok 2020
stolní kalendář s mottem Bylo a stále je. Jeho
obsahem budou fotografie pořízené v naší
obci před rokem 1950 a fotografie stejných
míst ze současnosti. Lidé si tak budou moci
prohlédnout změny, které se za ty roku udály.
„Rádi bychom vás touto cestou oslovili a požádali o fotografie z vašeho archivu,
na nichž je místo v Metylovicích před výše
uvedeným rokem. Může se jednat o dům,
skupinu domů, ulici, krajinu, dopravní prostředky na cestě, celistvý pohled na Metylovice apod. Může se rovněž jednat i o tradiční rodinné fotografie, kdy rodina stála před
domem apod. Podmínkou je skutečnost, že
objekt (dům, ulice apod.) ještě stále existuje. A toto místo je alespoň částečně podobné
současnému stavu,“ vyzývají tvůrci kalendáře David Hypšler a Jakub Farný. Objekty
na vybraných fotografiích budou nově vyfotografovány během roku 2019, a to ze stejného
místa, ze kterého byly pořizovány původní
fotografie.
„Pokud takové archivní fotografie vlastníte
a jste ochotni nám je zapůjčit pro uvedený
účel, můžete nás kontaktovat a my si od vás
fotografie vyzvedneme. Případně nám můžete fotografie naskenované poslat na níže
uvedený e-mail. Zapůjčené fotografie vám
samozřejmě vrátíme,“ ujistili.
Stolní kalendáře budou koncem roku 2019
k dispozici pro všechny metylovické občany,
a to zdarma pro každé číslo popisné. Dva
a více kusů by pak byly k zakoupení.
„Velmi se těšíme na vaše příspěvky. Budeme je očekávat do 28. února 2019. Následně
proběhne výběr a po zbytek roku bude probíhat fotografování v odpovídajících ročních
obdobích,“ doplnili David Hypšler a Jakub
Farný s tím, že lidé mohou snímky zasílat
na adresy david.hyspler@gmail.com a jakub.
farny@centrum.cz.

Hasiči zasahovali u požárů i nehody
Výjezdová jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Metylovice má v současnosti 19 členů,
kteří jsou proškolení a mají zdravotní způsobilost pro zařazení do výjezdové jednotky. Jednotka má tři členy s velitelským kurzem, pět
strojníků, 14 členů má kurz nositele dýchací
techniky a čtyři členi jednotky jsou s oprávněním obsluhovat motorovou pilu.
V roce 2018 výjezdová jednotka zasahovala u 26 událostí v naší obci i mimo ni. Z toho
9x požár (4x mimo obec), 1x dopravní nehoda, 1x planý poplach, 15x technická pomoc –
z toho: 7x likvidace hmyzu, 3x dovoz vody, 2x
asistence u pálení, 1x čištění kanalizace, 1x
spadlý strom přes komunikaci a 1x uvolněné
desky na budově.
V roce 2018 jsme do jednotky zakoupili vý-

konné kalové čerpadlo, zásahový oblek, dvě
přilby a jeden člen s velikostí nohy 48 dostal
po mnoha stísněných letech i boty odpovídající velikosti. Dále nám byla z kraje převedena
digitální vozidlová radiostanice a čtyři digitální
ruční radiostanice.
Rád bych poděkoval všem členům jednotky, za čas, který věnují odborné přípravě
a výjezdové činnosti. I v minulém roce se nám
podařilo i v dopoledních hodinách v případě
potřeby vyjet. Budeme se snažit, aby to tak
bylo i nadále.
Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi
a zaměstnancům obce a doufám, že i v letošním roce bude naše spolupráce na stejné
úrovni jako v roce loňském.

Velitel JPO a SDH Rudolf Mališ

Plesová sezóna je v plném proudu

Rádi tančíte, bavíte se s přáteli nebo máte
děti, které to chtějí letos roztočit spolu s vámi?
Tak to si nenechte ujít akce v Metylovicích.
Čeká na vás Fotbalový ples, který se bude
konat v sobotu 9. února. Týden nato, v sobotu

16. února, přijde čas prověřit taneční schopnosti vašich dětí. Koná se totiž Dětský ples.
A po sedmi dnech, tedy v sobotu 23. února, vyvrcholí plesová sezóna tradičními Šibřinkami.
Plesy se konají v sále sokolovny.

Odvoz odpadů v únoru
Odvoz odpadů nastane ve středy 6. a 20.
února 2019. Cyklus odvozu ve středu sudý týden zůstává zachován.

Děti v mrazech nezapomněly na ptáčky

Děti z metylovské mateřinky ze třídy Krtečků rozvěsily na keř školní zahrady krmítka,
která si společně vyrobily z papírových roliček, sádla a semínek.
Dětem se výrobky moc povedly a měly z nich opravdu radost.

Cesta do betléma zaujala všechny návštěvníky
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Zapište si termíny poplatků
Obyvatelé Pstruží mají jedny z nejnižších
poplatků za svoz odpadů v regionu. Dobrou
zprávou je, že ani tento rok se nebudou měnit.
Občan s trvalým bydlištěm v obci zaplatí
za rok 450 korun. Za objekt, v němž není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba – jde o chaty, chalupy či zahradní domky – se platí 550
korun. Platby za odpad je nutné provést nejpozději do 30. června 2019, a to buď osobně
v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem
na účet 1682011309/0800, variabilním symbo-

lem je popisné číslo domu.
Termín poplatku si musí zapsat i majitelé
psů. Nejpozději do 31. března 2019 je třeba
zaplatit 200 korun za prvního psa a 400 za každého dalšího psa. Senioři mají tento poplatek
snížen o polovinu, tedy za svého čtyřnohého
mazlíčka zaplatí 100 korun a za každého dalšího 200 korun. I v tomto případě mohou lidé přijít zaplatit na obec osobně nebo poslat peníze
převodem na účet 1682011309/0800, variabilním symbolem je popisné číslo domu.

Na Pstruží už se opět bruslilo
Krásné ledové hřiště vzniklo po letech
v areálu pod železniční tratí poblíž rybníků
místních rybářů. Tzv. kluziště u Lojzuvek bylo
ke konci ledna v ideálním stavu. „Musím říct,
že tak perfektní plochu na bruslení už nepamatuji. Navíc chodí málo lidí, takže jízda je
skvělá,“ ohodnotil starší bruslař. Zavzpomínal, že plocha na bruslení se v obci vytvořila již před mnoha lety. „A kdysi taky byly

lepší zimy, takže se bruslilo častěji. A taky
tady býval hodně velký nátřesk,“ usmál se.
Na otázku, zda se nebojí, že se pod ním led
proboří, se rozesmál: „A čeho bych se bál?
Vždyť je tady maximální hloubka vody tak 40
centimetrů.“
V době uzávěrky novin se lehce oteplilo.
Zda se i nadále bruslí, se zájemci aktuálně
dozví na webu obce.

Pstruží

Lyžařský výcvik udělal z dětí závodníky

Krásný a mrazivý týden plný sněhu vyšel dětem z naší základní školy na lyžařský výcvik. Každý den jezdily do Ski areálu Opálená. Některé se
na lyže postavily úplně poprvé v životě, jiné na lyžák jezdily s cílem vylepšit své lyžařské umění.
„Celkem na svah vyjíždělo 25 dětí. Byl to
takový průřez ze všech ročníků, tedy prvňáčci
i páťáci. Trenéři vytvořili dvě družstva a jedno
malé, tříčlenné. V něm byli snowboarďáci,“ popsala Irena Kočí.
Děti vozilo každé ráno na lyže auto. Malí lyžaři se věnovali výuce dvě hodiny s přestávkou.
Unavené, ale šťastné je pak auto vozilo zpátky
ke škole. „Musím říct, že děti udělaly za ten týden
obrovský pokrok a i úplní začátečníci se naučili
jezdit na vleku a krásně sjíždět sjezdovku. Bylo
vidět, že to všechny baví, takže je možné, že díky
kurzu budou lyžovat aktivně také děti, které by jinak tento sport nedělaly,“ pokračovala Irena Kočí.
V pátek čekal na kurzisty závěrečný závod.
Zvládli ho všichni na jedničku. „Musím pochválit hlavně děti, které si vedly neskutečně dobře
a s nadšením zvládaly výuku. A pak i trpělivé
trenéry a celkově celý areál. Kdykoliv se někomu něco pokazilo, fungoval tam skvěle servis
a sjezdovka byla vždy skvěle upravená,“ chválila Irena Kočí.
A co říkaly na týden strávených na lyžích samotné děti? „Bylo to skvělé, výborné a příští týden by se to mohlo zopakovat,“ volaly nadšeně.

Rozpis zápasů
volejbal Pstruží
Finálová skupina KP mužů 2019
9. 2. 2019 VK Ostrava – Pstruží
16. 2. 2019 Pstruží – Dolní Benešov
22. 2. 2019 AZ Kylešovice – Pstruží
2. 3. 2019 Pstruží – VK Ostrava
9. 3. 2019 Dolní Benešov – Pstruží
16. 3. 2019 Pstruží – AZ Kylešovice
Tělocvična ZŠ Pstruží v 10.00 hodin.

