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Na medvědy v Beskydech není stát příliš připraven
BESKYDY – V posledních měsících se
stal medvěd v Beskydech doslova fenoménem, když opustil obvyklé vzorce chování
a místo volání divočiny slyšel spíše na výdobytky civilizace. Tak se stalo, že z oblasti
Bílé, Starých Hamer a Ostravice doputoval
až za humna Frýdku-Místku. Ukázalo se při
tom, že stát nemá zcela vyjasněné mechanismy a postupy, jak na lidem stále bližší
přítomnost šelmy reagovat.
Došlo to tak daleko, že obyvatelé Starých Hamer, kteří se měli s medvědem tu
čest potkat na deset metrů od chalupy, kde
mají včelín, začali bít na poplach, protože
nechtěli být vydáni medvědovi na pospas.
Cítili se ohroženi na životech, a proto důrazně žádali o odchyt medvědů a jejich přesunutí jinam. Do toho přicházely bizarní reakce
ochranářů, kdy Václav Tomášek z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, z regionálního
pracoviště Správy CHKO Beskydy, komunikoval v tom smyslu, že „především medvěd
dosud žádného člověka nenapadl, a proto

nemůžeme jeho chování hodnotit jako nebezpečné nebo život ohrožující. Technicky
vzato je to podobné, jako žádat o zatčení
člověka, který by se po cestě kolem vašeho domu projížděl několikrát denně na kole
a zdál by se vám podezřelý. Dokud by dotyčný něco protiprávního neučinil, nemohl
by být stíhán...“
Tlak místních se tak logicky vystupňoval, a tak starostka Starých Hamer Eva
Tořová „žhavila dráty“ na všechny strany
a komunikovala se všemi, kteří mohli situaci nějakým způsobem vyřešit. „Rozhodně
se ukazuje, že stát není na tuto záležitost
nijak připravený, že se neví, kdo je v této
věci kompetentní a hlavně odpovědný,“
poukázala starostka, která mimo jiné komunikovala s CHKO, Ministerstvem životního
prostředí ČR a krajským úřadem. Podařilo
se jí i zorganizovat besedu Medvěd hnědý
v Beskydech, na kterou byli kromě obyvatel
Bílé a Starých Hamer pozváni i ochranáři
a zástupci kompetentních institucí.

Ochráncům přírody se podařilo mezitím
medvěda odchytit a dostal telemetrický obojek, aby jeho pohyb mohl být monitorován.
Výdobytek techniky jako by jej ale inspiroval
k postupu blíže civilizaci, a tak šelma s nasazeným monitorovacím obojkem, vypuštěná zpět do přírody, opustila Beskydy a zamířila na Hukvaldy a do masivu Palkovických
hůrek.
Lidem zatím nezbývá než s přítomností vzácné šelmy počítat. Turisté by neměli
opouštět frekventované trasy a nechávat při
procházkách volně pobíhat psy. Nedoporučuje se také pokoušet se medvědici vyhledávat nebo při náhodném setkání fotit. Když
k němu (nedej Václave Tomášku) dojde, je
lépe zachovat klid, vyhnout se přímému pohledu do očí, zůstat stát a nechat medvěda
odejít. Rozhodně není vhodné utíkat. Chovatelům hospodářských zvířat se doporučuje zabezpečit je tak, aby se nepohybovala
volně v terénu a nestala se tak pro šelmu
zbytečným lákadlem. 
(pp)

Letošní Ladná Čeladná překvapí ještě pestřejším programem
ČELADNÁ – Pátý ročník festivalu Ladná
Čeladná, který se připravuje na 2.–3. srpna
v areálu Základní školy Čeladná, slibuje dva
dny plné hudby, zábavy a jedinečné atmosféry. Vedle hlavních hvězd, jimiž je pražská
skupina Tata Bojs a písničkář a skladatel
Jaroslav Uhlíř, se návštěvníci mohou těšit
i na nejnovější objev české hudební scény – talentovaného Thoma Artwaye. Dále
na tradičně netradiční duo Vasilův Rubáš,
charismatického Davida Krause a v neposlední řadě na polskou hudební skupinu
Hańba, která festival nevšedně oživí. Děti se
mohou těšit na Michala Nesvadbu, praktické
workshopy a další zábavu. Neocenitelným
bonusem festivalu je dobrá nálada umocněná kulisami malebných Beskyd.
Také u pátého ročníku festivalu Ladná Čeladná se organizátoři vydali cestou hudební
rozmanitosti a žánrové pestrosti. „Jak stálým
návštěvníkům, tak i zcela novým příznivcům
chceme představit co nejširší žánrovou hudební nabídku, netradiční pojetí hudebních
vystoupení i jedinečná spojení hudebních

kultur,“ říká za organizátory festivalu Ladná
Čeladná Jindřich Vaněk s tím, že největšími
hvězdami festivalu letos jednoznačně bude
dnes již legendární pražská skupina Tata
Bojs a písničkář a skladatel populární a filmové hudby Jaroslav Uhlíř, které asi není
potřeba dlouze představovat.
Ladná Čeladná hraje do noty všem generacím. Jedinečnost festivalu spočívá i v péči
o nejmenší návštěvníky, pro které je připraven bohatý kulturní i zábavně-vzdělávací program pod taktovkou skvělého herce a mima
Michala Nesvadby známého zejména z dětského televizního pořadu Kouzelná školka.
„Jsme si vědomi, že děti patří mezi nejpřísnější publikum, a jsme proto připraveni
jim dopřát zvláštní péči i program, aby se
dobře bavily. Když jsou spokojené děti, jsou
spokojení i jejich rodiče,“ říká Jindřich Vaněk s tím, že Michal Nesvadba má pro děti
připraven atraktivní interaktivní program,
kterým je vtáhne do hry, a je připraven se
s dětmi po vystoupení i vyfotit na památku.
Pokud bude někdo z návštěvníků prahnout

Thom Artway. 

Foto: Michal Augustini

po hudebním odpočinku, pak konání festivalu
v beskydském podhůří doslova vybízí k objevování místních přírodních krás, k odpočinku
na břehu řeky Čeladenky, případně k využití
připravené klidové zóny. „Festival Ladná Čeladná dokonale spojuje svět nezaměnitelné
hudby, mnoha nejrůznějších hudebních žánrů a příjemné zábavy pro celou rodinu. Srdečně proto zveme malé i velké návštěvníky.
Věříme, že ani pátý ročník nezklame a opět
si na své přijde úplně každý,“ láká na závěr
za organizátory ředitel festivalu Jindřich Vaněk. 
(Více na str. 11)

Inspirativní kurz pro učitele základních škol ve Frýdlantě
FRÝDLANT – Pod záštitou Odboru školství
a kultury města Frýdlant nad Ostravicí, společnosti Kritické myšlení z. s. a pod vedením
ředitele ZŠ a MŠ Janovice Ivo Tošenovjana
se uskutečnil kurz RWCT (Čtením a psaním
ke kritickému myšlení) pro učitele základních
škol.
Vzdělávání bylo zacíleno pro kantory, kteří
měli zájem rozvinout své portfolio pedagogických dovedností v rámci metod aktivního učení, v oblasti čtenářské gramotnosti odborných
či beletristických textů, plánování vyučovací
hodiny či hodnocení v rámci konstruktivistic-

ké výuky. Základem kurzu byl třífázový model
učení opřený o vnitřní motivaci žáků.
Školení proběhlo v hasičské zbrojnici města Frýdlantu nad Ostravicí v rozsahu 64 hodin
pro 21 pedagogů, kteří přijeli například z Oldřichovic, Třince, Bašky, Janovic, Kopřivnice,
Hnojníka či z Nové Vsi.
Ze zpětných vazeb vyplývá, že kurz byl pro
učitele nejen inspirativní, podnětný a praktický, ale také rozvojový z hlediska obohacení
pro pedagogickou praxi a kreativní pro obsah
výuky.
Velké poděkování vyjádřily jak lektorky, tak

účastníci kurzu hlavnímu organizátorovi panu
řediteli Ivo Tošenovjanovi, nejen za hladký průběh všech setkání, zajištění štědrého
a pestrého programu a občerstvení, ale také
za možnost uskutečnění této pozoruhodné
vzdělávací akce, která probíhala od listopadu
do dubna. Ten přislíbil nejen připravit nový
kurz v dalším kalendářním roce, ale také uskutečnit rozšiřující vzdělávání pro zájemce.
Těší nás, že inspirativní učitelé se mohou
setkávat ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Lektorky Monika Olšáková,

Kateřina Gaszková
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BESEDA O MEDVĚDOVI: Nejen Staré Hamry a Bílá prahnou po informacích.

Den pro pečující na Ostravici
OSTRAVICE – Počet osob, o které je pečováno v domácím prostředí, se každý rok
zvyšuje. Nejen tyto osoby, ale i ti, kteří o ně
pečují, si zaslouží pozornost a pomoc.
Péče o seniora nebo člověka se sníženou
soběstačností je velmi náročná, a to nejen
fyzicky, ale také psychicky. Důležitým faktorem pro poskytování kvalitní domácí péče
je také podpora pečujících od profesionálů.
Chápeme tyto potřeby, a proto Charita Frýdek-Místek uspořádá 31. května první ročník
akce Den pro pečující, který proběhne v hotelu Freud v Ostravici.

Akce pečujícím nabídne bohatý program
plný praktických ukázek a také přednášek.
Naši pracovníci ukáží, jak na polohování
na lůžku, hygienu u ležících osob, základy
rehabilitace, kterou lze provádět doma, nebo
nácviky a ukázky s kompenzačními pomůckami. Zaměříme se také na problematiku dávek
pro pečující a co dělat, když se senior nedokáže podepsat.
K zhlédnutí bude také výstava pomůcek
k péči nebo ukázky aktivizačních činností,
které lze provádět v domácím prostředí. Vstup
na akci je zdarma.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
měsíc květen v mnohých z nás vyvolává smíšené pocity. Jsou to
pocity radosti a štěstí z jarní rozkvetlé přírody, ale i vzpomínky na konec 2. světové války. Tomu však předcházel rok 1939. Před časem
jsme měli možnost se seznámit s projektem Českého rozhlasu, který
upozorňoval prostřednictvím propagačních předmětů na tento pro nás
smutný letopočet, který v nás vyvolává smutek a beznaděj, který nic
neoslavuje, nicméně připomíná…
Má připomínat rok, kdy jsme téměř na padesát let přišli o iluze, svobodu a na samém počátku málem i o národní hrdost. Téměř vždy jsme toto výročí obcházeli s tichou vzpomínkou a raději se vždy těšili z májových dnů konce války. Pokud máme alespoň malinkou šanci se poučit, tak v žádném případě nesmíme zapomínat ani na rok 1939! Byl společně
s válečným obdobím obrovskou zkouškou našeho národa. Dal nám odpovědi, na čem skutečně
záleží. Jen si nejsem jista, zda si dostatečně vážíme míru a komfortu, v němž nyní žijeme. Zda
bychom neměli být více pokorní a vděční za to, jak žijeme. Jména padlých i umučených najdeme
na válečných pomnících. Zastavme se někdy u nich alespoň v tomto období. Určitě je to na místě.
Válečnou tematiku zpracovávali i žáci obou našich základních škol, když se zapojili do projektu
Příběhy našich sousedů. Cením si jejich úsilí i snahy co nejvěrněji prostřednictvím audiovizuální
techniky zachytit vyprávění očitých svědků o životě obyčejných lidí během války. Jak praví klasik,
budoucnost patří jen těm, kteří znají svou historii.
Teplé jarní měsíce nám konečně dovolily „kopnout“ do země a spustit očekávané investiční
���
��������
akce. Již byla zrekonstruována parkovací
plocha
na ul. 5. května, abychom mohli plynule navázat
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������začínáme s dalšími rekonstrukcemi chodníků ve městě,
na opravu ulice Dvořákova. Postupně
rozšiřujeme síť veřejného osvětlení směrem na Lubno, probíhají přípravné práce na dalších projektech. Hlavně řidiči se potýkali s dopravními problémy při výjezdu na silnici I/56 a až do listopadu je čekají další výrazná dopravní omezení ve směru Ostravice i Čeladná. Stavby prostě k létu
patří, nicméně zřejmě jistě všichni předpokládáme, že hlavně nově opravené úseky naší „dálnice“
budou provedeny kvalitně, aby nemusely být zakrátko opět rekonstruovány. Obrněte se prosím
trpělivostí a hlavně dbejte na svou bezpečnost!
Život ve městě doslova „srší“ různými aktivitami. V našich základních školách jsme mohli přivítat nové žáky, děti našich folklórních souborů Chasička a Lašánek nás úspěšně reprezentují
na soutěžích, stejně jako ty ze ZUŠ Leoše Janáčka. Je až neuvěřitelné, že pěvecký sbor Janáček
již oslaví 90 let svého trvání! Všem jeho členům tímto děkuji za propagaci města a přeji mnoho
dalších nadšených posluchačů! Oceňuji i to, že se v letošním roce v rámci akce „Ukliďme Česko“
sešli studenti gymnázia, aby pomohli při úklidu různých lokalit. Snažíme se, aby naše město
rozkvetlo do krásy. Zakládáme okrasné záhony a vysazujeme květiny, které určitě potěší každého kolemjdoucího. Uvítáme, pokud nebudou přesazovány a neskončí v soukromých zahradách!
Přeji vám všem nádherný květen. Ať je barevný, teplý, provoněný rozkvetlými stromy, květinami a sluncem. Přijměte pozvání k jarním procházkám po okolí nebo k návštěvě některé ze
společenských akcí, které pro vás připravujeme!

S úctou Helena Pešatová, vaše starostka
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Den Země na Komeňáku

Město Frýdlant nad Ostravicí,
Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí,
Český svaz bojovníků za svobodu a Kruh přátel hudby

V rámci environmentální výchovy dětí proběhl ve středu 17. dubna na naší škole Den Země.
Tentokrát jsme ho pojali jinak než v minulých
letech. Žáci druhého stupně byli rozděleni do věkově smíšených skupin. Těm jsme říkali „kmeny“.
Vedl je nejstarší žák kmene, tj. deváťák, a všichni
společně plnili zadané úkoly zaměřené na environmentální tematiku. Za splnění pak kmen dostal
semínko jako symbol své budoucí obživy. V závěru pak velitelé semínka odevzdali „Matce Zemi“
a obdrželi od ní informaci o tom, jaké má kmen
šance udržet svůj život na Zemi do budoucna.
Mezi úkoly nechybělo například správné třídění
odpadů, šetrné nakupování, výroba nákupní tašky
ze starého trička nebo určování rostlin s ukázkou
a ochutnávkou jedlých bylinek a květů. K těm
prožitkově nejsilnějším stanovištím žáci řadili problematiku klecového chovu slepic a „setkání“ se
živými slepicemi, které byly z chovu již vyřazeny.
V rámci orientace v historických souvislostech se
členové jednotlivých kmenů zamýšleli nad vývojem lidské stravy a produkcí odpadů v minulosti
a dnes. Žáci také porovnávali rozdíl mezi skladbou
dnešní stravy a potravou našich předků. K jednotlivým ekosystémům naší Země přiřazovali plodiny,
rostliny i živočichy a mohli se tak přesvědčit o rozmanitosti života v různých podnebných pásmech.
A protože k trvale udržitelnému životu neodmyslitelně patří vývoj nových technologií, byla součástí
dne také prezentace funkčních modelů solární
a větrné elektrárny. Žáci tvořili schéma oběhu chemických látek v prostředí, uváděli příklady dopadů
činnosti člověka na krajinu, doplňovali myšlenkovou mapu na téma „energie“ a pracovali s texty.
Kmeny musely nejen uplatnit své znalosti z hodin přírodopisu, fyziky, zeměpisu, dějepisu, angličtiny nebo pracovních činností, ale také si všichni
procvičili své sociální dovednosti při nutnosti vzájemné komunikace a spolupráce, která se nakonec všem líbila a kterou všichni zvládli na jedničku.

Vás srdečně zvou na

Pondělí 6. května 2019
18.00 Slavnostní koncert
operní melodie a scény z oper
Kouzelná ﬂétna,
Figarova svatba a Rusalka
koncert se uskuteční
v Janáčkově síni

Úterý 7. května 2019
10.00 Pietní akt
položení květin u památníku
obětem 2. světové války
na místním hřbitově

Město Frýdlant nad Ostravicí

Jaro v ZŠ T. G. Masaryka – sport i zpěv
Druhý jarní měsíc neměl letos za úkol jenom docela pozdní oslavu Velikonoc, ale pro
nás ve škole přinesl i několik významných
okamžiků. Než jsme završili 3. čtvrtletí školního roku 2018/19, proběhl nejdříve Den zdraví
a poté velmi důležitý zápis do 1. tříd. Do toho
všeho se ještě vešla spousta úspěšných soutěží a olympiád, z nichž dnes bychom se rádi
zmínili o našich malých zpěváčcích. Začněme
tedy od začátku.
Světový den zdraví
Letos 7. dubna jsme si opět připomněli jeden
významný den, a to Světový den zdraví. My
na Tégeemce jsme jej oslavili o malinko dříve,
konkrétně v pátek 29. března. Šesté ročníky navštívily sportovní a relaxační centrum nedaleko
školy, kde si děti mohly vyzkoušet squash nebo
fitness (samozřejmě bez závaží), míčové hry.
Následovalo svlažení v bazénu. Ve sportovních
klubech Na Harcovně a Imrvére si vyzkoušely
i bowling. Sedmé ročníky se vydaly na výlet
do nedaleké Ostravy. Program byl rovněž bohatý, i když organizačně náročný. V ranních hodinách žáci navštívili Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih, kde se seznámili s prací hasičů
a policistů. Program děti zakončily v centru IZS
Moravskoslezského kraje. Tento systém je považován za jeden z nejmodernějších v Evropě.
Pro osmé ročníky učitelé připravili program
v prostorách školy. V jedné tělocvičně žákům
vysvětlovaly pravidla první pomoci sestřičky
z frýdecké nemocnice. Druhá tělocvična byla
zaměřena na sport. Na žáky devátých ročníků
také čekala spousta různorodých a zajímavých
činností. Nejdříve žáci absolvovali přednášku
týkající se zdravé stravy s výživovou poradkyní.
Následovalo uplatnění nově nabytých znalostí v praxi. Žáci si totiž ve školních kuchyňkách
vyzkoušeli připravit zdravé pokrmy. Tím ale den
nekončil. Po těchto aktivitách se žáci 9. ročníků
přesunuli do prostor sokolovny, kde například
absolvovali lekci na balanční podložce zvané
bosu nebo různé relaxační techniky.
Všechny zmíněné aktivity jednotlivých roční-

ků 2. stupně měly jedno společné. Snažily se
upozornit na to, jak je důležité starat se o sebe,
zlepšovat kvalitu lidského života a hlavně uvědomění si prevence jako prvotního kroku při
ochraně zdraví.
Následující dny se již nesly ve znamení přípravy zápisu do 1. tříd. Ten se konal ve čtvrtek
11. dubna a přilákal do naší ZŠ TGM 59 budoucích prvňáčků i se svým dospělým doprovodem.
V duchu letošního tématu Jsme na jedné lodi
proplouvali malí adepti povinné školní docházky
jednotlivými zastaveními, kde nejen ukazovali
své dosud nabyté vědomosti a dovednosti, ale
také se mohli pobavit a hlavně zapsat. Jsme
moc rádi, že počet příchozích opět potvrdil zájem o elementární výuku u nás v Tégeemce
a děkujeme všem, kteří k nám přišli. Věříme,
že se jim bude u nás líbit nejen na začátku, ale
po celých devět základních školních let.
Pěvecká soutěž
O soutěži zpěváků dětských folklórních souborů ZPĚVÁČEK 2019 píše paní učitelka Jana
Vaňková: V prvním kole této tradiční pěvecké
soutěže, která se konala na Lidové konzervatoři
v Ostravě 7. března, postoupilo z Chasičky pět
zpěváčků z šesti.
Druhé kolo prestižní soutěžní přehlídky se
konalo v sobotu 6. dubna v Divadle loutek
Ostrava. Za Chasičku vystoupily s písněmi
z našeho regionu tyto děti: Agáta Němcová
6.A, Jana Dudková 6.B, Markéta Vaculová
4.B, Viktorie Vaňková 3.A a Anežka Eliášová
1.A. Zpěváčky doplnil také vynikající klavírista, korepetitor a cimbalista Josef Eliáš z 9.C.
Na čistotu zpěvu, pódiový projev a celkovou
hudebnost dětí dohlížela porota složená z pěti
zkušených a renomovaných lektorů z Ostravy
a okolí v čele s panem Zdeňkem Toflem, redaktorem Českého rozhlasu Ostrava. Konkurence
mezi zpěváky už byla velká, ale porota mohla
z 15 soutěžících vybrat jen čtyři nejlepší, kteří
postoupí do moravského kola. Jednu píseň zpívaly děti bez doprovodu a při druhé jejich hlásky podpořila výborná cimbálová muzika Vojtek.

