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Mikroregion a jeho obce spolupracují v Regionu Beskydy
BESKYDY – Zástupci Regionu Beskydy,
sdružujícího beskydské obce spolupracující
v rámci jednotlivých mikroregionů, se na půdě
frýdecko-místeckého magistrátu sešli poprvé
po komunálních volbách, aby v novém složení
mohli navázat na svou činnost, která je zaměřena převážně na společné projekty v rámci
evropských fondů.
„Delegovaní zástupci členských sdružení
Regionu Beskydy, členové valného shromáždění – nejvyššího orgánu sdružení, se sešli
na valném shromáždění s cílem zvolit statutární a zároveň výkonný orgán sdružení Region Beskydy – sedmičlenné představenstvo
a kontrolní tříčlennou revizní komisi,“ uvedla
projektová manažerka Regionu Beskydy
Dagmar Valášková s tím, že v novém složení následně členové představenstva zvolili
předsedou představenstva Karla Deutschera,
náměstka primátora Frýdku-Místku, a místopředsedou představenstva Petra Martiňáka –
starostu obce Horní Tošanovice. Členy představenstva byli zvoleni: Jiří Blahuta – starosta
obce Raškovice, Dalibor Dvořák – starosta
obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Rostislav Kožušník – starosta obce Řepiště, Helena Pešatová – starostka města Frýdlant nad Ostravicí

a Jaroslav Votýpka – manažer Mikroregionu
Žermanické a Těrlické přehrady.
Orgány sdružení Region Beskydy dále
na prvním zasedání projednaly organizační
záležitosti sdružení, vyčlenění finančních prostředků sdružení pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce, delegovali své zástupce
do monitorovacích a řídících výborů programu
Interreg V-A a schválili plán činnosti sdružení
pro rok 2019. „Region Beskydy je součástí Euroregionu Beskydy, takže se snažíme
co nejlépe využívat možnosti přeshraničních
projektů, na které čerpáme evropské finance. Frýdek-Místek je v tomto seskupení přirozeným lídrem jako největší město, hlásí se
k odpovědnosti za větší celek, ale současně
z něj také těží, protože je vnímán jako součást
malebných Beskyd, které mají velký potenciál
v turistickém ruchu,“ vysvětlil Karel Deutscher.
Delegovaní zástupci Zájmového sdružení
Frýdlantsko-Beskydy se do řízení sdružení
Region Beskydy aktivně zapojují. Helena
Pešatová, starostka Frýdlantu, byla zvolena
členkou představenstva Regionu Beskydy,
Petr Blokša, starosta obce Pržno, byl zvolen
členem česko-polského řídícího výboru Fondu
mikroprojektů Euroregionu Beskydy.  (pp)

Příběhy našich sousedů
FRÝDLANT – Vzpomínky pamětníků z Příbora a Frýdlantu nad Ostravicí ožijí díky audio a video reportážím žáků základních škol.
V pondělí 18. března od 16 hodin se v Kulturním domě v Příboře uskuteční slavnostní
prezentace projektu Příběhy našich sousedů.
Ten dětem přibližuje vzpomínky pěti pamětníků
z jejich regionu, jejichž životy významně ovlivnily dějinné události 20. století.
V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli vyprávění místních pamětníků a dohledávali dobové materiály k jejich příběhům. Ze
shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní
dokumentární díla, která odborné i široké veřej-

nosti představí právě na slavnostní prezentaci.
Pamětníci, jejichž osudy děti zpracovávaly,
vyprávěli své rozmanité životní příběhy a vzpomínky na nejdramatičtější okamžiky našich novodobých dějin.
Děti zpovídaly například Ludmilu Herotovou,
ženu, která spojila svůj život s prací v zemědělství a s tři sta let starým rodinným statkem,
o nějž v rámci kolektivizace v padesátých letech s rodinou přišla. Vzpomínky na partyzány
v Beskydech oživila ve svém vyprávění paní
Marie Bařinová.
Všechny dokumenty je možné zhlédnout
na webu www.pribehynasichsousedu.cz.

REGION BESKYDY: Zájmy mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy hájí Helena Pešatová, starostka Frýdlantu, a Petr Blokša, starosta obce Pržno.

Foto: Petr Pavelka

Další kapacity pro turisty v Beskydech

BÍLÁ – Od 1. května 2019 je nabízeno ubytování ve Stodole na Bílé, kde je k dispozici až
46 míst v pokojích a apartmánech typu sport.
Pokud se k tomu připočtou kapacity Apartmánů Na Faře, disponují zde 82 ubytovacími místy. Pokoje i apartmány ve Stodole na Bílé lze
pronajmout krátkodobě od jedné noci nebo
dlouhodobě, a to v délce do 12 měsíců.
Stodola na Bílé je umístěna přímo v centru
Resortu Bílá | Beskydy s oplocenou zahradou
v těsné blízkosti lesa. Lyžařské vleky a lanovka jsou vzdáleny 100 metrů, dětský zimní
a letní park je ve vzdálenosti 200 metrů. Příjezd do resortu je celoročně zajištěn kvalitně
udržovanou silnicí a parkování je přímo u objektu zdarma.
Oplocená zahrada Stodoly na Bílé je sdílena s Apartmány Na Faře a nabízí venkovní

ohřívaný bazén se slanou vodou a zastřešením, altán s grilem a kuchyní, dětské pískoviště, trampolínu a jiné. V Resortu Bílá | Beskydy
jsou k dispozici restaurace s vynikající ku-

chyní, rychlá občerstvení, kavárna & obchod
Domovjanka s výbornou kávou a domácími
produkty, wellness s vnitřním bazénem, vířivou vanou, třemi saunami a možností masáží.

Medvěd v Beskydech

BESKYDY – Horská služba spolu s Lesy
ČR vydala počátkem února zprávu o tom, že
se v Beskydech vyskytl Medvěd hnědý, který
se zdržoval v údolí potoka Řečice ve Starých
Hamrech.
Asi tříletého jedince opakovaně zahlédli
turisté i lesníci – poprvé 17. ledna. Šelma se
pravidelně vrací do přezimovací obůrky Jatný,
odkud odchází do údolí. Živí se krmivem, strhla už tři kusy jelení zvěře. V oblasti žijí chataři,
nad údolím vede hlavní běžkařská a turistická
magistrála na Lysou horu. Medvěda, který se
podle lesníků nechová plaše, jak bývá obvyklé, mohou potkat běžkaři, turisté, kdokoli. „Proto jsme upozornili obce Staré Hamry
a Ostravici i horskou službu. Správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy žádáme kvůli
bezpečnosti o přemístění medvěda do jiné
lokality,“ uvedl Tomáš Peka, lesní správce
z Frýdku-Místku z podniku Lesy ČR.

a

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

Snímek Václava Tomáška
pochází z konce ledna 2019.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
letos tomu bude pět let, co se poprvé otevřely dveře naší knihovny
v nových prostorách Kulturního centra. Měli jsme velká očekávání
a věděli jsme, že pokud chceme v době digitálních médií uspět, musí
se s knihovnou pracovat jinak. Kurzy, přednášky, vzdělávací činnosti, práce s předškolními dětmi i se školáky, služby pro jiné obce,
šíření internetové gramotnosti a samozřejmě skvělý výběr a nákup
žádaných knih. Není samozřejmostí každé knihovny, aby se dlouhodobě zapojovala do akcí, jakými je třeba Noc s Andersenem nebo
pasování nových čtenářů. U nás je tomu naopak. Díky za to patří skvělému týmu knihovnic
a samozřejmě vám čtenářům a návštěvníkům knihovny. Jistě je mezi vámi mnoho těch, kteří
mají ke knihám i v současné době počítačů a informačních technologií velmi blízko. Je však
potřeba připomenout, že ať je doba jakkoliv digitalizovaná, kniha ke člověku patří a vždy patřit
bude. Důkazem konstatování je i fakt, že po krátké odmlce z počátku tohoto století se březen stal opět měsícem čtenářů. Pokud si právě teď kladete otázku, kdy jste byli naposledy
v knihovně nebo kde máte svůj čtenářský průkaz, neváhejte! Budete mile překvapeni, co vše
na vás v naší frýdlantské knihovně čeká. Kromě různých aktivit, jako jsou např. deskové hry,
vědomostní soutěže či mozkový jogging, je to především její milý a ochotný personál, který se
již těší na vaši návštěvu!
Zimní měsíce pro mnohé z nás neznamenají fyzickou nečinnost či pasivitu, ale jaro už
nejspíš vyhlížíme úplně všichni. I když první jarní měsíc je před námi a sluneční paprsky lákají
do přírody, přesto si jistě najdete chvilku příjemného odpočinku, kterou strávíte v teple domova
s dobrou knihou nebo třeba i tímto zpravodajem v rukou.
Přijměte pozvání na akce, které vám měsíc březen prostřednictvím našich zařízení nabízí.

S úctou Helena Pešatová, starostka města
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Březen 2019
jubilea
V měsíci lednu 2019 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Zajícová, 85 let, Frýdlant
paní Jiřina Vrbová, 80 let, Frýdlant
pan Josef Závodný, 80 let, Frýdlant
paní Jiřina Mrkvová, Frýdlant
paní Marie Nyklíčková, 85 let, Frýdlant
paní Vilma Genčúrová, 80 let, Frýdlant
paní Žofie Kupčová, 85 let, Frýdlant
pan František Literák, Nová Ves
paní Zdeňka Kupčová, 80 let, Nová Ves
V měsíci únoru 2019 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Anežka Mořkovská, 89 let, Frýdlant
paní Alena Večeřová, 87 let, Frýdlant
paní Valerie Plačková, 86 let, Frýdlant
paní Eleonora Šigutová, 88 let, Nová Ves
paní Marie Řeháková, 88 let, Lubno
pan Břetislav Červenka, 91 let, Lubno

Blahopřejeme
všem oslavencům

Frýdlant nad Ostravicí

Únorová TGM a příprava na zápis

Únor bílý, pole sílí, tak tohle lidové rčení patří
zcela jistě k těm nejznámějším. A zatímco úrodná půda získává pod sněhovou peřinou novou
energii, i v základních školách cosi sílí. Je to
příprava na přijetí budoucích prvňáčků. Přestože nemá s touto pranostikou nic společného,
mohla by se zde najít jakási souvislost. Po jarních prázdninách, kdy si všichni školou povinní
na chvíli oddechli, začíná pro základní školy období, kdy se chystají na zápis do 1. tříd. Pro nás
v ZŠ TGM to propuklo v týdnu před a následně
i v týdnu po zmíněném odpočinku.
V posledních letech se u nás ujímá tradice,
kterou jsme pracovně nazvali „Pohádkové hraní na školu“. Jedná se o projekt, kdy starší žáci
z 1. stupně připraví společně se svými pedagogy pro děti z místních mateřských škol zábavné
úkoly, aby se tak nenásilnou formou seznámily
s prostředím budovy, do které se mnohé z nich
chystají v září nastoupit k plnění povinné školní
docházky. Školáci se navíc obléknou do masek
pohádkových bytostí, takže vytvoří příchozím
prostředí, které je jim blízké. Letos jsme téma

zápisu i přípravy na něj nazvali Jsme na jedné
lodi, takže se malí návštěvníci hned od začátku vlastně vydali na společnou plavbu, na níž
byli pod ochranou všech zúčastněných, učitelů
i žáků. Propojení úkolů bylo zaměřeno na výše
zmíněné téma. Děti brzy ztratily počáteční ostych
a podle spokojených výrazů v jejich obličejích při
odchodu soudíme, že jsme mnohé z nich přesvědčili o tom, že se školy vůbec nemusí bát.
Jsme připraveni, abychom jim pomohli zvládnout
tento důležitý další životní krok a vždy, když bude
potřeba, jim budeme nápomocni. Tak tomu bylo
nejen v průběhu všech návštěvních dní dětí z MŠ
u nás ve škole, ale my jsme přesvědčeni, že tomu
tak bude i v průběhu školní docházky samotné.
Máte-li zájem podívat se, jak to u nás ve škole chodí, přijďte na náš Den otevřených dveří.
Koná ve čtvrtek 28. března dopoledne a jste
na něj srdečně zváni. Zápis do 1. tříd pak
proběhne také ve čtvrtek, ale 11. dubna 2019,
v době od 13 do 17 hodin. Všechny další informace pro budoucí prvňáčky i nově příchozí žáky
6. tříd najdete na www.zsfrydlantno.cz.

Čtvrťáci, námořníci z Tégeemky, očekávají svoji posádku z MŠ.

Komeňák mimo lavice

Každý rok se žáci 8. ročníků těší, že vyrazí
do srubů hotelu KAM na vzdělávací akci Fyzika a chemie na ledu. Letos se akce uskutečnila
od 7. do 8. února. Paní učitelky i tentokrát připravily mnoho zajímavých pokusů, kterými osmákům
dokázaly, že chemie nemusí být jen nezáživné
vzorce a manipulace s kádinkami.
Novopečené chemiky čekalo mnoho zajímavých pokusů, které byly zaměřeny na práci s ledem a sněhem nebo na přípravu oxidu uhličitého
a kyslíku. Vzhledem k tomu, že počátkem února
bylo všude ještě hodně sněhu, vzorků ke zkoumání byl dostatek. Ve fyzice žáky zaujala především
regelace (proces střídavého zmrzání a rozmrzání)
ledu a v chemii zvítězila výroba suchého ledu.
Mezi další zajímavé pokusy patřili faraonovi hadi,
výroba octových raket nebo výroba sopky. Žáci
pracovali ve skupinkách, a tak si pokusy mohli postupně vyzkoušet všichni.
Večer se všichni přesunuli do kuchyně, kde pokračovalo pásmo pokusů. Tady si žáci vyzkoušeli
výrobu netradiční smažené zmrzliny, semaforu
z ledové tříště nebo flambovali palačinky. Na závěr pak proběhla prezentace výrobků spojená
s očekávanou ochutnávkou. Tentokrát náš chemický tým přijela natáčet i televize a všichni žáci
se shodli na tom, že se jim vzdělávací pobyt mimo
školní lavice moc líbil.

K další zajímavé akci jsme pro změnu využili
naši tělocvičnu, ve které se 12. února sešli žáci
sedmých a osmých ročníků. Dorazili totiž zástupci Armády ČR, Krajského vojenského velitelství
Ostrava, aby žákům, v rámci projektu POKOS
(Příprava občanů k obraně státu), předali zajímavé informace o současném dění v naší armádě,
seznámili je se situací týkající se zahraničních
operací, předali zkušenosti z krizových situací.
Především u chlapců byl patrný velký zájem. Řada
z nich má přehled o zbraních i vojenské technice
nejen prostřednictvím počítačových her, ale i pravidelná účast našich žáků na akcích armády v kraji
dělá své. Získané znalosti pak sedmáci i osmáci

mohli zhodnotit při malém armádním testu, který
měli vojáci připravený po úvodních prezentacích.
Odměnou jim byly drobné upomínkové předměty,
například 3D skládačky, pexeso nebo puzzle.
V druhé části dne si děti vyzkoušely poskytování první pomoci (práce s turniketem), použití
ochranné masky, možnost vystřelit si na střeleckém trenažéru, učili se maskovat nebo pracovali
s mapou. Naše škola se pravidelně účastní branných závodů (Wolfram, Mise, Memoriál J. Ušiaka)
a informace z tohoto projektového dne nás mohou posunout zase dále, protože tyto zkušenosti
a znalosti mohou děti využít nejen v závodech, ale
i v praktickém životě.

Fotbalová Moravskoslezská divize

1. BFK Frýdlant zve všechny fotbalové příznivce na mistrovské zápasy Moravskoslezské divize.
Po podzimu patří svěřencům trenérů Martina
Šrámka a Jiřího Krejčího nádherné 4. místo se
ziskem
28 bodů a na vedoucí tým soutěže z Opavy
ztrácí 1. BFK Frýdlant pouhé dva body. Klub připravil pro fanoušky celou řadu zajímavých akcí,
podrobnosti sledujte na webových stránkách
www.1bfk.cz. Vstupné na zápasy činí 35 Kč pro
dospělé, senioři platí 25 Kč, ženy a děti mají vstup
zdarma.
Domácí zápasy:
NE 31. 3. v 15.00 - SFC Opava
NE 14. 4. v 15.30 - TJ Ústí
NE 28. 4. v 16.00 - MFK Havířov
ST 8. 5. v 16.30 - 1. HFK Olomouc
NE 12. 5. v 17.00 - FC TVD Slavičín
NE 26. 5. v 17.00 - FC Heřmanice Slezská
NE 9. 6. v 17.30 - SK Hranice

Upozornění na termíny
splatnosti místních poplatků
Chtěli bychom tímto upozornit občany na blížící se termín splatnosti místního poplatku ze
psů, který je pro rok 2019 stanoven nejpozději do 31. 3. 2019. Pokud poplatek ze psů činí
více než 500 Kč za kalendářní rok, je splatný
ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. 3.
2019 a do 31. 10. 2019.
Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2019 je podle obecně závazné vyhlášky města Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2018 sta-

novena nejpozději do 30. 6. 2019.
Složenky na úhradu místních poplatků
nejsou před termíny splatnosti rozesílány.
Poplatky lze uhradit na pokladně městského
úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet
města. Při úhradě bezhotovostním převodem
vás žádáme o zadání správného variabilního
symbolu.
V případě jakýchkoliv dotazů k uvedeným
místním poplatkům kontaktujte finanční odbor
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, tel.
558 604 133 nebo 558 604 134.

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420
zve všechny předškoláky a jejich rodiče na prožitkové programy

Komeňák nezahálí, na Komeňáku to žije!
Počátek roku 2019 byl na Komeňáku nejen
ve znamení písemek, opakování a procvičování
učiva, ale byl zaměřen také na sportování. Jako
každý rok absolvovali žáci 1. stupně lyžařský
kurz, který nám již několik let připravuje lyžařská
škola v Bílé.
Začínali jsme v pondělí 11. února v krásně
zasněženém, upraveném a vyzdobeném lyžařském areálu. Ihned po příjezdu si instruktoři
rozdělili děti do skupin, poučili je o bezpečném
pohybu v celém areálu a začala malá rozcvička.
Po hodině výcviku nás čekaly chutné svačinky,
čaj a odpočinek po náročném sportování, kdy
se děti učí pohybovat na lyžích, sjíždět svah, zastavit, nosit si lyže i další výstroj. Vyvrcholením
výcviku je každoročně páteční závod, na který se
přijeli podívat rodiče a prarodiče dětí, aby všechny závodníky náležitě povzbuzovali v lyžařském
umění. Závěrečný slalom sjeli všichni malí lyžaři na jedničku. Nakonec byly rozdány medaile
a předány ceny. Někteří odjížděli domů s rodiči,
jiní s námi autobusem zpět do školy. V autobusu
jsme zaslechli: „Bylo to super, už se těším na víkend, možná pojedeme s rodiči lyžovat...“
Součástí tělesné výchovy ve druhém a tře-

A tady už se spolu „plaví“ malí i ti větší.

tím ročníku je také plavecký výcvik. Děti absolvují dvacet lekcí, během kterých si zdokonalí
své plavecké dovednosti a bezesporu se naučí
i něco nového. Učí se splývat, plavat správně
prsa, znak a kraul, bezpečně skákat do vody
a potápět se. Podle úrovně svých dovedností
jsou plavci rozděleni do skupin, ve kterých mají
k dispozici různé pomůcky, jako jsou plavecké
pásy, podložky nebo plováky, které jim pomohou
překonat strach z vody a tím se také zdokonalovat. Na konci každé lekce je prostor na volné
plavání a trochu zábavy. Jezdíme na skluzavce,
lovíme puky nebo si jen tak radostně užíváme
pobyt ve vodě. Závěr všech lekcí patří mokrému
vysvědčení.
Ani recitace a zpěv nám nejsou cizí. Celý leden se žáci prvního stupně připravovali na školní
kolo soutěže. Rozhodování odborné poroty nebylo vůbec jednoduché, protože všichni vítězové
třídních kol byli připraveni opravdu velmi pečlivě.
Všem postupujícím gratulujeme a přejeme hodně štěstí do dalších soutěžních kol.
Několik šikovných čtenářů z 5. B třídy navštívilo koncem ledna nastávající prvňáčky v MŠ
Janáčkova, aby jim přečetli pohádku Bob a Bo-

bek truhlaří. Pro zpříjemnění poslechu si každý
nastávající školák vybral bonbon a mohl pak
pozorně sledovat, jak se milí braši, ochotní kdykoliv přiložit pracku k dílu, rozhodli vydělávat si
na vlastní obživu prací. Ne vždy se jejich dobrá
vůle setká s tím nejlepším výsledkem, ale jak už
to v pohádkách bývá, nakonec vše dobře dopadne. Budoucím školákům se pohádka líbila a už
nyní se těší na pohádku, kterou jim příště přijdou
přečíst žáci 5. A třídy.
Nezapomínáme také na rozvoj výtvarných
schopností našich žáků, a proto se už řadu let
zapojujeme také do soutěže O pohár čeladenské ovečky. Letos jsme různými výtvarnými technikami malovali kostely v Beskydech a odeslali
jsme do soutěže několik prací ve všech kategoriích. Budeme se těšit na vyhodnocení.
Je toho opravdu mnohem více, na co se zaměřuje náš Zlatohrad – ŠKOLA ZDRAVÉHO
TĚLA A ROZUMU, proto zveme všechny rodiče
a jejich děti – budoucí školáky, aby naši školu navštívili. Nejbližší setkání s názvem BRZY BUDU
ŠKOLÁK se uskuteční už v úterý 5. března.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.zskomenskehofno.cz

Děti mohou:
• lépe poznat prostředí školy
• zbavit se obav ze školy
• seznámit se s budoucími kamarády a
p. učitelkou
• vyzkoušet si, jaké je to být školákem
Rodiče:
• se mohou seznámit s chodem školy
• lépe poznat dítě z hlediska školní zralosti, temperamentu
• navázat komunikaci s budoucí p. učitelkou
• pohovořit se speciálním pedagogem, logopedem, vedením školy
apod.
Ve školním roce 2018 /2019 uskutečníme tři společná setkání.