Tři králové vybrali zase více peněz než loni

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo
putování Tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdecko-Místecka i celé České republiky.
Pomyslnou štafetu po statečných kolednících,
které od koledování neodradil déšť, sníh ani
mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného
rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým
a novým rokem. Ze starého si bere poselství
Vánoc a přenáší jej jako přání všeho dobrého
do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným
mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že
spolu s námi tento most staví, a všem dárcům,

Hasiči ze Pstruží – zpráva
z výroční valné hromady
1. prosince 2018 absolvovali hasiči ze Pstruží výroční valnou hromadu. Tato schůze informovala o rozmanité činnosti SDH Pstruží.
SDH působí v oblasti represe (zásahy u nepředvídaných události), na úseku prevence,
v oblasti sportovní a v oblasti kulturně společenské. V rámci represe-zásahů bylo v uplynulém období nejvíce výjezdů k likvidaci bodavého
hmyzu. Několik výjezdů bylo k pokácení vyvrácených stromů z důvodu povětrnosti (1x strom
přes okresní silnici z Frýdlantu na Čeladnou,
2x strom v elektrickém vedení apod). Zásah
u požáru ve dvou případech, 1x požár lesního
porostu na Starých Hamrech a 1x požár louky.
Důležitý byl zásah při přívalových deštích, kdy
došlo k zaplavení železničního přejezdu a komunikace v dolní části obce u Dubiny. V oblasti
sportovní se hasiči zúčastňují soutěží v požárním sportu, a to družstvo mužů a hlavně žen.
Ženy pak soutěžily v celém seriálu Beskydské
ligy, kde získaly výborné 3. místo! Beskydské
ligy se zúčastnilo i družstvo dříve narozených
+50 let – 3. místo. Zároveň pak uspořádali 1x
soutěž Beskydské ligy a 1x pohárovou soutěž
dříve narozených hasičů +40 a +50. V oblasti
kulturně-společenské se hasiči podíleli na organizaci Dne obce 18. 8. 2018, stavění a kácení máje a dětského dne. Uspořádali několik
akcí v rámci spolkové činnosti a zejména pak
hasičský ples.
Mnoho času pak věnují přípravě a údržbě
techniky. Obě hasičská vozidla – cisterna
T148 i dodávkový automobil pro dopravu
osob Mercedes Sprinter – jsou v dobrém

technickém stavu. A právě při opravě techniky významným způsobem působil pan František Běčák, který však už odešel navždy a se
kterým jsme se mohli naposledy rozloučit 16.
11. 2018. Členem SDH byl více jak 50 let.
Jeho podíl a přínos na činnosti SDH byl nesporný. Svou přirozenou autoritou spojoval
všechny členy. Mimoto působil dvě volební
období v zastupitelstvu obce. Jeho nejsilnější
stránkou bylo umění přijmout i nevýhodné situace a okolnosti, které uměl následně vyřešit
ke všeobecné spokojenosti. Určitě by nemělo
být zapomenuto jeho nezištné působení jak
pro hasiče, tak i pro obec a pro všechny lidi
kolem! Další tradiční aktivitou byla činnost
hasičů na zlepšování prostředí obce. A právě
v loňském roce byli nápomocni při výstavbě
nového technického zázemí pro OÚ, které
je vybudováno na místě bývalé kůlny, kterou
hasiči navíc pomáhali odstranit. Nové zázemí
je možné využít jak pro uskladnění techniky,
ale také jako zázemí pro různé společenské
a sportovní akce. Obdobné akce, jako byly například oslavy 70. výročí založení SDH Pstruží, hasiči také uspořádali. Veškerá činnost
SDH by měla být vnímána pozitivně a zejména společné akce a sportovní aktivity působí
na zlepšování vzájemných vztahů v obci. Společná práce spojuje jak mladou generací, tak
i ty dříve narozené. Družstvo dříve narozených
má tak důvod pro další aktivní činnost. Při této
příležitosti hasiči ze Pstruží přejí všem štěstí,
zdraví a úspěšný rok 2019.

kronikář SDH Pstruží

R estaurace V l čárna, P s truží,

Vás srdečně zve na

N a V a š i n á v š t ě v u s e t ě š í k o l e k ti v r e s t a u r a c e.

že po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky
pomoci všech se podařilo na Pstruží vybrat
krásných 36 418 korun. Pro srovnání, loni naši
občané darovali 35 436 korun a v roce 2017
dokonce jen 33 291 korun. „Jak je vidět, sbírka má vzestupnou tendenci, což je moc dobře.
Děkuji tímto nejen štědrým lidem z naší obce,
ale i samotným koledníkům, kteří obětovali svůj
volný čas i síly,“ řekl starosta Pstruží Milan Vaněk. „Vybranou částku použijeme na opravy
a úpravy v pobytových zařízeních, volnočasové
a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně
jako na terénní službu pro nemocné,“ doplnil
Martin Hořínek.
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Klub seniorů slavil narozeniny
A léta běží, vážení… Koncem ledna jsme si
připomenuli deváté výročí provozu klubu. Pravda, někteří ze „zakládajících členů“ již nejsou
mezi námi, někteří již do klubu chodit nemohou,
tak to bohužel v životě je…
Nicméně zase se objevili jiní a klub žije,
troufám si říci, v pozitivním duchu. Mladí by se
možná divili, jak se někdy dovedeme odvázat
a bavit. Nezapomínáme na naučné a vzdělávací
programy, abychom nezakrněli, a též na cvičení,
abychom nezatuhli. A tak si navzájem popřejme
další krásné chvíle a zážitky v klubovém společenství. Nutno vřele poděkovat Obci Čeladná
za její všestrannou podporu a také nutno vzpomenout společnost Čeladná Services s.r.o. a její
šestileté provozování klubu (2010–15). Velké
díky také všem zainteresovaným, jež se různými
formami podíleli a podílejí na životě klubu.
Modravých dálek volání
Modravých dálek volání – tak se jmenoval
novoroční koncert ostravského uměleckého
sdružení Quo vadis (Ludmila Zálesná – zpěv,
Zdeněk Lánský – housle, Jaroslav Domanský

– klavír). Zazněly převážně slavné písně z předválečného období minulého století (Noční motýl,
Když jsem kytici vázala, Růžová krinolína aj.)
a také instrumentálky houslí s klavírem. Zážitek
to byl moc pěkný.
Novoroční probuzení s Pepinem
Náš oblíbený ostravský hudební bard pan Josef Seifert opět nezklamal a měl zásadní podíl
na příjemném hudebním odpoledni.
Zimní cesta do Kněhyně
V lehkém mrazíku (ale bez větru) jsme podél Čeladenky dokráčeli k restauraci Kněhyně
a spolu s dalšími dorazivšími busem jsme zde
k naší spokojenosti strávili pohodový čas. Zpět
už busem všichni, „bo přimrzlo“.
Koukám, jak ten čas letí…
S tímto sloganem již tradičně slavíme klubové
narozeniny. I tentokráte jsme se sešli v hojném
počtu, opět si k návštěvě klubu udělali čas pan
starosta Pavel Lukša s paní místostarostkou Věrou Golovou, pozvání přijal také duchovní správce P. Mariusz Roszewski, dorazila delegace ze
spřátelené obce Zubrohlava (SR) v čele s panem starostou Pavlem Bogelem, přišli také naši
příznivci pan Petr Andrle s paní Andreou Adamovou a další. Prošli jsme si slovem a obrazem
průběh roku 2018 a posléze sehráli pár impro-

vizovaných výstupů za aktivní účasti některých
přítomných. Vše zaznamenával pan Sobol, coby
náš dvorní fotograf stěžejních akcí.
Načež se rozezněly harmoniky, kytary, housle a společně jsme zpívali až do večera. Akce to
byla parádní, velké díky všem.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká přednáška paní Jany Bártové z cyklu Na úsvitu českých dějin (Přemyslovci).
Co nás čeká v únoru
Začneme Fotománií 2018, následuje zimní
cesta do Stodoly, posléze pak Hovory s lékařkou (MUDr. Andrea Glosová) a další díl Na úsvitu českých dějin (paní Jana Bártová). No a hned
první březnovou neděli budeme očekávat a hostit masopustní průvod.
Kompletní program na měsíc únor najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše klubové
akce.
Petr Bernady

Uzavírání známek za zvuku sirény

Po vánočních stromcích už
není ani památky, dárky jsou
rozbalené (pokud jste některý
schovali tak důkladně, že nevíte, kde je, neklesejte na mysli, určitě vás příjemně překvapí v dubnu při hledání žlutého trika s krátkým
rukávem) a balicí papír pečlivě odložen v modrém kontejneru. Pokud při představě lineckého
dostáváte chuť na poctivou klobásu s křenem,
veškerý svůj volný čas věnujete intenzivnímu
běhání na páse a při stopětašedesáté sklapovačce si slibujete, že příští Vánoce budete držet
své chuťové pohárky na uzdě, vítejte do klubu!
Vánoční prázdniny uběhly (jako všechny
volné dny) velmi rychle a najednou tu byl třetí
leden a my jsme cupitali znovu do školy. Pololetní písemné práce, třídní schůzky, uzavírání
známek, vysvědčení. Leden je velmi náročný
nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Škola, ale
není jenom o známkách, a proto jsme si našli
čas i na několik zajímavých akcí. Pojďme si je
teď spolu přiblížit.
„Než užiješ alkohol, užij svůj mozek.“ V tomto duchu se nesl další výukový program v rámci
prevence rizikových forem chování, který jsme
tentokrát připravili pro žáky 6. tříd ve spolupráci
s lektorkou Marií Ručkovou. Žáci se zábavnou
formou seznámili s tím, co to vlastně alkohol je,
s problémy způsobené touto návykovou látkou,