Zkušení „námořníci“ očekávají na palubě budoucí prvňáčky.

Frýdlant nad Ostravicí

Úspěšní zpěváčci ze ZŠ TGM.
Děti bojovaly s trémou, mikrofonem a některé
také s nemocí, ale jejich výkony byly opravdu
na vysoké úrovni. Celý koncert byl velice různorodý a krásný, od roztomilých vystoupení
čtyřletých dětiček až po vyspělé výkony dospívajících děvčat. Atmosféru odlehčil a diváky
potěšil také Jožka Eliáš sólovou hrou na cimbál. V soutěžní kategorii dětí od 10 do 15 let se
z Chasičky na postupovou pozici svým skvělým výkonem prosadila Jana Dudková, která se
soutěže účastnila vůbec poprvé a hned s tak
velkým úspěchem! Markétka Vaculová bohužel
prodělávala nachlazení, ale porotě se také líbila, neboť jí udělila cenu za osobitý projev na pódiu. Všem odvážným zpěváčkům z Chasičky
gratulujeme a přejeme hodně hezkých písní
a radosti ze zpěvu. Janě Dudkové pak budeme držet palce 26. dubna (po uzávěrce tohoto
čísla) v Rožnově pod Radhoštěm, kde se utká
s nejlepšími dětskými zpěváky z celé Moravy.
Držíme jí palce a všem zpěváčkům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy i města Frýdlantu n. O.
www.zsfrydlantno.cz

A tady už společně „plujeme“.

Komeňák ve skanzenu

Krásné jarní počasí přímo vybízí k vycházkám do přírody a k návštěvám historických
památek, proto v polovině dubna vyjeli učitelé 1. stupně se svými žáky na již tradiční
výlet do Valašského muzea v Rožnově pod
Radhoštěm, které každoročně pořádá zajímavé programy s cílem přiblížit dětem informace z kultury a historie Valašska. Přihlásili
jsme se na výchovně-vzdělávací program
pod názvem „Velikonoce na Valašsku.“
Za slunečného počasí jsme dojeli do Rožnova p. R. a při procházce Valašskou dědinou jsme si připomněli mnoho lidových
zvyků a tradic. Průvodci nám byli strýčkové
a tetičky, kteří na nás čekali v chalupách
a poutavě vyprávěli o významu Velikonoc.
Naučili nás plést tatary a malovat velikonoční vajíčka. Už víme, jaké velikonoční pokrmy
vařili naši předkové, jak připravit pučálku, co

jsou to rapače nebo k čemu sloužily muší
ráje.
Vlastnoručně namalované velikonoční
vajíčko nám bylo tou největší odměnou z celého výletu.
Domů jsme se vraceli plni dojmů a nevšedních zážitků z celého dopoledne.

www.zskomenkehofno.cz

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ,
Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11

Rada města Frýdlantu nad Ostravicí v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisí vyhlašuje
KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí,
Komenského 420, příspěvková organizace
Požadavky:
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- organizační a řídící schopnosti
Písemně zašlete:
- přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail)
- doklady o získání odborné kvalifikace (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce či dodatek
k diplomu a diplom, vysvědčení o pedagogické způsobilosti)
- úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let ode dne, kdy
začne vykonávat funkci ředitele školy
- strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu)
- výpis z evidence Rejstříků trestů (ne starší tří měsíců)
- lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce vedoucího pracovníka (ne starší než
dvou měsíců)
Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi. Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Předpokládaný termín jmenování do funkce: od 1. září 2019
Lhůta pro podání přihlášky: do 10. května
Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do konkurzního řízení zařazeny.
Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně Městského
úřadu Frýdlant nad Ostravicí.
Adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor školství a kultury,
Náměstí č. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ZŠ Komenského
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

Květen 2019

Akce BESIP pro mateřské a základní školy

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor dopravy, každoročně pořádá převážně
pro mateřské školy preventivní akce BESIP.
V dubnu letošního roku jsme zavítali společně
se zástupcem Policie ČR, obvodního oddělení
Frýdlant nad Ostravicí, do Mateřské a Základní
školy v Janovicích.
Akce byla zaměřena na seznámení dětí se
základními pravidly silničního provozu a s dopravními značkami, kdy mimo jiné byla předvedena i policejní technika a příslušenství potřebné pro výkon každého policisty.
Děti se zájmem sledovaly výklad policisty
a úměrně s jejich věkem rostla zvídavost i záludnost otázek kladených zástupci policie. Ten
si s nimi ovšem skvěle poradil, a tak se malí
posluchači dozvěděli, jak vysoké tresty hrozí
pachatelům trestných činů, jak funguje obvodní
oddělení Policie ČR ve Frýdlantě nad Ostravicí
nebo třeba kde tankuje benzín policejní vrtulník.
Děti měly možnost prohlédnout si zblízka
i dvě policejní vozidla: osobní automobil byl
předveden školákům, předškoláci se pak mohli
posadit na čtyřkolku.
Děkuji za spolupráci Policii ČR, obvodnímu
oddělení Frýdlant nad Ostravicí a těšíme se
na další akce. 
Zdeňka Pohludková,

vedoucí odboru dopravy

a

jubilea

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

SDH LUBNO
vás srdečně zve na 33. ročník Memoriálu Františka Sluky
soutěže v požárním útoku mladých hasičů a 14. kolo MSL MH
v sobotu 8. června na hřišti v Lubně od 12.30 h.
Těšíme se na vaši účast, přijďte podpořit své týmy!
Akce se koná pod záštitou města Frýdlant nad Ostravicí.

Staré Hamry

V měsíci březnu 2019 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jana Kubalová, 80 let, Frýdlant
pan Antonín Švrček, 80 let, Frýdlant
paní Anna Jiříková, 85 let, Frýdlant
paní Olga Grozmanová, 86 let, Frýdlant
V měsíci dubnu 2019 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jana Milatová, 87 let, Frýdlant
pan Josef Kocián, 88 let, Frýdlant
paní Ludmila Bílková, 86 let, Frýdlant
paní Alena Hajdušková, 88 let, Frýdlant
pan Milan Magnusek, 92 let, Frýdlant
paní Anna Herotová, 86 let, Frýdlant
paní Emilie Závodná, 86 let, Frýdlant
pan Jaroslav Vozňák, 87 let, Frýdlant
paní Božena Proroková, 86 let, Frýdlant
paní Zdeňka Kokešová, 85 let, Frýdlant
pan Antonín Žižka, 86 let, Nová Ves

Občanům a především chovatelům
psů – lesy nejsou výběhem pro psy

Jsme v období, kdy se v přírodě vyskytuje
mnoho mláďat, a to nejen zvěře drobné a spárkaté, ale také ostatních volně žijících živočichů.
To vše vyžaduje zvýšený klid v polních a lesních
honitbách. Právě v této době vznikají citelné škody na zvěři vlivem predátorů, toulavých psů a koček nebo také hospodářskou činností člověka.
Pokusme se proto zajistit dostatečný klid v honitbách, zabránit zbytečnému pohybu lidí, ale především volnému pohybu psů a koček a dalších
domácích zvířat. Procházky nemyslivecké veřejnosti se svými pejsky po honitbě představují především v příměstských oblastech velký problém.
Na to vše pamatuje zákon o myslivosti č.
449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
kde mezi základními povinnostmi je zejména

Blahopřejeme
všem oslavencům

ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími
domácími zvířaty, resp. zakazuje vlastníkům
domácích zvířat nechat je volně pobíhat
po honitbě mimo vliv svého majitele. Za nedodržení těchto ustanovení zákona hrozí vysoké pokuty.
Volné pobíhání psů bez přítomnosti chovatele, tj. vzdálení se zvířete mimo sféru ovladatelnosti jeho chovatelem, lze posuzovat i jako porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání. Z pohledu tohoto zákona se jedná
o únik zvířete ze zájmového chovu. Ustanovení § 13 odst. 1 citovaného zákona totiž stanoví,
že každý je povinen učinit opatření proti úniku
zvířat ze zájmového chovu. Jestliže tedy určitá
osoba neučiní opatření proti úniku zvířat, jedná
se o přestupek podle zákona na ochranu zvířat
proti týrání.
Chtěli bychom proto touto cestou požádat
naše občany a zejména ty, kteří navštěvují naši
přírodu se svými psími miláčky, aby dbali těchto
ustanovení danými citovanými zákony a dodržovali klid a pohodu při svých procházkách.

Odbor ŽP

Staré Hamry

Hasiči z Hamer informují o své činnosti

zprávičky ze školy
• Realizace projektu „Jazykové vzdělávání bez bariér“ byla úspěšně ukončena.
Projekt prošel závěrečným přísným hodnocením a byl profinancován. Škola získala
díky projektu investiční i neinvestiční majetek v celkové hodnotě 1 646 929,28 Kč
(95 % nákladů z dotace EU, 5 % nákladu
z rozpočtu obce).
• Podle předpokladu přišly k zápisu do 1.
ročníku tři děti. Po prázdninách se na ně budeme v naší krásné školičce těšit. V novém
školním roce bude tedy škola disponovat 17
žáky, což je o jednoho žáka méně než v letošním roce.
• V září budeme rozjíždět kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím. Kroužku se
mohou účastnit žáci naší školy i žáci star-

Přehled bohoslužeb
v květnu 2019
5. 5.
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
12. 5.
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
19. 5.
Staré Hamry – Gruň 10.30 (pouť)
26. 5.
Bílá 8.00
Ostravice 10.00 (První svaté přijímání)

ší. Kroužek zajišťuje Jazyková škola HELLO z Ostravy. Cena: 1 890 Kč za pololetí
(15x60 minut). Náplní kroužku budou hry,
básně, písně a hlavně konverzace. Zájemci,
hlaste se co nejdříve u ředitelky školy.
Některé z plánovaných akcí:
• Do konce školního roku zrealizujeme pro žáky naší školy tři projektové dny
(po čtyřech hodinách) s rodilým mluvčím.
• Společně s vámi oslavíme Den matek
(10. 5.).
• Školní výlet na hrad Hukvaldy a do obory s odborným komentářem (21. 5.). Stejně
jako v minulých letech se výletu mohou zúčastnit i další zájemci.
• Projektový den na Buřance

Dana Petriková

z kalendáře akcí
3. května: Pietní akt – pokládání věnců
3. května: Májové posezení u cimbálu
3.–5. května: Jarní vymetání a kontrola komínů
8. května: Úklidová akce „Poděkuj horám“
10. května: Den matek
19. května: Poutní bohoslužba na Gruni
26. května: První svaté přijímání
31. května: Kácení máje a smažení vaječiny
1. června: Dětský den na Samčance
1. června: Sběr nebezpečného odpadu

K dnešnímu dni jednotka zasahovala u 46
událostí na území obcí Staré Hamry a Bílá.
Z toho se jednalo o 15 dopravních nehod,
u kterých jsme poskytli předlékařskou pomoc
13 zraněným osobám před příjezdem ZZS.
Tento celkový počet je prudkým nárůstem zásahové činnosti, jelikož v loňském roce jsme
měli za celý rok 71 událostí. V současné době
se připravujeme na krajskou soutěž ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel, která
se letos pořádá ve Frýdku-Místku dne 11. 5.
v rámci oslav 50 let od založení profesionálních hasičů v okrese Frýdek-Místek. Dále jsme
od začátku roku absolvovali školení obsluhy
motorových pil, poskytování předlékařské pomoci při dopravních nehodách, zásahy u dopravních nehod vozidel s hybridním pohonem.
Toto vše pod vedením lektorů HZS MSK.

Exkurze na VD Šance
Pro občany naší obce jsme zajistili samostatnou exkurzi na přehradě Šance, která
zahrnuje prohlídku díla po rekonstrukci a návštěvu nově otevřeného infocentra.
Termín: sobota 8. června
Vzhledem k omezenému počtu návštěvníků (45 osob na jednu prohlídku) jsme zajistili prohlídky dvě, v 8.00 hodin a další
v 10.00 hodin.
Doprava tam i zpět je zajištěna autobusem.
Odjezd autobusu je od obecního úřadu
v 7.15 hodin a v 9.15 hodin.
Přihlašovat se můžete osobně na OÚ
nebo telefonicky na tel. 558 637 310,
558 690 225 nebo 602 204 969.

krátce z obce
Poutní bohoslužba
na Gruni
Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním
kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů
na Gruni se koná 19. 5. v 10.30 hodin.

První svaté příjímání
První svaté přijímání je 26. 5. v 10.00 hodin
na Ostravici.

Harmonogram sběru
nebezpečného odpadu
Termín konání: 1. 6.
– Obec Staré Hamry
– NO, ZO a PNEU.
Zemědělské družstvo: 10.35 – 10.45
Gruň: 11.15–11.25
Jamník: 11.40–11.50
Základní škola – Hotel Čertův Hrádek:
12.00–12.10
Most: 12.20–12.30
Samčanka za obecním úřadem:
12.40–12.50

Hasiči Staré Hamry a obec
Staré Hamry se připojí k akci

PODĚKUJ HORÁM
Jedná se o úklidovou akci, která proběhne
8. května. Dobrovolníci dostanou černé a žluté pytle – zvlášť na směsný odpad a zvlášť
na plasty – a na zvolené trase uklidí odpadky.
Sraz dobrovolníků bude u hasičské
zbrojnice v 10.00 hodin.
Po úklidové akci budou dobrovolníci
odměněni malým dárkem a pozveme je
na opékání párků a drobné občerstvení.
Přidejte se i vy k nejrozsáhlejší úklidové
akci od roku 2015.
http://cistebeskydy.cz/podekuj-horam/
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Květen 2019
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce, kdy se příroda po zimě probouzí k životu. Louky dostaly sytě zelenou barvu, stromy
rozkvetly a vaše zahrádky hýří všemi barvami. Mnozí z vás využili prvních
hezkých dnů nejen k procházkám po již známých stezkách s lavičkami kolem Lhotky, byli prozkoumat nové výhledy z úbočí vykáceného Ondřejníka,
ale taky se věnovali práci na svých zahradách a zahrádkách. S prvními
květnovými dny se rozezněl v obci i hluk sekaček a křovinořezů. Jen bych chtěl upozornit,
že zastupitelstvo obce vydalo v loňském roce obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných
činností v obci, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu po celý den veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk. Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat
jako přestupek. Proto bych vás chtěl požádat, dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte klidu o nedělích sousedům i návštěvníkům obce. V letošním roce jsme na údržbu zeleně, úklid veřejného
prostranství a zvelebování naší obce získali pouze dva pracovníky na veřejně prospěšné práce,
kteří jsou financováni z úřadu práce. Jelikož mezi jejich další povinnosti patří i úklid lesa po těžbě
kůrovce, průběžné opravy místních komunikací, údržba obecního majetku i drobné stavební
práce, bude to pro ně náročné období. Proto se jim to snažme ulehčit i tím, že budeme udržovat
čistotu na veřejných prostranstvích, autobusových zastávkách, sběrných místech tříděného odpadu apod. Chtěl bych poděkovat těm občanům, kteří při údržbě travnatých ploch uvnitř svých
nemovitostí se postarají i o přilehlé plochy např. z uliční strany, byť jsou obecní. Nejen že tím
ulehčí práci obecním pracovníkům, ale přispějí i ke zkrášlení naší vesnice. Na závěr bych vás
chtěl pozvat na dvě květnové akce, kterými si připomeneme 660. výročí první písemné zmínky
o obci, a to v pátek 3. května od 19 hodin do sálu Obecního domu na koncert pěveckého sboru
Cantamus a v sobotu 25. května na Den obce, který se bude konat od 14 hodin v areálu u školy.
Přeji vám všem krásné prožití květnových dnů, hodně jarního sluníčka a hlavně dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

I současné události budou jednou výročími
V letošním lhoteckém kalendáři se připomíná,
stejně jako bude připomenuta několikrát i obecními akcemi v průběhu roku, významná skutečnost,
že v listině olomouckého biskupa z 18. prosince
1359 při úpravě vztahů hukvaldského panství
je první zmínka o naší obci – ještě pod názvem
Mestlieshow. Od těch 660 let se ve Lhotce vystřídaly desítky generací až do dnešních dnů.
O tom, co bylo ve Lhotce před pěti sty, čtyřmi
sty, nebo dvěma sty lety bychom mohli dlouho
pátrat v zemských kronikách. Ale o celé řadě
„mladších“ výročích se už můžeme dočíst v Historii Lhotky kronikářky Alžběty Kožuchové.
Například jenom tak namátkou o některých
těch „kulatějších“. Před:
175 lety (v roce 1844) byla ve Lhotce postavena kaple… a už je to i 85 let (v roce 1934),
kdy byla přestavěna
110 lety (v roce 1909) byla v obci založena
sociálně demokratická strana
100 lety (15. 6. 1919) se konaly ve první prvorepublikové volby do obecního zastupitelstva
90 lety (6. října 1929) byl v obci založen

noví občánci
Rodičům Kristýně Šrubařové a Tomáši
Franěcovi se u dubnu narodila
dcera Charlotte
Přejeme holčičce hodně zdraví,
aby dobře prospívala a dělala
rodičům radost.

spolek – dělnická tělovýchovná jednota – DTJ,
který se kromě tělovýchovy věnoval také ochotnickému divadlu
75 lety (v roce 1944) byla dokončena elektrifikace obce
70 lety (1. října 1949) byl zahájen provoz ve lhotecké mateřské školce… a ve stejném roce byla
zahájena i příprava pro stavbu cesty po Kudleně
60 lety (v listopadu 1959) po první přestavbě
Obecního domu byl ve Lhotce zahájen provoz kina
50 lety (4. 3. 1969) se manželům Klimánkovým narodila první lhotecká trojčátka, druhá pak
před 25 lety (9. 9. 1994) manželům Štefkovým
30 lety (17. 10. 1989) byl po kolaudaci slavnostně otevřen Obecní dům v podobě, jak ho
známe dnes
25 lety (v roce 1994) byl založen lhotecký Klub
důchodců, přejmenován později na Klub seniorů
A právě v klubu sdružujícím nejstarší věkovou
skupinu obyvatel Lhotky se často při setkáních
vzpomíná na některé starší, ale i nedávné události, které už jsou, nebo za několik let budou, taktéž výročími. Stejně jako jimi jednou budou i významné události nebo skutky dnů současných…

Pavel Pasek

rozloučili jsme se
V měsíci dubnu jsme se rozloučili
s panem Karlem Valíčkem.
Upřímnou soustrast rosině i pozůstalým.