Termíny schůzek:
- 5. března 2019 „Něco o nás a něco pro Vás“
- 2. dubna 2019 „Co s sebou aneb čeká nás zápis
do 1. třídy“
- 4. června 2019 „Třídní schůzky nanečisto aneb
příprava aktovky“
Společné schůzky budou začínat vždy v úterý 15.30 hodin

v budově naší školy.

Na všechny děti a jejich rodiče se těší vedení školy a paní učitelky.
www.zskomenskehofno.cz
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Březen 2019

Co může nabídnout ZŠ T. G. Masaryka

Když zima končí svoji vládu a jaro propuká v celé své parádě, vlévá se do stromů
nová míza, příroda se znovu zazelená, nový
život se naplno probouzí. Vzdělávací proces
ve školách jede na plný plyn, ale zároveň se
připravuje jakési střídání stráží. Ti nejstarší
mají před sebou přijímací zkoušky na střední
školy, nejmenší zase čeká zápis do 1. tříd.
Oběma případům předchází fáze rozhodování, kam jít dál, kterou školu si vybrat. Starší
mají na výběr množství zajímavých oborů,
malým klukům a holkám ze školky rozhodnou
o jejich osudové škole, která jim poskytne
základní vzdělání, rodiče. Při této příležitosti
nám dovolte aspoň v krátkosti připomenout,
s čím se můžete setkat u nás v Tégeemce.
Kromě již osvědčeného Školního vzdělávacího programu SOUHRA, podle kterého
vyučujeme již několik let, probíhá na škole
zapojení do mnoha projektů. Za všechny

uveďme alespoň to, že v následujících dvou
letech se škola zapojí do další série Šablon,
už třetí v pořadí. V projektu s názvem „Učíme
se moderně“ budeme pokračovat v osvědčených aktivitách. Žákům opět nabídneme doučování v matematice, českém a anglickém
jazyce, budou mít možnost se odreagovat
a zabavit v klubech zábavné logiky a deskových her, školní družina bude provozovat čtenářský klub. Pro zpestření zapojíme
do výuky odborníka z praxe a zařadíme několik projektových dnů ve škole i mimo školu.
Novinkou bude výuka s pomocí iPadů. Nezapomínáme ani na spolupráci s rodiči, a tak
opět uspořádáme osvědčené a rodiči žádané
besedy na téma Efektivní příprava prvňáčka
a Styly učení. S žáky se specifickými problémy učení, výukovými problémy a slabým
prospěchem bude nadále pracovat speciální
pedagožka a školní psycholožka. Svoji obli-

bu si získává i další projekt s názvem Sportuj
ve škole, kdy zdarma v rámci pobytu ve školní družině zkušení a nadšení tělocvikáři 1.
stupně ZŠ či proškolené vychovatelky ŠD
učí děti základům oblíbených sportů, jakými
jsou basketbal, volejbal či fotbal. Díky hrám
a zábavným sportovním cvičením tak rozvíjí
školáci a školačky své všestranné pohybové
dovednosti.
Prostor určený našemu článku bohužel
nestačí k tomu, abychom představili všechny naše aktivity, a tak pro doplnění alespoň
heslovitě: vzájemná spolupráce 1. a 9. tříd,
množství zájmových kroužků s opravdu různorodým zaměřením, vycházky do přírody,
společné akce s rodiči, a tak bychom mohli
pokračovat. Naší největší devízou je sehraný
a přátelský kolektiv pedagogů, kteří společně
vytvářejí ze ZŠ TGM školu stojící na základech skvělých mezilidských vztahů.

Staré Hamry

Kulturní činnost hasičů je bohatá

Staré Hamry

Zima na Smrku…

Výměna kotlů – „kotlíkové dotace“
s možností bezúročné půjčky občanům
Státní fond životního prostředí ČR v letošním
roce připravil pro občany krajů Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského Program bezúročných půjček na výměnu kotlů.
Pro Moravskoslezský kraj je v této výzvě vyčleněno 500 mil. Kč.
Výměna kotlů již není podmíněna žádným dalším opatřením. Podmínkou je výměna stávajícího
kotle za tepelné čerpadlo nebo kotle na biomasu
(včetně kusového dřeva). Podporovány nejsou
kotle na uhlí.
Výhody kotlíkové půjčky:
• Poskytována na 100 % způsobilých výdajů
• Po celou dobu splácení je bezúročná –
RPSN 0 %
• Lze ji kdykoliv a bez sankce předčasně
splatit
• Maximální měsíční splátka: 2 000 Kč (1.
splátka = dotace; doporučujeme provést zajištění)
• Doba splácení až 10 let
Půjčky se poskytují prostřednictvím jednotlivých obcí. Podmínkou získání dotace je, že obec
musí zajistit specialistu na výměnu kotlů, který
vám občanům, zájemcům o výměnu, pomůže
a poradí.
Jak budou obce postupovat?
1. Zajistí specialistu na výměnu kotlů
2. Provedou průzkum, jaký je o kotlíkové půjčky zájem
3. Podají žádost na SFŽP ČR
4. Vyhlásí vlastní výzvu pro domácnosti
5. Poskytují půjčky, přijímají splátky
6. Vyúčtují realizované výměny
Co je úkolem specialisty?

Provádí průzkum zájmu o výměnu před podáním žádosti a poskytuje asistenci domácnostem,
konkrétně:
• provádí základní posouzení aktuálního stavu
• doporučuje vhodná řešení výměny kotle
• pomáhá s vyřízením půjčky a dotace
Harmonogram:
• Zahájení příjmu žádostí: 6. 2. 2019
• Konec fixace alokací mezi kraji: 30. 9. 2019
• Ukončení příjmu žádostí: 29. 11. 2019 nebo
vyčerpáním alokace
• Povinnost zahájit realizaci projektů obcí: 31.
12. 2020
• Dokončení výměn kotlů v domácnostech: 31.
12. 2021
• Dokončení realizace projektů obcí: 28. 2.
2023
Pokud máte zájem o výměnu kotlů s možností využití bezúročné půjčky, nahlaste svůj
zájem osobně nebo telefonicky na OÚ Staré
hamry.

jubilea
V měsíci březnu oslaví
své životní jubileum:
Pan JOSEF LIŠKA – 55 let
Paní MIROSLAVA VESELKOVÁ – 55 let
Pan JAN KLEPÁČ – 65 let
Pan FRANTIŠEK KAŇÁK – 75 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Spolek dobrovolných hasičů ve Starých Hamrech měl k 31. 12. 2018 46 členů, z toho 33
mužů, 5 žen, 5 chlapců a 3 dívky. Jako každý
rok, tak i v roce 2018, jsme se podíleli významnou měrou na pořádání a organizaci mnoha
kulturních a společenských akcí v naší obci.
V lednu jsme se zúčastnili VVH u našich kolegů z okrsku Smrk, a to na Ostravici, Čeladné
a v Kunčicích pod Ondřejníkem a také jsme se
začali pilně připravovat na náš tradiční ples
(oslovení sponzorů, zajišťování zabijačkových
specialit, apod).
Únor nás již naplno zaměstnal přípravami
našeho plesu. Naši členové chodili na tento
osobně zvát spoluobčany ze Starých Hamer
i sousední Bílé a vzhledem k rozlehlosti obou
obcí to byla činnost nadmíru náročná. Čekalo nás zajištění občerstvení, obsluhy, cen pro
slosování, výzdoby sálu a dalších činností spojených s přípravou plesu. Díky ochotě a ukázněnosti našich členů vše proběhlo hladce a výsledek stál určitě za to.
V dubnu jsme uspořádali tradiční Večírek
pro ženy a koncem měsíce jsme připravili tradiční májku, kterou jsme poslední dubnový den
také úspěšně postavili.
V květnu jsme položením věnce k památníku padlým na Samčance uctili jejich památku.
První červnový víkend jsme spojili kácení
máje s tradičním smažením vaječiny.
V červnu jsme měli „Den s hasiči pro školu“, kde jsme nejprve naše školáky seznámili
s činností hasičů a prevencí proti vzniku požáru
a pak názornou ukázku použití hasičské výstroje a techniky.
V červenci jsme se podíleli na přípravě tradičního Pouťového sportovního odpoledne.
V srpnu jsme se podíleli na organizaci akce
Gruň náš šumný jediný a Odhalení památníku
obětem hor, které proběhly poslední prázdninový víkend.
V říjnu jsme se podíleli na Oslavách 100 let
vzniku samostatnosti Československa.
V prosinci jsme uspořádali zájezd na Adventní trhy do Brna spojené s návštěvou vinného sklípku ve Velkých Pavlovicích, který jsme
však pro malý zájem zrušili.
V závěru roku jsme se podíleli na přípravě
Mikulášského turnaje ve stolním tenise.

Přehled bohoslužeb
10. 3. Bílá – 10.30 h.
17. 3. Bílá – 10.30 h.
24. 3. Bílá – 10.30 h.
31. 3. Bílá – 10.30 h.

V loňském roce pokračovaly drobné práce uvnitř hasičské zbrojnice. V letošním roce
chceme nadále pokračovat ve vnitřních úpravách hasičské zbrojnice, a to především výměnou světel, rekonstrukcí a dovybavením
kuchyňky, nátěrem schodiště apod.
V r. 2018 jsme se i nadále aktivně zúčastňovali jednání MAS Frýdlantsko-Beskydy.
Všem našim členům patří za obětavou

a dobrovolnou práci, kterou vykonali pro kulturní a společenské vyžití našich spoluobčanů,
velký dík.
Dále bych rád jménem SDH Staré Hamry
poděkoval všem našim sponzorům za poskytnuté dary a podporu, OÚ Staré Hamry a Bílá
a místní ZŠ za vstřícnost a ochotu a spolupráci.

Rudolf Franta,
 náměstek starosty SDH Staré Hamry

Hasičský ples na Samčance
Sál Kulturního domu na Samčance se v sobotu 16. února po osmé hodině večerní naplnil
gentlemany v oblecích a dámami v krásných
plesových šatech. Konal se tradiční Hasičský
ples. Také v letošním roce ho zahájila taneční
skupina Silver ze slovenské Turzovky a po jejím vystoupení již parket patřil prvním párům při
tradičním valčíku v podání skupiny Eso.
Přímo na pódiu, všem na očích, byla vystavena lákavá bohatá tombola, jejíž losování proběhlo o půlnoci. Vyhrát jsme mohli například
volný vstup do wellness, kotlík na guláš, zimní

čepice, hotovost, roládu, drobnou elektroniku
a také třeba kuchyňský robot, robotický vysavač nebo televizor. K dobré náladě přispělo
také bohaté občerstvení s výbornými zabijačkovými výrobky, gulášem, jednohubkami i panáčkem něčeho ostřejšího.
Za hladký průběh večera patří poděkování
organizátorům a také všem, kteří přiložili ruku
k dílu. Velké díky patří také všem sponzorům
za jejich ochotu a podporu.

Rudolf Franta,
 náměstek starosty SDH Staré Hamry
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Březen 2019
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady březen a těšíme se na první jarní dny. Někteří z vás se už s prvními slunečními dny, které se ukázaly na konci února, dali do uklízení kolem
svých domovů a začali připravovat zahrádky na jaro. Doufejme, že se dočkáme
i v březnu hodně jarního sluníčka, ze kterého budeme čerpat sílu na nejaktivnější část roku.
S prvními teplejšími dny jsme se i my pustili do práce na úklidu a zvelebování obce. V rámci možností jsme provizorně opravili po zimě nejvíce zničené místní komunikace
a v dalších opravách budeme postupně pokračovat. Bohužel vše nepůjde tak rychle, jak bychom si
přáli, z důvodu velkého vytížení obecních zaměstnanců. K panu Žídkovi máme prozatím jen jednoho
pracovníka, který je financován z dotace z pracovního úřadu, se kterým máme smlouvu do konce
dubna a nevíme, zda bude prodloužena. V jejich pracovní náplni je nejen údržba komunikací a veřejného prostranství, zeleně, ořez stromů, ale i úklid sběrných hnízd tříděného odpadu, starost o sběrné
místo velkoobjemového, elektro a bioodpadu, které je opět otevřeno každou sobotu od 10.00 do 12.00
hodin, i ostatní údržba a opravy obecního majetku. Jak jste si možná někteří všimli, jsou schopni udělat
i drobné stavební práce, za které bychom zaplatili firmám velké peníze. Jako každoročně probíhají jednání s úřadem práce o možnosti navýšení pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří by nám stejně
jako v posledních letech pomohli s úklidem a udržováním veřejných prostranství a zeleně. Bohužel
se v letošním roce změnila kritéria pro přidělení pracovníků VPP takovým způsobem, že není vůbec
jisté, zda nějakého pracovníka dostaneme. V tomto případě budeme muset řešit úklid obce sezonními
brigádníky. S jarním úklidem ve vašich domácnostech a zahradách vzniká i zvýšené množství různého
odpadu. Chci vás, jako už několikrát, požádat, třiďte tento odpad, ukládejte ho na sběrná místa do jednotlivých nádob, na kterých máte i popisky, co do nich patří a co ne. Neodkládejte k nádobám odpady,
které nejsou vytříděné nebo se do nich nevejdou. Odkládáním nevytříděného odpadu přiděláváte práci
obecním pracovníkům, kteří to musí udělat za vás, což je někdy opravdu nechutná práce. Velkoobjemové odpady, elektroodpady a biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu můžete odevzdat
vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném místě v budově bývalého kravína.
Do prvních jarních dnů bych vám chtěl popřát hodně sil, sluníčka, elánu a hlavně dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

Lhotečtí hasiči zahájili sezonu bálem

Letošní rok lhotečtí hasiči zahájili již tradičním hasičským bálem, který se konal 25. ledna
v sále Obecního domu ve Lhotce.
Kapela Meteor jako vždy nezklamala, o zábavu bylo postaráno až do ranních hodin. Rádi
bychom také chtěli poděkovat všem sponzorům
za skvělou tombolu. Nyní se hasiči připravují
na další sportovní sezónu a pořádání dvou sou-

těží. Poprvé se můžeme těšit na dětskou soutěž,
která se bude konat v červnu, druhá, již klasická, v kategorii mužů a žen, v srpnu. Ještě než
zahájíme sezónu, pořádáme dne 11. května hasičský zájezd do Vizovic. V případě zájmu z řad
veřejnosti se prosím hlaste co nejdříve u Simony
Herotové nebo mailem na sdh-lhotka@post.cz.

Anna Winklerová

Osmý březen Pod Ořechem…

Roční ohlédnutí a zhodnocení uplynulé činnosti bývá u někoho zvykem, u jiného ne. Rozhodně to bývá pravidlem u lhoteckého výboru
Klubu seniorů, který pozývá své členy letos
na výroční členskou schůzi na pátek 8. března
od 15 hodin do hostince Pod Ořechem.
Plakátek s pozváním je podobný jako jindy,
ale průběh – zejména v tomto roce, kdy Klub
slaví pětadvacetileté trvání – bude rozhodně
slavnostnější. Po přivítání a kulturním programu
si členové poslechnou z úst předsedkyně klubu
přehled a hodnocení uplynulých akcí, volbou
doplní nové členy do výboru, seznámí se s akcemi na další období a u malého občerstvení
posedí ještě v neformální zábavě. Ale i to vše
bylo třeba připravit. Aby to „klaplo na jedničku“,
museli členové výboru v předstihu mimo jiné
vytvořit text zvacího plakátku, prezenční listinu,
sestavit zasedací pořádek v sále, domluvit kulturní program a drobné každoroční milé dárky
od dětí z MŠ, ale i vybrat a stanovit počet jídel

a nápojů…
Osmý březen je zároveň dnem prvního letošního vystoupení lhoteckého folklorního souboru Pilky. Proto jeho členové již od začátku
února pilně zkoušejí. Připravované pásmo je
opět veselé – plné vesnického škádlení mezi
muži a ženami. Ve svém novém programu
chtějí Pilkaři v závěru vystoupení vtáhnout
do děje pásma také přítomné diváky. A když
prozradíme, že i Pilky mají své vystoupení Pod
Ořechem, je z toho zřejmé, že jejich nastudované pásmo je součástí programu právě na výročce lhoteckých seniorů.
Společné u obou kolektivů je i to, že mezi
členy Klubu seniorů, ale i mezi Pilkaři jsou
v převaze ženy. A je nutno říci, že se těší velké
pozornosti svých kolegů. Nebude tomu jinak
ani při tom pátečním osmém březnu Pod Ořechem, kdy milou povinností mužů bude také
předání květin v průběhu jednání všem přítomným ženám k jejich svátku. 
Pavel Pasek

Lhotka

Zimní radovánky dětí z Mateřské školy Lhotka
S prvními sněhovými vločkami dochází
ke změně venkovního vybavení v zahradní kůlně s hračkami. Kola, koloběžky, trojkolky a odrážedla na čas vystřídají boby, jezdící „lopaty“
– kluzáky a lopaty na odklízení sněhu. Pouhých
pár centimetrů bílého potěšení stačí k zahájení
bobování pro děti z dostatečně vysokého a dlouhého svahu ve školní zahradě. Kluci i holčičky
si užívají rychlé jízdy na bezpečné sjezdovce a ti
nejobratnější soutěží i v délce dojezdu. Lopaty
na sníh slouží jako vyhrnovací pluhy i bagry zároveň při stavbě cest a chodníků, ale i při stavbě
hradů s opevněním. Jakmile sluníčko proteplí
zimní vzduch a rtuť teploměru se kolem poledne
vyšplhá do plusu, ze střech začne kapat, děti se
těší, že další den budou lámat rampouchy. Jejich
strukturu měly možnost si prohlédnout pod mikroskopem, stejně jako obdivovat krásu sněhových vloček. V pokusu s rozpuštěným sněhem
se přesvědčily o čistotě sněhu a potvrdily si důvod, proč se nemá lízat. Nejšťastnější jsou, když
sníh ztěžkne a je lepivý. Společnými silami kutálejí koule do neuvěřitelných velikostí. Ty s naší
pomocí řadí k sobě a vznikají tak domečky, prolézačky, skluzavky… Jindy se zahrada promění
ve sněhuláčí školku. Sněhu si lhotecké děti užívají díky místním klimatickým podmínkám o mnoho dnů déle než například děti z Frýdku-Místku,
ale naopak méně než děti z Bílé. Poslední zbytky
sněhu už i ve stinných zákoutích roztály, děti objevují sněženky, sedmikrásky, petrklíče, poslouchají ptačí zpěv – signály příchodu jara, ale zimní
radovánky ještě úplně neskončily. Pro polovinu
dětí naší mateřské školy budou pokračovat od 4.
března týdenním lyžařským kurzem na Bílé. Už
začaly trénovat jízdu na prknech i jízdu na pomě
po koberci ve třídě.

Informace ředitelky mateřské školky
Mateřská škola Lhotka,
příspěvková organizace,
přijme učitelku mateřské školy
s předepsanou kvalifikací, na úvazek 0,279,
s nástupem 1. 9. 2019.
ms.lhotka@tiscali.cz, tel.: 558 686 422

Odpadové hospodářství

Biologický rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat od března vždy
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném
místě u bývalého kravína.
Nebezpečné odpady se budou vybírat jednorázově, a to v sobotu 30. března od 10.00
do 12.00 hodin na sběrném místě u bývalého
kravína, kde si je osobně přebere zaměstnanec
obce a následně budou odvezeny Frýdeckou
skládkou a.s. Co patří mezi nebezpečné odpady, najdete na obecních stránkách v odkazu
odpadové hospodářství.
Hromadný sběr velkoobjemových, elektro
a nebezpečných odpadů, kdy se vše nekontrolovaně sváželo na jednu hromadu, v letošním
roce NEBUDE!!!
Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí 11. 3. a 25. 3. 2019.
Klub seniorů Lhotky pořádá pro své
členy v pátek 8. 3. 2019 od 15 hodin
ve velkém sále pohostinství Pod Ořechem

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

s programem:
1. Zprávy o činnosti a hospodaření KS
za uplynulé období
2. Doplnění členů výboru
3. Plán a náměty k činnosti klubu na další
období
4. Diskuse
5. Občerstvení
Součástí schůze bude i kulturní vystoupení
souboru Pilky. 
Zve výbor KS

jubilea
V měsíci únoru oslaví své významné
životní jubileum a dalike zveřejnění souhlas:
Jaromír Chodura 75 let
Oslavenci přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

rozloučili jsme se
V měsíci únoru jsme se rozloučili s paní
Ludmilou Smelíkovou ve věku 85 let.
Rodině a pozůstalým upřímnou soustrast.