jeho následky a především postojem vedoucí
k zodpovědnému zacházení s alkoholem. Program byl doplněn rozhodovací hrou, diskuzí
i kvízovými otázkami, ve kterých si žáci porovnali své znalosti.
Jak jsem již zmiňovala v minulých číslech,
naše škola se účastní projektu OKAP, díky kterému se mohou naši žáci blíže seznámit s řemesly, která jsou vyučována na Střední škole
řemesel ve Frýdku-Místku. Leden byl ve znamení elektra. Naši žáci si pod bedlivým okem
studentů mohli vyzkoušet práci s nástroji, se
kterými se mnozí ještě nesetkali. Bylo na nich
vidět, jak jsou při práci s pájkou jejich první spoje nejisté, ale brzy získávali určitou přesnost
a jejich výrobek, který si odnesli, byl funkční.
Určitě potěšil i jejich rodiče – konečným výrobkem byla totiž siréna.
V rámci prevence rizikových forem chování
se dne 8. 1. 2019 uskutečnila beseda pro rodiče našich žáků na téma Nebezpečí šikany.
Přednášku vedl ředitel Poradny pro primární
prevenci Tomáš Velička, se kterým škola spolupracuje již několik let. Rodiče se seznámili se
základními pojmy a formami šikany, či typologií obětí a agresora. Pozornost byla věnována
také kyberšikaně, která se s nárůstem užívání multimediální techniky začala objevovat
již u velmi malých dětí. Každý rodič by si měl

uvědomit, že v okamžiku, kdy dá svému dítěti
do ruky chytrý mobilní telefon, je jen malý krůček k tomu, že se s některou formou nevhodného chování prostřednictvím mobilních aplikací setká a bude jim muset čelit. Naším cílem
je působit v oblasti prevence rizikových forem
chování nejen na žáky, pro které připravujeme
během celého školního roku rozmanité programy, ale také na rodiče, jejichž spolupráce je pro
nás nesmírně důležitá.
V lednu nezahálela ani naše družina. Děti
odhodily výdobytky moderní techniky, vzaly
do rukou pera, tužky a dopisní papír a psaly
a psaly a psaly. Zapojili jsme se totiž do dopisování si s jinými školními družinami. Napsaly
nám děti z Vizovic, z Liberce, z Třebíče a také
k nám dorazil dopis ze staré šumavské obce
Zbytiny. Vždycky se všichni moc těšíme na rozbalování obálky a hlavně na to, co je uvnitř. Býváme zvědaví, jak to v daném místě vypadá,
a jsme moc rádi, když si můžeme přečíst dopis
a prohlédnout pohlednice, fotografie či prospekty z jiných měst. V družině máme mapu,
kde si označujeme místa, odkud dopis přišel.
Pak společně tvoříme odpověď, kreslíme obrázky, pohlednice, vybíráme fotografie. Už také
víme, čím vším se může Čeladná pochlubit
a co jinde nemají. No a nakonec vše zabalíme
do obálky a jdeme s dopisem na poštu.  LR

Kunčice p. O.

Oznámení o konání valné hromady
honebního společenstva
Starosta honebního společenstva Kunčice
pod Ondřejníkem svolává řádnou valnou hromadu, podle ustanovení paragrafu 22 zák. č.
449/2001 Sb. Řádná valná hromada se bude
konat dne 24. 2. 2019 v 10 hodin v restauraci
Huťařství.
Program valné hromady:
• Zahájení
• Volba orgánů valné hromady, schválení
jednacího řádu
• Přijetí nových členů do honebního společenstva
• Zpráva o činnosti honebního společenstva

• Roční účetní uzávěrka za rok 2017 a 2018
a návrh rozpočtu na rok 2019
• Závěr
• Občerstvení a pohoštění účastníků valné
hromady
V případě neúčasti potřebného počtu hlasů
(nadpoloviční většiny hlasů), uskuteční se jednání valné hromady po uplynutí 1 hodiny, viz §
22 ostr. 4 Zák. 449/2001 Sb.
Člen honebního společenstva může udělit
k zastupování na valné hromadě plnou moc
jiné osobě.

Miloš Cochlar, starosta HS

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019 je úspěšně
za námi! „My tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví vinšujeme vám…“ Díky tomuto krásnému zpěvu a Vaší štědrosti jsme opět překonali rekord.

Letos jsme vybrali krásných 94 022 Kč!!!
Dokonce v jedné pokladničce byla pětitisícovka. To tady ještě nebylo.
Děkujeme všem za vstřícnost, důvěru
a koledníkům za jejich neutuchající nadšení.

Matrika a evidence
obyvatel v r. 2018

Vážení občané,
tak jako každý rok, i letos jsme si pro vás
připravili stručný přehled matričních událostí
a statistiku evidence obyvatel obce Kunčice
pod Ondřejníkem za rok 2018:
• narodilo se 26 dětí (13 dívek, 13 chlapců)
• zemřelo 23 občanů
• bylo uzavřeno 59 sňatků (10 v obřadní síni,
45 mimo obřadní síň a 4 sňatky církevní)
• k trvalému pobytu se přihlásilo 93 občanů
• odhlásilo se 56 občanů
• stěhování v obci – 10 občanů
• 10 občanům byl zrušen trvalý pobyt úřední
cestou
• bylo provedeno 386 ověření podpisů a listin
• bylo provedeno 5 zápisů o určení otcovství
• 5 x jsme přivítali v obřadní síni narozené
občánky
• 38 občanů požádalo o ověřené výstupy
z Czech Pointu
• počet občanů starších 80 let je 84
• počet občanů 90 let je 13
• počet obyvatel k 1. 1. 2018 – 2 381 občanů

Taťána Holušová,

matrika, evidence obyvatel

Z činnosti turistického spolku
V neděli, dne 6. 1. 2019, se uskutečnila akce
Kunčický čtyřlístek. Za pěkného zimního počasí
přišlo podpořit akci celkem 60 občanů, kteří přispěli částkou 2.330 Kč. Tato částka bude opět
využita na podporu aktivit v naší obci. Většina
občanů se vydala na procházku okolo naší
obce, po příchodu zpět k obecnímu úřadu dostali všichni drobnou upomínku.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli
na dobrou věc, rovněž se těšíme na příští rok.

Výbor turistického spolku

Výroční setkání – ti, co vydrželi do konce.

Umělecké sdružení Quo vadis z Ostravy.

Výroční setkání – ženy, víno a zpěv…

MS ODS ČELADNÁ
MS ODS KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

VÁS SRDEČNĚ ZVOU
na

Kdy: v sobotu 16. 2. 2019 od 19:00 hod.
Kde: v prostorách hotelu Prosper v Čeladné
Cena vstupného vč. večeře: 300 Kč

Prodej a rezervace:
telefonicky: 604 125 283, 725 563 623
recepce hotelu Prosper: 558 440 311

Kunčice p. O.

Senior Taxi od ledna i u nás

Středisko sociálních služeb města Frýdlant
nad Ostravicí zahájilo od 1. ledna 2019 po dohodě s šesti obcemi provoz služby Senior Taxi.
Do projektu se spolu s námi zapojily tyto obce:
Čeladná, Janovice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.
Tato služba je určena:
- občanům seniorům 70+ s trvalým bydlištěm ve zmíněných obcích
- 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 (např.:
Nemocnice Frýdek-Místek, Fakultní nemocnice
Ostrava Poruba, Nemocnice Třinec a Nový Ji-

čín) a lékáren.
Nejprve potřebujete průkaz SENIOR TAXI
Našim občanům, kteří spadají do okruhu
osob oprávněných čerpat tuto službu, vydáme
průkaz SENIOR TAXI, na základě kterého budou oprávněni k využívání přepravy osob službou Senior Taxi. K vydání průkazu potřebujete
občanský průkaz a fotografii o rozměrech 35 x
45 mm. Průkaz bude vydán bezplatně. Vydáme
vám jej v úředních hodinách u nás na sekretariátu u paní Daniely Kociánové.
Provozní doba služby Senior Taxi bude
v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin. Doprovodu handicapované osobě je služba Senior
Taxi poskytována bezplatně. Cena za 1 kilometr bude 7,50 Kč, cesta ke klientovi je zdarma. Přepravu službu Senior Taxi si můžete
objednávat na čísle 776 241 220.
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Janovice

Informace o třídění odpadu v roce 2018

ČČK Janovice pořádá zájezd do divadla
Jiřího Myrona v Ostravě na představení
muzikálu

Kočky

V sobotu 16.2.2019 v 18:30 hod
vstupné 204,--Kč (16-19řada)
Odjezd autobusu Janovice Bystré – restaurace u Toflů: 17:15 hod
Janovice ZŠ: 17:30 hod.
Přihlásit se lze v kanceláři OÚ u p. Kociánové
V historii muzikálového divadla neexistuje titul, který by provázelo tolik superlativů. Jedná
se o jeden z nejdéle uváděných muzikálů v historii londýnského West Endu i newyorské
Broadwaye. Ve světě už Kočky vidělo více než 67 milionů diváků. V domovském divadle
New London Theatre byly uváděny celých 21 let. Muzikál získal dvakrát Cenu Grammy a
sedm Cen Tony.