Lhotka

Ukliďme Česko – ukliďme naši Lhotku

V sobotu 6. dubna se skupina 32 dobrovolníků
zapojila do celostátní akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“, která byla v obci publikována pod
názvem „Ukliďme Česko – ukliďme naši Lhotku“.
Na rozdíl od loňského roku, kdy se do akce
zapojilo 16 dobrovolníků, byla letošní účast o rovných 100 % vyšší. Byť bylo počasí víc než nejisté,
skupina nejen Lhoťanů, v níž bylo i osm dětí, se
sešla před obecním úřadem, kde si všichni vyzvedli reflexní vesty, rukavice, pytle na sběr odpadů a od starosty obdrželi důležité organizační
a bezpečnostní informace. Poté se rozešli po jednotlivých předem určených částech Lhotky sbírat
odpadky, které se nacházely v různých zákoutích.
Během dopoledne se podařilo hodně sesbíraného
odpadu vytřídit a uložit do nádob na jednotlivých
sběrných místech v obci, ale i tak se na Kuříně,
kde bylo cílové sběrné místo, nahromadilo cca 25
pytlů různorodého odpadu. Ještě by se našla nějaká místa (většinou na soukromých pozemcích),
která by potřebovala uklidit, ale oproti loňskému
roku, kdy jsme obec uklízeli poprvé, se letos nasbíralo přibližně o jednu třetinu odpadu míň. Je vidět, že je naše obec o poznání čistější. Za to patří
poděkování nejen dobrovolníkům, kteří se zapojili
do této akce, ale i těm, kteří dbají na to, aby byl
v naší obci pořádek, neodhazují odpadky či nedopalky kolem sebe, uklízejí výkaly po svých psech,
a hlavně těm, kteří, byť jsou jen na procházce,

odhozené odpadky po jiných seberou a odnesou
tam, kam patří. Věřte, že i takoví se ve Lhotce najdou a jsme za to rádi. Před polednem jsme se
všichni sešli na sportovišti, a jelikož se nad námi
smilovalo i počasí, rozdělali jsme oheň a společně
jsme si opekli buřty, osvěžili se minerálkou nebo
pivem a nechyběla ani dobrá zábava. Po poledni
jsme se rozešli domů s pocitem, že jsme pro tu
naši Lhotku udělali něco užitečného, aby se tady
nám všem dobře žilo a mohli být na ni pyšní. Za to
patří všem velké poděkování.

Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka je pro thaiboxery ideální místo
pro intenzivní sportovní přípravu

V malebném prostředí obce Lhotky pod Ondřejníkem proběhlo soustředění a zimní příprava klubu Svarog gym.
Tři tréninky denně zdokonalily všechny zúčastněné členy klubu Svarog gym jak ve fyzické zdatnosti, tak v technických dovednostech
a vzájemném souboji. Také došlo nejen k utužení kolektivu, ale i navázaní nových přátelství.
Wellness, rekreace, tréninky a skvělé zázemí
Wellness a relax U Fandy se pozitivně projevilo
na sportovních výkonech a psychické pohodě
mladých bojovníků. Obecní objekt s názvem
Kuřín byl přestavěn na profesionální tělocvičnu,
kde nemohl chybět ani boxerský ring. „Díky této
plné podpoře ze strany Obce Lhotka a především starosty Zdeňka Kubaly můžeme rozvíjet
mládež v tomto atraktivním sportu,“ pochvaluje
si trenér a organizátor Miroslav Chýlek.

Sokol Lhotka bilancoval

Ke zhodnocení činnosti se sešli 12. dubna
členové Sokola Lhotka po skončení soutěží
šachistů a stolních tenistů. Přivítal je, a také
starostu obce Zdeňka Kubalu, předseda Sokola Jiří Závodný. Pak o své činnosti hovořili šachisté, kteří ukončili svou čtvrtou sezonu a kromě jednoho výpadku skončili vždy do 3. místa.
Pro uplynulou sezonu byly sice cíle dosti velké,
opatrně se hovořilo i o postupu, ale nepodařilo
se je zcela naplnit, a tak budou v příštím ročníku hrát opět v okresní soutěži.
Díky péči sponzorů se podařilo naplnit úvodní investice do šachovnic a hodin, které používají pro zápasy a také při už tradičních vánočních turnajích pro veřejnost, na kterých každý

rok stoupá účast i kvalita odehraných partií.
Předseda šachového oddílu Roman Vlášek
ocenil také skutečnost, že docházka na zápasy
je spolehlivá.
Stolní tenisté po obnovení činnosti odehráli
třetí sezonu a v okresní soutěži skončili na 4.
místě. Pro další účinkování mají ale zásadní
komplikaci, protože z důvodů rekonstrukce přišli o prostory na tréninky i zápasy v sále hostince Pod Ořechem. Protože není ještě vyřešeno
vytápění sálu na sportovišti Kuřín, hledají spolu
s vedením obce řešení této nepříjemné situace.
Věřme, že do začátku sezony se podaří problém vyřešit a stolní tenisté budou moci pokračovat a také uspořádat tradiční vánoční turnaj
pro veřejnost.
Ze svých nevelkých finančních prostředků
Sokol přispívá na činnost oddílů v soutěžích
a také na různé dětské akce. Ve Lhotce probíhají i další rekreační sportovní aktivity – v létě se
pravidelně scházejí volejbalisté, hraje se tenis
i nohejbal. A bylo by dobré, kdyby se do sportování ve Lhotce zapojilo i více mladých.
Schůze Sokola proběhla v pohodě, což
dokazuje i fotografie stolních tenistů, kteří si
s chutí zahráli šachy.

Opět přijelo divadlo U Lípy

V pátek 5. dubna zavítalo už poněkolikáté
do Lhotky ochotnické divadlo U Lípy z Hrabové. Opět si pro nás připravili autorskou hru tentokrát s názvem „Randění po třicítce“.
Na příběhu dvou hlavních představitelů
středního věku rozehráli řadu komických situací při hledání životních partnerů přes seznamovací agentury. Není snadné se orientovat
v záplavě nabídek. Když navíc, jak vtipně zkritizovali, nelze se vždy spolehnout na to, co je
na internetu prezentováno. Tváří v tvář skutečnosti pak přijde nepříjemné prozření a zklamání. Několikrát herci sklidili potlesk na otevřené
scéně během představení. I když je opustila
jejich hvězda František Letal, kvalitě souboru
to neuškodilo. Na hercích, kteří jsou v souboru už řadu let a viděli jsme je v několika předcházejících hrách, je vidět určitá „vyhranost“,
s větší jistotou se pohybují po jevišti a zvládají
své role.
A resumé celé hry bylo jako v životě. Hle-

dáme někde mimo a nakonec zjistíme, že to
nejlepší je vedle nás, a tak nakonec oba hlavní
představitelé k sobě našli cestu a zjistili, že to,
co hledali, měli vlastně na dosah ruky.
Potlesk na konci představení byl pro soubor
divadla U Lípy zcela zasloužený. Škoda jen, že
krásné a teplé počasí toho dne zdrželo některé
Lhoťany na zahrádkách a sál nebyl tak zaplněný jako v minulosti. Ale věřme, že na příštím
představení to bude jako obvykle.

jubilea
V měsíci květnu oslaví své významné
životní jubileum a dala ke zveřejnění souhlas:
Helena Chasáková - 60 let
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let. Pevné
zdraví, spokojenost, životní elán a pohodu.

krátce z obce
Komunální odpad
Termíny svozu komunálního odpadu v květnu: pondělí 6. 5. a 20. 5.

Odpadové hospodářství
Biologický rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat vždy v sobotu
od 10 do 12 hodin na sběrném místě u bývalého kravína.
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Volby do Evropského parlamentu

Doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách je stanovena na pátek 24. května 2019
a sobotu 25. května 2019.
Občané volí v místě svého trvalého bydliště.
V případě, že v době voleb se budou nacházet jinde, a přesto se budou chtít voleb zúčastnit, mohou
využít možnosti nechat si vystavit voličský průkaz.
O jeho vydání může občan požádat ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu, u něhož je zapsán ve stálém seznamu voličů, do okamžiku uzavření stálého seznamu, nebo podáním
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem konání
voleb obecnímu úřadu. Vydaný voličský průkaz
umožňuje volit pouze v jiném okrsku na území
České republiky. Hlasovací lístky získají tito voliči

využívající voličský průkaz až ve volební místnosti.
Volby proběhnou již tradičně v předem vybraných volebních místnostech, a to:
Volební okrsek č. 1 Baška: Obecní úřad
Baška, Baška 420
Volební okrsek č. 2 Hodoňovice: Hostinec
U Čendy, Hodoňovice 43
Volební okrsek č. 3 Kunčičky u Bašky: Mateřská škola, Kunčičky u Bašky 130
V případě závažného zdravotního důvodu
může volič požádat obecní úřad o hlasování
mimo volební místnost.
Podle zákona se volby konají vždy v pátek
24. května od 14 do 22 a v sobotu 25. května
od 8 do 14 hodin.
 Karla Bernátková, referent OÚ Baška

Upozornění občanům k odpadním vodám

Letní příměstský tábor v Bašce
Vážení rodiče, milé děti,
projekt „Baška dětem“, který jsme zahájili v březnu tohoto roku, vám nabízí různé
aktivity, jak vyplnit volný čas především
ve školním roce. Ale co s časem prázdninovým? Obec Baška pro vás připravuje letní
příměstský tábor, který proběhne na přehradě Baška v termínech 15.–19. 7. a 22. –26.
7. Tématem letošního tábora bude „TROSEČNÍK“. Děti se mohou těšit na táborové
hry, praktické ukázky
od hasičů nebo policistů, pořádný táborák a mnoho dalšího. V každém týdnu
bude realizován jeden celodenní výlet.

Časový rozvrh: 7.00–17.00
Vedoucí tábora: Bc. Hana Drastichová
Termín přihlášení: do 31. května
Kapacita: 30 dětí (dle data podání přihlášky)
Věková kategorie: 7–15 let (po 1. třídě, před
nástupem na střední školu)
Cena pro děti z Bašky: 900 Kč/týden, 1600
Kč/2 týdny
-cena zahrnuje: celodenní program, oběd,
vstupné popř. jízdné, pitný režim
-cena nezahrnuje: dopolední a odpolední
svačinku (vlastní)
-přihláška možná pouze na 5 nebo 10 dní,
tedy na jeden nebo dva týdny
Přihláška a případné dotazy na emailové adrese: tabor.baska@seznam.cz, mobil
602 210 219.

Oslavíme 585 let od první
zmínky o obci Baška
Připomeňme si nejstarší historii Bašky, jak ji
popsal její dlouholetý kronikář Bedřich Fišer:
Obec Baška patří mezi nejstarší obce na Frýdecku a poprvé je jmenována v roce 1434, kdy
synové těšínského knížete Bolka I. – Václav,
Přemek a Vladislav zastavili město Frýdek i vsi
Bašku, Bruzovice, Staré Město, Lhotu a Místek
za 500 kop stříbrných Arnoštovi z Tworkova. Podle této zástavní listiny lze usoudit, že obec Baška již v roce 1434 existovala, žili v ní obyvatelé,
jinak by nemohla být zastavena.
Další záznam o Bašce nalézáme v listině
z roku 1573, podle níž těšínský kníže Václav
(1545–1579) prodal frýdecké panství (město
Frýdek i s příslušnými obcemi, mezi nimiž je
jmenována i Baška) za 36 tisíc slezských zlatých
bratřím Matyášovi a Jiřímu z Lohova. Poslední
jmenovaný prodal celé panství olomouckému
biskupovi Stanislavu Pavlovskému. Ještě před
prodejem dal Jiří z Lohova sepsat první urbář
panství frýdeckého (1580), v němž jsou přesně
uváděny první záznamy o osídlení, platových
a robotních povinnostech obce Bašky, která
v uvedeném roce měla 14 usedlých sedláků,
z toho jedna usedlost byla volná, bez robotních
povinností.
V roce 1584 koupil panství frýdecké od olo-

mouckého biskupa Stanislava Bartoloměj
Bruntálský z Vrbna. Listina z r. 1587 dokladuje
odprodej „robotným lidem Bassky, poddanym
swym“ část pozemků ležících za posledním fojtským polem při hranici obce Janovské, Prženské a Hodoňovické.
Za Jana Bruntálského byla v roce 1611 pořízena gruntovní registra, kde jsou záznamy
o obci Baška: je zde 11 sedláků a tři zahradníci.
Baška je uvedena i v druhém urbáři pořízeném
nastávajícím majitelem Jiřím hrabětem z Opersdosfu, podle něhož je v Bašce zákupní fojtství
s mlýnem a pilou. Ve třetím urbáři je už zaznamenáno fojtství s mlýnem, pila, 11 sedláků, tři
zahradníci, šest chalupníků.
V roce 1700, kdy obce dostávaly přidělovány znaky do obecních pečetítek, bylo přiděleno
i obci Baška. Byla na něm stojící ovce s nápisem: Pecet diediny Basska – 1700.
Z publikace Baška, Kunčičky u Bašky,
Hodoňovice (z r. 1998) vypsala: Dajana Zápalková

V termínu od 2. května 2019 až do 31. července 2019 bude probíhat rekonstrukce
chodníků v obci Baška, a to od železničního přejezdu u obecního úřadu až za budovu
sokolovny. Současně bude vybudován autobusový záliv Baška – střed.
Žádáme chodce, aby v průběhu výstavby v maximální možné míře využívali přilehlé místní
komunikace a dbali své osobní bezpečnosti.
Provoz na silnicích č. II/477 a č. III/48425 bude upraven přechodným dopravním značením.

Marie Vančurová, investiční referent

Novelou zákona č. 113/2018 Sb., kterou se
mění zákon č.254/2001 Sb., o vodách, je v §38
odst. 8, citujeme:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování
odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních
let. Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze
kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu

odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“
Účinnost novely je od 1. 1. 2021, tedy doklady k předložení je nutno shromažďovat
od roku 2019. Pokud nebudou tyto podmínky
splněny, vystavujete se od zmiňovaného data 1.
1. 2021 sankcím ze strany vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí.
Obec Baška při výstavbě splaškové kanalizace realizovala 1090 ks kanalizačních přípojek
pro napojení nemovitostí. K 15. 4. 2019 je napojeno na obecní kanalizaci 905 nemovitostí.
V současné době prověřujeme stav nenapojených objektů na kanalizaci. V případě nesoučinnosti vlastníků nenapojených objektů, obec
postoupí podnět vodoprávnímu úřadu, k prověření legálnosti likvidace odpadních vod z dané
nemovitosti.

Zároveň upozorňujeme vlastníky domovních
ČOV, aby si zkontrolovali platnost povolení
k vypouštění vyčištěných odpadních vod, které
nemůže být vydáno na dobu delší než 10 let.
Po uplynutí tohoto povolení mají i tito vlastníci
povinnost připojit se na obecní kanalizaci.

Jana Vlková, referent OÚ Baška

Rybáři zahájili sezónu, děti z Bašky byly u toho!

Další návštěvní den v rámci projektu „Baška
dětem“ proběhl 6. dubna tentokrát u rybářů. Sobotní počasí si spíše pochvalovaly ryby než děti,
přesto tento den přilákal spoustu z nich, a hlavně
mladé nadšence o rybářství, kteří chtějí trávit volný čas s prutem u vody.
Ukázka jednotlivých druhů ryb žijících
v bašťanské přehradě, nahazování prutem, výlov z několika chovných rybníků, ale také práci
zkušených rybářů před zahájením sezóny, to
vše si mohly vyzkoušet a zhlédnout postupně
přicházející děti se svými rodiči. Zájem byl také
o základní informace o začínajícím kroužku pro
mladé rybáře.
„V letošním roce bude kroužek pro mladé
rybáře probíhat zpravidla každý pátek, děti se
naučí rybolovné technice, základům rybářství
a rybolovu, rozšíří si znalosti v poznávání jednotlivých živočichů, rostlin a především ryb. Dále
plánujeme tři závody v rámci rybářské organizace Frýdek-Místek, jeden výjezd na soukromý revír
na začátku prázdnin a exkurze do okolních líhní
na Morávce a Žermanicích,“ řekl vedoucí kroužku
pro mladé rybáře Lukáš Dvořák.
Duben je pro rybáře měsícem zahájení sezóny
a brigád, v rámci kterých probíhají menší rekonstrukce, opravy a výlovy jednotlivých rybníků, které souvisí s členskou povinností každého rybáře
staršího šestnácti let. Zvolený sobotní den byl
ideální příležitostí, při které mohly děti zhlédnout
všechny tyto aktivity v objektu Líhně.
„Dnešní mládež má spoustu možností, jak využít volný čas, ale jejich zájmy jsou orientované
jiným směrem, než jsme měli za mých mladých

let. Těší mě, že se k nám do areálu Líhně pod přehradou přišlo podívat tolik dětí a že několik z nich
projevilo zájem stát se našimi členy, v budoucnu
kolegy. Máme zájem naše zkušenosti předávat
na další generace,“ zdůraznil předseda místní
skupiny rybářů Zdenek Matejko.
Přítomní mohli vidět většinu druhů ryb, které
se vyskytují na naší přehradě. Ze zástupců ryb
z čeledi kaprovitých to byli karasi, vyšlechtěné závojnatky, líni, plotice, střevličky a cejni. Z dravých
ryb byli v akváriích přítomni sumci, z nichž jeden
vykazuje ztrátu pigmentu a bývá označován jako
sumec albín, dále štika, candát, ježdík a okoun.
Bohužel se nepodařilo zajistit lipana, jednu z našich ušlechtilých ryb, která je zároveň i ve znaku
Českého rybářského svazu. Dalších přibližně
dvacet druhů ryb děti poznávaly při hraní pexesa

nebo puštěné prezentaci s fotkami úlovků.
„Jednou z dalších rybářských disciplín, kterou
si děti vyzkoušely, byla rybolovná technika. Podstatou není lov ryb, ale styl nahazování a dopravování speciální zátěže na cíl. Touto dovedností
si rybář zdokonaluje svůj um a současně ji zúročí
při klasickém lovu ryb na tzv. mimopstruhových
nebo pstruhových vodách,“ dodal Lukáš Dvořák.
Pokud mají děti zájem o navštěvování kroužku rybářů a získání povolenky k lovu, mohou se
přihlásit u vedoucího rybářského kroužku pana
Lukáše Dvořáka (lukas.dvorak01@seznam.cz,
724 393 106). Jednotlivé aktivity rybářského
kroužku lze rovněž sledovat na www adrese: https://ld-consulting.webnode.cz/ryby/.

Martin Ogořalek,

předseda komise pro práci s mládeží

Knihovna Baška
Knihovna Baška

zve občany

informuje občany

na

VÝSTAVU ČARODĚJNIC
ERIKY OŽANOVÉ

z výtvarného ateliéru Jany Veselé (keramika)

o VÝSTAVĚ OBRAZŮ

Melanie NOVÁKOVÉ
s názvem:
JÓGA V OBRAZECH

KDY: od června - konec prázdnin
KDE: minigalerie knihovna Baška

Minigalerie knihovny Baška
7. – 30. května 2019
NENECHEJTE SI UJÍT!

NENECHEJTE SI UJÍT!