Ve znamení černé a bílé

Třetí v pořadí letošních lhoteckých plesů byla
společná akce Klubu žen a Sokola, a to 2. února v sále Obecního domu. Tyto plesy mají vždy
nějaké tematické zaměření. Tentokrát se shodli
na názvu Black and White s podtitulem – nic
není jen černé a bílé.
Byl to dobrý nápad, protože oproti předcházejícím letům to měli účastníci plesu určitě
jednodušší. Po letech shánění kostýmů hmyzu,
indiánů, Římanů, prvorepublikového ošacení
apod., to bylo letos snazší. Vždyť kdo nemá
doma něco černého nebo bílého?
I muzikanti, byť název kapely je Blankyt, ctili
dress code a zvolili černobílé oblečení. Mohlo
by se zdát ochuzením, že k dispozici byly toliko
dvě barvy, ale účastníci plesu projevili i tak dost
fantazie. Dalo by se nadneseně říci, že ples byl
ve znamení první poloviny šedesátých let, kdy
byl v kurzu op art, kterému právě bílá a černá
dominovaly. Victor Vasarely, jeden ze zakladatelů tohoto výtvarného směru, by byl na našem
plesu určitě velmi spokojený. Stejná slova se
dají použít i na účastníky plesu. Spokojenost čišela ze všech tváří. Hudba hrála pestrou směs
všech rytmů, o Sahaře nebo hladomorně se
mluvit nedalo, takže nebylo nač si stěžovat. Na-

víc prosákla informace, že tradiční předpůlnoční
taneční vystoupení je letos opravdu vydařené.
A fáma ani v nejmenším nelhala.
Všech 17 vystupujících včetně víc než metrákových labutí v něžných sukýnkách nebo baletního mistra Milana s jeho úžasnými piruetami
podalo skvělé výkony. A ukázalo se, že když se
přemýšlí a perfektně odvede práce, tak i nenáročný taneční výstup nabídne vizuálně skvělou
podívanou s využitím střídání černé a bílé. Autorka kostýmů Bohdanka a choreografka Ivanka
odvedly vynikající práci. Určitě přihlížející ocenili,
že účinkující pro pobavení kamarádů a sousedů
chodí trénovat vystoupení a pak jsou ochotni
třeba pánové vystoupit v sukénkách. Nadšení
a bouřlivý potlesk bylo upřímné a poděkováním
všem účinkujícím za super zážitek.
V půlnoci přišla na řadu také očekávaná
a tradičně bohatá tombola, za což patří dík všem
lhoteckým sponzorům, kteří do ní přispěli. Ceny
byly rozdány a pokračovala zábava s kapelou
Blankyt do pozdních hodin. A opět se dá konstatovat, že ples Klubu žen a Sokola byl velmi
vydařený a pořadatelé budou mít těžkou hlavu
co v příštím roce vymyslet a jak překonat tu letos
pěkně zvednutou laťku.

A maškarní nakonec

Zimní plesání začali ve Lhotce ti nejstarší –
senioři – a zakončily to 10. 2. odpoledne děti
na svém Maškarním plese. A opět sál Obecního domu, jak tomu bývá u dětských akcí, téměř
nestačil. Vždyť snad každé dítě ve Lhotce se
chce předvést jako princezna, muchomůrka,
loupežník, Harry Potter či fotbalista a zahrát si
hry, zasoutěžit a něco vyhrát v tombole. Rodičům i prarodičům to nesmí uniknout, a tak se
nedivme, že je sál opravdu plný.
Moderátorka Šárka Sobková všechny přivítala a za přispění svých obětavých spolupracovnic rozdělila děti do soutěžních družstev
označených různými barvami. Kdo vyhrál?
Ale to už teď není vůbec důležité. Hlavně, že
všechny děti soutěžily se zápalem a snahou
o co nejlepší výkon. A pak přišla na řadu tombola, na někoho se štěstí usmálo víc, na ně-

koho míň, to už tak bývá. A byl konec další
úspěšné akce pro děti, které ve Lhotce mají
vysokou úroveň i účast. A děti se mohou těšit
na Dětský den koncem května, který bude tentokrát spojen s oslavou 660 let první písemné
zmínky o obci.

Výhodné kotlíkové půjčky
Ministerstvo životního prostředí spustilo pilotní program finanční pomoci domácnostem
a obcím v Karlovarském, Moravskoslezském
a Ústeckém kraji.
Příspěvek slouží k předfinancování výměn
nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny
kotlíkových dotací) formou bezúročné půjčky (kotlíkové půjčky)
fyzickým osobám poskytované
obcí. Úkolem těchto půjček je
nabídnout domácnostem finanční
i odbornou pomoc.
Domácnost zaplatí výměnu kotle z kotlíkové půjčky, následně obdrží dotaci z kraje, kterou vrací obci
a zbytek obci bezúročně splácí dle
splátkového kalendáře. Potřebnou
výši finančních prostředků na kotlí-

kové půjčky žádá obec u Státního fondu životního
prostředí podle předem potvrzených počtů výměn
kotlů. Z toho důvodu žádáme občany, kteří mají
zájem kotlíkové půjčky využít, aby se přišli do 31.
3. 2019 zapsat do seznamu žadatelů na obecním
úřadě u Ing. Kubalové, kde dostanou upřesněné
informace o této bezúročné půjčce. 
oú
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Baška

Lyžařský kurz dětí MŠ Baška a Kunčičky u Bašky, ZŠ Baška

SETKÁNÍ S OBČANY
proběhne:
Středa 20. března 2019:

Pondělí 18. března 2019:

velká zasedací místnost OÚ
Baška, 17 hodin

hostinec U Čendy
17 hodin

pro občany Bašky a

pro občany Hodoňovic

Kunčiček u Bašky

Březen 2019

Na setkání srdečně zvou starostka a místostarosta obce Baška

Opět je další rok za námi a zima je tady.
Naše děti ze školky v Bašce a Kunčiček
u Bašky právě absolvovaly další lyžařský výcvik ve Ski areálu Malenovice pod dohledem
zkušených instruktorů z firmy Japa sport.
Děti byly rozděleny do několika skupin
podle lyžařských schopností, tudíž každý byl
v takové skupince, kde se mohl dále rozvíjet a cítit se dobře. Každý den děti započaly
lyžování krátkou rozcvičkou a poté už mohly vyrazit na svah. První den lyžovaly pouze
na malé sjezdovce, ale další dny už se mnoho
z nich odvážilo na velký svah. Je důležité, aby
děti byly podporovány a sport dělaly s radostí a zaujetím. To se, myslím, povedlo. A tak
motivaci instruktorů Japa sportu můžeme
hodnotit na jedničku a také pěkný přístup řidiče z Autodoprava Ševčík. Děti byly nadšené
a každý den se těšily, až vyrazí opět lyžovat.
Poslední den se uskutečnily závody, kterých se mohli zúčastnit také rodiče a děti jim
tak mohly ukázat, co vše se stihly naučit během několika dní. Děti byly odvážné a všechny svou poslední jízdu závodu zvládly bravurně. Rodiče byli spokojeni a konstatovali,

že děti za ten týden udělaly v lyžování velké
pokroky. I ze strany mateřské školy a učitelek jsme byli s organizací výcviku spokojeni

a celkově tuto akci hodnotíme velmi dobře.
Budeme se těšit zase na příští rok.

Kolektiv MŠ a ZŠ

Tříkrálový turnaj ve stolním tenise

V měsíci lednu a únoru oslavili svá významná životní jubilea
a dali ke zveřejnění souhlas:
GURECKÁ JIŘINA (95), MALINOVSKÁ JIŘINA (80),
SIDKOVÁ JIŘINA (85), FIŠER ALOIS (80),
ŠIGUT JOSEF (80), KUČA FELIX (80), MERTA BOHUMÍR (85)

Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně dalších
pěkně prožitých let. Pevné zdraví, spokojenost, životní elán
a pohodu.
Obec Baška

Pečení kváskového chleba U Čendy

V dřívějších dobách byl chleba základem
stravy lidí, provázel je během celého dne,
ve dnech obyčejných i o svátcích. Téměř každá
hospodyně uměla chléb upéct. Tato dovednost
se přenášela z generace na generaci a lidé si
chleba vážili.
Píše se rok 2019 a realita je jiná. Máme supermarkety plné různých druhů chleba, rozmanitých tvarů, chutí, můžeme si je kdykoliv koupit.
Málokdo však umí upéci kváskový chleba doma,
málokdo je ochoten v dnešní uspěchané době
připravit si kvásek, chlebové těsto a upéci si svůj
vlastní bochník chleba, kterého by si mohl vážit, protože do pečení chleba vložil svoji energii
a um.
U nás v Hodoňovicích však jsou
šikovní lidé, kteří chleba pravidelně
pečou a umí to. Jednoho sobotního
odpoledne a večera jsem se mohla
spolu s dalšími zájemci zúčastnit ukázkového pečení kváskového chleba.
Našimi „lektory“ byli Alena Bařinová
a místní fojt Pavel Kowalczyk, kteří nezištně poskytli kvásek, recepty, suroviny na pečení, prostory a zejména své
zkušenosti.
A tak jsme se stali svědkem malého
zázraku, kdy jedna lžíce kvásku oživila
ingredience na pečení v živoucí chle-

bové těsto, fascinovaně jsme se dívali skrz skleněná dvířka pece, jak se chleba zvedá a chlebová kůrka zlátne, a v závěru pečení jsme mohli
cítit vůni chleba, jakou nikdy neucítíte, když si
chleba jen koupíte. Domů jsme si odnášeli nejen
novou zkušenost a příjemný pocit pěkně prožitého večera, ale také téměř s posvátnou úctou
ten „svůj“ pecen chleba a taky kvásek, příslib budoucích vlastnoručně upečených chlebů.
Tímto bych chtěla za sebe, a jsem přesvědčena, že za všechny účastníky pečení, poděkovat Aleně Bařinové a Pavlu Kowalczykovi, že
nám připravili toto ukázkové pečení kváskového
chleba a že oživují téměř zapomenuté dovednosti našich předků. 
Ludmila Lichnovská

Příznivci sportu a ping-pongu obzvlášť
si nenechali ujít tradiční Tříkrálový turnaj
ve stolním tenise, který se uskutečnil 25. ledna v hostinci U Čendy v Hodoňovicích. Své
síly změřilo 27 hráčů ve dvou kategoriích.
Dvě hesla turnaje
„Změřte své síly, bojujte čestně a prohry
neste statečně“– „Není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se“ – zaznělo na úvod v zaplněném sále sportovců, ale i fandů, kteří přišli
povzbuzovat své favority. Účastníci byli rozděleni do skupin a seznámeni se základními
pravidly. Dvacet hráčů v kategorii dospělých
soutěžilo ve čtyřech skupinách. Sedm hráčů
v kategorii dětí měřily síly ve dvou skupinách.
Turnaj přilákal jak místní hráče, tak hráče
okolních obcí.
Není čas ztrácet čas
Program byl pestrý, vždyť jen v základní
skupině proběhlo 50 zápasů. Na čtyřech připravených pingpongových stolech probíhal
jeden zápas za druhým. Do kategorie dospělých se přihlásily také dvě ženy a vůbec si
nevedly špatně.
Ceny si nakonec odnesli místní, ale i přespolní. V kategorii dětí bylo jasno už po základní skupině dospělých. Nejlepším hráčem
turnaje se stal Tomáš Vontor z Bašky. Druhé

místo obsadila Anna Černá z Kunčiček u Bašky a na třetím místě skončil domácí František
Kowalczyk z Hodoňovic.
Po vyhlášení výsledků těch nejmladších
čekala na dospěláky vyřazovací část, čtvrtfinále, semifinále, zápas o třetí místo a finálový
zápas O pohár starostky obce Baška. Na třetím místě se umístil Martin Čuraj z Frýdku-Místku. Finále se neslo ve velkém duchu.
Vyrovnaný zápas přilákal i místní, sedící u výčepu, nejen proto, že se hrálo o první místo,
ale protože se ho účastnila jedna ze dvou

žen, Dagmar Kaňoková z Frýdku-Místku,
která po vypjatém zápase nakonec podlehla
na sety 2:3. Vítězem letošního ročníku se tak
stal Radim Šturma z Frýdlantu nad Ostravicí,
rodák z Malé Bašky.
Velké dík za organizaci a plynulý průběh
turnaje patří členům sportovní komise Monice
Navrátilové, Pavlu Eliášovi, Richardu Bayerovi a hostinci U Čendy za perfektní zázemí.

Martin Ogořalek,
 předseda komise pro sport a mládež
Foto: Archiv komise pro sport a mládež

Hasiči z Bašky trénovali na zamrzlé Bašce
V sobotu 9. února trénovali hasiči z Bašky
záchranu na zamrzlé přehradě Baška. Práce
a záchrana na zamrzlých vodních plochách
a tocích je specifickou činností, která klade
vysoké nároky na připravenost hasiče, a to jak
po stránce předchozího výcviku, tak po stránce psychické. Při záchraně osob probořených
do ledu je zásadním požadavkem rychlost,
efektivita a bezpečnost provedení zásahu.
Aby naplnili tyto požadavky, rozhodli se odborně připravit praktickým výcvikem.
Jak je to s tloušťkou ledu? Například hodnota síly ledu pro bezpečné rekreační sportování
se pohybuje v rozmezí od 20 cm do 35 cm.
Únosnost ledu do 5 cm je velice nízká a často
dochází k proboření dospělé osoby. Síla ledu
5 až 10 cm unese chodící dospělou osobu

o hmotnosti 80 kg, případně více osob, které
mají rozestup mezi sebou minimálně 3 m. Skupinu dospělých osob, která jde bez rozestupů,
bezpečně unese led o síle 10 až 20 cm. Jak již
bylo výše uvedeno, 20 až 35 cm se uvádí jako
tloušťka ledu, na které lze bezpečně provozovat rekreační sporty, při nichž dochází k velké
kumulaci osob a dynamickému zatížení. Vrstva ledu nad 35 cm unese i nákladní automobil.
Led na přehradě Baška měl v době výcviku
zhruba kolem 7–8 cm. Hasiči si tak pro svůj
výcvik vytvořili za pomocí motorové pily otvor
do ledu. V rámci cca tříhodinového výcviku vyzkoušeli různé způsoby zachraňování osoby,
a to jak osoby při vědomí, tak osoby v bezvědomí. Teplota vody se pohybovala kolem 4 °C,
a tak hasiči využili suché obleky, které dostali
od Moravskoslezského kraje, včetně vnitřního
podobleku. Každý hasič si tak vyzkoušel obě

role, tedy roli zachraňovaného i zachránce.
Nejdůležitější při záchraně je jištění hasiče
a jeho pomalé přibližování, resp. plazení se
k osobě probořené v ledu. Pro jednu z technik přibližování použili i raft, kterým se jistili,
aby se neprobořili do ledu. Za účasti několika
přihlížejících návštěvníků přehrady, kteří se
ten den vydali na procházku kolem přehrady,
si tak nacvičili záchranu za pomocí žebříku,
páteřní desky, lana. Zkoušelo se i házení
na přesnost s házecím pytlíkem, nebo vytažení se z vody, tzv. sebezáchrany za pomocí
ostrých bodců.
Hasiči z Bašky jsou tak na záchranu probořených osob v ledu připraveni. Věříme, že návštěvníci přehrady Baška v zimních měsících
budou dbát zvýšené opatrnosti, a tak zůstane
vždy pouze u výcviku a nebude nutný ostrý
zásah.  David Blahut, člen JSDHO Baška

Kdy zaplatit místní poplatky
Poplatek ze psů
Den, ke kterému má mít každý držitel psa zaplacen poplatek pro daný rok, je 30. březen.
Část občanů – držitelů psů – již
má tento poplatek uhrazen,
další část čeká na zaslání složenky s uvedenou částkou. Poplatek zůstává
ve stejné výši:
Poplatek za psa chovaného u rodinného
domu je 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa, téhož držitele, chovaného u rodinného domu je 500 Kč.
Poplatek za psa chovaného v bytových
domech je 200 Kč, za druhého a každého
dalšího psa, téhož držitele, chovaného v bytových domech je 600 Kč.
Držitel psa je povinen ohlásit pejska staršího tří měsíců, a to do 15 dnů od jeho nabytí,
ale stejnou povinnost má držitel při ztrátě psa
(úmrtí, utracení).
Poplatek je možné uhradit na pokladně
obecního úřadu v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu (kartou). Poplatník

může poplatek uhradit také z domova převodem, na variabilní symbol se může dotázat
telefonicky nebo mailem na pokladně obecního úřadu: tel: 558 445 212, email: v.kvicalova@baska.cz.
Nezapomínejte na POVINNOST OHLÁSIT
vlastnictví pejska, částka za poplatek v naší
obci je v nejnižší možné sazbě. Obec má ze
zákona možnost včas nezaplacené poplatky
navýšit až na trojnásobek.
Poplatek za komunální odpad
Stejná ohlašovací povinnost platí i u dalších místních
poplatků, mimo jiné také u poplatku za komunální odpad.
V případě osvobozených občanů je nutno doložit podklady k osvobození do termínu
splatnosti poplatku, tj. do 30. 6. 2019. Na internetových stránkách obce najdete formulář
k osvobození od poplatku a také obecně závaznou vyhlášku s podmínkami pro osvobození.
 Viera Kvíčalová, pokladní OÚ Baška

Pržno
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Pržno mlsá, má novou voňavou pekárnu

pro školní rok 2019/2020

proběhne v úterý 9. dubna 2019 od 13.00 do 16.30 hodin
v učebnách ZŠ Pržno.
Zápis je povinný pro děti s odloženou školní docházkou z loňského roku
a děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Vezměte s sebou rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a samozřejmě
dobrou náladu.

Knihovna zve čtenáře, na věku nezáleží

Přesto, že je malinká, je plná zajímavých
knížek. Přesto, že prostory nemá velké, se
v ní setkávají děti předškolního i školního věku.
Knihovna v Pržně si vytrvale hledá místo v srdcích místních lidí a daří se jí to pomalu, ale jistě.
„Můžu například říct, že nám oproti minulému
roku stoupl počet registrovaných čtenářů o 10 %
a počet návštěvníků je vyšší o cca 12 %. Mám
také radost, že jsme vypůjčili o 20 % více knih,“
je spokojena knihovnice Elena Smejkalová.
Knihovna funguje v Pržně od roku 2012.
Otevřeno má v pondělky a čtvrtky od 14 do 17
hodin. Kdo by se bál, že je v malé knihovně
málo knih, bude překvapen. Je jich tam dost,
a navíc díky krajské akci každoročně přichází
balík nových. „Hodně se zaměřujeme na výchovu čtenářů budoucích. Ve spolupráci s místní
školkou pořádáme 15 akcí ročně, zaměřených

vždy na nějaké téma jako například Vánoce,
Velikonoce, miminka, jaro nebo ekologie. Nyní
nás čeká oblíbené téma výběr povolání. Mám
tady pro děti dokonce kostýmy. Ty si děti obléknou, pak si povídáme a nakonec čteme. Dětem
se to moc líbí,“ vysvětlovala knihovnice. Knížky
dětem přibližuje i maskot knihovny – panáček
Nanuk. „Pěknou spolupráci máme i se školní
družinou. Je dobré, když k nám děti chodí už
odmalička. Prostředí knihovny jim pak není cizí
a neostýchají se chodit potom i samy. Je milé,
když mě poznávají třeba na ulici. Stává se, že
pak i dovedou i své rodiče,“ usmála se Elena
Smejkalová. Moc ráda by navázala i užší spolupráci se samotnou základní školou a uspořádala
více společných akcí. A samozřejmě zve všechny dospělé čtenáře z Pržna k návštěvě. Svou
knihu si tam snad vybere každý.

Pržno se bavilo na Zimních hrách

Nikdo neodolá, protože odolat ani nelze.
Nová pekárna v Pržně totiž voní na dálku. Tamní pekařky a pekař už ve čtyři ráno roztápí pec
a pak už nastává koncert šesti rukou a vznikají
koláčky, rohlíčky, záviny, housky, chleby a další
pečivo. Barviva, konzervanty či další chemické
náhražky zde nenajdete. Jen poctivé lokální suroviny, díky nimž se rodí domácí pečivo. A přitom před mnoha lety se v tomto domě prodávalo něco úplně jiného – buřty, špekáčky či maso.
Ten dům vybočuje ve všech směrech. Krom
nezvykle zdařilé architektury má i zajímavou
historii. „Můj dědeček nejprve za války postavil objekt, ve kterém se bouralo a zpracovávalo
maso. Po válce pak postavil tento hlavní dům.
Dole bylo řeznictví, nahoře se bydlelo. Ještě
ani pořádně nezaschly omítky a nebylo vše
hotové, když přišel únor 1948, komunisti a ti
dědovi prodejnu vzali a zřídili v ní Jednotu. Jen
dluhy, ty mu nechali,“ začal vyprávět majitel
domu Pavel Tůma. Roky plynuly a dům chátral.
Děda nynějšího majitele skončil v komunistickém lágru a babička měla plné ruce práce se
splácením úvěru. Na dokončení nebo opravy
nezbylo nic. Po revoluci rodina dostala majetek
nazpět. Trvalo ale ještě hezkých pár let, než se
do něj vrátil ten pravý život. A to se stalo minulý
rok v listopadu. Jen mistry řeznické vystřídaly
mistrové pekařské. Ale ani nyní to nebylo tak
jednoduché.
„Mám sice vystudovanou potravinářskou
průmyslovku, ale několik let jsme tady s kamarádkou pracovaly v automobilovém průmyslu.
Pak jsme si ale řekly, že už nás to nebaví a že
chceme začít pracovat samy na sebe. Shodou
náhod jsme se dostaly k jedné končící pekárně a odnesly si odtamtud nejen vybavení, ale
i osvědčené recepty. Sehnaly ještě jednoho
kolegu a pustily se do práce,“ říká ve zkratce
Lenka Fridrichová. Prostory našla u svého přítele a další recepty u svých kamarádek. Z automobilové praxe si odnesly smysl pro pořádek
a řád. A pekařství se rozjelo.