Jednání o komplexních pozemkových úpravách
V úterý 12. února v 16.00 hodin proběhne v tělocvičně Základní školy v Janovicích první jednání
o komplexních pozemkových úpravách.
Dne 28. 12. 2017 zahájil Krajský pozemkový
úřad řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku a na části katastrálního území Krásná
pod Lysou horou veřejnou vyhláškou.
Prostřednictvím komplexních pozemkových
úprav se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření
vlastníků půdy.
V těchto souvislostech se k nim uspořádávají
vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro
zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění
půdního fondu, vodní hospodářství a zvýše¬ní
ekologické stability krajiny.
Přípravy na tyto úpravy probíhaly již v loňském

roce, kdy v obci firma Geocart CZ, a.s. prováděla
přípravné vytyčovací práce.
K tomuto řízení proběhne v úterý 12. února
od 16.00 v tělocvičně Základní školy v Janovicích
úvodní jednání s vlastníky dotčených pozemků.
Budou zde seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.
Bude projednán postup při stanovení nároků
vlastníků, potřeba aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné další otázky
významné pro řízení o pozemkových úpravách.
Součástí tohoto jednání bude také volba sboru
zástupců vlastníků pozemků, který spolupracuje
s pozemkovým úřadem při návrhu pozemkových
úprav.
Všichni, jichž se komplexní pozemkové úpravy týkají, dostali v minulých týdnech na toto jednání doporučeně písemné pozvání.
Vzhledem k velkému počtu účastníků jednání
prosíme občany, aby se na místo dostavili s dostatečným časovým předstihem, jelikož je potřeba
podepsat prezenční listinu.  Svatopluk Běrský

V obci Janovice mohou občané v současné
době nalézt kontejnery na separovaný odpad
na celkem třinácti místech, kde stojí 25 nádob
na plasty, 15 na papír a 13 na sklo. Svozy těchto odpadů probíhají jednou za čtrnáct dní u papíru, jednou měsíčně sklo a kontejnery s plasty
jsou nově vzhledem k velkému zájmu třídit vyváženy každý týden.
U všech těchto odpadových komodit sledujeme průběžně jejich naplněnost a snažíme
se reagovat na skutečné potřeby. Pochopitelně nelze vždy zajistit, aby všechny kontejnery
na všech stanovištích byly plněny a vyváženy
dostatečně. Musíme vždy vyhodnotit i ekonomiku vlastního vývozu, neboť častější vyvážení
s sebou nese i nárůst nákladů obce na dopravu.
Kromě toho lze na některých místech najít kontejnery na drobnou elektroniku a dvakrát ročně
probíhá svoz nebezpečného odpadu. Dále také
obec poskytuje možnost ukládání bioodpadu
na hospodářském zařízení dvoreček a provádí
se i jednou ročně svoz přímo od občanů, odkud
je poté odvážen na kompostárnu.
V roce 2018 bylo vytříděno celkem 52,8
tun separovaného odpadu. Z tohoto množství
to bylo 17,2 tun plastu, 14,2 tun papíru a 30,7
tun skla. Oproti roku 2017 se zvýšilo množství
vytříděného plastu o 2,2 tuny a skla o 1,5 tuny.
Množství papíru kleslo o 4,3 tuny.
Samostatně se posuzuje vývoz bioodpadu,
zde se v roce 2018 odvezlo na kompostárnu té-

Tříkrálová sbírka
byla úspěšná
Tříkráloví koledníci opět putovali s touto písní od 2. do 13. ledna 2019 od domu k domu
v obci Janovice i části Bystré. „My Tři králové
jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám ...“
Celkem devět skupinek koledníků přinášelo
lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze narozené dítě v betlémských
jeslích.
Koledníci lidem zazpívali, předali své dary –
cukr a kalendářík, zapsali požehnání na zádveří
či dveře a poprosili o příspěvek do zapečetěné
pokladničky. Finanční prostředky z koledování
v naší obci jsou určeny pro Charitu Frýdek-Místek, která je použije dle zveřejněných záměrů.
Díky vám, že jste otevřeli své domovy a přispěli do charitní pokladničky, ale také i za každé dobré slovo, úsměv, sladkost či jinou drobnost pro koledníky. „Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu…“
Díky, milí koledníci a dobrovolníci, vaše
úsilí a obětavé nasazení se vyplatilo. Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2019 v obci činil
62 095 Kč. 
Ludmila Kaňoková

Foto: Svatopluk Běrský

měř 166 tun. Oproti roku 2017 jsme zpracovali
o 45,3 tuny více bioodpadu. Je zde tedy ohromný nárůst tohoto druhu biologicky rozložitelného odpadu a za to děkujeme.
Jelikož vidíme velkou snahu občanů přispět
tříděním k šetrnému a ekologickému nakládání s odpady, připravujeme přidání kontejneru
na kovy a oleje a nově kontejnery na tříděný
odpad ke škole a školce.
Při třídění odpadů se vždy řiďte štítky, které jsou umístěny na kontejnerových nádobách
a je na nich napsáno, co kam patří a jak postupovat. Častou otázkou však bývá, co s nápojovými kartóny, neboť jejich složení odpoví-

dá papíru, plastu a v drobné míře i kovu. Pro
tyto obaly platí, že patří do nádoby, na které
je umístěn oranžový štítek. Pro naši obec to
jsou modré kontejnery na papír. V případě nejasností můžete nalézt návody, jak efektivně
třídit, na webových stránkách www.jaktridit.cz
a www.samosebou.cz, kde najdete také mnoho zajímavostí ohledně následné recyklace
a zpracování odpadů.
Chtěli bychom tak poděkovat všem občanům, kteří tříděním pomáhají životnímu prostředí a udržení čistého prostředí v obci.

Svatopluk Běrský a Lukáš Plánička

Foto: Lukáš Plánička

V sobotu 12. ledna se v sále restaurace
U Toflů sešlo několik desítek členů Sboru dobrovolných hasičů Bystré. Konala se zde totiž Valná
hromada za rok 2018.
Úvodní slovo pronesl starosta sboru Vlastimil
Nohel, který zhodnotil činnost sboru v uplynulém roce jako úspěšnou a popřál všem přítomným vše nejlepší do nového roku. Svou zprávu
poté přednesl také jednatel sboru Stanislav
Čala. Ten v rámci své zprávy připomněl uplynulé akce a všem členům poděkoval za pomoc
při jejich organizaci. Prezentaci si připravil i velitel záchranné jednotky Jiří Foldyna. Pochválil
zejména omlazené sportovní družstvo, které si
v letošním ročníku Beskydské ligy i při tak velké konkurenci vybojovalo krásné 9. místo. Ně-

kolikrát byla vyzdvižena spolupráce s okolními
sbory (jako hosté byli přítomni zástupci SDH
Janovice, Lubno a Malenovice) a také vstřícnost
Obecního úřadu Janovice. Zprávu za svůj resort
přednesli také Rostislav Ralenovský (pokladník sboru) a Čestmír Rečka (člen revizní rady).
Ve volné diskuzi si kromě hostů vzali slovo i zástupci obce starosta Svatopluk Běrský a místostarosta David Fiedor. Na schůzi byla předána
čestná uznání za práci pro sbor. Jedním z oceněným byl pan Jan Muroň, který získal odznak
sv. Floriána za celoživotní práci pro sbor. V závěru schůze pak byla pořízena společná fotografie několika členů výboru, kterým byl v průběhu roku pořízen nový vycházkový oblek.

Texta foto: Lucie Nohlová

Valná hromada SDH Bystré

Přednáška o Pamírských horách
V úterý 22. ledna proběhla od 18 hodin
v sále bývalého kina na Obecním úřadě v Janovicích cestovatelská přednáška o Pamírských horách v Tádžikistánu.
O této zajímavé zemi a oblasti nacházející se v Asii nám přijel povyprávět cestovatel
a sportovec Radek Chrobák, který se kromě
cestování také účastní extrémních závodů,
kdy kupříkladu v loňském roce s obdivuhodnými čtrnácti výstupy ovládl závod Lysá hora 24
hodin.
Jak sám na začátku uvedl, jeho oblíbenou
destinací je právě Asie, kde jsou podle něj lidé
velmi pohostinní a přátelští a nachází se zde
nepřeberné množství míst, která se vyplatí poznat.
Na zhruba třicet posluchačů čekalo dvou-

hodinové vyprávění a prezentace fotografií
z Tádžikistánu, kde se v roce 2015 vydal sám
na cestu, trvající takřka měsíc, během níž pěšky s třicetikilovým batohem na zádech procházel vesnice v Pamírských horách a poznával
místní nehostinnou krajinu a s ní spojenou kulturu. Cílem jeho cesty byl Fedčenkův ledovec,
jenž je nejdelším ledovcem na planetě mimo
polární oblasti, na němž se pohyboval ve výšce
více jak čtyř tisíc metrů nad mořem.
Během přednášky také odpovídal na časté
dotazy přítomných, kteří byli fascinování úžasnými zážitky a poznatky z jeho cesty.
V budoucnu se určitě můžete těšit na další
podobné přednášky a akce, které bude stát
za to navštívit.
Lukáš Plánička

Foto: Veronika Pukowiecová

Obecní úřad Janovice
Sociální komise obce

Srdečně vás zveme na setkání klubu
seniorů a povídání na téma:

SPORTOVNÍ PLES

100 LET
ČESKOSLOVENSKÉ
KORUNY

Tělovýchovná jednota Janovice, z.s. si
vás dovoluje pozvat na tradiční SPORTOVNÍ
PLES, který se uskuteční ve všech prostorách pohostinství Ondráš v sobotu 16. 2. 2019
od 19.00 hodin. Hudební skupina Chickaletta.
V ceně vstupného je i večeře. Připraveno je bohaté občerstvení a tombola (poukaz na rekreační pobyt v hodnotě 3.000 Kč, fotbalový dres
Milana Baroše, vyhlídkový let letadlem nad Janovicemi atd.). Prodej místenek v pohostinství
Ondráš. Těšíme se na vaši účast.