Pržno
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Květen 2019

Zelený čtvrtek jsme oslavili náležitě
Zelená veselice, tak se jmenovala akce, kterou lidé z Pržna oslavili Zelený čtvrtek. Děti se
nejprve bavily soutěžemi a poté je rozveselili
Klauni z Balónkova. Pro malé i velké bylo připraveno krásné a zelené občerstvení. Bavili se
i dospělí s věčně zelenými hity.

Mladí hasiči zahájili sezónu 2019

Začátkem února se konal náš IV. Hasičský večírek. A my bychom chtěli touto cestou poděkovat
všem, co nám přispěli do tomboly. Doufáme, že
se večírek líbil, a už se moc těšíme na další ročník.
Mladí hasiči zahájili soutěžní sezónu 2019
Raškovickým Raráškem konaným 9. února.
Starší žáci se zde umístili na 5. a 8. místě, dorost na 6. a 11. příčce. Téhož odpoledne jsme
soutěžili na zimních olympijských hrách Pržna,
zde jsme obsadili první místo.
Druhého března proběhla zimní část hry plamen v uzlové a hadicové štafetě. Mladší žáci si

zde vybojovali 8. místo a starší žáci 19. místo.
V sobotu 23. března jsme se jeli podívat k profi hasičům do Ostravy. Navštívili jsme základnu
112 v Zábřehu, kde nás provedl Roman Wiej.
6. dubna jsme závodili na branném závodě
ve Fryčovicích. Zde se hlídka starších žáků
(Kuba Adamec, Nela Prachařová, Ondra Muroň) umístili na 3. místě a dorostenkyně Daniela Adamcová na 2. místě.
V květnu nám opět začíná Moravskoslezská
liga mladých hasičů v požárním útoku.

Za mladé hasiče Daniela Adamcová

Den obce už je za dveřmi

Jedna z nejdůležitějších událostí v Pržně
– Den obce – se bude konat už v sobotu 15.
června od 14 hodin v areálu Sportovního klubu
Pržno. Opět je na co se těšit.
Na úvod představí své talenty děti z mateřské i základní školy. Poté proběhne dětské odpoledne se spoustou zábavy. Později

odpoledne vystoupí folklórní soubory Ondráš
a Ondrášek z Janovic. V průběhu podvečera
a večera se na pódiu objeví mladinká talentovaná zpěvačka Adéla Křivánková a řada kapel.
První vystoupí Cross Orchestra, poté Jananas
a akci zakončí AC/CZ. Paleta hudebních stylů
bude velmi pestrá. Jste všichni srdečně zváni.

Volby do Evropského parlamentu

Občané se opět vydají k volební urně. Volby do Evropského parlamentu se budou konat
v pátek 24. a v sobotu 25. května.
V naší obci je jeden volební okrsek, a to v zasedací místnosti Občanského centra, Pržno, č.p.
201. Volit budeme v pátek 24. května od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00
do 14.00 hodin.

jubilea
Květen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Ludmila Přibylová – 80 let
pan Vladimír Horský – 65 let
pan Pavel Šatný – 65 let
Vážení oslavenci, přejeme vám všechno
nejlepší k vašim narozeninám, spoustu dalších krásných let plných štěstí, zdraví a samozřejmě i životní pohody, elánu a lásky.
OÚ Pržno

Právo volit do Evropského parlamentu má
občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Voliči svou totožnost ve volební místnosti prokážou platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.

krátce z obce
Uklidíme si v našem Pržně
Pojďte přiložit ruku k dílu a udělat naši obec
čistší a krásnější. Letošní akce Ukliďme Pržno – Ukliďme Česko se bude u nás na Pržně
konat v sobotu 18. května od 8 hodin. Sraz
účastníků bude u obecního úřadu. S sebou si
vezměte dobrou náladu a chuť do práce.

Obec přivítá své občánky
Naše nejmladší občánky přivítá obec Pržno.
Akce se bude konat 11. května od 10 hodin
v sále Občanského centra. Na vítání nebudou
scházet sudičky a děti obdrží malou pozornost na památku.

Projekty naší mateřské školy jsou pestré

I v druhém pololetí školního roku realizujme
s dětmi z naší mateřinky různé vzdělávací projekty, zaměřené především na zdravý životní
styl a sounáležitost mezi generacemi.
Lednový vzdělávací projekt Lidské tělo jsme
zakončili besedou s Věrou Kuchařovou, dentální hygienistkou, která dětem názorně předvedla správné čištění zoubků a s tím spojené
dodržování hygienických zásad.
Velmi přínosná byla i beseda Dity Štichauerové, která v rámci nadačního fondu Albert přišla mezi děti s interaktivní hrou Zdravá pětka.
Děti si připomněly zásady správného a zdravého stravování, stolování, hygieny, ochutnávaly
zdravé dobroty a na závěr si o celém zážitkovém programu povídaly.
Na přelomu března a dubna jsme se ale nejvíce těšili na společný projekt s Klubem seniorů
v Pržně. Pozvali jsme do MŠ babičky a dědečky,
aby i oni věděli, jak to u nás ve školce vypadá,
jak pracujeme, o čem si povídáme, co vyrábíme
a jak se vzděláváme a připravujeme na vstup
do základní školy. Kromě babiček k nám zavítal

také dědeček malého Hubíka. Při příchodu jsme
seniory usadili a přivítali je krátkou besídkou
složenou z veselých písniček a básniček, které
jsme se od září v MŠ naučili. Pak si děti vybraly
svého dospěláka a ukazovaly jim své oblíbené
hračky. Pozoruhodné bylo pozorovat dospěláky,
jak bojují s logickými stavebnicemi a skládačkami k procvičení jemné motoriky, které jsou pro
naše školáčky hračkou. Byly to především 3D
stavebnice, Magnetiko, různé tabulky, Eqalibro,
motorické a logické hry. Pro návštěvu jsme měli
připraveny sladké dobroty a také pitný režim,
který ve školce děti dodržují. Na závěr jsme si
společně v tělocvičně zatančili a zacvičili.
Nejvíce se nám ale líbilo vyprávění o tom, jak
si babičky jako děti hrály a jaké hračky měly. Přišlo nám velice divné, proč byla dříve panenka
ze dřeva oblečena do obyčejných hadříků nebo
upletených dílků a neměla kulatou hlavu s dlouhými vlasy a barevnými oblečky. Také jejich zpívání písní z dětských let dojalo seniory k slzám.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat pohádkové babičce Alence Švecové, která nejen že

chodí do MŠ pravidelně předčítat dětem pohádky
k odpočinku, celé setkání zorganizovala a u příležitosti Dne učitelů popřála všem pedagogům
spoustu zdraví a energie v práci. A stejně tak jako
babičky i my se těšíme na další společná setkání.
Tentokráte to bude i pro maminky u příležitosti
oslav Dne matek v úterý 14. května od 15 hodin
v naší tělocvičně. Přejeme všem lidem krásné
sluníčkové jarní dny. 
Učitelky MŠ

Lidé v dotazníku uvedli, jaké chtějí Pržno

Celkem 123 osob se zapojilo do dotazníkového šetření, které probíhalo v Pržně od února
až do poloviny března 2019. Listinnou formou
bylo osloveno 300 domácností a dotazník bylo
možné vyplnit rovněž elektronicky.
Celkem se do průzkumu zapojilo 123 osob.
Ženy mírně převládaly (52,8 %). Nejvíce odpovědí, a to 48 %, jsme zaznamenali od věkové
skupiny 36–55 let, následovali senioři 66+
s 27 % a mladí lidé ve věku 20–35 let se účastnili v 17 %. Z tohoto množství se 35 občanů
podepsalo nebo zmínilo bydliště. 30 dotazovaných uvedlo přibližnou lokalitu. Dvě osoby
uvedly, že jsou z Pržna, jedna dokonce z Háje
ve Slezsku, tři jsou z „?“ a jeden respondent
uvedl, že je z lokality „někde mezi ploty“.
Dat je tedy k dispozici celá řada. Budu tak
čtenáře postupně informovat v několika následujících měsících o sesbíraných údajích a zároveň se pokusím nabízet i odpovědi k jednotlivým tématům. V otázce, jak se obec proměnila
za posledních 10 let, se 97 % tázaných vyjádřilo,
že se prostředí v obci výrazně zlepšilo, případně
mírně zlepšilo. Jeden člověk je naopak přesvědčen o tom, že se prostředí výrazně zhoršilo.
Na otázku, co se v obci nelíbí, dorazilo nejvíce odpovědí v rámci celého dotazníku. Jedno-

značně vládne nespokojenost s ruinou kravína!
Následuje nádraží a bývalý Ingstav. Nelíbí se
také rychlost projíždějících vozidel a motorek,
znečišťovatelé ovzduší z lokálních topenišť či
slabý internet. Řada občanů z dolního konce
je nespokojena se stavem místních komunikací
a také chybějícím chodníkem u kravína. Občané také připomínkují upadající kvalitu „hřiště“
ve „staré kolonce“, odporné pingpongové stoly
a také nová satelitní městečka. Nespokojenost je také s majiteli psů a jejich lejny, nelíbí
se zvuky z kostela či sběrné hnízdo na tříděný
odpad za obchodem. Lidé kritizují vypouštění
odpadních vod do potoků a chybějící kanalizaci, nevzhledné prostředí u rybníka za kravínem
anebo nevzhledné ovoce a zeleninu u Hrušky.
Podle mnohých nám zde chybí tělocvična, WIFI
na veřejných prostranstvích, bezplatná MHD,
nedostatek dopravních spojů ve směru na Frýdlant a nedostatečná kvalita povrchu cyklostezky. Také jsou vzpomenuty mezilidské vztahy
a nekomunikativnost mezi sousedy. Na seznamu nedostatků se objevila i špína a odpadky či
„sběrný dvůr“ uprostřed obce (za obchodem).
Člověku je až smutno z toho všeho negativního.
A to jsem ještě neuvedl zcela všechno.
Spokojenost je naopak vyjadřována s exis-

tencí chodníků, sportovišť, Občanským centrem
a jeho příležitostmi, možnostmi pro využívání
volného času všech věkových kategorií. Některým lidem se líbí vedení obce a práce starosty.
Kladně jsou vnímány pravidelné kulturní a společenské akce. Respondenti kvitují čistotu v naší
obci i chodník, který vede po celé délce Pržna.
Lidé chválí, jak je upraveno okolí fotbalového
hřiště, nové dětské prvky i nové kurty. Občané
si pochvalují celkovou občanskou vybavenost
i stav naší školy. A zatímco některým se zdá,
že mezilidské vztahy se horší, jiným to připadá
přesně naopak. Potěšující je, že někteří obyvatelé jsou hrdi na svou obec a na to, co se v ní
za poslední roky udělalo.
Lidé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, považují za nejdůležitější prostředí a čistotu
v obci a okolí. Dále jim záleží na dopravní obslužnosti a občanské vybavenosti. Hledí i na komunikaci s obecním úřadem či na mezilidské vztahy.
Pokud by respondenti měli sestavit žebříček
priorit, co by se mělo v Pržně dít, na prvním místě
by to byla výstavba točny, autobusového nástupiště a parkovišť u nádraží, dále vznik volnočasového areálu Rzavírko (vodní nádrž za kravínem)
nebo oprava povrchu místních komunikací.
K tématu se vrátíme v příštím čísle.

Jak asi mnozí ví, obec pravidelně zajišťuje
nejen svoz směsného komunálního odpadu
(SKO), ale celé další řady odpadů. V tomto čísle
novin si připomeneme, co, kde a jak často se
vyváží či kde je možné odpady likvidovat.
Mnozí z vás se mohou pozastavit na tím, proč
opakujeme tyto zažité informace? Důvodem je
to, že se řada sběrných hnízd v obci každý týden proměňuje ve skládky. Přitom jsou právě
tato místa primárně určena k třídění papíru,
plastu, skla, kovu, ke sběru biologického odpadu (BRKO) a na dvou místech také pro sběr tuků
a olejů. I přesto se zde nacházejí skládky nábytku, SKO, oděvů, zrcadel, stavebního materiálu
apod. Nejhoršími sběrnými hnízdy jsou místa
u kravína a za obchodem! Přitom to nechce až
tak moc, jen trochu soudnosti, ohleduplnosti
k životnímu prostředí a ke svému okolí. Převážná většina obyvatel a chatařů chce mít vše
kolem svého domu vymazlené a uklizené, ale
veřejná prostranství jsou některým lidem zcela
lhostejná a ukradená. A podle toho se také chovají. Podle druhu odpadů jsou to s určitostí firmy
a řemeslníci, kteří zajišťují výstavbu nových rodinných domů v obci a možná také pár jedinců,
kterým pořádek a čistota nic neříkají. Naštěstí je
to menšina, neboť většina obyvatel je skutečně
odpovědných, což dokazují čísla společnosti
EKO–KOM, o kterých zde již bylo psáno před
několika měsíci. Rád je zde ale připomenu, neboť Pržno se po letech opět může pochlubit svými výsledky v nakládání s odpady.
V roce 2018 jsme vyprodukovali 134 tun
komunálních odpadů, což je sice o cca 10 tun
více než v roce předchozím, ale stejně jako
v roce 2014. Podle mnohých lze toto zdůvodnit
zejména blahobytem, který zažíváme, a tudíž
zvýšenou spotřebou čehokoli, a tím i související
zvýšenou produkcí odpadů. A kolik že to tedy
představuje na každého občana?
Průměrný občan (vč. dětí) v roce 2018 vyprodukoval:
127,5 kg SKO – odpad v popelnicích
25,7 kg papíru
20,9 kg plastu
15,5 kg skla
1,6 kg kovů
65,7 kg BRKO
Jsme takřka ve všech ukazatelích lepší, než je
průměr ORP Frýdlant nad Ostravicí, dominujeme

nad obcemi obdobné velikostní skupiny, jsme výrazně nad průměrem kraje i ČR. Za to vám všem
patří velký dík. Protože to není jen o těch penězích, které za třídění dostaneme, ale je to hlavně
o životním prostředí. Pokud vám naše prostředí,
náš katastr a náš prostor není lhostejný, můžete
se zapojit do květnové akce Ukliďme Pržno.
A kam tedy s odpady a kdy je odvezeme?
SKO, tedy směsný komunální odpad z popelnice, je svážen každou sudou středu. SKO –
směsný komunální odpad v cyklu měsíčního
svozu (pro účastníky třídicího programu) je
svážen každou 1. sudou středu v měsíci: 1. 5.,
12. 6., 10. 7., 7. 8., 4. 9., 2. 10., 13. 11. a 11.
12. 2019. O Vánocích budou svezeny nádoby
všech poplatníků.
Sklo – 1x za 3 týdny v pátek dle vytíženosti
(nepatří zde zrcadla, keramika, porcelán, drátěné sklo a autoskla – vše SD).
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti (nepatří zde obaly od chemikálií a barev, novodurové trubky a podlahové krytiny – vše SD).
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti (nepatří zde dětské pleny, mastný, mokrý, uhlový
a jinak znečištěný papír – vše SD).
Kov – vždy dle vytíženosti (nepatří zde obaly
od barev, tlakové nádoby – laky na vlasy, šlehačka ve spreji, obaly od montážní pěny apod.
– vše SD).

Biologicky rozložitelný odpad – je svážen
vždy v sudé pondělí a liché úterý (nepatří zde
kuchyňské zbytky, pařezy a velké kusy stromů
a rostlin – vše SD).
Sběr tuků a jedlých olejů – nádoby jsou
umístěny na sběrných místech za obchodem
a u kravína. Odpad zde odkládejte v uzavřených PET lahvích.
Oděvy – nádoby jsou umístěny na sběrných
místech za obchodem a u nádraží.
Elektro – nádoby jsou umístěny na sběrných
místech za obchodem a u kravína.
Použitá léčiva – nádoba je umístěna ve vestibulu OC Pržno.
Baterie – nádoba je umístěna ve vestibulu
OC Pržno a v ZŠ.
Sběrný dvůr je otevřen ve dnech Po až Pá
od 8.00 do 18.00 a v So od 8.00 do 14.00. Zde
mohou občané odkládat odpad bezplatně 2x
za rok. Před vývozem odpadu je zapotřebí vyzvednout si na OÚ Pržno žádanku. Službu mohou využívat rovněž chataři a vlastníci objektů
k bydlení v Pržně.
Dětské pleny – máte miminko, malé dítko
a plen, že nevíte, co s nimi? Vyžádejte si na OÚ
pytle a svozová firma je sveze s SKO. Stavební
suť a stavební odpad je možno odvézt do sběrného dvora, ale tento odpad je zpoplatněn.

Petr Blokša

Odpady v obci a jak na ně, aby nehyzdily

115. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ
SDH PRŽNO
A KÁCENÍ MÁJE

Kdy: 1. 6. 2019 od 15.00
Kde: V areálu za hasičskou zbrojnicí
Na co se můžete těšit: Prohlídka Hasičské zbrojnice
Hasičská technika z Ostravice
Zábavné odpoledne pro děti
Večerní zábava pro dospělé
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Pojďte poděkovat horám úklidem
Svátek matek



V neděli 12. května oslaví svátek všechny maminky.
Přeji jim hodně zdraví, lásky, spokojené domácnosti a hodné děti.

Starostka Pavlína Stankayová

Charita pořádá Den pro pečující osoby
Charita Frýdek-Místek zve zájemce na Den
pro pečující osoby. Bude se konat 31. května
v Hotelu Freud na Ostravici od 9.15 do 17
hodin. Hned na úvod promluví náměstek
hejtmana Jiří Navrátil k přítomným starostům
na téma Vybrané oblasti v poskytování sociálních služeb. Od 10 hodin se bude mluvit o tom,
jak zvládnout finanční péči o blízkou osobu.
Dopoledne se ještě budou probírat různé typy

zdravotních potíží, jako je diabetes či srdeční
příhody.
Na akci se lidé také dozví, jak postupovat,
když se už senior nedokáže podepsat. Hovořit
se bude o psychohygieně, o neurologických stavech nebo o tom, jak zvládnout péči o blízkou
osobu v domácnosti. Lidé si budou moci i otestovat kompenzační pomůcky nebo si popovídat
s rehabilitační sestrou či s psychologem.

Vyneseme na Smrk pamětní
desku Jana Palacha

Vedení obce se chystá vynést na Smrk pamětní desku Jana Palacha. Výstup se bude
konat v sobotu 18. května. Sraz účastníků
pochodu je v 8.30 na rozcestí Pod Smrčkem.
S deskou pomůžou členové Horské služby Beskydy.
Vzpomínková akce na Jana Palacha se
na Ostravici konala 16. ledna v místní základní

škole. V sobotu 19. ledna se pak měla pamětní deska vynést společnými silami na Smrk.
Nakonec se ale od toho ustoupilo kvůli počasí a velkému množství sněhu. „Horská služba
nedoporučuje hřebenové túry, proto jsme se
rozhodli, že desku zatím necháme na úřadě
a na horu ji vyneseme, až bude příhodné počasí. Dost možná celou akci odsuneme na jaro,
až nebude výstup tak náročný,“ řekla tehdy
starostka Ostravice Pavlína Stankyová. Jak
dále řekla, na mohyle už jedna památeční deska je, je kamenná, se jménem a datem narození Jana Palacha. Je ale poškozená, a právě
proto vznikla nová. Je vyrobena z žuly, měří
50x30 cm a váží kolem osmi kilogramů. Obec
vyšla na zhruba 12 tisíc korun.