Kotlíkové dotace
– poslední příležitost!

Na Zimních hrách nechyběl oblíbený biatlon
se střelbou. Mířili dobře malí i velcí sportovci.

Sníh sice chyběl, ale komu to vadilo? Zápal
a nadšení účastníků her nebralo konce.

Občané, stále máte staré neekologické topení? Stále čmoudíte a znepříjemňujete život
sobě i svému okolí? Tak máte zřejmě poslední
šanci, jak to změnit, a to s pomocí Kotlíkových
dotací! Nemáte dostatek finančních prostředků? Nevadí, i to lze řešit. V případě zájmu se
obracejte s dotazy na OÚ Pržno.

Fotbalové jaro se blíží

Závody připravily prženské spolky. Zde například hasiči vymysleli zajímavou
disciplínu – skok, běh s hasicím přístrojem a zápletku s hadicí.

DĚTSKÝ
KARNEVAL
S MAŠINKOU

Pokud vývoj počasí nabere ten správný
směr a jaro dorazí včas a natrvalo, mohou se
příznivci kopané v Pržně i okolí těšit na začátek
jarní části okresní fotbalové soutěže. SKP by
mělo sehrát první zápas v sobotu 30. března
od 15.30 hodin proti týmu z Kunčic p. Ondřejníkem. Další kolo se odehraje o týden později,
v sobotu 6. dubna od 15.30 v Janovicích. Náš
tým je po podzimu na 2. místě se ziskem 30
bodů. Na špici je Milíkov, který má o 4 body
více. Na 3. místě jsou sousedé z Janovic, kteří
mají ztrátu na SKP 6 bodů, ale zápas k dobru.
Zbývající týmy soutěže mají bodů polovic, nebo
méně. Jaro by tedy mělo a mohlo být pro náš
tým velkou výzvou. Uvidíme...
(pb)

Získejte informace z obce

Aplikaci Mobilní rozhlas se obec snaží využívat v komunikaci s občany již dva roky. Doposud byla využívána převážně pro SMS komunikaci a pro občasné mailové rozesílky.
Vzhledem k tomu, že aplikace nabízí daleko
více možností, chtěli bychom ji také více využívat. K tomu ale potřebujeme, aby se občané
v co nejširší míře zaregistrovali na www.mobilnirozhlas.cz. Rovněž doporučujeme všem
vlastníkům chytrých telefonů, aby si stáhli aplikaci Zlepšeme Česko. Nová aplikace Mobilního rozhlasu informuje, pomáhá a zachraňuje
životy. Přidejte se. Děkujeme.
(pb)

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

Lékařka zavře na týden ordinaci
Ordinace MUDr. Martiny Thaiszové bude
ve dnech 8.–15. 3 uzavřena z důvodu dovolené.

Senioři a děti přivítají jaro

Děti z prženské základní školy spolu se seniory opět přivítají jaro. Tradiční akce se bude
konat ve čtvrtek 21. března, kdy se všichni
pospolu vydají k řece na most, ze kterého
svrhnou Moranu dolů. Zazpívají si při tom
a poví si, co je vlastně ta Morena zač. Sraz
účastníků bude ve 13.00 hodin na parkovišti
u Občanského centra Pržno.

Valná hromada SK Pržno
Valná hromada SKP se uskuteční v sobotu 9.
března od 16 hodin v sále OC Pržno.

„Už nás nebavilo jíst gumové rohlíky ze supermarketů. Říkaly jsme si, že to tak možná
cítí i více lidí. Sázíme hlavně na kvalitní suroviny. Bereme mouku od jednoho osvědčeného
dodavatele, což nám zajišťuje stabilní kvalitu
výrobků. Mák si meleme samy, tvaroh nakupujeme u nedalekých mlékařů. Živíme si dva
druhy kvásku a pečeme chleba tak, aby vydržel
dlouho čerstvý. A neposledně jsme měli štěstí
i na prodavačku, která umí naše zboží pěkně
nabízet,“ usmívá se spokojeně pekařka.
V pěkném domě tak vznikl harmonický tým.
Všem jeho členům je jasné, že na pekařině se
u nás zbohatnout nedá. Chtějí si ale žít svůj sen,
dělají, co je baví a co umí. A doufají, že si k nim
najdou cestu i místní lidé. „Prodej doplňujeme
i o další produkty jako třeba domácí sýry nebo
klobásy. Chystáme se taky péct zákusky nebo
cupcakes. Je možné si u nás i sednout, dát si
kávu a něco dobrého. Tak se stavte a ochutnejte,“ doplnila s úsměvem Lenka Fridrichová se
svým přítelem Pavlem Tůmou.

jubilea
Březen je měsícem narozeninových
oslav jubileí našich občanů:
paní Věra Adamcová – 82 let,
pan Jiří Janošec – 70 let,
pan Pavel Kludka – 60 let,
paní Jiřina Herotová – 60 let,
pan Michal Martínek – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.

Zhodnocení činnosti klubu seniorů

Na své výroční schůzi dne 4. února hodnotili členové Klubu seniorů svou činnost v roce
2018. Činnost klubu byla pestrá a zajímavá. Senioři se scházeli pravidelně měsíčně
na svých schůzích, kde si spolu družně pobesedovali, ale také oslavili kulatá výročí narození
některých svých členů.
Během roku 2018 bylo uspořádáno celkem
12 výletů a exkurzí. Výlety byly podnikány
do blízkého okolí na Čeladnou, do Malenovic,
Bašky, Kunčic p. O. a dalších. Exkurze byly
zorganizovány do výrobny Marlenka v Lískovci, do Tatry Kopřivnice, do Muzea panenek
v Pržně a do Muzea Fojtství Palkovice. Hlavní
zájezd byl uspořádán do ZOO Lešná a Muzea
obuvi ve Zlíně v měsíci květnu. Za krásného
počasí si senioři prohlédli ZOO v Lešné a pak
expozici různých druhů obuvi v Muzeu obuvi
ve Zlíně.
Klub seniorů organizoval také vlastní akce,
a sice v měsíci březnu Vítání jara s utopením
Morany v řece Ostravici. Tato krásná tradice
byla uskutečněna spolu s dětmi ZŠ Pržno, dále
to bylo smažení vaječiny při Setkání tří generací v měsíci červnu, opékání klobásek v měsíci
září, oslava Dne matek pro seniorky v měsíci

květnu a mikulášská nadílka pro všechny seniory Klubu v prosinci 2018.
Senioři se také v průběhu roku v hojném
počtu účastnili akcí, konaných OÚ Pržno. Byla
to účast při Stavění májky a pálení čarodějnic,
účast na Dni obce, na Vinobraní v měsíci září,
na vánočním jarmarku s rozsvícením vánočního stromu, na vánočním koncertě v kostele
a také na vánočním zpívání se sousedy.
Významná byla účast seniorů při sázení lípy
jako Stromu republiky dne 28. října.
Klub seniorů není co do počtu veliký, ale je
velmi aktivní. Při výroční schůzi se rozšířil o čtyři nové členy, což všichni velmi uvítali.
Na své výroční schůzi senioři také schválili
svůj plán činnosti pro rok 2019. Do tohoto programu bylo zařazeno mnoho výletů a zajímavých akcí.
Klub seniorů má velkou podporu ze strany
obecního zastupitelstva, především pana starosty, který některé schůze klubu navštěvuje
a informuje seniory o dění v obci a také odpovídá na jejich dotazy. Zajišťuje jim také finanční
prostředky na některé jejich akce, za což mu
patří poděkování.

Za klub seniorů Alena Švecová

Nakládejme s odpady rozumně
Do Programu zodpovědného nakládání s odpady, který byl vyhlášen v prosinci loňského roku,
se přihlásili obyvatelé bezmála 70 rodinných
domů v obci. Z těchto domů budou sváženy nádoby na odpad, označené bílou nálepkou, jednou
za měsíc.
Jde o poměrně vysokou účast (asi 25 % rodinných domků), což je velmi potěšující. Věřím,
že v průběhu roku vychytáme drobné nejasnosti
a případné problémy a že nakonec program vyhodnotíme jako přínosný.
Odpady účastníků programu (bílá nálepka
2019) budou do konce roku svezeny minimálně
11x, a to v těchto dnech: 6. 3., 3. 4., 1. 5., 12. 6.,
10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10.,13. 11., 11. 12. a 25. 12.
2019 (1. sudá svozová středa v měsíci). Druhý
prosincový svoz bude bonusem.
Běžný svoz odpadů v obci probíhá i nadále
tak, jak jsme léta zvyklí. To znamená, že svoz komunálních odpadů se koná vždy každou sudou
středu. Biologicky rozložitelný komunální odpad
(Brko) bude svážen od dubna.

Druh odpadu v tunách
Plast
Papír
Sklo
Kov
Brko
Objemný odpad – sběrný dvůr
Směsný komunální odpad – SKO
popelnice

Co do třídění, byl rok 2018 VÝBORNÝ! Opět
se nám podařilo dosáhnout skvělých výsledků.
V přepočtu na obyvatele vytřídil každý občan Pržna takřka 65 kg odpadů pro další využití. Průměr
MSK je 47,3 kg/os.
Je potřeba zmínit, že občanů meziročně přibývá, a i přesto se daří udržovat množství objemného odpadu a SKO na přijatelné úrovni. Bylo
by dobré, kdyby se podařilo tato množství snížit
a navýšit objemy tříděných odpadů.
Závěrem připomínám, že úhradu poplatku
za odpad je nutné provést nejpozději do konce
dubna. Nádoby, které nebudou označeny nálepkou pro rok 2019, zůstanou od května nevyvezeny. Současně s tím žádáme občany, aby z popelnic odstranili všechny staré a neplatné nálepky.
I nadále žádáme všechny občany, aby aktivně
podpořili snahy dětí ZŠ a MŠ ve třídění nápojových kartónů. Za tímto účelem si mohou zájemci
vyzvednout na OÚ nebo v ZŠ pytle. Ty budou
následně sbírány v areálu školy na konci měsíce
dubna. 
Petr Blokša

2016

2017

2018

22,4
13,7
12,3
0,11
44,5
30,9
136,5

18,4
18,3
12,3
1,13
41,3
31,1
131

22,0
27,0
16,3
1,65
69,0
38,5
134,1
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Král: závod na Lysou horu člověka hodně bolí
Děti z Ostravice na ledě vyučovala Petr
Letošní extrémní vytrvalostní závod Renault
24 hodin na Lysé hoře prověřil síly i Petkrasobruslařka Radka Kovaříková ra– Kilpi
Krále, ostravického rodáka, který si doběhl

Obec Ostravice připravila pro místní děti, které zůstaly na jarní prázdniny doma, výuku bruslení
s krasobruslařkou Radkou Kovaříkovou. Malí bruslaři, a hlavně bruslařky, měli jedinečnou
příležitost naučit se několika základním dovednostem. A jak je vidět, škola bruslení je velice bavila.

Prvňáčky čeká zápis do školy
Svůj první velký krok ke školní docházce učiní
předškoláci na Ostravici už 2. dubna. Naše základní škola pořádá od 13 do 16.30 hodin zápis
žáků do první třídy. Je povinný pro děti narozené
od 1. září 2012 do 31. 8. 2013 a pro děti s odkla-

dem povinné školní docházky z loňského školního roku. Rodiče si musí vzít občanský průkaz
a rodný list dítěte. Pokud rodiče chtějí žádat o odklad školní docházky, měli by mít vyjádření z pedagogicko-psychologické poradny či od lékaře.

kos informuje

Seniorům se líbilo železniční muzeum
Za vcelku příznivého únorového počasí se
členové našeho klubu vydali vlakem do Ostravy, aby navštívili expozici Železničního muzea,
které se nachází v budově nádraží Ostrava
střed. Členové měli možnost zhlédnout zajímavé exponáty spojené s provozem železnice
a také si vyzkoušet řízení lokomotivy na trenažéru. Po návštěvě muzea jsme využili blízkosti nákupního centra Nová Karolina, kde naši

výletníci využili čas k nákupům
a hlavně k občerstvení. Tímto
výletem si naši členové rozšířili
znalosti a obzory o zajímavostech našeho nedalekého okolí.
Příští akce: Odpolední posezení u příležitosti MDŽ se koná dne 13. 3. 2019 od 14 hodin
v sále Hotelu Freud. Vezměte s sebou dobrou
náladu a malý dárek. 
(JN)

Naši školáci navštívili slovenskou Brezu

Další setkání ostravických a brezovských
žáků se tentokrát konalo ve slovenské Breze.
Stalo se tak v rámci projektu Zlepšení podmínek pro uplatnění našich žáků na trhu práce.
Setkání proběhlo ve dnech 14. a 15. února.
Dvacet vybraných žáků se na společnou
akci dlouho těšilo a myslím, že program pro
ně připravený jistě nezklamal jejich očekávání.
Po příjezdu do školy v Breze za zapojili do práce ve školní kuchyňce, kde spolu se slovenskými spolužáky připravili drobné občerstvení,
ve školní dílně vyrobili zase plastovou lžíci potřebnou k nazouvání bot.
Odpoledne se naši žáci podívali do sběrného dvora, kde se odpad nejen sbírá, ale kde se
již tříděný odpad dále ručně třídí na pojízdných
pásech. Pak se zde roztříděné plasty lisují
do velkých balíků, které potom čekají na dalšího odběratele a ten zajistí jejich recyklaci.
Po exkurzi ve sběrném dvoře se již žáci začali připravovat na večerní Valentýnský disco
ples. Ten se konal v místním kulturním domě.

Jak slovenští, tak i naši žáci se na ples krásně
vyparádili a celý večer si společně moc užili.
Druhý den ráno jsme zamířili do města Dolný Kubín, kde nás čekala exkurze na Střední
odborné škole polytechnické a následně v provozu firmy Miba. Vyrábějí se zde součástky
do automobilů různých světových značek
a z Miby pak putují do evropských měst, kde
jsou pak použity k montáži samotných aut.
Myslím, že jak návštěva dolnokubínské
střední školy, tak i dílen v Mibě, byla pro žáky
zajímavá a inspirativní, někteří z nich si zde
mohli zasoutěžit, vyplnit testy, zapojit elektrický obvod i prověřit své manuální schopnosti
a rychlost při práci se šroubky. Někteří možná
zvolí tuto možnost při výběru dalšího vzdělávání a učení. Po návratu z exkurze čekal
všechny žáky společný oběd a pak už rozloučení a odjezd domů. Už teď se těšíme na návštěvu našich slovenských kamarádů u nás
v Ostravici, bude to už v březnu!

Vladimíra Tomečková

Sběr pneumatik začíná

Pozvánka na zastupitelstvo

Občané Ostravice budou mít znovu možnost
zbavit se bezplatně nepotřebných pneumatik.
Sběr se koná ve dnech 2. 3. až 27. 4. na Sběrném dvoře Ostravice. Otevřeno je ve středy
od 12 do 15 hodin a v soboty od 9 do 12 hodin.

Zasedání zastupitelů obce Ostravice
se bude konat
v pondělí 11. března v 17.30 hodin
v sále hotelu Freud.
Jednání je přístupné veřejnosti.

pro stříbrnou medaili. Lysou horu zdolal třináctkrát, což dokázal jen on a vítěz závodu. Jaké
to je běžet nahoru, dolů a pořád dokola? Jí se
při takové extrémní zátěži? Neblázní z toho
člověk? „Asi blázní, ale já mám za sebou mnohaletý trénink a na takové závody jsem zvyklý.
Ale nebudu vůbec zastírat, že je to velice náročné,“ začal vyprávět Petr Král.
Aktivně běhá v náročných horských terénech asi šest let. Před čtyřmi lety se dokonce
vydal na profesionální dráhu. Našel sponzora
a tři roky tvrdě pracoval pod vedením trenéra
Petera Mikulenky. „Byly to každodenní náročné
tréninky a byl jsem pořád v cizině na různých
extrémních závodech. Pomáhala mi i moje rodina včetně bratra. Nastoupil jsem na profesionální dráhu, ale po těch letech jsem zjistil, že je
to finančně neúnosné a nešlo už to ani lidsky,
chtěl jsem se posunout dál, najít si zaměstnání, usadit se. Tak jsem se vrátil mezi amatéry,“
pokračoval Petr Král. Nikdo jiný v Česku profesionální ultra horské maratony nedělal.
Na letošní závod 24 hodin na Lysé hoře se
vydal už podruhé a podruhé zvládl 13 okruhů
a skončil druhý. „Mám za sebou spoustu daleko
těžších závodů. Nejsem zdaleka tak psychicky
vyrovnaný v běžném životě, jako právě v závodech. Tam se to prostě musí umět, jinak byste
se opravdu zbláznil. Člověk si nesmí dávat úplně konkrétní cíle, každé kolo musí začít s čistou
hlavou a nesmí vnímat čas. Jedině tak se to dá
zvládnout,“ popisoval. Aby mohl na Lysé hoře
pomýšlet na dobrý výsledek, prvních šest kol
běžel. V sedmém kole si lehnul a myslel si, že
už bude jen spát. „A jak jsem to ustál? Snažil
jsem se zapomenout, že krizi mám, a to tělo se
pak nějak chytlo a pokračovalo dál,“ usmál se.
Jak dále prozradil, bez jídla by nebyly žádné
výkony, jí se totiž každé kolo. „Každé kolo jsem
si dával přesnídávku a tousty nebo polévky. To
už je domluveno předem, vždy musí být někdo,
kdo se o vás stará a všechno vám chystá. Ale
člověk se nesmí zastavit, takže jím v chodu,
nejlépe, když kráčím do kopce, protože se
jde pomaleji,“ popisoval dále průběh závodu.
Na otázku, zda ho při závodech a po nich něco
bolí, odvětil: „Jestli to bolí? Ano a strašně.
Jako by vás někdo mlátil tyčí. Týden potom se
nedá ani chodit, plazím se. Mám strhané nehty

na nohou, ale to k tomu patří. Až tak zhruba
po třech týdnech se dá začít opět trénovat.“
Člověk, který zvládá ty nejtěžší horské závody světa, kupodivu netrénuje pouze na horách. Nejlepší je běh po rovinách nebo mírných
kopcích. Musí se ale běhat každý den, a to
usilovně a dlouze. Získáte tak fyzickou kondici
nutnou pro zdolávání kopců. „Kdysi jsem začínal s Liborem Uhrem. Chodíval jsem denně
na Lysou horu, ale bylo to málo. Navedl mě,
že se chodí Smrk, Lysá, Travný, Lysá a tepr-

ve pak domů. A tomu se říká trénink,“ pousmál
se Petr Král. V současné době pracuje na pile,
ale už má zase plány. Chce vyrazit do Irska,
kde hodlá trénovat, pracovat i závodit. Koná se
tam totiž spousta ultra závodů. „Pak se uvidí,
co bude dál. Každopádně bych chtěl zvládnout i závody u nás, jako B7. Proslýchá se,
že letos se poprvé poběží i v kategorii jednotlivců. Pak bych chtěl zkusit Lysohorský Ultra
Trail – LHUT a samozřejmě příští rok opět 24
na Lysé,“ plánuje Petr Král.

Pomozte připravit knihu o obcích
Bílá, Ostravice a Staré Hamry
Vedení obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry
již před časem iniciovalo přípravu společné
monografie, která by měla zevrubně mapovat
historii těchto tří lokalit. Knihu autorsky připravuje tým odborníků pod vedením historika
Davida Pindura (Muzeum Těšínska). Vydáním
této publikace bylo pověřeno třinecké nakladatelství WART Henryka Wawreczky, které dlouhodobě vydává publikace se vztahem k minulosti Beskyd.
Obecní úřady dotčených obcí i autoři připravované publikace k lidem touto cestou i nadále
směřují prosbu o spolupráci formou zapůjčení
dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv dalšího vhodného obrazového i písemného materiálu vztahujícího se k dějinám Bílé, Ostravice
a Starých Hamer a životu v dávné i nedávné
minulosti. V případě zapůjčení tohoto materiálu, jenž vám bude po digitalizaci v pořádku
vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější popis
jejich obsahu, který pak usnadní další práci
s tímto materiálem. Zároveň bychom taktéž
uvítali kontakty na pracovníky či provozovatele někdejších rekreačních zařízení a podniků
v dané oblasti. Uvedené podklady je možno
předat na Obecních úřadech v Bílé, Ostravici

a Starých Hamrech, případně se spojit přímo
s D. Pindurem a H. Wawreczkou na níže uvedených kontaktech až do poloviny roku 2020.
V uplynulých dvou letech probíhal a stále
probíhá intenzivní archivní výzkum členů autorského kolektivu především v olomoucké
pobočce Zemského archivu v Opavě, v níž je
deponován cenný písemný materiál k minulosti naší oblasti z někdejšího obsáhlého archivu
olomouckého arcibiskupství. Zároveň bádáme
po minulosti naší oblasti především ve Státních
okresních archivech ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně, Zemském archivu v Opavě a jinde.
Věříme, že připravovaná kniha, která by měla
poprvé obsáhleji mapovat společnou historii
našich horských obcí, potěší každého z vás.
Zároveň touto cestou děkujeme všem, kteří již
nabídli svou pomoc a poskytli nejrůznější podklady. Jedná se o řadu zdejších občanů, rodáků či osob, které mají k naší oblasti dlouhodobě
vřelý vztah.
Za přípravný tým Tomáš Kokeš, místostarosta obce Ostravice (mistostarosta@obec-ostravice.cz; 731 907 196), David Pindur
(david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228)
a Henryk Wawreczka (wart.wart@seznam.cz;
602 749 070).