TJ Janovice, z.s.

jubilea
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti
přejeme únorovému jubilantu
panu Petru Skotnicovi z Bystrého.
Obec Janovice

Kdy: ve čtvrtek 21. 2. 2019 v 15,00 hodin
Kde: bývalá fara Janovice
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GENERALI CUP – Memoriál Vratislava Kohuta

Další rok utekl jako voda a my jsme v sobotu
29. prosince opět přivítali neregistrované hráče
a amatéry na tradičním každoročním Vánočním
turnaji GENERALI CUP – Memoriál Vratislava
Kohuta.
Sice se nás oproti minulému roku sešlo trochu méně účastníků (celkem 44 hráčů, hráček
a malých ratolestí), ale opět jako každý rok
byla účast více než hojná a zase i mezinárodní. Hrálo se v několika kategoriích – dvouhra
mužů bez omezení, čtyřhra mužů, dvouhra muži
nad 50 let, dvouhra žen a dvouhra dětí do 15
let. Dvouhru mužů bez omezení ovládl Jaroslav
Mlkvík, druhý skončil Daniel Míček a třetí Pavel
Kavan. Ve dvouhře mužů nad 50 let byl nejlepší
František Mlkvík, za ním se umístil Pavel Kavan
a Bohuslav Foldyna. Ve dvouhře žen byla nejlepší Markéta Macurová, druhá skončila Brigita
Kozlová a třetí Jana Bínová. Ve čtyřhrách zvítězili Peter Skorčík a František Mlkvík, druzí se
umístili Jan Michalisko a Jaroslav Mlkvík a třetí
Josef Tvardzik s Pavlem Kavanem. V nejmladší

kategorii do 15 let zvítězil Filip Hlosta, druhý se
umístil Matyáš Novotný a třetí Eva Bínová. Nejlepším hráčem Janovic se stal Marek Gombár.
Turnaj určitě splnil účel, pobavil hráče i přihlížející, všichni, co se zúčastnili, si zasportovali, setkali se a popovídali o všem možném a slíbili si,
že za rok se tady opět potkají v ještě hojnějším
počtu než letos. Trošku mrzí malý zájem míst-

ních, proto také pro příští turnaj bude zavedena
další kategorie výlučně pro janovické občany.
Závěrem je nutno poděkovat sponzorům, bez
nichž by turnaj nemohl být rozhodně uspořádán.
Těmito byli: Obec Janovice, Generali Pojišťovna
a.s., Greenlux, s.r.o., Martin Bednář, TJ Janovice, z.s. a PERGE International, s.r.o. Takže příští
rok se těšíme opět na shledanou. Ivo Lichna

Vánoční koncert Ireny Magnuskové a jejich hostů

Myslivecký ples
V sobotu 5. ledna se v restauraci U Toflů
konal tradiční myslivecký ples, který pořádal
Myslivecký spolek Ondráš Janovice.
Tento ples byl prvním z řady plesů pořádaných v Janovicích místními spolky. Že se jedná
o zajímavou a oblíbenou společenskou akci,
bylo patrné i s plně obsazeného sálu. Pořadatelé opět připravili pro hosty nejen zajímavou
výzdobu sálu, ale i velmi bohatou tombolu se
zajímavými cenami, mezi nimiž pochopitelně
nechyběla ulovená zvěř. K poslechu a tanci
hrála živá hudba takřka až do ranních hodin.
Restaurace měla připravenou vynikající ve-

čeři, jejímž základem byly samozřejmě speciality ze zvěřiny.
Děkujeme všem za účast a věříme, že se
všichni hosté skvěle bavili a za rok se při této
příležitosti sejdeme znovu ve stejně hojném
počtu. 
Svatopluk Běrský

Bílá

Slalomový závod Bílanská valaška

V sobotu dne 23. 2. e plánován na sjezdovce jih tradiční slalomový závod Bílanská valaška, který je určen pro občany Bílé a Starých
Hamer.
Součástí závodu bude rovněž kategorie
hostů, u které se předpokládá pozdější start.
Pro místní je účast v závodu zdarma, startovné

pro kategorii hostů činí 100 Kč. Budeme rádi,
pokud se závodu zúčastníte! A pokud ne, určitě
se přijďte podívat a povzbudit závodníky! Občerstvení je zajištěno!
Podrobné informace naleznete včas
na webových stránkách obce a na vyvěšených
plakátech.

V sobotu 29. prosince proběhl v kostele sv.
Josefa v Janovicích tradiční vánoční koncert.
Období vánočních svátků je v Janovicích neodmyslitelně spjato s vánočními koncerty Ireny
Magnuskové a jejích hostů. V letošním roce se
tradiční koncert konal v sobotu 29. prosince
a všichni, kdo se chtěli obohatit o krásný kulturní zážitek, mohli navštívit kostel sv. Josefa
v Janovicích, kde se konal.
Pochmurné nevlídné počasí zájemce o koncert vůbec neodradilo – kostel byl posluchači
plně obsazen. Varhany se rozezvučely a po jejich úvodní skladbě všechny přítomné přivítala
Irena Magnusková, seznámila je s programem
a vyslovila přání, aby její písně i samostatné
skladby krásně doplnily vánoční svátky naplněné láskou a pohodou.
Následně se jen stačilo ponořit do tónů hudby a nechat se jimi unášet. Nádherné melodie
zpívané paní Irenou Magnuskovou doprovázené krásnými zvuky varhan byly prostřídávány
samostatnými skladbami bez zpěvu. To se
k mocným zvukům varhan pod rukama pana
Petra Strakoše přidaly jemné tóny flétny,
na kterou hrála paní Anna Mecová. Zážitek ještě navíc umocňovala nádherná vánoční výzdoba našeho janovického kostela.

Všechny jednotlivé skladby byly průběžně
odměňovány potleskem. V závěru koncertu
pak publikum povstalo v lavicích, aby posledním velkým potleskem vyjádřilo poděkování
Ireně Magnuskové a jejím hostům za jejich vystoupení. Za obec předal paní Ireně Magnusko-

vé květiny jako poděkování pan Lukáš Plánička. Květiny obdržela i od dalších spoluobčanů.
Pozornost od ní obdrželi i její hosté.
Příjemně naladěni jsme se poté rozcházeli
do svých domovů. 
Jana Kutlvašrová

Foto: Vladimír Kutlvašr

Bílá

Zimní údržba Poděkování za Tříkrálovou sbírku
v obci

I přes některé předpovědi zimního počasí,
které oznamovaly spíš mírnější zimu, byla naše
obec v polovině měsíce ledna zasypána bohatou sněhovou nadílkou. Jelikož sněhu napadlo
v krátkém čase opravdu hodně, byly nároky
na zimní údržbu místních komunikací vysoké.
Doufáme, že sjízdnost obecních komunikací se podařilo udržet v rámci možností. Pokud někde nastaly problémy, omlouváme se
za způsobené obtíže a současně děkujeme
za pochopení.

Závod v běžkařském
biatlonu

V sobotu dne 26. ledna se konal večerní závod v běžkařském biatlonu. Sněhové podmínky byly skvělé, stopa dobře připravená. Účast
závodníků sice nebyla vysoká, ale přítomní diváci vytvořili pěknou závodní atmosféru, za což
děkujeme.
Start závodu začínal u domečku naproti
Obchodu – Bistro, nedaleko byla připravena
střelnice, kde závodníci stříleli ze vzduchovky na pohyblivé terče a v případě neúspěšné
rány museli absolvovat trestné kolečko. Dále
vedla trasa závodu cestou kolem potoka přes
most nahoru k obůrce a po horním osvětleném
okruhu sjezdem zpět přes most k domečku,
kde závodní okruh končil. Závodníkům byl odpočítáván časový bonus v závislosti na věku
a na tom, v jaké kategorii startovali.
Výsledky:
1. místo – Tomáš Kubačák
2. místo – Karel Jurek
3. místo – Ivana Krňová
Doufáme, že se závodníkům i divákům tento
závod líbil a že zůstane v nabídce zimních akcí
i v příštích letech.

Přehled bohoslužeb
v kostele sv. Bedřicha
10. 2., 17. 2., 24. 2.

vždy v 10:30 hod.

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové pondělí. Tímto dnem skončilo
putování Tří králů po obcích, vesničkách a městech Frýdecko-Místecka i celé České republiky.
Pomyslnou štafetu po statečných kolednících,
které od koledování neodradil déšť, sníh ani
mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek.
Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.
„Tříkrálová sbírka je most mezi starým a novým rokem. Ze starého si bere poselství Vánoc
a přenáší jej jako přání všeho dobrého do nového roku. Tříkrálová sbírka je radostným mostem. Moc děkujeme všem koledníkům, že spolu
s námi tento most staví, a všem dárcům, že
po něm spolu s námi jdou,“ říká ředitel Charity
Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás všech se podařilo na Bílé vybrat krás-

ných 12 656 korun. Vybranou částku použijeme
na opravy a úpravy v pobytových zařízeních,
volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež, stejně jako na terénní službu pro nemocné.
Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové
sbírky 2019.