Nezapomeňte na volby
do Evropského parlamentu
Také obyvatelé Ostravice zamíří k volebním
urnám. V pátek 24. a v sobotu 25. května se
budou konat volby do Evropského parlamentu.
Na Ostravici jsou dva volební okrsky. Okrsek číslo 1 je určen voličům bydlícím v dolní
části obce (seznam čísel popisných a evidenčních, spadajících do tohoto volebního okrsku
je uveden na webových stránkách obce www.
obec-ostravice.cz, odkaz-volby), volební místnost: sál restaurace „U Tkáčů“ čp. 260.
Okrsek číslo 2 je pro voliče bydlící v horní
části obce (seznam čísel popisných a evidenčních, spadajících do tohoto volebního okrsku
je uveden na webových stránkách obce www.
obec-ostravice.cz, odkaz-volby), volební místnost: Obřadní místnost Obecního úřadu čp. 577

(hlavní budova).
Volit budeme v pátek 24. května od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 25. května od 8.00
do 14.00 hodin.
Právo volit do Evropského parlamentu má
občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Voliči svou totožnost ve volební místnosti prokážou platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
Voliči mají možnost požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli
hlasovat mimo volební místnost, tedy doma,
a to pouze ve svém volebním okrsku, tam, kde
mají trvalý obyt. O tuto možnost volič žádá před
konáním voleb Obecní úřad Ostravice nebo
v den voleb přímo volební komisi.

Spolek Čisté Beskydy pořádá každé jaro
od roku 2015 nejrozsáhlejší úklidovou akci
v Beskydech, která nese název Poděkuj horám. V posledním roce přilákala akce do lesů
3 300 lidí.
Letos se bude konat akce na státní svátek,
a to ve středu 8. května. Dobrovolníci, kteří se
dostaví na sběrná místa v čase mezi 9. a 14.
hodinou, dostanou černé a žluté pytle – zvlášť
na směsný odpad a zvlášť na plasty. Na Ostravici bude toto místo u Trafo stanice. Trasu
úklidu si mohou zvolit libovolnou, zároveň si
mohou nechat poradit koordinátory na sběrném místě. Naplněné pytle pak mohou vrátit
na libovolném sběrném místě. Veškerý vysbíraný směsný a velkoobjemový odpad ze
sběrných míst svezou obce nebo provozovatelé rekreačních areálů na skládku, plasty pak
na dotřiďovací linku a recyklaci. „Za snahu
dobrovolně ve volném čase poděkovat horám
odměníme dobrovolníky přímo na sběrném
místě díky podpoře partnerů milým a praktickým dárkem,“ slíbila tisková mluvčí akce Kateřina Piechowicz.
Na dopolední úklid navazuje Afterparty,
která je příjemným setkáním u dobrého jídla,
pití a hudby. Uskuteční se od 12 do 18 hodin v nádherném prostředí areálu koupaliště
Sluníčko na Ostravici. Odměnou pro všechny dobrovolníky bude atraktivní program se
vstupným zdarma. Součástí odpoledne bude
tradiční tombola o hodnotné ceny, ale také
další soutěže.

Obec rozdává
zbylé kompostéry
Kdo si ještě nevyzvedl kompostér, má
poslední příležitost. Přijít si pro něj na obecní úřad mohou i obyvatelé bytů a chataři. Podmínkou je, že řádně platí poplatky
za svoz odpadů. Kompostéry budou vydávány až do vyčerpání zásob.

noví občánci

Kostel slaví výročí a shání peníze na opravu
Římskokatolický farní kostel Nejsvětější trojice na Ostravici si letos připomíná 230
let od svého postavení. Slavnosti začaly 23.
března koncertem, na kterém vystoupil těšínský chrámový sbor Ad Dei Gloriam. Lidé si
výročí připomenou i 19. května na Noci kostelů. Od 19 hodin rozezvučí stěny kostela další
koncert. Výjimečná bude i pouť, která se bude
konat 16. června. „Zkrátka celý tento rok se
nese v duchu oslav,“ usmál se farář Andrej
Slodička.

Kostel má 230 let a na jeho stavu je to znát.
„Bohužel se potýkáme s velkou vlhkostí, která
jde od podlah. Potřebovali bychom celý kostel podřezat a odizolovat,“ podotkl farář. Jak
ale dále pokračoval, ještě dříve by se měl dát
do pořádku chodník před kostelem, který brání
odtoku vody. „Celá rekonstrukce je samozřejmě finančně velice náročná. Budeme se snažit
získat peníze z nějakého dotačního titulu. Uvítáme samozřejmě i případně dary,“ dodal Andrej Slodička, který má na starosti tři kostely.

Beskydské hudební léto bude pestré

16. ročník Beskydského hudebního léta v areálu koupaliště u hotelu Sluníčko se blíží. Odstartuje ho nadaná zpěvačka Barbora Poláková,
která si své publikum získala originálními písněmi
i videoklipy, za které sklidila již mnoho ocenění.
Koncert se koná 28. června od 19 hodin.
Bára Poláková je zpěvačka a herečka pocházející z Kolína, která svou hudební kariéru
odstartovala v roce 2012 úspěšným singlem
Kráva. Od té doby se postupně propracovala
mezi oblíbené interprety české hudební scény.
V roce 2015 vydala debutové album s názvem

Barbora Poláková, které mimo jiné obsahuje
i její nejznámější hit Nafrněná. S tímto hitem
vyhrála ve stejném roce cenu Anděl v kategorii
Píseň roku a pomohla jí k ocenění Objev roku.
Letos na Andělech také zabodovala a odnesla si
hned dvě ocenění, Klip a Interpretka roku.
Druhý koncert se bude konat 16. srpna a vystoupí na něm Janek Ledecký. Na Ostravici
přiveze své nejlepší hity.
Beskydské hudební léto uzavřou 31. srpna
dva známí zpěváci – Michal Hrůza a David
Stypka.

V měsíci dubnu jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Doru Faldynovou,
rodičů Tomáše Faldyny a Jany Kalužové.
Tomáše Koudelu,
rodičů Tomáše Koudely a Dagmar Brůnové.
Tobiáše Slezáka,
rodičů Pavla Slezáka a Michaely Slezákové.
Šťastným rodinkám přejeme hodně zdraví
a klukům a holčičkám krásné dětství.

kos informuje

Senioři šli na procházku a hráli bowling
Ve středu 10. dubna jsme se vydali na jarní
vycházku podél řeky Ostravice. Sraz účastníků byl před restaurací U Řeky, odkud se
někteří na kole, a ti zdatnější pěšky, vydali
do cíle, a to do restaurace Na Nábřeží v Nové
Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí.
Ti, kteří si netroufali, dorazili vlakem na Novou Dědinu a potom jen přes nedalekou lávku
došli do cíle. Na konci naší vycházky jsme si
pochutnali na chutných bramborových plackách. Po informacích našeho předsedy o připravovaných akcích a občerstvení se účastníci
každý po svém vraceli zpět na Ostravici.
Druhou velmi oblíbenou akcí byl turnaj
v bowlingu, který se tentokrát uskutečnil v areálu rekreačního zařízení Sepetná. Tento turnaj

našeho klubu sponzorovali manželé Slivoníkovi, za což jim patří
velké poděkování. Průběh měl
trochu netradiční formu. Soutěžila dvě smíšená družstva, ze
kterých byli odměněni diplomy, malými dárky
a sladkými medailemi vždy první tři nejlepší
hráči a také celkový vítěz s nejvyšším počtem
uhraných bodů. Medaile upekla naše Libuška
Ondrušáková a patří jí za to velký dík. Turnaj
se vydařil a účastníci se rozhýbali a udělali
něco užitečného pro své tělesné schránky.
Příští akce: Smažení vaječiny se koná dne
29. května od 15 hodin v areálu restaurace
U Řeky. Podrobnosti budou zveřejněny na obvyklých místech a internetu. 
(JN)

Ostravičtí skauti vystoupali na Ivančenu

ve čtvrtek 30. 5. 2019
od 15 do 17 hodin
na hřišti TJ Sokol Ostravice

Program: * parkourová exhibice a workshop
* skákací hrad
* malování a tetování na obličej
* atrakce pro menší děti
* po celou dobu hraje DJ Martin Matýsek
* občerstvení zajištěno

VEČER: * letní kino u základní školy
* promítat budeme film COCO
popcorn a kofola

* VE 20 HODIN KÁCENÍ MÁJKY

Také naši skauti z Ostravice se připojili k slavnostnímu pochodu k mohyle na Ivančeně.
Akce se konala v sobotu 27. dubna na počest skautů popravených za druhé světové války.
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Malenovice

Rychlostní závod dvojic na Lysou horu
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
počátek května je tradičně spjatý s připomínkou konce 2. světové války. Pamětníků, kteří takříkajíc na vlastní kůži zažili nacistickou okupaci i události osvobození, však bohužel rok od roku
ubývá. Válečné hrůzy tak zná většina z nás pouze z vyprávění, filmů či knih.
To je na jednu stranu jistě velmi dobře. Je to vlastně důkaz, že navzdory všem negativním
zprávám, jež se na nás valí z internetu, televize i dalších médií, žijeme šťastně v míru a ve společnosti založené na principech svobody a demokracie.
Na stranu druhou nás tato skutečnost o to více zavazuje k odpovědnosti vůči těm, kteří pro
nás naše dnešní pohodlí vybojovali, mnohdy i za cenu vlastního života. Zavazuje nás k tomu,
abychom dnešní stav nebrali jako něco samozřejmého – něco, o co nemůžeme přijít.
Historie totiž lidem už mnohokrát ukázala, že doby míru a prosperity zpravidla nemívají dlouhého (natož věčného) trvání. Oněch 74 poválečných let se v tomto ohledu jeví jako až neuvěřitelných. Nepochybně se o ně přitom zásadní měrou zasloužil i projekt sjednocené Evropské unie,
jejímž členem se naše republika stala 1. května před 15 lety.
Válku a její konec je jistě potřeba připomínat, a proto i my uctíme v předvečer státního svátku památku padlých u pomníku před obecním úřadem. Válce a jejím příčinám je však rovněž třeba předcházet
a aktivně bránit. Aby lidskost nebyla opět překřičena nesnášenlivostí, svoboda netolerancí a pravda
manipulací. Proto je dobré zajímat se také o současnost a myslet na budoucnost. Příležitost využít
svůj hlas máme všichni i ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou 24. a 25. května.
Přeji vám všem krásný máj a všem maminkám také vše nejlepší ke Svátku matek…

Pavel Kuběna, starosta obce

V neděli 31. března uspořádali hasiči
z Malenovic po několikaleté pauze rychlostní výstup dvojic od hasičárny na Lysou horu
a zase zpátky. Závodilo se v kategoriích
muži, ženy, smíšené páry a páry v součtu let
90 a více.
Velmi příjemně jsme byli překvapeni počtem účastníků a lepší počasí jsme si snad ani
nemohli přát – bylo teplo a slunečno, a přitom
nahoře ležela ještě slušná vrstva sněhu.

S nejlepším časem celého dne, 1:37, se
na 1. místě v mužích i celkově umístili borci
Tomáš Král a Ivan Faldyna. V ženské kategorii „bezkonkurenčně“ zvítězila Kateřina Smutná se skvělým časem 2:02 a ve smíšených
dvojicích obsadili první místo Lucie Míčková
a Pavel Suchan s časem 2:25. A naposled
naše stálice – v kategorii dvojic se součtem
let nad 90 si pro první místo v čase 3:44 doběhli Mirek Pytel a Dalibor Pindur. Uznání

jistě zaslouží také ohromný čas, patřící nejmladšímu závodníkovi, sedmiletému Mikuláši Kuběnovi, který čtrnáctikilometrovou trať
s 870 nastoupanými metry zvládl za 2:23.
Blahopřejeme vítězům, velmi děkujeme
všem zúčastněným a doufáme, že příští rok
se nás sejde ještě více, a to nejen v závodních, ale i v rekreačních kategoriích. Velké
díky za sponzorství patří také Beskydské likérce. 
SDH Malenovice

CVČ U Rosničky informuje
Jarní burza dětského oblečení,
hraček a sportovních potřeb
V týdnu od 1. 4. proběhla v našem centru
volného času tradiční jarní burza dětského
oblečení, hraček a sportovních potřeb. Mohu
s potěšením napsat, že téměř všechny maminky nakoupily, co potřebovaly, prodaly, co
nepotřebovaly. Zájem o prodejní místa byl veliký, avšak máme omezené prodejní i personální možnosti, proto, prosím, věnujte pozornost
následujícímu:
Letní burza proběhne v termínu od 10.
do 13. 6. Od pondělí 27. 5. budu na tel. čísle 724 144 368 přijímat rezervace prodejních
míst. Limit je 60 prodejců.
Žádám prodávající, aby zvážili nutnost
prodeje drahých bot, kol, kočárků, aj. Během
burzy bude k dispozici nástěnka k vyvěšení
inzerátů.

Slečny, maminky a babičky si pod vedením
tety Sylvy vyrobily krásnou velikonoční výzdobu nejen z proutí, ale také sena, osení či kuřátko ve sklenici.
Po celou dobu pilné práce se všichni skvěle
bavili a odcházeli s úsměvem na rtech.

Informace k letním
příměstským táborům
Milé děti a rodiče,
velice nás všechny tety a Vítka těší váš zájem o letní tábory v Rosničce. Kromě Výletů
za poznáním II jsou již všechny tábory obsa-

zené, ale můžete
se ještě hlásit
jako náhradníci.
Dále
připomínám, že do konce května musí
být
zaplaceny
zálohy za tábory,
v opačném případě bude dítě z táboru vyřazeno.
Děkujeme za pochopení.

S přáním slunného a provoněného

května teta Blanka

Ohlédnutí za velikonoční dílnou
Dne 6. 4. proběhla v prostorách CVČ
U Rosničky tradiční velikonoční dílna. Krásnou
výzdobu si přišly vyrobit nejen děti, ale i jejich
rodiče. Společně s tetou Blankou si děti vytvořily věneček zdobený papírovými vajíčky, zajíčky, kuřátky, motýlky aj. tvary. Pomocníkem při
přípravě dětské dílničky nám byl BigShot – veliká raznice, kterou naše centrum pořídilo z našetřených peněz z povánoční a jarní burzy.

Informace
obecního úřadu

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

5. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
a zároveň

2. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ
v sobotu 4. KVĚTNA 2019
HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 12.00 hodin
start prvního družstva ve 13.00 hodin
Občerstvení zajištěno
Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

15. ROČNÍK SOUTĚŽE “BOROVSKÝ KOPEC”
v sobotu 18. KVĚTNA 2019

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

Občerstvení zajištěno ☺

• Starosta obce Malenovice vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném
znění, veřejnou výzvu na obsazení pracovního
místa referent/-ka obecního úřadu. Bližší informace na úřední desce a elektronické úřední desce.
• Obecní úřad se po vyhodnocení reakcí občanů na optimalizaci osvětlení rozhodl od poloviny dubna vrátit k celonočnímu svícení a rozsvítit rovněž konkrétní připomínkovaná světla. Počet
občanů, kteří se k problematice osvětlení vyjádřili,
byl bohužel dosti malý. Zhruba dvacet mailových
reakcí lze jen těžko považovat za reprezentativní vzorek. Přesto se i v tomto omezeném počtu
objevily různé postoje a také různé argumenty.
Nutno říci, že přece jen převážily reakce negativní. Jako nejzásadnější jsme se proto rozhodli respektovat požadavek na pocit bezpečí. V každém
případě díky všem, kteří se zapojili do diskuse.
• Uctění památky padlých hrdinů se uskuteční v úterý 7. 5. v 18.00 u pomníku před obecním úřadem.
• Zveme všechny maminky k oslavě Dne matek
v neděli 19. května od 15.00 do Obecního domu.
• Poslední volná místa jsou ještě k dispozici
na jednodenní zájezd do polského Krakova. Odjezd od Obecního domu ve středu 22.
5. v 7.00. Průvodcem bude P. Marián Pospiecha, oběd a vstupy zajištěny. S sebou kapesné
ve zlotých (případně eurech) a povinně cestovní pojištění. Uzávěrka přihlášek v pátek 10. 5.
• Volby do Evropského parlamentu se
konají v pátek 24. a sobotu 25. května. Volební
místnost bude tradičně v sále Obecního domu.
• Kontejnery pro sběr nebezpečného odpadu budou přistaveny 25. května na parkovišti u Rajské boudy (8.00–8.30) a před Obecním
domem (8.40–8.55).

v úterý 28. 5. od 16.00
Přijďte si poslechnout povídání hasiče a
záchranáře o poskytování první pomoci nejen
dětem, o prevenci a ošetření letních úrazů
s možností nácviku.
Těší se na Vás Blanka a Ríša
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Velikonoční dílny se seniory

Projektový den v Planetáriu Ostrava

V Mateřské škole v Metylovicích se ve středu 17. dubna již tradičně konaly Velikonoční
dílny. Pozvání přijali místní senioři, kteří dětem
povyprávěli, jak se dříve Velikonoce slavily a co
se od té doby změnilo. Dětem napekli perníková vajíčka, které si děti samy ozdobily a snědly.
Rodiče si pak s dětmi mohli uplést pomlázku,
vyrobit velikonoční přání či jiné ozdoby. Děkujeme seniorům i rodičům za dobrou náladu
a vstřícnost a těšíme se společně na další setkání. 
Jana Murková, učitelka MŠ

Zápis do Mateřské
školy Metylovice

Celá metylovická škola se ve středu 10. dubna
zúčastnila projektového dne v Planetáriu. Nejprve 1., 2. a 3. třída absolvovaly v projekčním sále
planetária živě komentovanou prohlídku promítané aktuální oblohy.
Lektor jim sdělil mnoho zajímavého o souhvězdích, nezapomenutelný byl pohled na Zemi
z vesmíru. Poté zhlédli pořad Červená Karkulka
a babiččin dalekohled, v němž Karkulka cestovala Sluneční soustavou. Následovala prohlídka
prostor planetária, kde děti nejvíce zaujala možnost vyzkoušet si interaktivní exponáty. Pro 4.
a 5. třídu byl rovněž připraven pořad, tentokrát
Dobrodružná cesta k planetám, kde se děti se-

známily s naší Sluneční soustavou. Prostor dostala především planeta Mars, prstence Saturnu
a jeho měsíc Titan. Projekci předcházela prohlídka Experimentária s odborným komentováním
průvodci, kteří ochotně odpovídali na otázky. Děti
si zde mohly zkusit mnohé přístroje, prohlédnout
modely těles, zjistit, kam by doskočily na Měsíci,
jak vznikají různé přírodní děje, např. tornádo, poznat vlastnosti světla a dalších záření.
Na závěr návštěvy si děti mohly zakoupit suvenýr s astronomickou tematikou. Neopakovatelná atmosféra přispěla k vytvoření nevšedního zážitku. Financování akce bylo z projektu Šablony
II. 
Barbara Raszyková

Pokud máte doma malé dítě, které byste
rádi umístili do mateřské školy, zbystřete.
Zápis do MŠ Metylovice se koná ve čtvrtek
9. května od 14 do 17 hodin v učebně první
třídy na základní škole.
Předškolní vzdělávání je povinné pro
děti s odkladem školní docházky s místem
trvalého pobytu v obci Metylovice a pro ty,
které dosáhnou pěti či více let před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2019).

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu proběhnou v pátek 24. a v sobotu 25. května. V obci
Metylovice je jeden volební okrsek a volební
místnost bude v přízemní základní školy.
Volit budeme v pátek 24. května od 14 do 22
hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.
Právo volit do Evropského parlamentu má
občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let. Voliči svou totožnost ve vo-

lební místnosti prokážou platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
Voliči mají možnost požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, o to, aby mohli
hlasovat mimo volební místnost, tedy doma,
a to pouze ve svém volebním okrsku, tam, kde
mají trvalý obyt. O tuto možnost volič žádá před
konáním voleb Obecní úřad Metylovice nebo
v den voleb přímo volební komisi.