Hasiči oslaví letos 115. narozeniny

(pokračování z minulého čísla)
V roce 1946 se konala oslava 40letého výročí založení sboru na Ostravici. V roce 1948
byla ustavena pobočka sboru dobrovolných
hasičů v Ostravici – Bílé a byla jí darována
čtyřkolová ruční stříkačka s příslušnou výzbrojí. Pro účely hasičského sboru bylo zakoupeno dopravní auto „Fordson“ od Karla Němce.
Po několikaletém užívání bylo auto vyřazeno
a zakoupen „Steyer“. Pro nedostatek finančních prostředků členové mezi sebou půjčkou
potřebný obnos opatřili. V roce 1950 byla zakoupena motorová stříkačka.
Za účelem utužení družby mezi Slováky a Čechy uzavřel náš sbor se slovenským
sborem Slovena Čadca hasičskou družbu, jež
přispěla k přátelskému sblížení sborů. V roce
1954 stihla sbor těžká ztráta. Dne 9. 2 1954
zemřel náhle osvědčený a obětavý předseda
sboru Karel Němec.
V rámci získání zkušenosti z práce požárníků v Polsku byla v roce 1971 uzavřena družba
mezi požárníky v Ochabu z Polska a požárníky z Ostravice. V roce 1989 se výbor našich
hasičů sešel v Ostravici s představiteli města Knurowa a podepsali dohodu o vzájemné
spolupráci mezi oběma organizacemi. V rámci
družby se pak obě organizace zúčastnily soutěže v Polsku, na které naší muži obsadili 3.
místo. Kolektiv polských požárníků se několikrát zúčastnil soutěže o Beskydský pohár
v Ostravici.
Hasičský sbor vyjížděl k zásahům nejen
v obci Ostravice, ale také mimo obec. V rámci
obce jednotka zasahovala při požáru Sokolské chaty, kde zasahovalo několik hasičských
jednotek. Byl to v obci v této době největší
požár, kde uhořelo 8 osob a 14 bylo zraněno.
Tento požár vznikl 11. 3. 1981. Kromě požá-

rů zasahoval sbor i při povodních, zejména
v roce 1997, kdy sbor měl v měsíci červenci
celkem 24 výjezdů v rámci obce (zatopené
sklepy, čištění studní apod.). Nemalá pozornost byla věnována prevenci v naší obci.
Byly ustaveny kontrolní skupiny pro provádění požárních prohlídek. V současné době
je pozornost zaměřena na provádění školení
zaměstnanců o požární ochraně, v prostorách
hasičské zbrojnice.
Družstvo Sboru dobrovolných hasičů se
každoročně zúčastňuje celostátní soutěže
družstev v požárním sportu a mladí hasiči
se zúčastňují soutěže Plamen. V této soutěži v roce 2003 postoupili do krajského kola.
U příležitosti oslav 95. výročí předal obecní
úřad prapor SDH Ostravice, který byl 26. 9.
1999 posvěcen v kostele Nejsvětější Trojice
v Ostravici, spolu se symboly obce Ostravice.
V roce 2003 se nám konečně splnil sen,
o kterém jsme snili již celá léta, a to přístavba a rekonstrukce hasičské zbrojnice. Žádost
obce o poskytnutí dotace z programu EU Sapard byla kladně posouzena. Obci byla poskytnuta dotace na investiční náklady ve výši
4 172 439 Kč a na vybavení nových prostor
ve formě neinvestičních nákladů ve výši
340 775 Kč. Stavební práce byly zahájeny
v listopadu 2002 a ukončeny k 30. dubnu 2003
s celkovými náklady 4 513 215 Kč. Došlo nejen ke zvětšení a zateplení garáží, což povede
k rychlejším výjezdům, zejména přes zimní období, a poklesu ztrát na majetku, ale současně
k vytvoření důstojného sociálního zázemí pro
členy zásahové jednotky. Zateplením a vybavením celého objektu se vytvořily mimořádně příznivé podmínky pro spolkovou činnost
a výchovu mládeže, což je nesmírně záslužná
činnost pro udržení života na venkově vůbec.

Slavnostní otevření hasičské zbrojnice se
uskutečnilo 2. 5. 2003. Za splnění dlouholetého snu – přístavby a rekonstrukce hasičské
zbrojnice – patří veliký dík Obecnímu úřadu
v Ostravici, zejména starostovi obce p. Dobrozemskému a zástupci starosty obce p. Hlaváčovi, kteří vyvinuli maximální úsilí k uskutečnění této stavby.
Sbor nadále organizuje a provádí každým
rokem hasičské bály, stavění a kácení máje,
dětské dny, mikulášské nadílky pro děti a další akce včetně zájezdů pro členy SDH a děti.
Ke zvýšení aktivity sboru přispívá i zavedená
soutěž pro dospělé. V roce 1987 původně
o Pohár předsedy MNV a od roku 1992 Pohár
Beskyd, který probíhá každým rokem. Soutěž
se těší velké pozornosti jak ze strany soutěžících družstev, tak i široké veřejnosti. Podobně
pro mladé hasiče pořádá sbor soutěž o Beskydský pohár. V minulých letech sbor pořádal v červenci zábavnou akci Ostravice plná
hvězd. Nyní spolupracujeme s Obcí Ostravicí
a došlo ke změně názvu této akce na Den
obce Ostravice.
Sbor dobrovolných hasičů v Ostravici je
vybaven cisternou Tatra, dopravním automobilem Peugeot, Praga V3S. Dále je vybavena
PPS 12 2ks, PPS 8, plovoucím čerpadlem
Macxmum 8 CV, motorovou pilou Husqvarna, elektrocentrálou Geko 4500 a dýchacími
přístroji Saturn S 51 a novým motorovým člunem, raftem a dalšími důležitými pomůckami
pro svou činnost.
V tomto roce má Sbor dobrovolných hasičů v Ostravici celkem 95 členů, z toho je 88
dospělých a 7 dorost. Ukázka požární techniky k výročí 115. let založení sboru proběhne
v rámci Dne obce Ostravice konaného dne 13.
července 2019. 
Hasiči Ostravice
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Březen 2019

Malenovice

informace obecního úřadu

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nadcházející měsíc, březen, nás podle dlouhodobé předpovědi meteorologů letos nejspíš nezažene za kamna, ale spíše vytáhne na sluníčko. Vypadá to, že zima už je opravdu na odchodu. V zahradách kvetou první sněženky, ptáci odhodlaně ladí na jarní koncert a na vrcholcích kopců se pomalu
ale jistě tenčí sněhová pokrývka. A i když plesovou sezónu právě střídá doba postní přípravy na Velikonoce, tedy místo bujarého veselí bychom měli dát přednost střídmosti, ve vzduchu je nezadržitelně
cítit naděje na delší a lepší prosluněné dny.
Dost možná sice ještě znovu nasněží, je to dokonce více než pravděpodobné. Možná nakonec
ještě i za ta kamna zalezeme – třeba s nějakou dobrou knihou, když je ten březen. Ale jaro už stejně
nic a nikdo nezastaví. Tak si ho užijte ve zdraví a naplno…
Pavel Kuběna, starosta obce

• V souvislosti se záměrem pořízení Změny č. 3 územního plánu vyzýváme občany,
aby své požadavky a podněty adresovali písemně na obecní úřad do 31. května 2019.
Tyto budou následně prodiskutovány jakožto
součást podkladů a dle možností zohledněny.
• V rámci optimalizace osvětlení obce
proběhly v únoru avizované úpravy – pouliční
lampy jsou nyní mezi 23. a 4. hodinou zhasnuty a některá světla jsou pokusně odpojena.
Do konce března bude obecní úřad přijímat
reakce a náměty občanů. Poté budou opatření vyhodnocena a bude rozhodnuto o dalším
postupu.
• Zveme všechny občany na 3. zasedání
zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 7. března od 18 hodin v sále Obecního
domu.
• Pro připravovaný festival ochotnického
divadla, který v říjnu připomene sté výročí
založení divadelního spolku v Malenovicích,
hledáme dobové fotografie, scénáře či
další archiválie. Bližší informace vám rádi
poskytneme na obecním úřadu.

Knihovna v CVČ U Rosničky

Březen je již tradičně „Měsícem knihy“
a k této příležitosti jsme pro vás v našem
rodinném centru od 1. 3. 2019 nachystali novinku – knihovnu. Již nyní máme k dispozici
krásné knihy pro všechny věkové kategorie,
na své si přijdou děti i dospělí, máme dostatek prvního čtení i romány pro dívky. Výpůjční doba bude každé pracovní dopoledne
a ve středu i odpoledne během volné herny.
Půjčení bude zdarma a výpůjční doba dle domluvy. Lidé, čtěte… :-)

Není odpad jako odpad (a kontejnery nejsou černá díra)
Počínající jaro motivuje tradičně mnohé
z nás k radikálnímu úklidu. Se stejným odhodláním jako odhazujeme přebytečné vrstvy
oblečení, chystáme se pak zahodit i spoustu
jiných věcí, které nám najednou v domácnosti
překážejí. A náhle stojíme před stejnou otázkou,
kterou si v jednom ze svých nejznámějších fejetonů kladl už Jan Neruda: Kam s ním? Tedy
kam se vším tím odpadem? Správná odpověď
přitom vlastně není až tak složitá. Ale vezměme
to přehledně:
Komunální odpad
Každý občan Malenovic platí za odvoz a likvidaci komunálního odpadu roční poplatek 450
korun za osobu. Tato částka zůstává již řadu
let stejná a v současné době pokrývá zhruba
polovinu reálných nákladů. Zbytek dle skutečně
odvezeného množství (vykázaných tun) doplácí
ze svého rozpočtu obec. (Tedy my všichni.)
Většina obyvatel má u domu vlastní popelnici, kterou jedenkrát za dva týdny, v den svozu,
vystrčí za vrata, aby ji popeláři mohli vyvézt.
Občané z odlehlejších míst, kam popeláři nevyjedou, platí stejný poplatek, ale odpad vynášejí
do velkoobjemových kontejnerů. Ty využívají
také chataři, platící poplatek 500 korun za objekt. Pokud některý z malenovických občanů
vyprodukuje nárazově víc běžného odpadu,
než pojme jeho popelnice, může případně kontejner rovněž využít. Ale pozor, mluvíme zde
o běžném domácím směsném odpadu. Kontejnery v žádném případě neslouží k odkládání
nábytku, elektroniky, stavební suti, pneumatik

apod. Ty patří do sběrného dvora!
Všichni občané Malenovic mohou bezplatně
využít služeb sběrného dvora ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Stačí se pouze prokázat občanským
průkazem. Náklady pak hradí obec.
Tříděný odpad
Zatímco směsný odpad představuje pro
obec v podstatě zátěž a náklady, třídění se naopak vyplatí. A rozhodně nejen pro dobrý pocit.
Tříděný odpad je surovina, za kterou dostává
obec zaplaceno. Čím víc plastů, papíru a skla
tedy vytřídíme, tím více prostředků obec získá –
třeba na dorovnání částky za odpad netříděný.
Toto je mimochodem cesta, jak výši poplatků
za odpad i nadále udržet na stejné úrovni.
Biologický odpad
Likvidace biologického odpadu probíhá
v obci ve dvou rovinách. Každá domácnost se

jednak mohla v loňském roce přihlásit o kompostér pořízený z evropských dotací a řešit tak
likvidaci bioodpadu svépomocí. Vedle toho jsou
během vegetační sezóny rozmístěny v obci
kontejnery, kam je možno odkládat větve, trávu, listí a další rostlinné zbytky. Pro úplnost dodejme, že za odvoz těchto kontejnerů musí pak
obec opět platit.
Likvidace odpadu každopádně není levná
záležitost a je potřeba, abychom se k ní každý
jednotlivě stavěli zodpovědně. Abychom nebyli lhostejní ke svému okolí a přemýšleli, kolik
odpadu musíme opravdu vyprodukovat a kam
je vyhodíme. Ideálně tedy co nejvíce třiďme
a doma kompostujme, abychom toho co nejméně museli vyhodit do odpadu směsného. Máme
to ve svých rukou (a ve svých odpadkových
koších). Díky…

Hasiči Malenovice si vás dovolují pozvat
na Rychlostní výstup dvojic na Lysou horu
Kdy: V neděli 31. 3. 2019, zápis závodníků 9.30–9.55, start 10.00
Kde: Obecní dům Malenovice
Kudy: Přes hradovou, Ivančenu, Malchor, zpět přes Staškov a do cíle na O.D.
Kategorie: muži, ženy, smíšené páry, páry v součtu 90 a více let.
Podmínky účasti: Jeden z dvojice musí mít min. 18 let, trvalý pobyt v obci Malenovice
(výjimky po tel. dohodě), v každé dvojici alespoň 1 funkční telefon.
Startovné: 99 Kč na osobu, v cíli zdarma polévka + pivo / limo
Předběžné nahlášení do závodu a bližší info na: 734 159 551, Tomáš Ramík.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Dobrou náladu, hodně sil při výstupu i sestupu přejí hasiči z Malenovic!!!

v týdnu od 1. 4. do 5. 4. 2019
•
•
•
•
•

V sobotu 30. března 2019
od 14.30 hodin
Zveme celou rodinu, přijďte si vyrobit
pěkné velikonoční, tradiční i netradiční
dekorace. Zajištěn je materiál, pomůcky,
malé občerstvení. Pro děti jsme připravili
dětskou dílničku ☺

pondělí 1. 4. pouze výkup
8.00 – 12.00, 14.00 - 18.00
úterý 2. 4.
pouze prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 3. 4.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 4. 4. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz:
pouze v pondělí 8. 4. 2019 8.00-12.00 a 16.00-18.00

Přijímat budeme pouze věci čisté, vyprané, moderní a vhodné na
jaro. Věci nad 300 Kč prosíme ukázat při výkupu. Maximální
počet prodejců omezujeme na 70, poté již bude výkup zastaven.
•

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

Po obecním a hasičském plesu se svého maškarního večírku dočkaly i malenovické děti.
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Metylovice
Základní škola Mjr. Ambrože Bílka
a Mateřská škola Metylovice,
příspěvková organizace
organizuje

ZÁPIS ŽÁKŮ DO
1. TŘÍD
pro školní rok 2019/2020
ČTVRTEK 4. dubna 2019

14.00 – 17.00 hodin

v budově základní školy v učebně I. třídy

Obec přivítala své nové občánky

V sále sokolovny se opět po roce sešlo vedení obce s rodiči a jejich čerstvě narozenými
dětmi. Minulý rok jich přišlo na svět 18, z nich
bylo deset chlapců a osm holčiček.
„Vítám vás na dnešní akci. Patří především
těm nejmenším, které jste si přinesli s sebou –
našim novým malým spoluobčánkům. Ať kojenci, či už batolata, prožívají s námi svůj první rok
v naší obci a stávají se neoddělitelnou součástí
naší malé vesnické komunity,“ řekl na úvod místostarosta Metylovic Jan Koloničný. Připomenul
také slova Joy Fieldingové o úskalí mateřství
a rodičovství: „Děti nepřicházejí na svět s návodem na zacházení.“ „A i když tento návod nikdo z vás, rodičů, nemá, věřím, že ho najdete
ve svém srdci. Protože jedině váš cit spolu se
zdravým rozumem vám spolehlivě napoví, jak
vychovat ze svých ratolestí slušného a šikovného člověka, který se ve světě uplatní a stane se
pro své okolí nepostradatelným,“ připojil se Miroslav Klimánek a popřál novým občánkům, aby
se pro ně staly Metylovice tou jedinou vesnicí,
která jim navždy přiroste k srdci, kam se budou
rádi vracet, i když je vítr života zavane kamsi
daleko. Aby byly místem, kde vždycky najdou
bezpečí domova, pomocnou ruku a zázemí.
Na Vítání občánků zazpívaly děti z místní
základní školy. Rodiče mohli využít i služeb fotografa u krásné kolébky. Dostali od obce dárky
na památku, maminky krásnou kytici, děti Pamětní list a všichni drobné občerstvení.

Bližší podrobnosti www.skola.metylovice.cz

Děti ze školní družiny
soutěžily v recyklování
S žáky školní družiny jsme se zúčastnili soutěže Jak třídit odpad a následně jej recyklovat,
kterou pořádá obchodní dům Avion Shopping
Park v Ostravě společně s obchodním domem
IKEA. Cílem soutěže bylo vyrobit co nejnápaditější recyklovaný výrobek. Vítězové soutěže mohou získat dárkové poukazy od společnosti IKEA
na vybavení herny, proto nám držte pěsti, ať můžeme naši družinu pro žáky školy více zútulnit.
Do soutěže o nejnápaditější recyklovaný výrobek jsme s žáky naši školní družiny chtěli vyrobit něco, co bychom také později i využili. Proto
naše myšlenky směřovaly k tomu, že vyrobíme
nějakou hru nebo hračku. A tak jsme s dětmi vyrobili šachy z recyklovatelných materiálů. Na hrací podložku jsme použili kartón ze staré krabice,
který jsme polepili čtverečky z různých druhů
látek. Základem jednotlivých šachových figurek
je vždy korkový špunt. Korkový špunt u pěšců,
jezdců, střelců a věží jsme omotávali vlnou. Pěšci pak mají místo hlavy bambulky z vlny, jezdci

mají hlavy z kartónu a vlny, střelci mají hlavičky
z rozříznutého korku a věže mají hradby z upravených víček z PET lahví. Králové a dámy jsou
ozdobeni zbytky látek, koruny mají z upravených
víček z PET láhví a místo očí mají knoflíky.
Při použití různých druhů látek na hrací plochu nás napadlo, že by naše šachy z recyklovaných materiálů mohly také využívat osoby
se zrakovým postižením. Proto je tedy hrací
podložka vytvořena z růžové koženky, která je
hladká a z tmavě modrého flísu, který je chlupatý. Tmavou sadu šachových figurek jsme
pak označili nalepenými korálky, aby šli jednotlivé sady od sebe barevně rozlišit.
Šachy tedy slouží nejen pro rozvoj logiky,
ale také pro rozvoj jemné motoriky a hmatu
a taktéž pro rozvoj sociální inteligence žáků.
Sociální inteligence je rozvíjena prostřednictvím vyzkoušení si „jaké je to nevidět“ a umožňuje tedy dětem se vcítit do lidí nevidomých.

Vychovatelky ŠD

Březen 2019

Děti si s nadšením užily karneval v maskách

Nezapomeňte
na místní poplatky

Blíží se splatnost některých poplatků. Lidé
by neměli zapomenout na platby za odpad,
které se musí uhradit do konce března. Osoby
s trvalým pobyt na území obce Metylovice zaplatí 450 koruna za rok. Poplatek za rekreační
objekt, ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, činí 645 korun.
Poplatek za psa je splatný k 30. dubnu. Činí
70 korun za prvního psa a 100 korun za každého dalšího psa. Poplatek platí držitel od tří
měsíců věku psa.
Poplatky můžete zaplatit hotově v pokladně
obecního úřadu nebo převodem na účet obce:
27-3599820227/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné vašeho domu
nebo číslo evidenční chaty.

Zápisy žáků do 1. třídy

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, p. o. pořádá 4. dubna 2019 od 14 do 17 hodin v 1. třídě Zápisy
žáků do první třídy. Škola nabízí svým žákům
individuální přístup v málopočetných třídách,
každý ročník má svou kmenovou třídu. Po vyučování bohatou nabídku zájmových kroužků
ve školní družině.
 Barbara Raszyková, ředitelka školy

Besedy primární prevence
Škola připravila pro své žáky preventivní program na téma šikana a kyberšikana.
Žáci v kruhu společně s lektorem diskutovali
na téma šikana. Nejprve si povídali o tom, co
si oni sami myslí, že je šikana a poté jím lektor
řekl, co vše do šikany spadá a jaké jsou její nástrahy. Diskuze byla obohacena také odstrašujícími příklady z praxe. Žáky téma velice zaujalo
a byli mnohdy překvapeni tím, co jsou jiné děti
schopny udělat, což je vedlo k zamyšlení nad
jejich vztahy ve třídě.
 Michaela Vroblová, asistent pedagoga

krátce z obce
Odvoz odpadů v březnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 6. a 20.
března 2019. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

Začíná sběr velkoobjemového
a BIO odpadu
S příchodem jara mohou opět využít lidé
služeb sběrny surovin. Sběr velkoobjemového odpadu se bude konat v pátek 5. dubna
od 14 do 18 hodin a v sobotu 6. dubna od 8
do 12 hodin.
Sběr BIO odpadu nastane v sobota 6. dubna
od 10 do 12 hodin a každou následující sobotu. Vše v areálu bývalého horního kravína.