Za Charitu Frýdek-Místek Jana
Opluštilová, koordinátor Tříkrálové sbírky

Bílanský bál v Hotelu Bauer
V sobotu dne 9. března se tentokrát netradičně v Hotelu Bauer uskuteční již tradiční
Bílanský bál. Ten začne v 19.30 hodin, součástí bude předtančení, takže přítomní hosté se
na začátku plesu mohou inspirovat tanečními
kreacemi profesionálních tanečníků.
K poslechu a tanci zahraje kapela, kterou
již znáte z minulých Bílanských bálů. Součástí
bude rovněž půlnoční tombola. Ukončení akce
se tentokrát předpokládá o něco dříve, protože
hotel musí pro své hosty zajistit na následující
den běžný provoz. Pro mimobílanské návštěv-

Pyžamová zábava
na Horské chatě Bílá
V sobotu dne 9. 2. se uskuteční v Horské
chatě Bílá pyžamová zábava, která začne
v 19.30 hodin. Vstupné je 70 Kč a k poslechu
i tanci bude hrát reprodukovaná hudba. Povinný
dress code pro všechny je samozřejmě pyžamo!
Součástí zábavy bude soutěž o nejlepší
pyžamo, je připraven fotografický koutek nebo
tombola. Předprodej vstupenek začne od 28.
1. 2019 na Obecním úřadě Bílá u paní Jitky
Kaděrkové.
Těšíme se na vaši účast!

níky bude zajištěn autobus, který pojede zpět
do Frýdlantu nad Ostravicí. Cena vstupenky je
250 Kč včetně večeře a jejich předprodej začne
18. 2. na Obecním úřadě Bílá
Bližší informace se dozvíte včas z webových
stránek obce a z vyvěšených plakátů.

Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR 2019
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Únor 2019
Úvodní lekce pro zájemce o studium. Od 10.00 začíná první přednáška na téma

pondělí 4. 2.
9.00

Kouzelná geometrie. Bližší informace na www.kcfno.cz.
kinosál

Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR
úterý 5. 2.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 OBRÁZEK S LAMOU
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 8. 2.
15.00

PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE
Živá hudba Univerzal manželů Lidky a Pavla Kulišťákových z Dolní Bečvy.
Pořádá Svaz tělesně postižených v ČR, z.s.
velký sál Kulturního centra
Vstupné dospělí 50 Kč/ mládež 20 Kč.

sobota 9. 2.
19.00

HASIČSKÝ PLES
Pořádají hasiči Nová Ves.
velký sál Kulturního centra
Vstupenky v ceně 150 Kč možno zakoupit v TIC.

neděle 10. 2.
16.00

Divadlo pro děti
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Známé příběhy o pečení dortu, mytí podlahy, žížale, kterou se nedají zašít kalhoty a
panence co tence plakala, provázené veselými písničkami.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin.

úterý 12. 2.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 PŘÁNÍČKO NA VALENTÝNA
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 16. 2.
19.00

PLESOVÝ DISCOPŘÍBĚH
Oblíbený DJ Honza z Olomouce a zahraje hity 80. a 90. let, jak jste již zvyklí. Vstupné 90
Kč na místě, ale POZOR – je slosovatelné o hodnotné ceny. Vstup od 16 let. Rezervace
na číslech 603 570 507, 737 160 202 popřípadě na FB pod názvem akce. Společenské
oblečení není podmínkou.
velký sál Kulturního centra

pondělí 18. 2. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
středa 20. 2.
19.00

Divadelní představení divadla Devítka
(NE)PRODEJNÉ MANŽELKY
Kterak prodat svoji firmu za pomoci manželek, které jsou nuceny vydávat se za
objednané placené společnice.
velký sál Kulturního centra

Ferdiš Duša na Soláni

Výstava malíře a grafika
Ferdiše Duši, frýdlantského
rodáka, v galerii IC Zvonička
na Soláni od 2. února do 18.
března připomene umělcovo dvojí loňské výročí, které
s výjimkou skvělé výstavy v ostravské Galerii
výtvarného umění pod názvem Černá země?
Mýtus a realita 1918–1938 odeznělo bez povšimnutí. Ostravská výstava ukázala výrazně
na sociální aspekt umělcova díla, ale i jeho
opomíjené stránky. Proto je koncepce výstavy
zaměřena na méně známou část umělcova
díla, jeho vztah k Valašsku, kde začal svou
výtvarnou cestu v dílně bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm, přátelstvím s valašskými
umělci hlavně Břetislavem Bartošem a tvůrčím
seskupením Koliba. Krajem, kudy procházel
na svých cestách na milované Slovensko, které se mu stalo životní láskou, jenž vyvažovala
chmurné poselství rodného Ostravska. Výstava je v této podobě realizována díky převaze
zápůjček ze sbírek GVU v Ostravě a Muzea
Beskyd ve Frýdku-Místku.
Ferdiš Duša se narodil se v dělnické rodině ve Frýdlantě nad Ostravicí, po úrazu otce
poznal práci v železárnách, později pracoval
v malírně smaltu u firmy Postelberg. Tam dostává základní impuls k tomu, aby se věnoval
výtvarnému umění. Léta 1906–1910 jsou obdobím jeho poznávacích „vandrů“ po Evropě
a hledáním životní cesty. Jeho začátky jsou
spojeny s Valašskem a valašskými umělci ze
skupiny Koliba. První světovou válku prožil jako
válečný malíř. Po návratu se věnoval hlavně
grafice, inspirován sociálními a národnostními
problémy Ostravska a Těšínska. Koncem dvacátých let se stěhuje do Prahy, kde pobýval až
do návratu do Frýdlantu v roce 1955. Motivy
z Ostravska obohatil o náměty z Prahy, cest
po Čechách i do zahraničí.
Výstavní projekt se soustředí hlavně
na vztah Duši a Slovenska. Slovensku věnoval
velkou část svého životního díla, byla to pro něj

země zaslíbená. Na výstavě se vedle výběru
z malířské tvorby, inspirované slovenskými
náměty, setkáme s klíčovými dřevorytovými
soubory, k nimž patří především cyklus Dolu
Váhom. Vytvořil jím v evropské grafice ojedinělou výtvarnou báseň o životě řeky. Sledujeme
na něm tok řeky Váhu od Tater až do rovin kolem Nového Mesta nad Váhom. Patos krajiny
dokumentují hrady a přírodní útvary ve vzájemném souladu s lidskou činností.
Následoval pak cyklus leptů Tatry (1936), unikátní soubor podmaleb na skle Jánošík (1938)
a monumentální dřevoryty cyklu Slovensko
(1938), které jsou oslavou jeho regionů. Po válce
se vrací do Čičman a okolí v cyklu dřevorytů Bílé
Slovensko (1953) a stovkách kreseb, akvarelů.
Celý život ze Slovenska čerpá i malířské motivy,
které odráží i jeho výtvarné hledání. Výběr prací je nejen připomínkou zájmu českých umělců
o Slovensko, z nichž přínos Ferdiše Duši je výjimečný, ale i poselstvím k současným vztahům,
které by neměly narušit hranice. 
(kb)

BYSTRÉ – V neděli 27. ledna se v restauraci U Toflů na Bystrém letos poprvé sešli milovníci mariáše, aby opět změřili své síly. 24 hráčů
celé odpoledne svádělo nelítostný boj jak se
soupeři, tak i se Štěstěnou.
Vítězem se nakonec stal domácí hráč Miloš
Mališ s plným počtem 9 bodů, na druhém místě
se umístil Ota Myslikovjan z Nové Vsi a jako
třetí skončil opět domácí hráč Miroslav Vičan.
Dík všech účastníků patří organizátorům této
akce, ale zvláště vynikající kuchařce paní Pavle
Winklerové, která nám připravila nezapomenutelnou večeři.
Mariáš Tour 2019 bude pokračovat turnajem v Janovicích U Ondráše v neděli 24. února a pak v restauraci Vlčárna na Pstruží 24.

března, vždy ve 14.00 hodin. Máte-li rádi tento
sport, přijďte si s námi zahrát.

Miroslav Šálek

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ SOLÁNĚ VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VÝSTAVU

LÁSKA FERDIŠE DUŠI
(1888 – 1958)

Malba a graﬁka ze sbírek Galerie výtvarného umění
v Ostravě a Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
v sobotu 2. 2. 2019 ve 13.30 hodin
IC Zvonice Soláň
VÝSTAVA POTRVÁ DO 18. BŘEZNA 2019

Výstavu uvede Dr. Karel Bogar a ﬁlm Dr. Eduarda Mocka
Příběh slovenské řeky. Klavírní doprovod: Pavla Mikešková