Železní hasiči a hasičky se utkali v souboji

První dubnovou sobotu se v Metylovicích již
popáté uskutečnil závod železných hasičů a hasiček TFA Metylovice 2019.
Po celý týden u nás panovalo krásné slunečné počasí a pouze jeden půlden přinesl
déšť. Shodou okolností to bylo právě v sobotní
dopoledne. Do startovní listiny se zaregistrovalo
103 závodníků a závodnic ve čtyřech kategoriích. Pátou kategorií byla družstva sčítající časy
muže, muže nad 35 let a ženy. Pro děti bylo opět
připraveno nesoutěžní TFA o ceny sponzorů.

Na dráze cca 250 metrů dlouhé na závodníky
po startu čekalo tahání pneumatiky (muži větší,
ženy menší), podlézání překážky, smotání jedné
hadice B, muži poté překonávali dvoumetrovou
bariéru, následoval hammerbox (muži 30+30
úderů, ženy 15+15), přeskakování pneumatik,
překlápění velké pneumatiky (muži 8x, ženy 4x),
zapojení dvou koncovek C na rozdělovač a dotažení úvodní pneumatiky do cíle.
Výsledky soutěže najdete na webu hasičů –
http://sdh-metylovice.info. 
(mb)

V Metylovicích začíná opět série koncertů
Bluegrass Theatre v Metylovicích zahajuje
sezónu. V areálu za školou se budou opět konat malé hudební festivaly. Začíná se v pátek
24. května, kdy zahraje pořadatelská domácí
kapela Ptačoroko, formace Pe&Pe a slovenská skupina Heartbeats. „Letos plánujeme
uspořádat šest akcí. Program jsme se snažili
udělat takový, aby pokaždé hrála aspoň jedna
hvězda. Na druhou stranu se ale ještě může
doplnit o další vystupující. Vše je ještě otevře-

né,“ uvedl pořadatel Lukáš Karlický.
Areál za tenisovými kurty se snaží pořadatelé
neustále vylepšovat. „Pracujeme na akustice,
hudebníci už mají vlastní šatnu. Změn dozná
také občerstvení, které by mělo být více domácí
a příjemnější. Prostě se chceme vyhnout přepáleným tukům a mít něco jiného, než je běžné
na hudebních festivalech,“ podotkl Karlický. Zve
všechny obyvatele Metylovic k návštěvě. Čas
k ní budou mít kousek jara a celé léto.

Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2019

24.5. 18:00 Heartbeats (SK)
Pe&Pe, Ptačoroko,...

tenis
tenisové kurty na hřišti za školou
pro své členy, hráče i pro veřejnost.

ToPinQui, Ptačoroko,...

9.8. 18:00 New Aliquot
Whiskey Before Breakfast,..

23.8. 18:00 The Jumper Cables
BlueREJ, Jack’s Band,...

7.9. 16:00 Ptačoroko

Tenisový klub přijímá nové hráče
ve všech věkových kategoriích
od předškoláků až po seniory.
Informace a kontakty přímo na kurtech
nebo webových stránkách popř. facebooku.
Tenisový klub je podporován a dotován
z rozpočtu obce Metylovice

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

Město Frýdlant nad Ostravicí

Ve čtvrtek 21. března byl mezinárodní den
Downova syndromu, a proto jsme si s dětmi ve školní družině povídali o tom, co to
Downův syndrom je. Hlavním tématem našeho povídání však byla především myšlenka,
že každý z nás je jedinečný a pro svět důležitý. V rámci této myšlenky vznikl také projekt,
jehož podstatou je, že si v den Downova syndromu lidé vezmou každou ponožku jinou,
aby tím podpořili jedinečnost nejen každé
osoby s Downovým syndromem a každé jediné osoby. A my jsme se tohoto projektu také
zúčastnili a vyšli v tento den do světa s každou ponožkou jinou!

Barbara Raszyková

o sexu a lásce na nábytku IKEA. Tři částečně propojené příběhy, do nichž je inscenace
členěna, představují tři různé milenecké páry
ve více méně krajních situacích. První story by
bylo možné onálepkovat štítkem „Zatloukat, zatloukat, zatloukat“, druhou „Reality show“ a třetí

„Muži v akci“. Všechny tři pak spojuje nábytek
produkovaný známou švédskou firmou IKEA,
zejména pak rozkládací pohovka. Ta má tu
velkou výhodu, její potah můžete vyměnit tak
jednoduše, jako svého partnera. Hlavní představitelé na ní svedou boj o své štěstí.

Přijďte si zahrát šachy, na věku nezáleží

Koncem roku 2016 byl při TJ Sokol Metylovice založen šachový oddíl. Jeho hlavní náplní je tento sport v TJ propagovat, získávat
nové členy z řad mládeže, ale i dospělých
a seniorů, s cílem zúčastňovat se soutěží
a turnajů.
V sobotu 11. května pořádá šachový oddíl
TJ Sokol Metylovice přátelské šachové dopoledne pro širší veřejnost. Chceme pozvat
všechny příznivce šachu, ať už zapálené nadšence nebo pouze příležitostné zájemce, kteří
to roky nehráli.

otevírá

eFeM Grass,...

19.7. 18:00 Blaf

Přijela k nám do školy policie! Naštěstí ne
proto, že by někdo něco provedl, ale proto,
že pro naše žáky měla preventivní program.
Pro první až čtvrtou třídu měli policisté připraven program o pravidlech jízdního provozu,
a to především z pohledu chodců a cyklistů.
Dětem se program líbil, a pokud dobře
poslouchali, mohli dostat za odměnu reflexní
prvky v různých tvarech a barvách. Jelikož
čtvrťáky už letos čeká zkouška na dopravním
hřišti, tak museli své vědomosti prokázat,
a to formou dopravních testů. Pátá třída měla
preventivní program zaměřený na kyberšikanu, kdy byli žáci vtaženi do děje prostřednictvím komiksu, který oni sami četli.

Ochotníci rozesmáli komedií publikum

Divadelní spolek Sokol na prknech představil lidem minulý měsíc divadelní hru Hovory
o štěstí mezi čtyřma očima. V jedné premiéře
a třech reprízách dokázal rozesmát všechny
přítomné.
Divadelní hra Patrika Hartla je komedie

Tenisový klub Karlický, z.s.

21.6. 18:00 Monogram

Březnové střípky z metylovické školy

METYLOVICE

Přijďte si oprášit své znalosti pravidel
a dovednosti této hry a zkuste si ověřit svou
výkonnost s výhledem reprezentovat šachový
oddíl v okresním přeboru družstev nebo v dalších soutěžích jednotlivců, organizovaných
šachovým svazem, nebo si jen tak příležitostně a nezávazně zahrát.
Od 8.45 do 9.00 hodin proběhne prezentace a následně budou rozlosovány dvojice
v bleskovém turnaji na 2x10 minut. Hráče budeme čekat v metylovské sokolské klubovně.
Rádi uvítáme zájemce všech věkových kategorií. Akce se zúčastní i vybraní hráči našeho
šachového oddílu, aby poradili, případně si
s vámi zahráli. Výsledek rozhodně není důležitý.
Touto akcí chceme přilákat co nejvíce příznivců šachů nejen z Metylovic, ale i z blízkého okolí. Potěšilo by nás, kdybyste svůj
zájem potvrdili na mailové adrese: sokolmetylovice@gmail.com nebo na mobilním čísle
602 249 006.
Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí
tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli.
Šachy jsou pro každého tím, co v nich hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro
druhého společenskou záležitostí, pro třetího
sportem, čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim
věnuje celý život. Jejich myšlenkové bohatství
je nevyčerpatelné a neustále se v nich objevují nové možnosti. Ano, přesně takové šachy
opravdu jsou.

Šachy jsou sice sport, ale prožitkově je jiný,
silně individualistický. S fotbalem, hokejem či
tenisem jej nelze vůbec srovnávat. Nikdo nejásá nad povedeným tahem, nevykřikuje, chybí skandování a povzbuzování. Pravidla jsou
tak jasná a respektovaná, že rozhodčích víceméně netřeba. Fair play zde rozhodně neprohrává. Charakteristické je ticho, klid a vysoká
koncentrace šachistů. Čas jako by nehrál větší
roli, vše je zpomaleno. Je to svět zvláštních,
inteligentních lidí, kteří první uvažují a pak konají. Zapojte se do něj i vy. Šachy mohou být
vaším koníčkem na celý život.

Milan Hajdušek, oddíl šachu

krátce z obce
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů nastane ve středy 15. a 29.
května. Cyklus odvozu ve středu sudý týden
zůstává zachován.

Nechte si v květnu
naočkovat svého psa
Očkování psů v Metylovicích proběhne v sobotu 25. května 2019 na těchto svodových
místech: dolní konec v čase od 8 do 8.20 hodin, za obecním úřadem od 8.30 do 9 hodin a
u Sosny od 9.10 do 9.30 hodin.
Cena za naočkování jednoho psa činí
200 Kč. Majitel zvířete si k očkování přinese
očkovací průkaz psa.

Medvědice z Beskyd zamířila i do Metylovic
Medvědice, která poslední dobou plní stránky novin a pomalu, ale jistě se z ní stává celebrita, se potulovala i po okraji Metylovic.
„Dostal jsem od spoluobčanů informaci, že
ji zahlédli v lokalitě Matějův Čupek na hranici
mezi Metylovicemi a Lhotkou. Lidé šelmu spatřili na Zelený čtvrtek a potom na Velký pátek,“
potvrdil starosta Metylovic Lukáš Halata.
Medvědice naštěstí v Metylovicích nezpůsobila žádné škody a podle zoologů z Hnutí
DUHA se už přesunula na Slovensko. „Víme,

že se jedná o stejného medvěda, který loni
způsobil hodně poprasku na Vsetínsku. Je to
mladá medvědice, kterou jsme v dubnu odchytili a nasadili jí monitorovací obojek. Už třetí den
poté medvědice opustila oblast Lysé hory, když
v ranních hodinách přeplavala asi 270 metrů
širokou vodní nádrž Šanci a přes Smrk po pár
dnech zamířila mimo CHKO Beskydy do masivu Ondřejníku, odkud pokračovala na západ až
k Hukvaldům do Palkovických hůrek,“ popsal
pohyb zvířete Michal Bojda.
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Květen 2019
Obecní úřad Pstruží a MŠ a ZŠ Pstruží

pořádá Den dětí
a smažení vaječiny
Kdy: 31. května 2019 od 16 hodin
Kde: dětské hřiště
Program:
- soutěže a hrátky pro děti
- opékání párků a smažení vaječiny
- občerstvení pro všechny

Pstruží

První krůčky do školy aneb zápis do první třídy
Ani si nedovedeme představit, jak je to náročné stát se správným školákem. Kolik toho
takový předškolák musí zvládnout, než jde
k zápisu.
Vždyť už umí zavázat tkaničku u boty, a že
mu to dalo práce. Tak proč to neukázat paní
učitelce ve škole. Také rozeznává barvy, lehce
si spočítá sladkosti od babičky a hbitě je rozdělí
mezi své kamarády. Pojmenuje geometrické
tvary. Krásně vyslovuje, když doma přeříkává nově naučenou básničku. S bravurou se
pochlubí, jak se jmenuje a kde bydlí. Dovede se
soustředit na kreslení a už skoro nepřetahuje.
Přišel den D. Je čtvrtek 11. dubna 2019
a budoucí školáci přicházejí k zápisu do první
třídy do školy ve Pstruží. Všechny obavy dětí
se tratí, když na chodbě potkávají Makovou
panenku a motýla Emanuela, kteří je provází
prvními úkoly. U paní učitelky si pak povídají,
kreslí, stříhají, skládají obrázky a nakonec odchází rozesmátí s pocitem, že už jsou z nich
velcí školáci a v září se potkají v krásném počtu 15 dětí.

Obec pořádá zájezd za poznáním
Obecní úřad Pstruží zve všechny na zájezd.
Pojede se 14. června a cílem je několik zajímavých míst. Nejprve všechny čeká návštěva
TON Bystřice pod Hostýnem, kde se ručně
ohýbá nábytek technologií pocházející z roku
1861. Firma vyrábí dřevěné židle, křesla a stoly
a spolupracuje s řadou designérů a architektů.
Poté se výletníci vydají na Hostýn, kde navštíví
baziliku a rozhlednu. Posledním místem navští-

vení jsou Pustevny. Lidé se mohou těšit na prohlídku Stezky Valaška mezi korunami stromů,
podívají se, jak pokračuje oprava Libušína,
a prohlédnou si i novou stanici lanovky.
Odjezd je naplánován na 7. hodinu od obecního úřadu a od školy. Návrat se předpokládá
kolem 17 hodin. Přihlášky včetně 100 Kč zálohy je nutné odevzdat do 7. června na obecní
úřad či Infocentrum.

Zásady pro udělení finanční
dotace na novou čističku
Lidé, kteří se rozhodli pořídit si domovní
čističku odpadních vod, se mohou přihlásit
na obec s žádostí o finanční příspěvek. Zastupitelé Pstruží v březnu schválili, že obec občanům přispěje částkou ve výši 40 tisíc korun.
A nyní rada vydala Zásady pro poskytování
finančního příspěvku.
„Jsou zveřejněny na internetových stránkách obce. Zájemci se mohou také dostavit

pro informace přímo na obecní úřad. Rádi jim
všechno vysvětlíme,“ uvedl starosta Pstruží
Milan Vaněk.
Mezi podmínkami pro udělení příspěvku je
například to, že dům musí být určen k bydlení a mít v současné době vlastní septik nebo
žumpu. Žadatelé také například nesmí mít
žádné finanční závazky vůči obci. Více najdete
na www.pstruzi.cz.

Výstava přibližuje vznik hasičů, i našich
Pokud vás zajímá, jak vznikaly první jednotky
dobrovolných hasičů v našem regionu, nenechte si ujít výstavu na Frýdeckém zámku v Muzeu
Beskyd. Jmenuje se Historie hasičů v okrese Frýdek-Místek a koná se do 2. června. Na výstavě
jsou zastoupeni také hasiči z naší obce Pstruží.
V rámci výstavy se bude 11. května konat na Zámeckém náměstí ve Frýdku oslava 50 let od založení profesionálního sboru v okrese Frýdek-Místek.
Bude zde slavnostní průvod s hasičskými prapory
a další program. Následně se návštěvníci mohou
podívat na krajské kolo soutěže ve vyprošťování
zraněných osob z havarovaných vozidel.

Využijte možnost odevzdat
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 v sobotu 18. května.

Velikonoční dílničky bavily holky, kluky i rodiče

Mateřská a základní škola v Pstruží uspořádala v pátek 12. dubna Velikonoční dílny. Tělocvična se v tu ránu proměnila ve velkou manufakturu. Děti tvořily papírové zajíčky, malovaly
vajíčka a za pomoci rodičů i učitelek vytvářely
různé velikonoční dekorace. Jeden z účastníků
učil zájemce plést pomlázku. Nechybělo vynikající občerstvení a spousta dobrůtek.
Do velikonočního tvoření se ochotně zapojili
všichni bez rozdílu věku a pohlaví. Škola se postarala o výrobní materiál a zabavili se všichni
účastníci dílniček.

Přijďte pokácet
máj a pobavit se
Odpoledne a večer plný zábavy, tak
takový bude pátek 31. května. Po akci pro
děti a smažení vaječiny chystá obec Pstruží
s restaurací Vlčárna a s místními dobrovolnými hasiči kácení máje. Akce začíná v 19
hodin. Návštěvníci se mohou těšit na různé
soutěže, vystoupení frýdlantské kapely Vinyl Rock a samozřejmě na samotné kácení.
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Důstojný velikonoční duben
Velikonoční duben proběhl v klubu, jak je řečeno výše, poklidně a důstojně. Část programu
byla koncipována ve vztahu k nejvýznamnějším křesťanským svátkům, ale také se našel
prostor pro procházku a turistiku.
Ještě v posledním březnovém čtvrtku jsme
kráčeli s paní Danou Barnetovou po stopách
polských králů formou úvodní části jejího přednáškového cyklu.
Malování kraslic
První dubnový čtvrtek se dodržela klubová
tradice a malovaly se kraslice, jako obvykle
pod vedením paní Evy Lapčíkové, které patří
velké poděkování. A jako obvykle to bylo milé

Malování kraslic zblízka.

odpoledne s více či méně povedenými výtvory.
Ty povedené ale rozhodně převažovaly.
O sv. Janu Nepomuckém
Pod názvem Staletá tajemství sv. Jana Nepomuckého se uskutečnila premiérová (pevně
věřím, že ne zároveň derniérová) přenáška
nám všem dobře známého historika pana Petra Andrle. Posluchače zaujal svým osobitým
projevem a též vysvětlením některých otazníků
ze života tohoto významného světce. Také se
hovořilo na téma 140 let od vysvěcení kostela
v Čeladné, který je sv. Janu zasvěcen.
Na tlačenku k Veličkům
První letošní páteční turistiku charakterizovalo pár stupňů nad nulou a mživé sněžení.
Nicméně skupinka otrlých vyrazila skrze Malenovice k údajně nejstarší beskydské hospůdce. Avizovaná tlačenka se kupodivu nekonala,

Paní Dana o Polsku.

Ladná Čeladná s nabitým programem
Pátý ročník festivalu Ladná Čeladná, který
se připravuje na 2.–3. srpna, slibuje nabitý kulturní program.
Návštěvníci se ale mohou těšit i na dvojnásobného držitele ceny Anděl, 25letého talentovaného českého zpěváka, písničkáře a buskera,
který skládá v angličtině, Thoma Artwaye. Ten
má nezaměnitelný hudební projev spojující moderní zvuk, klasické písničkářství a tklivé melodie.
Třešinkou na dortu bude i alko-punk-reggae-folk-akusticko-crossoverové duo Vasilův Rubáš
pověstné osobitým komickým pojetím koncertů.
Tato převážně nevážná kapela, jak se sami její
členové často označují, rozhodně není strohá
ani fádní. Drsná kapela jemných mužů se netají
láskou k životu, který si dokážou užívat, a tuto
živočišnost s patřičnou dávkou dobré nálady předávají i publiku. Lahůdkou pro všechny jistě bude
i polské uskupení Hańba, které jedinečně a zcela
věrohodně ve své hudbě popularizuje období třicátých let minulého století – ovšem s příměsí punku-ska-klezmer a dalších moderních hudebních
stylů. „Čtyři mladíci polské skupiny Hańba zcela
odpovídají čtyřem živlům – rozohní každé publikum, uzemní svým nespoutaným drivem a projevem dokonale ztvárňujícím literárně-hudební fikci,
rozevřou všem plíce vzduchem naplněným energií, když vás vtáhnou do svého vystoupení a do-

nutí vás žíznit po další písni. Hańba si postupně
podmaňuje publikum po celém světě svou originalitou, šťávou a především jedinečnými zážitky,
které svým příznivcům přináší, takže věříme, že
nejinak tomu bude i v srpnu na Ladné Čeladné,“
říká s úsměvem Jindřich Vaněk s dovětkem, že
nesmí zapomenout upozornit ani na vystoupení
mladého charismatického zpěváka, herce, skladatele a textaře Davida Krause známého z televizního pořadu svého otce Show Jana Krause.

Kunčice p. O.