Opět po roce si děti i jejich rodiče užili
Dětský maškarní ples. Konal se v Sokolovně
v sobotu 16. února a pořádal ho Spolek rodičů
Metylovice.
„Karneval moderovala Podbeskydská agentura, pro děti měla připraveno spoustu soutěží
a zábavy, včetně pomateného klauna. Děti bavil rej masek a nakonec byla i spousta radosti.
Každé dítě totiž dostalo drobnost od internetového obchodu dvedeti.cz,“ popisovala karneval
jedna z pořadatelek Petra Šimíčková. Jak dále
uvedla, velice pěkné bylo vystoupení mažoretek ze ZŠ Metylovice.
Ani tento rok nechyběla soutěž o nejlepší
masky ve třech kategoriích. „Vyhrály především doma vyrobené kostýmky, protože s nimi
musela být spousta práce. Následovala bohatá
tombola, a kdo nic nevyhrál, dostal drobnosti
jako cenu útěchy,“ pokračovala Petra Šimíčková. Usmála se, že diskotéka byla zápřah hlavně pro Spolek rodičů, ale děti se také vyřádily.
„Nesmím opomenout zmínit krásnou výzdobu
sálu, o kterou se postaraly děti ze Základní
i mateřské školy Metylovice. Určitě je všechny potěšilo, že si ji pak mohly z plesu odnést
domů. Letos jsme měli více balónků, čímž jsme
udělali dětem velkou radost. V kinosále navíc
bylo opět Kolo štěstí s bohatým výběrem cen.
Nescházelo občerstvení v podobě nealko i alko
nápojů pro rodiče, velký výběr zákusků, chlebíčky, párek v rohlíku a nově výborný kančí guláš,“ pokračovala Petra Šimíčková. A jak řekla,

má už i zpětnou vazbu od rodičů. Podle nich
dopadl karneval na výbornou. Navíc se ho hojně zúčastnily i děti z okolních obcí a dokonce
z Frýdku-Místku.
Pořadatelé Dětského maškarního plesu děkují sponzorům plesu: www.dvedeti.cz, Pavel
Hajdušek, restaurace a penzion Pod Lípami,
www.topsi.cz, www.vseprokrby.cz, starosta
obce Metylovice Lukáš Halata, smíšené zboží
MaJ, potraviny U Pavelků, palkovická sjezdovka „Lyžování za domem“, Vladimíra Volná,
Ilona Vyvialová, Metalcup – Vlastislav Foldyna,
Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava, vinárna Sokol, René Schmidt, JaBa klubka,
FB stránka Levné kostýmy na karneval, Jan
Rypka, Milan Hajdušek, Sportovní klub Metylovice, Jarka Halatová, Kamila Hyšplerová,
Veronika Mohylová, Magda Kopecká, Jaroslav
Fulnek, Miroslav Klimánek a v neposlední řadě
Miloš Tůma. „Děkujeme rovněž dobrovolníkům,
kteří nám pomohli s přípravou plesu a úklidem
sálu,“ doplnila Petra Šimíčková.
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Pstruží

Lyžařské muzeum připomíná historii na sjezdovkách
Pokrok se nedá zastavit. Pokud chodíte lyžovat, určitě si sami uvědomujete, na čem se
lyžovalo v době totality, jaké byly sjezdovky, vleky a na jakých lyžích lidé brázdili svahy. Pokud
si ale někdo chce osvěžit paměť nebo si rozšířit
obzory, může navštívit muzeum Tomáš Palarčíka na Pstruží. V bývalé garáži vystavuje přes sto
kusů různých typů vázání i lyží. Zejména starší
lyžaři si při pohledu na expozici jasně uvědomí
a rozpomenou, jak nesrovnatelně náročnější lyžování bývalo.
Tomáš Palarčík má ski servis ve Frýdku-Místku. Hned po revoluci v roce 1989, když
se otevřely hranice, začali lidé ve velkém nakupovat lyžařské vybavení za hranicemi. „Jenže často kupovali lyže s vázáním za zenitem,
vozili si staré žďorby, které nešly seřídit ani
spravit. V roce 1990 jsem si uvědomil, že mám
plnou krabici různých druhů vázání a lyží, a tak
mě napadlo, že než abych to vyhodil, nebude
na škodu založit malé muzeum. Zrušil jsem tedy
garáž a začal na svém nápadu pracovat,“ začal vyprávět Tomáš Palarčík. Brzy se mezi lidmi
rozkřiklo, co že to na Pstruží vzniká. Kamarádi
a známí mu tak také přinesli různé exponáty.
Lyží bylo hodně, a tak je muzejník krátil, aby se
mu do garáže vešly. „Nejstarší lyže s vázáním
mám z roku 1932. Jsou po mém dědovi. Mám
zde i jeden z prvních typů vázání pro ski-alpinisty i staré destičkové vázání. Jak je vidět, staré
modely nemají ani brzdičky,“ ukázal zajímavost
Tomáš Palarčík.
Některé lyže si nechal vcelku a pověsil je
na strop. Jsou zbrusu nové, neježděné. Jde
o poslední typy rovných lyží, které už ale nikdo

nechtěl, protože přišel do módy carving. „Stalo se totiž to, že přišel do módy snowboarding.
Výrobci lyží museli rychle něco vymyslet, aby
je nepřeválcoval. A tak se narodil carving, nový
styl, ve kterém mají lyžaři vykrojené lyže pro
snazší oblouk. Pochopitelně po rovných lyžích
už pak nikdo ani nevzdechl,“ pokračoval.
V muzeu jde vidět, jak šel čas ve světě lyžování. Jak první dřevěná prkýnka s primitivním
vázáním postupně nahrazovaly vypracovanější
modely. Měly montované hrany, které se lyžařům často odtrhly. „Vzpomínám si, že to byly jednu dobu velice časté opravy. Jen jsem pořád dokola montoval hrany zpátky,“ vzpomínal Tomáš
Palarčík. K vidění má i běžecké lyže s vázáním

Pstruží je plné mladých a perspektivních lidí

Pstruží čeká změna územního plánu

Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí,
odbor regionálního rozvoje a stavební úřad jako
příslušný úřad územního plánování, oznamuje,
že návrh změny územního plánu obce Pstruží
je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 5. dubna na Obecním úřadě v Pstruží a na Městském
úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí. Současně
je i na webových stránkách obce, a to: http://
www.pstruzi.cz/obecni-urad/uzemni-plan/.

Do této doby mohou lidé podávat své písemné
připomínky. Po jejím uplynutí to pak už nebude
možné.
Pstruží neměnila svůj územní plán už několik let. „Samozřejmě se na nás obrací lidé, kteří
žádají změny. Je poptávka po stavebních parcelách. Mohu ale všechny naše občany ubezpečit,
že se rozhodně žádná masivní výstavba konat
nebude,“ podotkl starosta Pstruží Milan Vaněk.

Statistika nuda je, má však cenné údaje,
chce se zpívat při pohledu na demografické
údaje o Pstruží z konce loňského roku.
Díky němu se můžeme dozvědět, že v naší
obci žije 1035 obyvatel. 812 z nich může jít k volbám. Největší skupinu, a to 528, tvoří muži v průměrném věku 39,04 let. Druhou nejpočetnější
skupinou jsou ženy v průměrném věku 37,67 let.
Těch je 503. Dětí do 15 let žije na Pstruží 178,
nad 15 let jich je 210. Seniorů nad 60 let je u nás
209. Lidé zde bydlí v 338 domech.
Pro zajímavost, v roce 1869 žilo na Pstruží
647 obyvatel a stálo zde 79 domů. V roce 1991
dokonce počet lidí klesl na 644. Domů už stálo

více, a to 221. Jak je vidět, dramaticky poklesl
průměrný počet obyvatel na jeden dům. Pak
už šla čísla nahoru, například v roce 2011 nás
tady žilo 866 v 287 domech. Prognóza pak je, že
v roce 2030 až 2035 bude mít Pstruží až 1250
obyvatel.
Zajímavé jsou i údaje o porodnosti či stěhování. Nejvíce dětí se třeba narodilo v roce 2016,
a to rovných 20. Naopak v roce 2004 zde spatřila poprvé světlo světa pouhá dvě miminka.
V roce 2015 se k nám nastěhovalo 49 lidí, což
bylo nejvíce za posledních 16 let. Největší počet
lidí za stejné období se odstěhovalo v roce 2017,
bylo jich 37.

a také dřívko na laně, součást někdejšího vleku,
který býval v Beskydech velice častý. „Říkalo se
mu šlepr a pamětníci jistě vzpomínají, jak si museli sami odmotat provaz s dřívkem, to dali pod
zadek a háčkem se přichytili k lanu. Když vyjeli
nahoru, opět si své lano s dřevem omotali kolem
pasu,“ smál se vzpomínce Palarčík.
Ski muzeum je pro zájemce otevřeno v měsících květen až říjen. „To proto, že teď v zimní
sezóně mám plné ruce práce ve svém servisu,“
dodal s úsměvem Tomáš Palarčík.

krátce z obce
Bude se opět sbírat
nebezpečný odpad
Lidé, kteří plánují úklid a budou se chtít zbavit
nebezpečného odpadu, mohou počítat s tím,
že obec uspořádá opět jeho sběr. Bude se
konat 18. května.

Nezapomeňte na zápis do školy

Rodiče budoucích prvňáčků, zbystřete. Zápis do první třídy na Základní škole Pstruží
se bude konat 11. dubna od 14 do 17 hodin.
S sebou je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud
uvažujete o odkladu školní docházky, přineste také doporučení poradenského zařízení
a lékaře. Zápis je povinný pro děti s odloženou školní docházkou z loňského roku a děti
narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

Děti si v tělocvičně školy užily karneval plný her a soutěží
Princezny, upír, čarodějnice, jeptiška, indiáni, různá zvířátka, strašidla, duchové a další
pohádkové bytosti měly dostaveníčko 6. února

v tělocvičně naší školy na tradičním jarmarku.
Hned u vchodu na všechny čekalo sladké pohoštění. Kdo vstoupil dále, toho neminuly růz-

né zábavné hry, soutěže a samozřejmě tanec.
Maminky našich dětí si i tentokrát daly záležet a masky byly jedna krásnější než dru-

há. O zábavu se staralo klaunské duo, které
vymyslelo například hru s klobouky nebo náročný tanec pružnosti. Komu vyhládlo, mohl

si dát buď výtečný zákusek, koláček nebo
voňavý párek. Bavily se dobře nejen děti, ale
i dospělí.
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Čeladná, Kunčice p. O.

Březen 2019

Poklidný klubový únor: fotky, přednášky a hospoda
Po vydařené bujaré lednové výroční oslavě
jsme se trochu zklidnili a únorové akce byly tomuto trendu přizpůsobeny. Ještě v posledním
lednovém dni proběhla další přednáška paní
Jany Bártové z cyklu Na úsvitu českých dějin
(Počátek vrcholného období vlády Přemyslovců).
Fotománie 2018
Měsíc únor jsme zahájili poklidným klubovým posezením s promítáním fotek a v podstatě ještě čerstvými vzpomínkami na akce
loňského roku. Závěrem byla demokratickým
hlasováním vybrána fotka roku 2018.
Zimní cesta do Stodoly
Druhý únorový čtvrtek se vyznačoval lehkým mžením, nicméně vycházkové skupině to
až tak nevadilo a nenáročnou cestu podél Čeladenky zakončila příjemným posezením v nedaleké restauraci Stodola. Je to tam pěkné.

Hovory s lékařkou
Týden poté pokračoval zdravovědný cyklus
přednášek a na programu byl imunitní systém.
MUDr. Andrea Glosová má dar umět přetransformovat odbornou lékařskou problematiku
do laicky srozumitelného výkladu a nejinak
tomu bylo i tentokráte.
Ještě na programu…
Po uzávěrce tohoto čísla nás ještě čeká
další, již páté pokračování přednáškového cyklu paní Jany Bártové Na úsvitu českých dějin
(Přemysl Otakar I. a jeho syn Václav I.).
Co nás čeká v březnu
Hned na počátku března v neděli přivítáme
masopustní průvod a den poté se zapojíme
do zájezdové akce „volejbal v Zubrohlavě“.
Posléze oslavíme svátek žen, následuje Všehomixové posezení, výlet do hospůdky v Pivovaru Ogar (Kunčice p. O.) a první díl přednáškového cyklu paní Dany Barnetové s názvem
Po stopách polských králů.
Kompletní program na měsíc březen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,

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

Posezení ve Stodole.

MUDr. Andrea Glosová o imunitě.

Úterní chvilkou poezie proti chřipce
Měsíc únor je sice nejkratší z kalendářních měsíců, ale přesto se v něm dá stihnout mnoho
akcí. Pro ty, kteří nejsou školou povinní, jen
připomenu, že 1. února byly pololetní prázdniny, které posloužily (žákům i pedagogům)
k rychlé regeneraci, obnovení ztracených sil
a dobití energie před dlouhým závodem zvaným „druhé pololetí“.
Nepříznivé počasí a množící se chřipkové viry
měly za následek prořídlé školní lavice a ztichlé
chodby. Proti chmurné náladě a trudomyslnosti
jsme se rozhodli bojovat poezií, protože poezie

je slovy básníka Jiřího Žáčka: „Trvalá vzpoura
proti všemu, co život mrzačí a ničí“ a uspořádali jsme školní kolo recitační soutěže. Úroveň
účastníků byla velmi vyrovnaná a nás potěšilo,
že tento rok bodovali i naši nejmenší, kteří se
probojovali do dalšího kola, které se uskutečnilo
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Ale o tom až příště.
Sedmáci si na týden odskočili do hor. Čekal
je totiž lyžařský výcvik ve Ski areálu Gruň. Sněhu bylo dostatek a sjezdovky krásně upravené.
Nic nám tedy nebránilo v tom, abychom co nejdříve vyrazili na svah. Podle míry lyžařského
umu byli žáci rozděleni do družstev a začalo se

trénovat. Dopoledne, odpoledne – prostě celý
den. Na sjezdovkách i mimo ně bylo pořádně
živo a veselo. Večer jsme zasedli do klubovny
a soutěžili jsme, promítali si instruktážní videa
a fotky. Každý den se lyžařská technika zlepšovala a získávali jsme na jistotě. Ve čtvrtek jsme
naše lyžařské dovednosti zúročili ve slalomu,
který všichni zvládli na jedničku. Vypocené kilojouly jsme náležitě doplňovali pomocí výborné místní kuchyně. Jako všechno pěkné i tento
týden utekl velmi rychle a najednou tu byl pátek
a my se vraceli zpět do Čeladné. Před námi
byly jarní prázdniny. 
LR

www.ladnaceladna.cz

ZA PODPORY
OBCE ČELADNÁ

Vstupenky v předprodeji přes síť Ticketpro, v IC Čeladná
a v prodejně Oriental v Ostravě-Zábřehu.

2.–3. SRPNA 2019 / ČELADNÁ (AREÁL ZŠ)
RODINNÝ FESTIVAL V PODHŮŘÍ BESKYD
KVALITNÍ HUDEBNÍ PROGRAM
PŘIPRAVUJE
DRAMATURGICKÝ
TÝM

DIVADELNÍ SCÉNA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
WORKSHOPY A PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
POHODOVÁ ATMOSFÉRA

inzerát, Čeladenský zpravodaj, 190 x 60 mm.indd 1

Zápis do 1. třídy – důležitý krok!

Akce, které nás čekají v blízké době:
23. 3. Kunčický bazárek (9–12)
– v tělocvičně TJ Sokol
29. 3. v 18.00 Divadlo nejen pro dospělé
– Žena nejen jedna báseň
30. 3. v 10.00 Divadlo pro děti – O Pejskovi,
jak si šlape na jazyk a jiné pohádky
30. 3. Sběr velkoobjemového odpadu (obec)
Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu proběhne letos
již 30. března z důvodu, že obvyklý dubnový
termín by vyšel na velikonoční svátky.

ŽENA

Vstup do prvního ročníku základní školy
je velký krok nejen pro dítě, ale i jeho rodiče
a blízké okolí. Toto období je pro dítě zlomové
a mělo by s sebou přinášet jen pozitivní prožitek, protože dítě se do školy přirozeně těší.
Mateřská škola se snaží všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost dítěte, a to nejen jeho rozumovou stránku, ale připravuje dítě i po stránce psychické. K tomu však potřebuje i úzkou
spolupráci s rodiči budoucích prvňáčků. Příprava na vstup do první třídy je vázána na mateřskou školu, základní školu a rodinu. O tom, že
si to rodiče uvědomují, dokazuje zájem o kvalitní

a odborné přednášky z této oblasti.
Letos se nám opět podařilo zprostředkovat
přednášku vedenou paní Kristýnou Babincovou Jurkovou „O školní zralosti a připravenosti“, která se uskutečnila na obou mateřských
školách. Zájem byl velký nejen ze strany rodičů, ale i z řad pedagogů obou mateřských škol.
Za zorganizování této přednášky patří poděkování paní vedoucí uč. R. Klimešové a za kvalitnost
a odbornost přednášky paní Kristýně Babincové
Jurkové. Všem budoucím prvňáčkům i jejím rodičům přejeme pohodový a úspěšný zápis do 1.
třídy! Za obě mateřské školy Naďa Svobodová

V PÁTEK 29. BŘEZNA

NA HUŤAŘSTVÍ

J. Ježek: ŽIVOT JE JEN NÁHODA
Louiguy: VYZNÁNÍ V RŮŽÍCH
A. L. Webber: MEMORY
F. Loewe: PLÁCEK
L. Bernstein: I FEEL PRETY
A. L. Webber: Máři MAGDALÉNA
B. Lane: TAM ZA TOU DUHOU
B. Lane: S ČERTEM SI HRÁT

٭٭٭

&

Oldřich Kolovrat
básník, písničkář, výtvarník

Předprodej u paní Daniely Kociánové
na obecním úřadě od 11. března.
Cena vstupenek: 50 Kč
Sál otevřen od 17:30

15.00 hod
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F. Schubert: AVE MARIA

Umělecká agentura

Dětský maš
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Pohádková
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Spolek SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
zve všechny děti a jejich rodiče na

ně ZŠ a M

F. Loewe: CHTĚLA BYCH TANČIT

sólistka opery a operety

Kunčice p. O.

v tělocvič

Kunčice p.O. 70

٭٭٭٭٭

Zdenka Mervová

V příjemném prostředí vinárny hotelu Prosper se v sobotu 16. února konal 16. Společenský večírek MS ODS Čeladná a MS ODS Kunčice p. O. Jménem obou sdružení touto cestou
děkujeme p. provozní Radce Sukupové a personálu hotelu za poskytnuté služby a vytvoření
příjemné atmosféry večera. Zároveň děkujeme hostům, kteří se večírku zúčastnili a přispěli
svou přítomností k dobré zábavě.

Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová,

MS ODS Kunčice p. O. Lucie Pavlitová

v neděli 10
.3. 2019
od

OD 18:00 v SÁLE

٭٭٭
poetické povídání
o životě a lásce k ženě
provázené
písněmi ze známých světových
muzikálů

účinkují

poděkování

14. 2. 2019 15:32:54

Kalendárium akcí v obci

NEJEN JEDNA
BÁSEŇ
aneb
ŽIVOT NENÍ
NÁHODA

Paní Jana Bártová o Přemyslovcích.

O PEJSKOVI, JAK SI ŠLAPAL NA JAZYK
sobota 30. března od 10:00

Předprodej u paní Daniely Kociánové na obecním úřadě
od 11. března.
Cena vstupenek: děti – zdarma; dospělí - 50 Kč
Sál otevřen od 09:30

o
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Janovice

Úvodní jednání o komplexních pozemkových úpravách

Výmalba hasičské zbrojnice

V rámci oprav a rekonstrukce obecního majetku proběhla v únoru výmalba vnitřních prostor hasičské zbrojnice v Janovicích.
Stěny uvnitř hasičské zbrojnice již byly za-

šedlé a žádaly si tak o novou výmalbu. Jednalo se o prostory na chodbách, uvnitř klubovny
a garáže.
Hasičská zbrojnice je hojně využívána nejen
sborem dobrovolných hasičů, ale také dalšími
spolky působícími v obci, a tak věříme, že nová
výmalba jim zpříjemní vnitřní prostředí pro své
činnosti.
Malířské práce trvaly zhruba 14 dní, jelikož
bylo často nutno seškrabávat starou malbu
a opravovat vzniklé nerovnosti. O následný
úklid se postarali členové místních spolků využívající především klubovnu v hasičské zbrojnici, za což jim velmi děkujeme.