Mariáš Tour 2019 zahájena

– 14 –

Kultura, sport

Houslový recitál – druhý koncert
Kruhu přátel hudby v roce 2019
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2019, pořádaných frýdlantském Kruhem přátel hudby (KPH). Proběhne v úterý 26. února
v 18.00 ve velkém sále ZUŠ, vystoupí vynikající
mladý houslista Milan Al-Ashhab s naším předním klavíristou a hudebním skladatelem Adamem Skoumalem.
V programu zazní krásné skladby od klasických po efektní a velmi náročné mistrovské
bonbónky (sonáty pro housle a klavír Claude
Debussyho a Maurice Ravela, Fritz Kreisler:
Variace na Corelliho téma, Franz Waxman:
Carmen Fantasy a další).
Milan Al-Ashhab studoval na Konzervatoři v Teplicích a na Hudební fakultě Akademie
múzických umění v Praze. Získal řadu ocenění
z národních i mezinárodních soutěží. Patří mezi
ně 1. cena a titul absolutního vítěze na Mezinárodní houslové soutěži Jaroslava Kociana v Ústí
nad Orlicí v roce 2006 a 1. cena v soutěži Georga Philippa Telemanna v polské Poznani v r.
2007. V roce 2014 se stal absolutním vítězem
soutěžní přehlídky konzervatoří České republiky.
Před necelým rokem zvítězil pan Al-Ashhab
ve finále mezinárodní houslové soutěže houslistů do 35 let v New Yorku. Tato soutěž je
součástí snahy o vyhledávání mimořádných hudebních talentů v oboru housle a klavír z celého
světa, šlo tedy o mimořádný úspěch. V dubnu
minulého roku jsme měli možnost slyšet pana
Al-Ashhab v sólovém recitálu také u nás ve Frý-

dlantě n. O. Návštěvníci si myslím budou tento
koncert ještě pamatovat, byl to strhující zážitek.
Adama Skoumala zná publikum v Evropě,
v USA a v Japonsku jako předního českého
klavíristu a skladatele. Sólově vystupoval s většinou českých orchestrů (např. pod taktovkou
Petra Altrichtera nebo Serge Bauda). Získal
1. cenu na Soutěži českých konzervatoří a 2.
cenu a titul laureáta na Mezinárodní soutěži
Pražského jara 1998. Je také laureátem mezinárodních soutěží v Itálii, v Portugalsku, v USA
a byl finalistou mnoha dalších mezinárodních
soutěží. Adam Skoumal natočil několik kom-

paktních disků s díly Schumanna, Dvořáka,
Smetany, Rejchy a Janáčka. Další nahrávky
vlastní Český rozhlas, Česká televize a Radio
WQXR v New Yorku. Můžeme se prostě opět
těšit na výjimečný koncert.
Vstupné na koncert je 130 Kč, důchodci
a děti 90 Kč, s členskou průkazkou KPH na rok
2018 60 Kč, s abonentkou zdarma. Volný vstup
mají díky spolupráci s frýdlantskou ZUŠ také
žáci této školy. Informace o našich koncertech
najdete v regionálním tisku a na stránkách
facebook.com/KruhPratelHudby.

Za výbor KPH J. Svoboda

Odešel malíř Miloš Šimurda

V pátek 11. ledna se rozloučili početní přátelé umění a v chrámu Páně sv. Jana Křtitele
ve Frenštátě pod Radhoštěm s frenštátským
rodákem, akademickým malířem Milošem Šimurdou. Zemřel nečekaně 6. ledna, ve věku
nedožitých 95 let, když celá léta předtím pracoval velmi intenzivně a často vystavoval:
v Kopřivnici, na Soláni, v Trojanovicích, ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově aj.
Byl to člověk velkého srdce, který nade vše miloval své Beskydy a Valašsko. Žil sice v Bratislavě, ale celá léta pobýval ve svém ateliéru v Rožnově p. R. Milovaný kraj zpodobnil ve stovkách
nezapomenutelných akvarelů, temper a později
i olejů, které zachytily krajinu, ale především její
lidskou tvář, velmi často doplněnou postavičkami
lidí, kteří v ní žili. Se svými přáteli – Jaroslavem
Frydrychem a Luďkem Majerem – tvořili reprezentativní krajinářskou trojku. Ve své tvorbě, jak
ukázala jeho třeba výstava ve Zlíně, ale ještě lépe

jeho obsáhlá monografie, se však věnoval také
filozofické tvorbě inspirované kosmologickými
vizemi, dílem Pythagora, opakovaně a hlavně
v posledních letech se vracel k motivům biblickým. Ke studiu se dostal složitou cestou, když
nebyl přijat pro své názory v Praze, na Vysoké
škole výtvarných umění v Bratislavě, kde studoval
u prof. J. Mudrocha. V Bratislavě se usadil a založil rodinu. Vyučoval na řadě škol, pracoval také
v Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě. Zájem o mozaiku jej inspiroval ke studiu na mozaikářské škole v Ravenně v sedmdesátých letech.
V širokém záběru své tvorby se věnoval i monumentálním pracím, hodně námětů je i z cesty
do Itálie. Své renesanční dílo rozšířil i řadou básnických sbírek. Jeho vztah k lidem a procítěný
humanismus dokládá úzká součinnost a mnoho
darů pro akce frýdecko-místecké Charity. Po odchodu populárního keramika Karla Hausera (3. 1.
2019) je to další velmi smutná zpráva. 
(kb)

Ani v zimě PROVČAS nezahálí

JANOVICE – To, že je venku sníh a zima,
neznamená, že se v PRVOČASU nic neděje.
Právě naopak! Hned první lednový víkend jsme
s dětmi vyrazili za kulturou – poprvé do „velkého“ divadla – Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě na baletní představení. Popelka byla podle
očekávání kouzelná, princ galantní a vznešený,
ale největší ohlas vzbudily svým výkonem jednoznačně Popelčiny povedené sestry, které
svými tanečními kousky bavily úplně všechny.
V sobotu 26. ledna jsme se vyrazili pobavit
do JUMP-Centra do Frýdku-Místku. Domácí
atmosféru, kterou nám připravili Maruška s Alanem, ocenili děti i dospělí a moc za ni děkujeme. Dvě hodinky hopsání utekly jako voda, ale
příjemný pocit z hezky stráveného odpoledne
nám vydržel ještě dlouho potom.
Ani naše pravidelné aktivity přes zimu nemají
přestávku. Na středečních dopoledních schůzkách rodičů s nejmenšími dětmi, se v HZ v Janovicích pravidelně schází 6 capartíků a určitě
by mezi sebou přivítali rádi nové parťáky a parťačky. Stejně tak maminky, které na schůzkách
sdílejí radosti i strasti mateřství, vymýšlejí společné výlety a vzájemně si pomáhají i mimo
klub, třeba občasným vzájemným hlídáním.
Klub je v tomto směru jedinečným zdrojem inspirací a informací.
A nemůžu samozřejmě zapomenout ani

Fotbal bál

V sobotu 2. března proběhne od 19 hodin v restauraci Na Nábřeží v Nové Vsi další
ročník Fotbal bálu. Jde už o 37. ročník, což
je ples s jednoznačně nejdelší tradicí ve Frýdlantu. Chybět nebude živá hudba, bohatá
tombola ani doprovodný program.
„Zveme všechny příznivce, hráče i rodinné příslušníky. Předprodej vstupenek bude
probíhat v BIC Frýdlant a v den plesu přímo
na místě,“ zve za 1. Beskydský fotbalový
klub předseda Oldřich Čunta. Vstupné bude
stát 150 korun.

na Ondráš a Ondrášek. Dospělí v lednu zahájili
už. 4. taneční sezónu, děti je budou následovat
v září. Jsem moc ráda, že ani po Ondrášovských slavnostech, které pro oba soubory určitě
znamenaly tu pomyslnou třešničku na dortu,
zájem malých ani velkých tanečníků neopadl
a pravidelné úterní, resp. středeční zkoušky

běží naplno s velkým nasazením.
Závěrem připomínám, že až do konce března
běží naše soutěž v ledovém sochání! Letošní
sezóna je z hlediska podmínek mimořádně příznivá, tak toho určitě využijte. Pro vítěze opět
chystáme poukázky na sportovní nebo kulturní
akce a dárkové předměty. Gabriela Milotová
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KINO
pá 1.2. od 17:30, út 5.2. od 19:00,
ne 10.2. od 17:00 a út 12.2. od 17:00

BOHEMIAN RHAPSODY
VB/USA, hudební/životopisný, nevhodný do 12 let, délka 134 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Freddie
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v roce
1985. Rež. B. Singer.
pá 1.2. od 20:00, pá 15.2. od 18:00 a út 19.2. od 19:30

ÚNIKOVÁ HRA

USA, drama/thriller, nevhodný do 15 let, délka 100 min, cena 120,-, Falcon,
titulky
Příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí,
že ze hry cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití. Rež. A. Robitel.
so 2.2. od 15:00 a st 20.2. od 17:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
V ZEMI ZRCADEL
Rusko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 110,-,
Cinemart, dabing
V dalším pokračování se střetne svět kouzel a kouzelníků s králem Haraldem,
který se rozhodne zbavit svět veškeré magie a čar. Dokáže mu v tom někdo
zabránit? Naštěstí je zde odvážná Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová
královna, se kterou Gerda dosud neměla nejlepší zkušenosti. Rež. R. Lence,
A. Cicilin.
so 2.2. od 17:00 a st 6.2. od 19:00

TICHO PŘED BOUŘÍ

USA, drama/thriller, nevhodný do 15 let, délka 106 min, cena 120,-,
Bontonfilm, titulky
Baker toho má dost za sebou. Životní rány si léčí na exotickém ostrově v Karibiku, kde se živí jako rybářský průvodce. Ticho jeho života však rozčísne bývalá
žena Karen, když se zničehonic objeví a požaduje, aby Baker zabil jejího násilnického manžela. Baker nejprve odmítá, ale klidné vody karibského ráje jsou
už nevratně zčeřené. Rež. S. Knight.
so 2.2. od 19:30, ne 3.2. od 17:00,
út 5.2. od 17:00 a st 13.2. od 19:00

ŽENY V BĚHU

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 130,-, Cinemart
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom
nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než
42 kilometrů jako rodinná štafeta. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr,
ale do startu přece zbývají tři měsíce a trenér Vojta připravil skvělý kondiční
plán. Stačí jen začít. Rež. M. Horský.
ne 3.2. od 15:00 a so 16.2. od 15:00

ČERTÍ BRKO

ČR/SK, pohádka, přístupný bez omezení, délka 99 min, cena 100,-, Falcon
Děj se odehrává v městečku Pytlov, kde jednoho dne přestane fungovat kouzelné „čertí brko“, které spravedlivě zapisuje hříchy a přestupky obyvatel městečka. Lucifer proto do městečka posílá mladého čerta Bonifáce. Rež. M. Najbrt.
st 6.2. od 17:00