Škola v Kunčicích bude mít nově
vybavenou počítačovou učebnu

Modernizace multifunkční odborné učebny
ZŠ a MŠ Karla Svolinského – číslo projektu: CZ
.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009815
Název programu: Integrovaný regionální
operační program (IROP)
Typ integrovaného nástroje: Komunitně vedený místní rozvoj.
Výzva: 7. výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy
– IROP – Infrastruktura pro základní, střední
a vyšší odborné školy.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou
1 012 694 Kč. Příspěvek z fondů EU –
962 059,30 Kč. Finanční prostředky z rozpočtu
obce – 50 634,70 Kč.
Stav projektu: Vydání právního aktu, Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předmětem projektu je pořízení vybavení (PC
vybavení a software pro výuku odborných předmětů) v návaznosti na klíčové kompetence – cizí
jazyk, práce s digitálními technologiemi, přírodní
vědy, technické a řemeslné obory do stávající
odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, p. o. za účelem
zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí
uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Realizací projektu vznikne moderní multifunkční odborná učebna, která bude odpovídat
požadavkům dnešní doby a trhu práce. Cílem
projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro
vzdělávání a zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života v obci Kunčice pod Ondřejníkem.

Michaela Šebelová, starostka obce

kalendárium akcí v obci

osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další klubové programy. 
Petr Bernady

Stíny války ve vzpomínkách pamětníků
Začíná květen. Znovu
budeme vzpomínat na události, které zná většina lidí už jen z dějepisu,
z knih, z filmů… Nejcennějšími jsou však informace od těch, kteří krušné válečné období
zažili. Zcela jistě mají v paměti mnoho okamžiků, které by nejraději ze své mysli vymazali. Přesto se nám několik pamětníků svěřilo
a ve vzpomínkách se vrátili do doby Protektorátu Böhmen und Mähren.
„Narodila jsem se v Čeladné v domku
zbudovaném mými rodiči, kde jsem do svých
sedmdesáti šesti let také bydlela,“ vzpomíná
paní Jiřina Dulavová.“ Po úmrtí otce (zemřel
mlád následkem pracovního úrazu ve Vítkovicích) jsme spolu se sestrou vyrůstaly pouze
s maminkou a poručníky. Těmi mohli tehdy být
pouze bezdětní manželé. Vystřídaly jsme dvě
poručnické dvojice. Jeden z druhé dvojice byl
popraven, pak už se o nás starala jen maminka.“ Paní Dulavová dále pokračuje: „V národní škole v Čeladné bylo velmi dobře. Výuka,
zejména ve 2. a 3. ročníku, byla vlastenecká.
Řídící učitel pan Lange byl popraven. 4. ročník
a polovinu 5. ročníku nás učil pan Skřídlovský,
pak byl uvězněn. Na měšťanské škole ve Frýdlantě n. O. jsme se německy učili zeměpis,
jinak byla výuka němčiny nenásilná. Mně se
učila lehce, stejně jako potom v jiném období

a na jiné škole ruština, kterou učil rodilý Rus.
Do školy ve Frýdlantě jsem nastoupila do 6.
ročníku. Při osmileté školní docházce jsem
v roce 1943 měla vyjít z osmé třídy, ale zaonačili to tak, že jsem vyšla jako absolventka deváté
třídy. Tak se urychloval nástup dětí do pracovního poměru. Tak se stalo i mně. Od 15 let jsem
pracovala šest dnů v týdnu osm hodin denně
ve frýdlantské továrně. Celé směny jsem při
práci stála. Při práci nás kontroloval muž v německé uniformě, stále procházel dílnou tam
a zpět. Plat za hodinu práce byl 2,30 korun.
Maminka mi tyto peníze ukládala, ale neměla
jsem z nich nic, neboť po změně systému zcela
padly, stejně jako mé dědictví po otci.“
Další pamětnicí je žena, která celý svůj
dosavadní život prožila v Čeladné. „Když nás
zabrali Němci, bylo mi devět let. Chodila jsem
do Prostřední školy, kde byla řídící paní Jarmila
Uhlářová. Její manžel byl německé národnosti.
Měl ještě nějaké sourozence v budově dnešního Zámečku, který jim tenkrát patřil. (Po válce
pak byla celá rodina odsunuta do Německa.
V Zámečku byla později zřízena škola.) Paní
řídící, pocházející z české rodiny, byla velmi
potěšena tím, že nás Němci zabrali. Kolem
školy již jezdili němečtí vojáci na motocyklech
směrem na Podolánky. Paní řídící nás vyvedla ven a museli jsme jim mávat. Pak ve třídě

Otevření
sezóny

ZA PODPORY
OBCE ČELADNÁ

v lázních Čeladná
dne 25. 5. 2019
od 15.00 hodin, vstup zdarma

rozvinula německý prapor a nadšeně nám vyprávěla, že budeme patřit k Velkoněmecké říši,
že nás Adolf Hitler vezme pod ochranu a jak
se budeme mít dobře! Natěšení jsme šli domů,
ale tam všichni plakali a děsili se, co bude. Již
brzy jsme, bohužel, poznávali skutečnost.
Po dobu války jsme hlad neměli. Potravinové lístky byly sice skromné, ale měli jsme menší
hospodářství, takže jsme při šetrnosti s potravinami vycházeli. Museli jsme také odevzdávat
určené množství vajec a másla do sběrny.
Po ukončení 5. třídy jsem chodila na gymnázium v Ostravě. Měli jsme němčinu každý
den a pamatuji si, že ve čtvrtek jsme měli němčinu dokonce dvě hodiny za sebou. Kromě
toho jsme ještě jednou v týdnu museli v zeměpisu, dějepisu a matematice mluvit německy.
U nás v Čeladné, kromě již zmíněných Uhlářových, víc německých rodin nebylo. Židovská rodina tady byla jen jedna a patřil jí obchod
v místě dnešní Vinotéky. Jmenovali se Teichnerovi. Velmi brzy byli odvezeni a již se nevrátili. V koncentračním táboře byli také někteří
naši dobří známí, ale vrátilo se jich jen několik.
Válka se připomíná v celé své obludnosti. Co dodat. Válka je monstrum, které ničí
všechny, kdo se jí připletou do cesty, ničí vše
na obou stranách a pak vrhá stíny daleko
do budoucnosti. 
LR

Na
slovíčko s Albínem Poláškem
komponovaný pořad s kapelou Praktik People ke 140. výročí jeho narození
Tesání
vlastního osudu
projekce ﬁlmu o Albínu Poláškovi, režie Kamil Holub
Pocta Waldemaru
Matuškovi
Jaromír Adamec Trio
ABBA
CZ
revival
Odpolední program pro děti
18. 4. 2019 15:23:18
Kunčice
p. O.
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K žádosti o dotaci je nutno přiložit:
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího (měněného) kotle - jedná se
o kontrolu, kterou si byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW, napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu, povinni nechat zpracovat do konce roku
2016. Doklad slouží k prokázání třídy kotle. Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016, lze jej
nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu původního kotle (např. fotografií štítku kotle,
technickou dokumentací apod.). U kotlů vlastní výroby (zlikvidovaných před rokem 2017), kde
není třída stanovena výrobcem nebo prokázána jiným dokladem, je možné využít čestného
prohlášení o neznámé třídě kotle.
• Fotodokumentaci stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Fotodokumentace musí být pořízena z více pohledů a z fotografií musí být zřejmé
napojení kotle na otopnou soustavu i spalinové cesty.
• Kopii Potvrzení o vedení účtu nebo Smlouvy o zřízení účtu žadatele. Nelze využít účet
jiného člena rodiny, dispoziční právo k účtu také není dostačující.
• Další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc apod.).

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

Po výměně kotle žadatel doloží
(finanční vyúčtování):
• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného kotle (z fotografií musí být zřejmé, že
se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie jste
přikládali k žádosti).
• Kopii dokladu o likvidaci kotle (formulář na
adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz).
• Kopie účetních dokladů (faktury, paragony) a doklady o jejich úhradě (příjmové doklady, bankovní výpisy).
• Fotodokumentaci nového zdroje tepla (je-li
možné, vč. výrobního štítku).
• Kopii protokolu o uvedení nového zdroje
tepla do provozu a kopii protokolu o revizi
spalinové cesty (pouze v případě, že novým
zdrojem tepla je spalovací zdroj).

Zákaz starých kotlů se blíží. Využijte dotaci
až 150.000 Kč a pořiďte si nový úsporný kotel.
Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí a vyhnete
se vysoké pokutě. A bude se i vám lépe dýchat.
Informujte se na svém krajském úřadě.
Web: https://lokalni-topeniste.msk.cz
Telefon: 595 622 355, E-mail: kotliky@msk.cz
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595 622 355
kotliky@msk.cz

Podrobnější informace budou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji –
3. výzva“, který bude po vyhlášení dostupný na adrese
https://lokalni-topeniste.msk.cz a na stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz, záložka Úřední deska, odkaz Dotace.
Leták je hrazen z projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, číslo CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
který je financován Ministerstvem životního prostředí v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014–2020“ podporovaného z Fondu soudržnosti.
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7. 5.
Zápis do mateřské školy
Zapisovat budeme od 14 do 16 hodin nové
děti pro školní rok 2019–2020.
Přiveďte své děti mezi nové kamarády do mateřských škol.
10. 5.
Noční soutěž o Kunčický pohár
Místo: POZOR ZMĚNA! Pro letošní rok u hasičárny v Kunčicích p. O.
Začátek soutěže: 20.30 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce hasičů
a hasičského sportu. Bude vás čekat souboj
vrcholných týmů nejen z Moravskoslezského
kraje. Během soutěže se bude o akustickou
podporu starat DJ! Občerstvení: čepované
pivo, grilované maso, placky a mnoho jiného.

Vysmátá partička – je vymalováno.
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete

1. A

3. 5.
Pietní akt k výročí osvobození obce (obec)
Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem vás
srdečně zve v pátek 3. května v 12.30 hodin
na vzpomínkovou slavnost v prostorách před
obecním úřadem u příležitosti 74. výročí osvobození naší obce a vítězství nad nacismem.
3. 5.
Kunčický ovál (SPV)
TJ Sokol Kunčice p. O. a ZŠ a MŠ K. Svolinského v Kunčicích p. O. pořádají 13 ročník
štafetového běhu. Zahájení závodu v 16.30
hodin, prezentace od 16 hodin. Složení dvojice: dítě předškolního věku + dospělý, dítě
do 15 let + dospělý nebo starší 15 let. Možnost
zakoupení malého občerstvení. Srdečně zvou
pořadatelé.

všichni si dali guláš… Po posilnění se pokračovalo kolem Zbuja do Ostravice a pak vlakem
domů, výlet byl prima.
Cesta kříže
Na zelený čtvrtek byla nabídnuta repríza
videoprojekce zhudebněné křížové cesty v autorském podání mariánskohorské scholy, natočené v lednu 2015 pro TV Noe v ostravském
kostele sv. Václava. I netradiční pojetí může být
působivé, což se mladým z MH podařilo.
Golfový areál v Ostravici
Krásná procházka za krásného počasí.
Na greeny nás nepustili, neboť jsme zapomněli
hole a kšiltovky, takže jsme byli fakticky donuceni zajít na pivo do tamní příjemné restaurace.
Takže na golfu bez golfu, ale prima.
Co nás čeká v květnu
Začínáme májovým hudebním odpolednem,
posléze je výlet do Kunčic p. O. s cílem na Huťařství, ke Dni matek nás tradičně navštíví dětičky z Berušky, proběhne také volné pokračování cyklu paní Barnetové o Polsku. V plánu je
rovněž páteční turistika a zřejmě i busový výlet.
Kompletní program na měsíc květen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
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Květen 2019
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první část roku 2019, a tak mi dovolte, abych se s vámi podělil o události, které se
v obci Janovice udály. V minulých měsících jsme se jednak snažili posunout dále projekty chodníků, ale
také komunitního bydlení pro seniory a kanalizaci v obci Janovice. U všech tří těchto velkých projektů
se dopracovávají a upravují projektové dokumentace dle požadavků dotčených orgánů a stavebního
úřadu. Nejdále jsme nyní u vyřizování stavebního povolení na chodníky s označením II. etapa v úseku
od školy směrem k zastávce Řezáč. Cena tohoto stavebního díla činí nyní rozpočtově 15 milionů korun
bez DPH. Bohužel u I. etapy, tedy od hasičské zbrojnice směrem na začátek Janovic, jsme se dostali
do kolize s opravami krajských mostů a přeložkami plynovodů a musela se znova přepracovat projektová dokumentace dle požadavků dotčených orgánů. Dále jsme nechali ve spolupráci se Základní
školou v Janovicích vypracovat projekt pro běžeckou dráhu a doskočiště a požádali jsme o dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj ČR jak na tento projekt, tak i pro umístění cvičebního prvku. Tato zařízení
budou umístěna na travnaté ploše za multifunkčním hřištěm. Těší nás, že tak rozšíříme sportovní areál
v prostranství u školy.
V rámci menších projektů jsme započali s udržovacími opravami v budově bývalé fary, kdy jsme
provedli kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů elektřiny, které byly v havarijním stavu. Jsme rádi,
že tuto budovu hojně využívají spolky ke svým schůzkám, díky nimž tato historicky zajímavá budova
v centru obce začala opět žít. Máme zájem tuto stavbu postupně opravovat, aby nejen nechátrala, ale
stala se i jednou z dominant obce.
Jak jsem již informoval na zastupitelstvu, měli jsme na obci v prvním čtvrtletí tři audity. Jeden byl
průběžný – krajský, další z finančního úřadu na dotaci svozu bioodpadu, již jsme čerpali v roce 2015.
Poslední (rovněž z roku 2015) byl z Regionální rady Moravskoslezsko na rozšíření prostorů mateřské
školy. Tato administrativní zátěž obce je odvrácená strana dotací, jelikož každé, byť malé, pochybení
může znamenat i po letech vrácení části nebo celé dotace.
Chceme, aby naše obec byla čistá, a tak jsme v rámci této činnosti nově umístili kontejnery na kovový odpad, které se postupně plní tímto druhem vytříděného odpadu. Rád bych poděkoval, že hojně
vozíte větve po jarním úklidu na obecní sběrný dvůr a nepálíte je doma na zahradách, čímž nemálo přispíváte nejen ke zlepšení životního prostředí, ale i ke své vlastní životní pohodě. K úklidu obce přispěla
i základní škola, která u příležitosti Dne Země udělala pořádek na místních komunikacích a také otevřela
ekostezku na území obce. Oceňuji tyto aktivity jako příznivé kroky ke zvelebení Janovic.
V rámci nadcházeních akcí bych vás chtěl pozvat na blížící se Den obce Janovice dne 22. 6.
a na Beskydské hry bez hranic, které se letos budou konat ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 8. 6.
Jelikož se nám blíží sezóna fotbalových utkání a soutěží v hasičském sportu, tak mi dovolte na závěr
popřát všem mnoho kvalitních sportovních zážitků a hlavně zábavy.  Svatopluk Běrský, starosta

Janovice

Otevření ekostezky v Janovicích

Janovice získaly několikero zastavení na svých
přírodovědně a regionálně zajímavých místech.
Tato místa jsou představena veřejnosti formou
interaktivních oboustranných naučných tabulí.
Můžete se vypravit například na Hradisko, kde se
dozvíte, jak vznikl název tohoto místa. Další návštěvu můžete směřovat do Sadu Petra Bezruče,
kde získáte informace o tom, jak vzniklo pojmenování onoho pozoruhodného areálu. Rádi bychom
upozornili na ekologicky zajímavé prostranství
v blízkosti retenční nádrže U Kuňky s pestrou druhovou biodiverzitou rostlin a živočichů. Nesmíme
zapomenout ani na hlavní tabuli u školy, na níž se
nachází popis a význam celého projektu s názvem
Bádáme s přírodou. Ekostezka vznikla díky dotaci
Moravskoslezského kraje ve výši Kč 70.000, kterou ZŠ získala. Součástí výše zmíněných tabulí
je rovněž celá řada originalit, jimiž jsou například
popisky tvořené samotnými dětmi, interaktivní
prvky formou QR kódu a questu, dále pak nápady
na další činnosti spojené s bádáním v tomto místě
a mnoho dalšího. Fotografie jsou autentické, pořízené přímo žáky naší školy.
Na tvorbě ekostezky se ve školním roce
2018/2019 podíleli žáci 3., 4., 7. a 9.třídy, kterým
pomáhaly paní učitelky Taťána Němcová, Blanka
Barvíková a Monika Olšáková. Na slavnostní otevření a pokřtění dne 23. dubna se dostavil zhotovitel tabulí Václav Biolek a starosta obce Svatopluk
Běrský. Pan starosta vyjádřil naději, že tabule budou sloužit jako inspirace nejen pro žáky školy, ale
i pro širokou veřejnos,t a plně podpořil další spolupráci školy a obce. Těší nás vzájemná podpora
a oboustranný rozvoj.

Monika Olšáková a Ivo Tošenovjan

Projekt Nanečisto a zápis dětí do 1. třídy

Každý začátek kalendářního roku se nese
v duchu příprav akcí pro budoucí prvňáčky. V únoru jsme se sešli v mateřské škole
na schůzce, kde paní učitelky pozvaly rodiče
budoucích prvňáčků a učitelky ze školy základní.
Schůzka měla dvě části. Nejdříve byla ukázková hodina, kde nám předvedli předškoláci,
jak pracují a jak se jim ve školce líbí. Poté následovala diskuse mezi rodiči a učitelkami ze
základní školy. Ti postupně získávali informace
o práci ve škole, dovednostech, které by jejich
děti měly mít zvládnuty nebo na kterých je nutné
ještě zapracovat. V závěru schůzky byli informováni o projektu Nanečisto, který nabízel rodičům poslední možnost ověřit připravenost jejich

dítěte do školy. Do projektu Nanečisto se letos
přihlásilo 16 dětí, tzn. všichni předškoláci, a zaslouží si velkou pochvalu. Setkání dětí a budoucí
paní učitelky probíhala v úterky v odpoledních
hodinách, kdy společně procházeli a procvičovali aktivity potřebné ve škole – grafomotoriku,
sluchové a zrakové vnímání, matematickou
představivost, slovní zásobu, myšlení, řeč atd.
Setkání, na kterých plnily samostatně zadané
úkoly, byla tři. Rodiče pak měli možnost prověřit
připravenost dětí na domácích úkolech, které
obdrželi předškoláci na konci hodiny. Po těchto
setkáních následovala individuální schůzka rodičů, dítěte a paní učitelky. Na ní se konzultovalo, řešilo, radilo, ale hlavně chválilo, a to právě

připravenost dětí. Poděkování si zaslouží paní
učitelky ze školky, které se dětem věnují a připravují je k jejich dalšímu životnímu kroku.
Nesmíme zapomenout, že důležitou součástí
přípravy na zápis je i návštěva současné 1. třídy.
Zde předškoláci potkají své sourozence, kamarády nebo i sousedy. Mají možnost se podívat
do hodiny a vidět na vlastní oči, jak se již pracuje
v 1. třídě. Poslední fází pak byl samotný zápis
předškoláků do 1. třídy. Ten proběhl v úterý 2.
dubna od 14 do 17 hodin. Tentokrát se uskutečnil
na téma Pošta a proběhl v prostorách 5. a 3. třídy.
Rodiče měli možnost vybrat si individuální čas,
který jim vyhovoval. Administrativu si vzali na starost pan ředitel a paní učitelka Kojecká a Žižková,
fotografie nám zajistila kronikářka z Janovic paní
Kutlvašrová. Dárečky pak předškolákům připravili žáci 4. třídy. O děti se společně postaraly p. učitelky Ševčíková, Hodurová a Němcová. Všechny
děti byly nebojácné, samostatné a zápis zvládly
bez potíží. Nepotřebovaly ani pomoc paní učitelky
Matouškové, která byla k dispozici. Zapsáno bylo
20 dětí, jelikož některé nechodí k nám do MŠ, ale
budou se o prázdninách stěhovat. Děti si zaslouží obrovskou pochvalu za dovednosti a znalosti,
kterými prokázaly předpoklady stát se prvňáčkem v naší škole. Přejme jim, aby i v září, až se
objeví ve školních lavicích, byly stejně usměvavé
a spokojené jako v tento zápisový den.