Text a foto: Lukáš Plánička

V úterý 12. února proběhlo v tělocvičně ZŠ
Janovice úvodní jednání ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území obce Janovice, části Krásné pod Lysou horou, Raškovic
a Skalice.
Po podepsání prezenčních listin vlastníky
pozemků, kterých se sešlo více jak 300, zahájil
jednání starosta obce Svatopluk Běrský, který
přítomné přivítal a posléze předal slovo vedoucímu pobočky katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku Vladimíru Skotnicovi. Ten seznámil přítomné
s dalšími zástupci, kteří budou s vlastníky v rámci
komplexních pozemkových úprav jednat. Jsou jimi
referentka katastrálního úřadu Libuše Kozáková
a zástupci firmy Geocart CZ, a.s., která je zpracovatelem návrhu úprav.
Poté již došlo na vysvětlení, z jakého důvodu
bylo řízení o komplexních pozemkových úpravách
zahájeno a co to vlastně obnáší.
Jedním z důvodů je potřeba obnovit katastrální
operát, jelikož digitalizovaná mapa nemá dostatečnou přesnost a neodpovídá skutečnostem v terénu. Například polní cesty vedou mnohdy jinudy,
než je v mapě uváděno, vodní toky změnily svůj
tvar a podobně. Dalším z důvodů je záměr obce
rozšířit cestní sítě, optimalizovat rozmístění obecního majetku v souladu s veřejně prospěšnými
záměry, zadržování vody v krajině a zvýšení její
ekologické stability.
Vlastníkům bylo také vysvětleno, že účelem
pozemkových úprav je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je či
rozdělit, zabezpečit přístupnost a využití pozemků,
vyrovnat jejich hranice tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy,
a také uspořádat vlastnická práva. Navíc je možno
navrhnout další prvky, které zvýší hodnotu krajiny.
První fáze těchto úprav je návrhová, bude trvat
zhruba 4 až 5 let a jejím výsledkem bude nová

digitální katastrální mapa a druhá fáze bude realizační, kdy proběhne realizace navržených prvků
v krajině.
Z pohledu vlastníka pozemků mají tyto pozemkové úpravy velký přínos v podobě úpravy
tvarů pozemků, sloučení pozemků a zpřístupnění
pozemků. Dále budou nově upravené pozemky
bezplatně vytýčeny.
Velký význam mají i z pohledu obce, neboť
vznikne návrh nových cestních sítí, krajinotvorných
a vodohospodářských prvků, které budou v realizační fázi vybodovány ze státního rozpočtu, čili nezatíží rozpočet obce a přispějí k zhodnocení krajiny
v obci a zlepšení životního prostředí.
Vlastníkům pozemků byl také představen
harmonogram řízení komplexních pozemkových
úprav.
V průběhu března a dubna 2019 bude docházet
k terénnímu šetření hranic obvodu pozemkových
úprav za účasti dotčených vlastníků, pracovníků
pozemkového úřadu, zpracovatele pozemkových
úprav, katastrálního úřadu a Obce Janovice.
Na základě těchto šetření dojde k vypracování

nároků vlastníků pozemků a vypracování plánu
společných zařízení. Po odsouhlasení těchto návrhů sborem vlastníků pozemků a Zastupitelstvem
obce Janovice bude vypracován návrh nového
uspořádání pozemků a jakmile bude schválen,
vznikne nové mapové dílo a rozhodne se o výměně nebo přechodu vlastnických práv některých
pozemků. Závěrečné vytýčení pozemků by mělo
proběhnout do září roku 2023.
Před koncem jednání ještě došlo k volbě sboru vlastníků pozemků, který bude zastupovat
vlastníky při tvorbě návrhu úprav, společných zařízení a podobně. Do toho sboru byli zvoleni Petr
Mácha, Kazimír Marek, Andrea Šnytová, Radek
Barák a Lukáš Plánička. Ze zákona nevolenými
členy sboru jsou starosta obce Svatopluk Běrský
a referentka státního pozemkového úřadu Libuše
Kozáková.
Na závěr jednání měli vlastníci možnost položit
otázky zástupcům pozemkového úřadu a projektantů v diskuzi.

Svatopluk Běrský a Lukáš Plánička

Foto: Václav Biolek

Roční zhodnocení činnosti SDH Janovice

Sbor dobrovolných hasičů Janovice byl založen v roce 1906. V tomto novém roce již tedy
bude činnost sboru trvat v délce 113 let. V pátek
11. ledna 2019 se konala výroční schůze sboru,
kde byly předneseny všechny důležité informace o aktivitách v roce 2018 a plány pro další období. Vybíráme ty nejdůležitější informace.
K datu 1. 1. 2019 má náš sbor 74 členů,
z toho 15 mladých hasičů do 15 let. Celkem
28 žen, 46 mužů. Nejmladší člen má 7 let,
nejstaršímu je 85 let. Členy výkonného výboru
(po změnách, odsouhlasených na výroční schůzi) jsou: Martin Zdralek; Martin Gřunděl, Karel
Dias, Marie Pasečná, Martina Koloničná, Jana
Zdralková, Tomáš Bigas, Jarmila Pláničková,
Vladimír Bednárek, Petr Gřunděl, Lukáš Plánička a revizorem účtů pak Martin Vlček.
Mezi hlavní akce, které sbor pořádal, patřilo
v roce 2018: Hasičský bál, soutěž dětí v požárním útoku Ondráškův pohár, soutěž dospělých
Ondrášův pohár, sportovně zábavné odpoledne se soutěžemi s hasičskou tematikou a dále
pak spolupráce a podpora na ostatních akcích
v obci Janovice (cyklistické závody Janovické
kopečky, Ondrášovské slavnosti, Den obce
aj.). Také se povedlo zorganizovat zájezd pro
děti (navštívili jsme ZOO Lešná a rybí sádky
na Pstruží). Významnou pracovní aktivitou byla
velká rekonstrukce provozní boudy v Sadu Petra Bezruče, která je nyní důstojným zázemím
pro konání hasičských i jiných obecních akcí.
Tato rekonstrukce se uskutečnila díky finanční

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI A MOZKOVÝ JOGGING
VYHLAŠUJE VE DNECH 11. – 17. 3. 2019

NÁRODNÍ TÝDEN
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Proč trénovat paměť? Jak funguje mozek? Co se dá zvládnout
zapamatovat si pomocí různých technik. Jak si rychle zvednout
sebevědomí ……
nabízíme malou ochutnávku pro veřejnost.

15. BŘEZNA 2019
9,00 DO 11,00 HODIN

JANOVICE, V BUDOVĚ BÝVALÉ FARY ZA KOSTELEM
PROSÍME ZÁJEMCE O PŘIHLÁŠENÍ SE DO 8. 3. 2019.

L. KAŇOKOVÉ (734 876 497).

podpoře Obce Janovice a řadě členů sboru,
kteří odpracovali několik desítek brigádnických
hodin.
V rámci financování je nutné poděkovat
sponzorům (např. společnost SMVAK – využito pro nákup přileb) a Obci Janovice za dotaci
na činnost a opravu provozní boudy. Poděkování zaslouží také občané, a to za finanční příspěvky v průběhu roku, materiální nebo pracovní podporu.
Při výroční schůzi jsme předali ocenění řadě
členů. Byly to např. medaile sv. Floriana, medaile za zásluhy, čestná uznání a také stužky
za dlouholetou činnost ve sboru. Asi nejvýznamnějšími stužkami byly stužky Za věrnost
– 60 let… Vítězslav Rajnoch, Jan Adamec
a Za věrnost – 70 let…Zdeněk Nytra. Toto jsou
opravdu úctyhodná čísla. Ocenili jsme také minulé vedení obce, a to pamětní medailí u příležitosti 100 let založení Československa. Tuto medaili osobně převzal starosta Svatopluk Běrský,
který se jako zástupce obce zúčastnil schůze
společně s místostarostou Davidem Fiedorem.
Sbor dobrovolných hasičů Janovice na své
schůzi naplánoval obdobné sportovní, kulturní
a jiné akce pro rok 2019 a také schválil úpravu
výše členských příspěvků od roku 2020 na výši
200 Kč/rok a pro členy 65 let a výše částku
150 Kč za rok. Důležitým úkolem pro další období je pak zajistit financování a přípravu opravy
kol staré historické hasičské stříkačky.
Zásahová jednotka – je zřízena Obcí Janovice. Velitelem je Martin Gřunděl. V minulém roce
proběhlo celkem 16 výjezdů (1 požární hlídka; 1
námětové cvičení na Prašivé; 1 planý poplach;

6 požárů a 7 technických pomocí). V rámci
obecního rozpočtu se v lednu vyměnila garážová vrata za nová sekční, obec také zakoupila
do zásahové jednotky 2 ks vysoušečů, které se
budou používat při bleskových povodních a které si budou půjčovat také místní obyvatelé.
Činnost mládeže – v minulém roce jsme se
zúčastnili soutěží: Místek útvar – hadicová a uzlová štafeta, Nová Ves, Malenovice, Vyšní Lhoty – noční soutěž, Janovice – Ondráškův pohár,
Frýdlant nad Ostravicí. Kromě výše uvedeného
zájezdu do ZOO Lešná u Zlína se na konci
června uskutečnilo zakončení tréninků před letními prázdninami – posezení v Sadu Petra Bezruče a v prosinci jsme měli mikulášskou nadílku
i s Mikulášem a čertem, kde děti v balíčku dostaly krásná nová trička s hasičskou tematikou.
Závěrem je nutno poděkovat všem aktivním
členům sboru a budeme věřit, že informace,
které popisujeme, mohou inspirovat další občany i mládež ke vstupu do našeho spolku, který
má dlouholetou tradici. Jste-li fandou hasičů
a jejich činností, zveme vás mezi sebe!!!

Martin Zdrálek

Foto: Lukáš Plánička

jubilea
Vše nejlepší, mnoho zdraví, lásky
a spokojenosti přejeme únorovým oslavencům
paní Martě Chlopčíkové, Ivoně Sidkové,
Marii Kozákové, Anně Benešové,
Anně Mecové a panu Josefovi Eliášoví
a Antonínu Pavloskovi.
Obec Janovice

Lednový ples SDH Bystré

V pátek 25. ledna se uskutečnil další ročník
Hasičského plesu, který pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bystré.
Ples začal úderem 19. hodiny a k tanci i zábavě hrála až do brzkého rána kapela Krakatit.
Během večera vystoupila havířovská taneční
skupina Limit DC. Bohatou tombolu podpořili
například restaurace U Toflů, Beskydská likérka,
Japa Sport, pivovar Koníček, Nejlepší-izolace.cz
a Obecní úřad Janovice. Sponzorům děkujeme
za veškeré dary a návštěvníkům plesu za to, že
se bavili a přišli si s místními hasiči užít příjemný
lednový večer. Text a foto: Lucie Nohlová

– 13 –

Janovice, Bílá

Březen 2019

Dětský karneval na Bystrém
V sobotu 23. února se v sále restaurace
U Toflů konal Dětský karneval. Tuto akci již
tradičně organizují hned dva spolky, a to SDH
Bystré a TJ Sokol Bystré.
Od 15. hodiny se barevně vyzdobený sál
začal hemžit krásnými maskami – děti dorazily
v převlecích pirátů, dinosaurů, čertíků, nejrůznějších pohádkových postaviček či zvířátek.
Všechny děti si užily skvělé odpoledne plné
her, tance a zábavy. Pod taktovkou Pavlíny
Václavíkové si děti dokonce i zazpívaly známé
písničky a zahrály na nejrůznější hudební nástroje. Nechyběly oblíbené hry jako židličková,
mumie nebo stavění komínu z kostek. Do některých her byli navíc zapojeni také rodiče.
Svou zručnost ve věšení prádla předvedli rovnou dva tatínkové a dvě maminky.
Velké poděkování za podporu této akci patří

společnosti SMS finanční poradenství, České
průmyslové zdravotní pojišťovně a lyžařské
škole Japa Sport. Program pro děti i dospělé

Právě ukončený rok 2018 byl pro naši zem
rokem plným významných výročí, kdy jsme si
připomínali řadu letopočtů s osmičkou na konci, v nichž se odehrály pro naši historii přelomové události.
Nyní prožíváme první měsíce roku nového,
v nichž ještě stále hodnotíme, rekapitulujeme
či sumarizujeme uplynulých dvanáct měsíců.
Ani my jsme nechtěli zůstat pozadu a k oslavě
100. výročí vzniku Československé republiky,
jež jsme si připomínali 28. října, jsme 8. ledna
2019 připojili svůj vlastní, původní a rozsáhlejší
dějepisný projekt s názvem „Osmičková výročí“, jehož podstatou se stalo nejen seznámení
dětí s danými údobími, ale rovněž uvědomění
si lidských hodnot, na nichž založily svůj život
naše významné historické osobnosti, podchycení vzájemných souvislostí, spolupráce mezi
dětmi navzájem bez ohledu na věk (do projektu

se zapojili žáci 3.–9. ročníku), podpora kritického myšlení, rozvoj tvůrčích dovedností apod.
Výsledkem projektu jsou nádherné prezentace
jednotlivých 14 skupin dětí (14 letopočtů), které
projektem provedlo osm pedagogů. Součástí
bylo rovněž vytvoření vzkazů v lahvích na připravené svitky pro budoucí generace.
Máme naději, že byť byl projekt poněkud
náročnější, svižnější a obsáhlejší, odnesly si
z něho děti alespoň některé z předložených
vědomostí, získaly další zkušenosti z práce
ve skupině a snad alespoň trochu pochopily
propojení minulosti a důsledky či důležitost
historických událostí pro současnost. Jsme
přesvědčeni, že historie by neměla být opomíjena. Rád bych touto cestou poděkoval všem
pedagogům, kteří se do projektu zapojili, vedení školy za umožnění jeho realizace a dětem
za jejich pilnou a odpovědnou práci. Výsledky

společně připravili Andrea Pavelcová, Nela,
Matěj a David Fiedorovi.

Text a foto: Lucie Nohlová

Osmičková výročí aneb Historie neusíná

Tradiční Hasičský bál

V sobotu 19. ledna se opět po roce konal tradiční
Hasičský bál. Jako místo jsme opět zvolili hostinec
Ondráš a můžeme zhodnotit, že se současným
provozovatelem byla dobrá komunikace a spolupráce. I když jsme museli zvýšit cenu za vstupenky,
neboť všechny náklady na organizační a technické
zajištění se postupně také zvyšují, byly vstupenky
do hlavního sálu prodány za několik dnů a museli
jsme rozšiřovat místa i v prostorách výčepu.
Jsme rádi, že se našeho bálu zúčastnilo přes
100 osob, včetně nemalého počtu „přespolních“.
Svou roli v tom určitě sehrála skutečnost, že
opět po roce jsme měli objednanou kapelu Stenly Band pana Stavinohy. S touto kapelou byla
v roce 2018 vysoká spokojenost a toto se potvrdilo i v roce 2019, kdy kapela přijela v rozšířeném
složení (doplněno o bubeníka). Jednotliví členové
jsou multifunkční, takže se prakticky se všemi hudebními nástroji vzájemně prostřídali.
Tanečníci se začali scházet již od 18. hodiny,
oficiální začátek hudebního doprovodu byl od 19.
hodiny. Po první sestavě skladeb provedl zahájení
starosta Sboru dobrovolných hasičů Zdralek, při-

vítal přítomné, poděkoval sponzorům a popřál příjemnou zábavu. Pak již pokračovala postupně jednotlivá vystoupení a krátké přestávky „na kalíšek“.
Lidé mohli také povečeřet, výběr v ceně vstupenky
byl ze tří jídel. Žádné reklamace jsme nezaznamenali, jídlo bylo chutné. V průběhu tance i přestávek
bylo možno zakoupit lístky do tomboly. Její losování začalo ve 23 hodin. I když jsme celkově vylosovali cca 120 cen, jejich vyzvedávání a losování
dalších bylo velmi pružné (lidé mohli vyhrát jak
symboličtější ceny, tak i hodnotnější ceny, např.
sadu vín, domácí spotřebiče nebo nářadí do dílny,
palivové dříví apod.). Troufáme si konstatovat, že
každý stůl měl někoho, kdo si pro cenu přišel.
Taneční zábava trvala až do třetí hodiny ranní,
jak bylo nahlášeno na obecní úřad. Na závěr zbývá
poděkovat sponzorům, provozovatelům hostince
a členům SDH Janovice, kteří tuto společenskou
akci připravili. Velký dík pak patří všem, co přišli,
a také občanům, kteří janovickým hasičům finančně přispěli na jejich činnost a na pořádání plesu.
Těšíme se všichni na rok 2020.  Martin Zdrálek

Foto: Lukáš Plánička

jejich snažení a ponoření se do projektu bude
možno zhlédnout v prostorách školy – v prostoru schodiště mezi prvním a druhým patrem staré budovy. Součástí oné malé výstavy budou
rovněž výtvarná díla žáků loňské 8. a 9. třídy,
s nimiž jsme se umístili na druhé příčce v mezinárodním projektu Vím, co se stalo realizovaném Židovským muzeem v Praze.

Lukáš Michael Pitřík

Bílá

19. ročník Bílanské valašky

V sobotu 23. února se na jižní sjezdovce uskutečnil 19. ročník závodu v obřím slalomu obyvatel
obcí Bílá a Staré Hamry. Nakonec se závodilo
jen v šesti kategoriích, do kategorie „dívky 9–16“
a „ženy nad 45 let“ se nepřihlásila žádná závodnice. V kategoriích obyvatel Bílé a Starých Hamer
soutěžilo celkem 25 závodníků a v kategorii hosté
24 závodníků.
První tři v každé kategorii obdrželi medaili, pohár s diplomem a věcnou cenu. Všichni závodníci
byli také odměněni tradiční perníkovou valaškou.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu 19. ročníku závodu „Bílanská valaška“ podíleli.
Medailové umístění:
Děti do 8 let
1. Iva Nakládalová
01:36,62
2. Viktor Lang
02:02,67
3. Samuel Šimeček
02:12,19
Chlapci 9-16 let
1. Josef Nakládal
01:24,86
2. Daniel Káňa
01:43,83
3. Jan Liška
01:48,01
Ženy 17-45 let
1. Veronika Krňová
01:36,63
2. Pavla Langová
01:49,09

Muži 17-45 let
1. Tomáš Kubačák
01:28,64
2. Igor Kubačák
01:32,03
3. Petr Kaděrka
01:51,30
Muži nad 45 let
1. Ladislav Krňa
01:38,36
2. Tomáš Večeřa
01:43,46

3. Draženko Šimeček
01:46,99
Hosté
1. David Lalošák
01:21,77
2. Přemysl Bílý
01:22,50
3. Jiří Pirochta
01:22,86
Kompletní výsledkovou listinu najdete
na webových stránkách obce www.obecbila.cz.

Potkávejme se – třeba v pyžamu

Bílá

Příprava monografie obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry

Vedení obcí Bílá, Ostravice a Staré Hamry již
před časem iniciovalo přípravu společné monografie, která by měla zevrubně mapovat historii
těchto tří lokalit. Knihu autorsky připravuje tým
odborníků pod vedením historika PhDr. Davida
Pindura, Ph.D. (Muzeum Těšínska). Vydáním
této publikace bylo pověřeno třinecké nakladatelství WART Henryka Wawreczky, které dlouhodobě vydává publikace se vztahem k minulosti Beskyd.
Obecní úřady dotčených obcí i autoři připravované publikace k vám touto cestou i nadále
směřují prosbu o spolupráci formou zapůjčení
dobových fotografií či negativů (příp. diapozitivů atp.) z rodinných archivů, jakéhokoliv
dalšího vhodného obrazového i písemného
materiálu vztahujícího se k dějinám Bílé,
Ostravice a Starých Hamer a životu v dávné i nedávné minulosti. V případě zapůjčení
tohoto materiálu, jenž vám bude po digitalizaci
v pořádku vrácen, bychom uvítali co nejpřesnější
popis jejich obsahu, který pak usnadní další práci s tímto materiálem. Zároveň bychom taktéž
uvítali kontakty na pracovníky či provozovatele
někdejších rekreačních zařízení a podniků v dané
oblasti. Uvedené podklady je možno předat
na obecních úřadech v Bílé, Ostravici a Starých

Hamrech, případně se spojit přímo s D. Pindurem
a H. Wawreczkou na níže uvedených kontaktech
až do poloviny roku 2020.
V uplynulých dvou letech probíhal a stále probíhá intenzivní archivní výzkum členů autorského kolektivu především v olomoucké pobočce
Zemského archivu v Opavě, v níž je deponován
cenný písemný materiál k minulosti naší oblasti
z někdejšího obsáhlého archivu olomouckého
arcibiskupství. Zároveň bádáme po minulosti
naší oblasti především ve Státních okresních
archivech ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně,
Zemském archivu v Opavě a jinde.
Věříme, že připravovaná kniha, která by měla
poprvé obsáhleji mapovat společnou historii našich horských obcí, potěší každého z vás. Zároveň touto cestou děkujeme všem, kteří již nabídli
svou pomoc a poskytli nejrůznější podklady. Jedná se o řadu zdejších občanů, rodáků či osob,
které mají k naší oblasti dlouhodobě vřelý vztah.

Za přípravný tým
 Ing. Tomáš Kubačák, starosta obce Bílá

(starosta@obecbila.cz; 724 179 143)

PhDr. David Pindur, Ph.D.
 (david.pindur@muzeumct.cz; 558 761 228)

Henryk Wawreczka

(wart.wart@seznam.cz; 602 749 070)

Žijeme v době, která je uspěchaná a lidé mají
málo času se potkávat, proto každá akce, která
podpoří setkání občanů, je vítána. Nápad uspořádat pyžamovou párty u nás na Bílé vznikl jako
plán kulturní a sportovní komise.
Tato akce byla v minulosti pořádána na Starých Hamrech, kde jí pořádali hasiči a členové
sboru. Bohužel v časové náročnosti a pro pořádání jiných akcí tato akce upadla do pozadí a následně už nebyla obnovena. Poslední 3. ročník
proběhl v roce 2011. V naší obci se zrodila myšlenka obnovit tuto akci za účelem sblížení občanů. Není náhodou, že termín této akce byl stanoven na 9. 2., jelikož v tomto termínu se konal
Bílanský bál, který se v letošním roce uskuteční
9. 3. v hotelu Bauer. Pyžamová párty byla zahájena v 19.00. Během celého večera nám hrál
skvělý DJ Adam, který měl za úkol vyhovět všem
věkovým skupinám, což se mu povedlo. O občerstvení na baru se postarali bratři Blažkové, kteří si
připravili míchané nápoje různých druhů. Připravena byla rovněž bohatá tombola, všem sponzorům patří velký dík. Proběhlo slosování o nejlepší
pyžamo, které vyhodnotili členové kulturní komise. Celá akce probíhala do ranních hodin.