PSÍ DOMOV

TERMÍNY NA ROK 2019
18. 02. 2019
04. 03. a 18. 03. 2019
15. 04. a 29. 04. 2019
13. 05. a 27. 05. 2019
10. 06. a 24. 06. 2019
15. 07. a 29. 07. 2019

12. 08. a 26. 08. 2019
09. 09. a 23. 09. 2019
07. 10. a 21. 10. 2019
04. 11. a 18. 11. 2019
02. 12. 2019
16. 12. 2019 - Vánoční trh

USA, rodinný, přístupný bez omezení, délka 92 min, cena 130,-, Falcon,
dabing
Bella byla ještě štěňátko, když si jí Lucas adoptoval a od té doby byli nejlepšími
přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více než 600 km od svého páníčka. Láska k němu je však silnější než nepřízeň osudu a Bella je rozhodnutá
vrátit se domů. Rež. Ch. M. Smith.
pá 8.2. od 18:00, so 9.2. od 19:00 a út 12.2. od 19:30

NA STŘEŠE

Mediální partner

so 9.2. od 15:00, st 13.2. od 17:00 a ne 17.2. od 15:00

LEGO® PŘÍBĚH 2

USA/Austrálie/Dánsko/Kanada, animovaný, přístupný bez omezení, délka
neznámá, cena 120,-, Vertical Ent., dabing
Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží a obyvatelé města musí
čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí
vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat. Rež. M. Mitchel, T. Gum.
so 9.2. od 17:00 a pá 15.2. od 20:00

POTOMEK

pá 8.2. od 20:00

METALLICA: FRANCIE
NA JEDNU NOC

BIO SENIOR
čt 14.2. od 10:00

HASTRMAN
ČR, romantický, délka 100 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 3.2. od 19:30

STUDENÁ VÁLKA

USA/Hong Kong, horor/thriller, nevhodný do 15 let, délka 92 min, cena 120,-,
Forum Film, titulky
Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála
tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým
způsobem. Rež. N. McCarthy.

Polsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 89 min, cena 100,- (FK 80,-),
Aerofilms, titulky
Období vrcholného stalinismu. V kulisách Varšavy, Berlína a Paříže zní jazzová
a folklorní hudba a Zula s Wiktorem rozehrávají nádhernou, ale hořkou baladu,
svoji vlastní studenou válku. Kunderovsky laděným milostným eposem navazuje Pawel Pawlikowski na úspěch oscarové Idy.

so 16.2. od 17:00 a st 20.2. od 19:00

ne 10.2. od 19:30

NEDOTKNUTELNÍ

USA, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 125 min, cena 120,-,
Bontonfilm, titulky
Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za svého pečovatele vybere tu nejméně pravděpodobnou osobu. Přidrzlého nespoutaného mladíka černé pleti,
kterého právě pustili z vězení. Dochází zde k setkání dvou lidí z úplně rozdílných světů. Rež. N. Burger.
so 16.2. od 19:30, pá 22.2. od 18:00 a ne 24.2. od 17:00

LÉTO S GENTLEMANEM

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 98 min, cena 130,-, Bioscop
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti. Jejich manželství
sklouzlo do rutiny. Muž svůj čas už dlouhou dobu dělí mezi karban s kamarády
v hospodě a výrobu modelů lodí a jeho žena je pro něj prakticky neviditelná.
Anna si každé léto zpříjemňuje na několik dní pravidelným setkáváním s kamarádkami. Jednoho dne se ve vesnici objeví muž jménem Artur. Elegantní,
šarmantní gentleman, který je, jak všichni předpokládají, novým majitelem
místního zámku. Mezi ním a Annou přeskočí jiskra. Rež. J. Adamec.
ne 17.2. od 17:00, út 19.2. od 17:00 a so 23.2. od 17:00

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

USA/Kanada/Argentina, akční/dobrodružný. nevhodný do 12 let, délka 122
min, cena 130,-, Cinemart, dabing
Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem.
Jen o tom zatím neví. Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice.
Rež. R. Rodrigues.
pá 22.2. od 20:00 a st 27.2. od 19:00

MRAZIVÁ POMSTA

VB, akční/thriller, nevhodný do 15 let, délka 118 min, cena 130,-,
Vertical Ent., titulky
Nelse Coxman, muž od rodiny, jehož klidný život s manželkou je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností zemře syn. Nels začne pátrat po
pravdě o smrti svého potomka na vlastní pěst a jeho touha po spravedlnosti se
rychle změní v krutou mstu. Rež. H. P. Moland.
so 23.2. od 15:00, ne 24.2. od 15:00 a st 27.2. od 17:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 104 min, cena 120,-,
Cinemart, dabing
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději
na záchranu lidskodračího společenství. Rež. D. DeBlois.
so 23.2. od 19:30 a út 26.2. od 19:00

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka neznámá, cena 120,-, Falcon
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců,
evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Rež. V. Michálek.

ČR, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 97 min, cena 120,-, Falcon
Film vypráví o starším profesorovi, který ubytuje mladého Vietnamce, kterého
najde ukrytého na střeše svého domu. Rež. J. Mádl.

Francie/USA, hudební/dokumentární, přístupný bez omezení, délka 132 min,
cena 180,-, Beverly Matous Distr.
Záznam koncertu Metallicy ze starořímského amfiteátru v Nimes.
Rež. S. Saunier.

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

FRÝDLANT N.O.
ÚNOR 2019

BEAUTIFUL BOY
USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 120 min, cena 100,- (FK 80,-),
Aerofilms, titulky
Osmnáctiletý Nic (Timothée Chalamet) má na první pohled vše – skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina,
kterou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může David (Steve Carell) pomoci
svému milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí? R. Felix van
Groeningen.
ne 17.2. od 19:30

ZLODĚJI

Japonsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 121 min, cena 100,- (FK 80,-),
Film Europe, titulky
Hirokazu Koreeda se ve filmu oceněném Zlatou palmou v Cannes znovu táže,
jak rodiče ovlivňují své děti, a s neobyčejnou elegancí vykresluje mozaiku často problematických charakterů, které pojí nevšední a neotřelá forma přátelství
a sounáležitosti. V čase rozpadu mezilidských i rodinných vazeb s humorem
a citem pro detail zachycuje nepravděpodobný ostrůvek lidství na okraji městské džungle.
ne 24.2. od 19:30

ZJEVENÍ

Francie, drama, nevhodný do 12 let, délka 137 min, cena 110,- (FK 90,-),
Artcam, titulky
Jacques pracuje v jedné z velkých regionálních redakcí ve Francii. Jeho pověst nestranného a talentovaného investigativního novináře upoutá pozornost
Vatikánu, který jej najme na speciální vyšetřování. V jedné malé francouzské
vesnici totiž údajně došlo ke zjevení… R. Xavier Giannoli.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 26.2. od 17:00

GORDON A PADDY
Švédsko, animovaný, délka 62 min, cena 70,- (děti a FK 50,-), Pilot Film,
dabing
Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, je to tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů, která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem. Z krádeže ořechů veverčáka Valdemara je přitom
zprvu málem obviněna samotná Paddy! Coby zkušený policista však Gordon
brzy zjistí, jak se věci mají, a posléze v Paddy nachází skrytý potenciál. R. Linda
Hambäck.

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM
pá 8.2. od 15:30

AKTA PENTAGON:
SKRYTÁ VÁLKA
USA, drama/životopisný/historický/thriller, nevhodný do 12 let, délka 116 min,
cena 70,- (studenti a FK 50,-), Vertical Ent., titulky
Film líčí dramatický příběh novinářů deníků The Washington Post a The New
York Times, kteří se rozhodli riskovat nejen kariéru ale i svou svobodu a zveřejnit zprávu z utajované studie o americkém nasazení ve Vietnamské válce
označovanou jako Pentagon Papers. R. Steven Spielberg.

REZERVACE
ON-LINE NA

WWW.KCFNO.CZ

Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách www.kcfno.cz, zakoupit v Turistyckém informačním centru Frýdlant n.O. nebo
hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

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

RENOVACE STŘECH A FASÁD

Lumír Matula,
oprava elektroniky

Provádíme:

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

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.

HODINOVÝ
MANŽEL

Doprava a rozpočty zdarma.
Příjmáme objednávky na rok 2019.

Drobné
opravy
a údržba
bytů,
domů
a malých
firem
i zahrad

info@barvadomova.cz www.barvadomova.cz
tel. 730 508 310 p. Hanke

T: 605

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

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

Prodejna potravin a smíšeného zboží

„ČELADENSKÁ HRUŠKA“
přijme do pracovního poměru PRODAVAČKU (HPP)
Rovněž nabízíme možnost brigády studentům
či přivýdělku na MD (DPP, DPČ).
Více informací osobně na prodejně
nebo na tel. č.: 558 684 048,
Mobil: 603 235 091, 777 687 853

100 830

Opravy elektrospotřebičů
(pračky, myčky, trouby, bojlery)

- 30%

tel.: 737 285 444

SLEVA na veškeré dioptrické

i sluneční brýle (platnost do 28. 2. 2019)
- 50% SLEVA na brýlová skla
- měření zraku ZDARMA

www.optikaocni.eu

FP/BW-000

Adresa:
Školní 117,
Frýdlant nad Ostravicí
 +420 730 164 014

Pro inzerci volejte 603 249 743
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