Přehled bohoslužeb
v kostele sv. Bedřicha
3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3.
vždy v 10.30.

Informace ke kotlíkovým dotacím
Od 1. 9. 2022 bude zakázáno používat kotle
1. a 2. emisní třídy.
Od 6. 2. 2019 Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil třetí a současně poslední
výzvu na poskytnutí tzv. „kotlíkové dotace“
z rozpočtu MSK.
Dotace se bude poskytovat na:
• kotel na biomasu (peletky) – automatický,
s ručním přikládáním
• plynový kondenzační kotel

• tepelné čerpadlo
V případě, že občané nemají finanční rezervu na výměnu kotle, bude možné požádat obec
o tzv. předfinancování (bezúročnou půjčku).
V případě, že uvažujete o výměně starého
nevyhovujícího kotle za nový, sdělte tuto skutečnost na obecní úřad s tím, zda budete žádat o předfinancování nebo provedete úhradu
z vlastních zdrojů. Své požadavky nahlaste
na obecní úřad do pondělí 18. 3. 2019.

Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN 2019
pondělí 4. 3.
– pátek 8. 3.

TÝDEN DESKOVÝCH HER
knihovna

pondělí 4. 3.
9.00 – 16.00

FARMÁŘSKÉ TRHY
před obchodním domem OMMA
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Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN

úterý 5. 3.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 MASKY NA KARNEVAL
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 7. 3.
17.00

Beseda s Michaelem Žantovským, ředitelem knihovny V. Havla v Praze, bývalým
mluvčím a poradcem V. Havla, senátorem a velvyslancem ČR v USA, v Izraeli a Velké
Británii.
Gymnázium, nám. T. G. Masaryka 1260, učebna fyziky
vstupné 20 Kč

čtvrtek 7. 3.
18.00

Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
KRÁSY IRSKA
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč

sobota 9. 3.
19.00

SPORTOVNÍ PLES ANEB DOKOLA BEZ KOLA
Hraje legendární kapela Sagar. Vstupenky v prodeji v TIC.
velký sál Kulturního centra

úterý 12. 3.
17.00

Beseda
MOCNÉ A NEMOCNÉ VZTAHY
knihovna

čtvrtek 14. 3. MOZKOVÝ JOGGING
17:30
Workshop v Národním týdnu trénování paměti.
knihovna
pátek 15. 3. – LEGIO VLAK
neděle 17. 3. nádraží FnO
sobota 16. 3.
19.00

REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ TGM
velký sál Kulturního centra

pondělí 18. 3. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 19. 3.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 JARNÍ VĚNEC
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

Název akce je „Václav Havel tady a teď –
beseda s Michaelem Žantovským“. Michael
Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla, je
ale mužem více profesí: překladatel, novinář,
spisovatel, tiskový mluvčí, poradce prezidenta,
diplomat. Také proto je možné s ním zavést řeč
na tak rozmanitá témata, jakými jsou například
moc a bezmoc občanské společnosti, nárůst
extremismu a populismu, úskalí a radosti překladatelského řemesla, imigrantská krize, nebo
zda se Václav Havel opravdu setkal s Woody
Allenem… Setkání kombinuje moderovaný rozhovor a dotazy z publika.
Vstupné na přednášku je 20 Kč, studenti
gymnázia mají vstup volný.

Mariášový turnaj v Janovicích

V neděli 24. února se sešlo v restauraci Ondráš v Janovicích 27 hráčů mariáše, aby již podruhé v letošním roce poměřili své síly v této krásné
hře. Nejlepší formu tentokrát prokázal a vítězem
turnaje se stal Milan Smuž z Bystrého.
Na druhém místě se umístil Bohdan Petr

Monografie Antonína Kroči zaujme
Při výčtu jmen umělců-malířů širšího Ostravska a Valašska nenajdeme mezi přáteli umění
nikoho, kdo by neznal jméno ak. mal. Antonína
Kroči (2. 10. 1947), spojeného s Janáčkovými
Hukvaldy.
Zaujal svými výstavami v regionu již koncem
sedmdesátých let minulého století, po absolvování akademie v Praze. V jeho díle se výrazně
uplatnily podněty expresionismu, který navazuje na tradici počatou fantazijními kompozicemi
Jamese Ensora, přes řadu dalších významných
autorů, kteří se snažili proniknout do hloubky
lidské psychiky a souvisejících existencionálních souvislostí. Jak dokazuje současná výstava německých autorů v GVU Ostrava nazvaná
Deset, jde hlavě o německé prostředí, které trvale poznamenal tento silný intelektuální proud.
V českém kontextu je poměrně vzácný, nebo
alespoň se neprojevuje v tak intenzivním prožitku
jako v díle Antonína Kroči. Jeho tvorba je divoká,
často až brutální, silně ovlivněná vnitřním prožitkem, nekorigovaná žádnými trendy ani ohledy
na prostředí. Autor se po létech působení v Praze
usadil ve svém rodném Dolním Sklenově –Hukvaldech a od roku 1989 získal jako ateliér starou
školu v sousedních Rychalticích, kde vybudoval
za podpory obce, se svou ženou – malířkou Miladou Polianovu – známou Galerii Antonína Kroči.
Osvícené vedení obce Hukvaldy, které podporuje své rodáky (např. J. V. Sládka) ve středu 30.
ledna jmenovalo malíře Antonína Kroču svým
čestným občanem a zároveň vydalo jeho první
monografii nazvanou Antonín Kroča: Malíř života
a duše. Sličná práce jistě zaujme zájemce o to-

hoto malíře, jehož tvorba se zařadila významně
i do kontextu českého výtvarného umění. Předmluva přináší stručnou uměleckou charakteristiku
malíře od jeho znalce Petra Beránka. Závěr práce
obsahuje věcnou biografii umělce a jeho životních
peripetií, klíčových výstav a jeho nejbližších a rodiny. Následuje přehled realizací v architektuře
a veřejných prostorách, přehled samostatných
výstav a účastí na kolektivních výstavách, podrobné zastoupeních ve sbírkách galerií a muzeí
v Česku a výběr z literatury. Texty připravila Michaela Hrstková. Jádro práce tvoří výběr maleb

a kreseb z umělcovy tvorby řazený do tematických celků: Žena/akt, Portréty, Krajina, Potoky,
Kompozice a Kytice, doplněných poezií malířovy
přítelkyně básnířky a malířky Heleny Sládkové.
Výběr prací respektuje, pokud je to možné při
umělcově intenzivní a dlouholeté tvorbě na 158
stranách, i vývojový kontext tvorby. Knihu distribuuje obec Hukvaldy, která ji vydala za finanční
pomocí Moravskoslezského kraje a řady sponzorů. Vzhledem k významu umělce se jistě záhy objeví ve všech místních knihovnách a potěší i řadu
majitelů umělcových prací. 
K. Bogar

Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2019, pořádaných frýdlantským Kruhem přátel
hudby (KPH). Proběhne ve středu 20. března
v 18.00, tentokrát v Janáčkově síni, a je dalším
koncertem cyklu koncertů frýdlantských rodáků
nebo hudebníků, kteří mají k našemu městu
blízko. Takový koncert zařazujeme do plánu
sezón už více let a bývá velmi úspěšný. Letos
vystoupí pěvecké sbory, které působí v našem
městě, pěvecký sbor Janáček, Echo a pěvecký
sbor frýdlantského gymnázia.
Tradice pěveckých sborů ve Frýdlantě n. O.
je velká. Sbor Janáček byl založen už v roce
1929, letos tedy slaví kulaté a úctyhodné výročí devadesáti let činnosti! Koncert bude tedy
zároveň oslavou tohoto krásného výročí. Současný sbor na gymnáziu pokračuje v činnosti
od začátku 90. let. Pěvecké sdružení Echo bylo

založeno v roce 2003, je tedy nejmladší, ale
má se velmi k světu! Mimo jiné už vydalo své
vlastní CD.
Při úvahách o hudbě v našem městě nemůžeme zapomenout na další velkou tradici – dechových orchestrů – ve které dnes pokračuje
Dechový orchestr Frýdlantského hudebního
spolku. Vzpomeňme také na mnoho profesionálních hudebníků s kořeny ve Frýdlantě n. O.
Jedním z nich byl Štěpán Kotek, který hudební
život u nás zásadně obohatil založením cimbálové muziky Kotci v roce 1972 (Kotci nás tedy
těší krásnou hudbou už 47 let). Přidejme ještě –
z jiného hudebního soudku – řadu frýdlantských
rockových kapel a bluegrassové Ptačoroko.
A mnoho krásných akcí z tradičních červnových
Svátků hudby, organizovaných městem. A také
tradici 15 let činnosti našeho Kruhu přátel hudby (se 115 krásnými koncerty klasické hudby,

šesti koncerty z cyklu „Mezi žánry“ a s 20 poslechovými pořady). A tak se zdá, že Frýdlant
nad Ostravicí hudbou opravdu žije, možná víc,
než si běžně uvědomujeme. (S omluvou těm
muzikantům, na které jsem ve výčtu zapomněl).
Zveme vás tedy na ochutnávku hudby
z Frýdlantu, tentokrát v žánru pěveckých sborů. 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. Jako každoročně máte možnost před začátkem úvodních koncertů sezóny
koupit si i na sezónu 2019 členskou průkazku
KPH (300/200 Kč) pro výrazně zlevněné vstupné nebo abonentní vstupenku (500/350 Kč) pro
vstup na všechny akce sezóny zdarma; obě
průkazky jsou přenosné.

Za výbor KPH J. Svoboda

Koncert pěveckých sborů Kruhu přátel hudby

Setkání s Michaelem Žantovským

Zveme vás na další zajímavou akci, která
pro veřejnost proběhne v podvečer na frýdlantském gymnáziu. Po loňské přednášce
o globálním oteplování s odborníkem z nejpovolanějších, klimatologem dr. Tolaszem, nabízíme setkání s Michaelem Žantovským, bývalým mluvčím a poradcem prezidenta Václava
Havla, senátorem, velvyslancem ČR v USA,
v Izraeli a ve Velké Británii, v současné době
ředitelem Knihovny Václava Havla v Praze.
Beseda se koná ve čtvrtek 7. 3. od 17.00
do asi 18.30 v učebně fyziky na gymnáziu,
nám. T. G. Masaryka 1260 (nebojte se, ve škole nezabloudíte, na místo vás doprovodí naši
studenti).

Kultura, sport

z Kunčic pod Ondřejníkem a jako třetí skončil
Zdeněk Dlouhý z Frýdlantu nad Ostravicí. Další
turnaj ze série Mariáš Tour 2019 se bude konat
v restauraci Vlčárna na Pstruží 24. března. Přijďte
mezi nás strávit příjemné odpoledne a pobavit se
při tomto ušlechtilém sportu.  Miroslav Šálek

Pěvecké sdružení Echo se má velmi k světu.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ ve frýdlantské knihovně

Březen je již tradičně označován jako měsíc
knihy a čtenářů. Každoročně se k celostátní
kampani na podporu čtení a čtenářství připojuje
i frýdlantská knihovna, která letos bude organizovat hned několik akcí jak pro širokou veřejnost, tak děti ze základních a mateřských škol.
Největším tahákem bude beseda a autorské
čtení s meziříčskou spisovatelkou Alenou Mornštajnovou (19. 3.), autorkou knih Hana, Hotýlek
a Slepá mapa. O mocných a nemocných vztazích, o tom, jak se k sobě vzájemně chováme,
přijde mluvit terapeutka Adéla Mia Filippi (12.
3.). O jarní detoxikaci organismu si můžete přijít poslechnout 26. 3. Besedy začínají v 17.00
hodin. Čeká nás také již tradiční workshop trénování paměti, kterým se knihovna připojuje
k Národnímu týdnu trénování paměti (14. 3.)
a v neposlední řadě Kvízový večer (21. 3.) – týmová vědomostní soutěž. Začátek těchto dvou
akcí je v 17.30 hodin. Je také možnost přihlásit
se do individuálních počítačových kurzů.
Pro děti bude na konci března probíhat
Noc s Andersenem – s honbou za pokladem,
čtením a spaním v knihovně. Přijede také
pan Daniel Vydra, scénárista s komiksovým
workshopem. Všichni si pak mohou přijít za-

hrát do knihovny deskové hry.
Nezapomínáme ani na ty, kteří do knihovny
zatím nechodí. V posledním březnovém týdnu
budou mít noví čtenáři registraci do knihovny
na rok zdarma a pro ty, kteří mají nějakou upomínku, bude vyhlášena amnestie.
Po celý rok máme v knihovně přístup k Wi-

-Fi, k dispozici jsou počítače se skenerem,
tiskárna, denní tisk. Pořádáme bazary knih,
provozujeme knihobudku. K využívání těchto
služeb není nutná registrace do knihovny.

Těšíme se na vás v knihovně!
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KINO
pá 1.3. od 18:00, so 2.3. od 19:00, st 6.3. od 19:00,
so 16.3. od 17:00, út 19.3. od 19:30 a so 30.3. od 19:30

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! 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.
pá 1.3. od 20:00 a út 12.3. od 19:30

VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
USA, horor/thriller, nevhodný do 12 let, délka 100 min, cena 120,-,
Cinemart, titulky
Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož konci vás někdo zabije? Může! Třeba to, že tuhle noční můru porazíte,
pak nějaký čas spokojeně žijete a najednou bum, ona se vrátí. Rež. Ch.
Landon.
so 2.3. od 15:00, ne 10.3. od 15:00 a st 20.3. od 17:00

LEGO® PŘÍBĚH 2

USA/Austrálie/Dánsko/Kanada, animovaný, přístupný bez omezení, délka 107
min, 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 2.3. od 17:00, pá 8.3. od 18:00 a so 16.3. od 19:00

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI
Francie, komedie, nevhodný do 12 let, délka 98 min, cena 120,-, Cinemart,
titulky
Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý z nich
k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby jim
mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Rež. P. de Chauveron.
ne 3.3. od 15:00, st 6.3. od 17:00, so 9.3. od 15:00
a ne 17.3. od 15:00

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.
ne 3.3. od 17:00, út 5.3. od 19:00, pá 8.3. od 20:00
a út 19.3. od 17:00

BOHEMIAN RHAPSODY

FRÝDLANT N.O.
BŘEZEN 2019

út 12.3. od 17:00 a ne 17.3. od 17:00

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
VB/USA, drama/životopisný, nevhodný do 12 let, délka 111 min, cena 110,-,
Bioscop, titulky
Fascinující příběh ženy, která svými erotickými romány šokovala pařížskou
společnost v první polovině 20. století. Rež. W. Westmoreland.
st 13.3. od 17:00, so 16.3. od 15:00 a ne 31.3. od 15:00

PSÍ VELIČENSTVO

Belgie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 120,-,
Bioscop, dabing
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí
stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během
které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství. Rež. B.
Stassen.
pá 15.3. od 20:00 (titulky)
st 20.3. od 19:00 a so 23.3. od 17:00 (dabing)

SKLENĚNÝ POKOJ

ČR/SK, drama, nevhodný do 12 let, délka 104 min, cena 130,-, Bioscop
Film, inspirovaný dramatickými událostmi 20. století, i zrodem ikonického
architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Rež. J. Ševčík.
pá 22.3. od 20:00, út 26.3. od 19:00 a so 30.3. od 17:00

PAŠERÁK

USA, krimi/drama, nevhodný do 15 let, délka 116 min, cena 130,-, Vertical
Ent., titulky
Příběh Earla Stona, který se stal nejstarším pašerákem drog v historii.
Rež. C. Eastwood.
so 23.3. od 15:00, st 27.3. od 17:00 a so 30.3. od 15:00

KOUZELNÝ PARK

USA/Španělsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 85 min,
cena 120,-, Cinemart, dabing
Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě.
Ve své fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný park je animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí
snít. Rež. J. Appelbaum, A. Nemec.
so 23.3. od 19:00, ne 24.3. od 17:00, st 27.3. od 19:00
a pá 29.3. od 18:00

LOVEní

ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 100 min, cena 130,-, Bontonfilm
Hlavní postavě nové české komedie s tváří Ester Geislerové sice uteče ženich přímo od oltáře, s pomocí živelné kamarádky se ale vrhne do randění,
aby našla novou lásku. Rež. K. Janák.
pá 29.3. od 20:00 a ne 31.3. od 17:00

MY

VB/USA, hudební/životopisný, nevhodný do 12 let, délka 134 min, cena 120,-,
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.

USA, horor, nevhodný do 15 let, délka 121 min, cena 120,-, Cinemart, titulky
Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší čtveřice vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani omylem. V podání oscarového
scenáristy a režiséra Jordana Peelea jde o naprostý originál, který diváky
smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč. Rež. J. Peele.

út 5.3. od 17:00, so 9.3. od 17:00 a pá 22.3. od 18:00

BIO SENIOR

LÉTO S GENTLEMANEM

ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 98 min, cena 110,-, Bioscop
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti. Jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu. 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.

čt 14.3. od 10:00

CHATA NA PRODEJ
ČR, komedie/drama, délka 77 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB
ne 3.3. od 19:30

ROMA

Mexiko/USA, drama, nevhodný do 15 let, délka 135 min, cena 120,(FK 100,-), Netflix, titulky
Tvůrce Gravitace, Potomků lidí a Mexické jízdy, držitel Oscara Alfonso Cuarón, přichází se svou nejpůsobivější vizí. ROMA právě u nás v kině a na
Netflixu.
ne 10.3. od 19:30

ZELENÁ KNIHA
USA, drama/komedie/roadmovie, nevhodný do 12 let, délka 130 min, cena
100,- (FK 80,-), Aerofilms, titulky
Originální komedie Zelená kniha (Green Book) získala tři Zlaté glóby a patřila k největším favoritům letošních Oscarů. Režisér Peter Farrelly (Blbý
a blbější; Já, mé druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i nejvtipnějších filmů roku.
ne 17.3. od 19:30

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
Francie/Island/Ukrajina, akční/komedie/thriller, nevhodný do 12 let, délka 101
min, cena 110,- (FK 90,-), Film Europe, titulky
Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, nebo
adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná „zenová teroristka“ ve šťavnatém, ironické, nádherně nasnímaném a lahodně nazvučeném filmu.
ne 24.3. od 19:30

ŠŤASTNÝ LAZZARO
Itálie, drama, nevhodný do 12 let, délka 125 min, cena 100,- (FK 80,-),
Aerofilms, titulky
Lazzaro je mladík tak dobrosrdečný a upřímný, až se některým lidem zdá
hloupý. Jako jediný je však díky tomu schopen prožít skutečné štěstí. Magický film Alice Rohrwacherové skládá působivou poctu klasické kinematografii, z festivalu v Cannes si odvezl Cenu za nejlepší scénář.
ne 31.3. od 19:30

MÁME NA VÍC
ČR, dokument, přístupný bez omezení, délka 73 min, cena 110,- (FK 90,-),
Pilot Film
Nejznámější český textař Michal Horáček neúspěšně kandidoval na prezidenta. Zákulisí předvolební kampaně poprvé otevřeně a exkluzivně odkrývá
film, který natočil režisér Robin Kvapil, jeho tehdejší poradce.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM
út 26.3. od 17:00

KARKULKA A SEDM TRPASLÍKŮ
ČR, animovaný, délka 56 min, cena 70,- (děti a FK 50,-), Anifilm Distr.
Pásmo představuje tradiční i nové pohádky, jak je neznáte. Autoři z řad nastupující generace domácích animátorů originální hravou formou a každý
po svém zpracovali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková témata.

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM
pá 8.3. od 15:30

PRVNÍ ČLOVĚK
USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 141 min, cena 50,- (studenti a FK
70,-), Cinemart, titulky
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. Dramatický příběh
letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien Chazelle,
který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga.

so 9.3. od 19:00 a st 13.3. od 19:00 (titulky)
ne 10.3. od 17:00 a pá 15.3. od 17:30 (dabing)

CAPITAN MARVEL

USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 128 min, cena 120,-,
Falcon
Film sleduje příběh Carol Denversové, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi dostihne válka mezi dvěma mimozemskými rasami, Denversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo
v srdci konfliktu. Rež. A. Boden, R. Fleck.

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

Lumír Matula,
oprava elektroniky

RENOVACE STŘECH A FASÁD
Provádíme:
Vysokotlaké čištění střech fasád a jiných povrchů
vodním paprskem 250 bar.
Vysokotlaké lakování kovových konstrukcí,
betonových konstrukcí a dřevěných konstrukcí.
Nátěry fasád a střech vysokotlakým stříkacím
strojem GRACO, WAGNER a STORCH.
Práce provádíme z lana, lezeckou technikou
nebo z hydraulické plošiny.

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

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

Doprava a rozpočty zdarma.
Příjmáme objednávky na rok 2019.
info@barvadomova.cz www.barvadomova.cz
tel. 730 508 310 p. Hanke
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