Táňa Němcová

Foto: Jana Kutlvašrová

Souhrn květnových akcí

Z výroční schůze janovické Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu

V závěru měsíce března proběhla výroční schůze ZO ČZS Janovice, na které členové zhodnotili výsledky své pěstitelské práce
za rok 2018 a zároveň se radili, jak zabezpečí
naplnění úkolů vyplývajících z plánu nejen pěstitelských prací pro letošní rok.
Na schůzí se členům svazu za jejich výsledky práce dostalo ocenění od předsedy Okresního sdružení Českého zahrádkářského svazu
pana Václava Kolka a také od místostarosty
obce pana Davida Fiedora. V průběhu schůze vládla optimistická nálada. Do organizace
za poslední léta přibylo členů a výrazně omládla. Dnes opět tvoří stmelenou a pracovitou partu. Také na této schůzi byli do řad zahrádkářů

přijati dva noví členové. Předsedkyně ZO Jana
Zdralková poděkovala předsedovi OS ČSZ V.
Kolkovi za metodickou pomoc zahrádkářům
a představitelům obce a Obci Janovice nejen
za finanční podporu, poskytnutou dotaci, ale
také za pomoc technickými prostředky, které
má obec k dispozici. Poděkovala také za víceleté vykonávání funkce odstupujícím členům
z výboru ZO. Výroční schůze byla volební
a zvolila pro následující období výbor v následujícím složení: Jana Zdralková, předseda,
Martin Zdralek, tajemník, Kateřina Brysová,
člen výboru, Martina Koloničná, člen výboru,
a Viktor Horálek, člen výboru.

Text a foto: Milan Beneš

- Uctění památky padlých – středa 8. května,
sraz v 16.00 před restaurací U Toflů
- Slavnostní vítání nových občánků – sobota
18. května, od 10.00 v kinosále na Obecním
úřadu v Janovicích
- V. ročník krojovaných slavností – neděle 19.
května ve Valdštejnských zahradách v Praze,
odjezd z Janovic v 5.00, informace a přihlašování u p. Gabriely Milotové na tel.: 603 327 973
- Sběr nebezpečného odpadu – sobota 25.
května, od 9.10 do 9.55 hospodářské zařízení
Dvoreček v Janovicích, od 10.05 do 10.20 parkoviště před restaurací U Toflů, Bystré
- Volejbalový turnaj spolků – sobota 25. května, od 14.00 na multifunkčním hřišti v Janovicích
(při nepříznivém počasí v tělocvičně ZŠ Janovice)
- Výlet do zábavního Heiparku v Tošovicích
– odjezd autobusu v 8.30 od ZŠ Janovice, informace a přihlášky u paní Jany Grzymkové
na emailu jana.grzymkova@seznam.cz nebo
tel. 723 320 118
- Více informací o těchto akcích naleznete
na webových stránkách obce www.obecjanovice.cz nebo informačních vitrínách.

jubilea
Vše nejlepší, mnoho štěstí,
zdraví a lásky přejeme
paní Libuši Bohočíkové, Jaroslavě
Němcové, Květušce Přečkové, Jiřině
Skotnicové, Jiřině Dybové, Boženě
Černohorské a panu Jozefovi Ferenčákovi.
Obec Janovice

Volně pobíhající psi v obci
V poslední době přibývá případů, kdy
se po obci volně pohybují psi. Nejedná se
přitom pouze o malá „neškodná“ plemena,
ale i o velké psy, kteří mohou být potencionálně nebezpeční, především pro děti.
Dále mohou také způsobit dopravní nehodu při vběhnutí do cesty, či způsobit škody na hospodářských zvířatech a majetku
občanů.
Povinností každého majitele je si svého psa zabezpečit. V případě, že tak nečiní
a jeho zvíře volně pobíhá po okolí, mohou

občané kontaktovat obecní úřad, jenž má pro
tyto případy vyškolené pracovníky. Po odchycení je pes umístěn v kotci na hospodářském
zařízení Dvoreček, odkud si jej může majitel
vyzvednout. Pokud tak neučiní do 48 hodin,
bude pes předán do smluvního útulku. Cena
za první odchyt volně pobíhajícího psa je
500 Kč a 1000 Kč za každý další.
Prosíme proto majitele psů, aby dbali
na řádné zabezpečení svých psů a zabránili
tak nepříjemnostem, které mohou způsobit.

Lukáš Plánička

Česko vyhlásilo boj kůrovci
Česká republika se s kůrovcovou kalamitou potýká několik let, podle odborníků je
situace nejhorší v historii českého lesnictví.
Jako reakci na tuto situaci vydalo Ministerstva zemědělství ČR opatření obecné
povahy, které nabylo účinnosti dne 3. dubna
a které bylo rovněž zveřejněno v plném znění dne 10. dubna na úřední desce Obecního
úřadu Janovice. Z tohoto opatření vyplývá,
že katastrální území naší obce je součástí
kalamitní zóny, nejhůře postiženého území
České republiky, ve kterém nyní mají nově
vlastníci lesa možnost zcela ustoupit od používání obranných opatření proti kůrovci, jako
jsou lapače a lapáky. Lhůta pro zalesnění se
prodlužuje z nynějších dvou na pět let a pro
zajištění porostu z nynějších sedmi na deset
let od vzniku holiny. Opatření ale v žádném

případě nezbavuje vlastníka lesa povinnosti
aktivně vyhledávat kůrovcové stromy a provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci. Dále se tímto opatřením upozorňuje
široká veřejnost na skutečnost, že každý je
povinen dbát své osobní bezpečnosti a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí a lesa, v němž se na vlastní nebezpečí
pohybuje, a musí si být vědom rizik vyplývajících z prosté existence lesa jako přírodního
prostředí.
Situací kolem kůrovce se zabývají také
nejrůznější instituce a organizace a za účelem pomoci drobným vlastníkům lesa byl
spuštěn informační portál NEKRMBROUKA.
cz. Tento web přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně
lesa. 
Jolana Šianská
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Janovice, Bílá

Květen 2019

Výroční členská schůze PRVOČASU

Projekt Senioři jsou IN II.
V letošním roce se nám opět povedlo získat
dotaci na projekt „Senioři jsou IN II.“, jenž je
cílen na podporu sportovních, společenských
a kulturních aktivit seniorů v naší obci.
Poskytovatelem této dotace je Moravskoslezský kraj v rámci „Programu na podporu
zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji
na rok 2019“.
Výše poskytnuté dotace může činit až
99 600 Kč, v závislosti na zrealizovaných
aktivitách, které budou probíhat až do konce
letošního roku. Mezi akcemi pro místní seniory financované touto dotací budou například

zájezdy a exkurze, různé kurzy, oslava Dne
seniorů a nebo pravidelné zdravotní cvičení
v tělocvičně ZŠ Janovice.
Věříme, že tímto projektem přispějeme
k rozšíření možností janovických seniorů, jak
aktivně trávit volný čas, získávat nové dovednosti a poznatky. 
Lukáš Plánička

Jako každý rok začátkem dubna se členové PRVOČASu sešli na výroční členské
schůzi. Schůzi předsedala Gabriela Milotová, předsedkyně výboru spolku, a kromě
členů se setkání zúčastnila jako host také
Jana Zdralková, zastupující SDH Janovice,
se kterým PRVOČAS dlouhodobě spolupracuje. Na programu jednání bylo především
projednání Zprávy o činnosti a hospodaření
spolku za rok 2018 včetně účetní závěrky,
kterou členové jednohlasně bez připomínek
schválili. Zpráva mapuje všechny aktivity
spolku za uplynulý rok, stručnou finanční bilanci a poděkování za práci pro spolek adresovanou členům, za spolupráci partnerským
spolkům a organizacím a za podporu finanční i hmotnou adresovanou všem podporovatelům spolku. Zpráva je veřejně dostupná na webových stránkách www.prvocas.
webnode.cz. Kromě devíti akcí ve vlastní
režii a dvou akcí ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Janovice PRVOČAS i v roce 2018 zajišťoval
pravidelný provoz klubu Sluníčko pro rodiče
s nejmenšími dětmi a folklórních souborů
Ondráš z Janovic a Ondrášek z Janovic.
Dalším tradičním bodem programu členské
schůze byla příprava aktivit na nadcházející
sezónu 2019/2020. Přítomní diskutovali zejména o možnostech obměny stálých akcí
a jejich organizačním zajištění do budoucna.
Dalším tématem setkání byla širší spolupráce místních spolků na vánočním jarmarku,
o kterou PRVOČAS dlouhodobě usiluje,
a požádal spolu se ZŠ a MŠ Janovice o podporu tohoto záměru také místostarostu obce
p. Davida Fiedora. Protože v roce 2020
bude spolek slavit 10 let od svého založení,
členové rovněž řešili, jakou vhodnou formou
toto výročí připomenout. Shodli se, že kromě prezentace činnosti spolku za uplynulých 10 let a přípravy speciální jednorázové
akce si toto výročí zaslouží také oddychovou a odpočinkovou akci, která bude určena
pro samotné členy spolku. V rámci aktualit
bylo na schůzi zmíněno hlasování o nejlepší

sněhový výtvor zimní sezóny 2018/2019
na webových stránkách obce, do kterého
je přihlášeno 7 soutěžících.
Do 15. 5. je pak možno podávat přihlášky na příměstské tábory, které bude
spolek po loňském velkém úspěchu opět
organizovat, a to dokonce ve dvou termínech. A pro fanoušky folklóru je tu možnost vyjet v neděli 19. 5. spolu se členy
Ondráše a Ondrášku z Janovic do Prahy
na Krojované slavnosti v Senátu ČR, kde
budou mít soubory spolu s CM Zbujnik tu
čest účinkovat a reprezentovat náš region.
Na závěr schůze bylo slovo předáno Janě
Zdralkové, která za SDH Janovice ocenila
rozsah činnosti spolku a vyjádřila zájem
na pokračování vzájemné spolupráce.
Jako výraz poděkování za podporu SDH
Janovice ze strany bývalého vedení obce
předala p. Milotové pamětní medaili SDH
Janovice.

Gabriela Milotová

Prvočas Vás zve na výlet
do HEIPARKU v Tošovicích
v neděli 26.5.2019

HARMONOGRAM
SBĚRU
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU V
JANOVICÍCH

Odjezd autobusu v 8.30 z parkoviště u ZŠ Janovice.
V areálu plném zábavy,
odpočinku a relaxace
uprostřed Oderských vrchů
na vás čekají tyto aktivity :

Termín: 25. 5. 2019
Hospodářské zařízení dvoreček – 9:10 až 9:55
Bystré, parkoviště U Toflů – 10:05 až 10:20

bobová dráha
tubing
rodeo býk

Nebezpečné odpady jsou:

Obec Janovice pořádá

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
mezi spolky z obce
dne: 25.5. ve 14.00

PŘIJĎTE PODPOŘIT SVŮJ TÝM!
MÍSTO KONÁNÍ: VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ,
ZA NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ v tělocvičně
OBČERSTVENÍ zajištěno

UCTĚNÍ PAMÁTKY
PADLÝCH
v I. a II. světové válce

Ve středu 8. května 2019
Začátek průvodu bude v 16:00 před restaurací U Toflů,
odkud se společně přesuneme k pomníku před bývalou
školou na Bystrém.

lanové centrum

trampolíny
diskgolf

bungee trampolína
dětské lanové hřiště

golfové cvičné hřiště

obří skluzavky

Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné
chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, a
rozbité či rozebrané elektrozařízení např. televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, mrazničky, sporáky a pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení v kompletním stavu probíhá celoročně.

Bílá

Více informací o parku a ceník jednotlivých atrakcí naleznete na www.heipark.cz.
Přihlášky na jana.grzymkova@seznam.cz nebo tel. : 723 320 118, nutno rezervovat!
Autobus hradí Prvočas, atrakce dle vlastního výběru každý sám (možnost skupinové slevy).

Informace pro voliče – volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konají
v pátek 24. května v době od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. 5. od 8.00 do 14.00 hodin. Hlasování proběhne ve volební místnosti – okrsek č.
1 – zasedací místnost obecního úřadu – Bílá 151.
Volič může požádat ze závažných, zejména

zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete
zasílat na e-mail: ou@obecbila.cz, nebo tel.
558 690 020, 724 045 337.

POZOR !!! ZMĚNA TERMÍNU!!!
MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ OZNAMUJE,
že v úterý 14.5.2019 proběhne
v době 8-00 – 15.00 hod.

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přijetí dítěte NENÍ ZÁVISLÉ na jeho bydlišti. Komu by termín nevyhovoval, může se
s námi spojit na tel. 558 690 122 a dohodnout se individuálně.
Přihláška a veškeré informace najdete také na www.skolkabila.cz

TĚŠÍME SE NA VŠECHNY NOVÉ DĚTI :-)

Bílá
krátce z obce
Kácení máje a smažení vaječiny
Kácení máje a smažení vaječiny se bude konat
v pátek 31. 5. 2019 od 16:00 hod. na nádvoří
obecního úřadu. Kácení máje bude provázeno humornou scénkou. Občerstvení zajišťuje
obec. S sebou pažitku a dobrou náladu!

Informace ke kotlíkovým dotacím
Upozorňujeme občany, že příjem elektronických
žádostí na kotlíkovou dotaci začíná 13. 5. 2019
od 10:00 hod. Občané, kteří mají zájem o pomoc při vyplnění a odeslání formuláře, nechť se
obrátí na obecní úřad nejpozději do 9.5.2019.

Přehled bohoslužeb
v kostele sv. Bedřicha
5. 5. Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
12. 5. Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
19. 5. Bílá a Staré Hamry mše nebude,
bude pouť na Gruni v 10.30
26. 5. Bílá 8.00,
Ostravice 10.00 první svaté přijímaní

Posílení a budování zdrojů pitné vody
Na březnovém zastupitelstvu byl usnesením schválen dotační program na průzkum,
posílení a budování zdrojů pitné vody.
Obecní úřad chce aktivně řešit problém
se zdrojem pitné vody v oblastech, kde není
k dispozici obecní vodovodní řad. Budeme
podporovat průzkumný vrt nebo vystrojení nového podzemního zdroje vody. Míra

podpory bude 50 % uznatelných nákladů,
maximálně však 40 tisíc korun. Oprávnění
žadatelé jsou fyzické osoby vlastnící pozemek v katastru obce Bílá, žadatel musí mít
trvalé bydliště v obci. Svůj zájem o tuto dotaci nahlaste v co nejkratším termínu na obecní
úřad, kde vám také poskytneme podrobnější
informace.

Sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr
elektrozařízení a pneumatik se v obci
uskuteční v sobotu 1. 6. 2019
Bumbálka		
Třeštík		
Hlavatá		
Mezivodí		
Zámeček		
U Domovjanky		
Konečná – točna		
Mlýn
		

8.00 – 8.10
8.20 – 8.30
8.40 – 8.50
8.55 – 9.05
9.15 – 9.25
9.30 – 9.40
9.45 – 9.55
10.10 – 10.20

– 14 –

Květen 2019
Až do
neděle 26. 5.

Výstava
FOTOGRAFIE JIŘÍHO KUHNA – BALETNÍ LINKY
Kulturní centrum

sobota 4. 5.
19.00

TANEČNÍ SOUTĚŽ ANTONIO CUP TL 2019
Soutěž startuje již v dopoledních hodinách kategoriemi děti a mládež v
latinskoamerických a standardních tancích. Od 19.00 h. začíná Galavečer semifinále a
finále taneční ligy. Večerem bude provázet taneční mistr pan Zdeněk Chlopčík.
velký sál Kulturního centra

pondělí 6. 5.
18.00

Koncert ke státnímu svátku
Operní melodie a scény z oper Kouzelná flétna, Figarova svatba a Rusalka
Janáčkova síň

úterý 7. 5.
10.00

Pietní vzpomínková akce – Den vítězství
místní hřbitov

Plánované kulturní a sportovní akce na KVĚTEN

úterý 7. 5.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 PŘÁNÍ A DÁREK KE DNI MATEK
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 8. 5.
16.30

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n. O. vs. 1. HFK Olomouc
stadion 1. BFK Frýdlant

čtvrtek 9. 5.
18.00

Přednáška válečné reportérky Markéty Kutilové
SÝRIE VE VÁLCE
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč

pátek 10. 5.
20.00

XVI. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA V MASKÁCH A ŠKRABOŠKÁCH
Cena 130 Kč Předprodej v Turistickém informačním centru Frýdlant n. O. a HRC servis
Frýdek-Místek.
velký sál Kulturního centra

neděle 12. 5.
17.00

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n.O. vs. FC TVD Slavičín
stadion 1. BFK Frýdlant

pondělí 13. 5. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 14. 5.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 OZDOBA DO KVĚTINÁČE
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

čtvrtek 16. 5. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
V POHORÁCH PO HORÁCH, 3. DÍL
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
čtvrtek 16. 5. FRÝDLANTSKÝ HUDEC (KOTKOVA MUZIKA)
18.00
Janáčkova síň
pátek 17. 5.
17.00

Koncert k 25. výročí založení Chasičky – U SUSEDA SYNEČEK
velký sál Kulturního centra

pátek 17. 5.
20.30

Koncert a křest CD
Skupina ALTER VIA – Údolí starých bohů
pódium Kulturního centra
Vstup zdarma

pondělí 20. 5. Divadelní představení
19.00
TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Hrají Lucie Zedníčková, Martin Kraus, Anna Kulovaná a Dana Homolová.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 300, 250 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.
sobota 25. 5.
20.00

DISCOSHOW – Míra Kaplan LIVE a DJ Martán
Skvělí DJ a baviči, skvělá hudba a show. Předprodej vstupenek v BIC Frýdlant nad
Ostravicí. Vstupné 150 Kč, v předprodeji 6+1 ZDARMA.
velký sál Kulturního centra

středa 26. 5.
17.00

Fotbalové utkání
1. BFK Frýdlant n.O. vs. FC Heřmanice Slezská
stadion 1. BFK Frýdlant

neděle 26. 5.
16.00

Divadlo pro děti
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.

pondělí 27. 5. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
pondělí 27. 5. - Výstava
neděle 30. 6. OBRAZY VÍTA ADAMUSE MALBA 2019
Vernisáž proběhne v pondělí 27. 5. v 17.00 h.
Kulturní centrum
úterý 28. 5.
17.00

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ
velký sál Kulturního centra

čtvrtek 30. 5. Degustace na Harcovně
18.00
Vinařství Vajbar, Rakvice
Na Harcovně

Kultura, sport

Frýdlantský smalt nejen na domácím písečku

Frýdlantská Dílna uměleckého smaltu si nehraje jen na svém písečku. Po výstavě Jany
Hradilové v Galerii Šíp v Bystřici n. O. následovala výstava prací v technice smaltu s polskými kolegy v Muzeu sv. Jana Sarkandera
ve Skoczowie, která končí 5. května.
Do konce května je otevřena půvabná komorní výstavka Smaltované obrazy v Galerii
kavárny AKADEMIA na Zámecké ul. v Ostravě
(do 31. 5.). Od 10. května bude v Galerii a kavárně MONAMI v Bílovci výstava Petra Bednáře. Pokračováním významné loňské výstavy
Umění emailu/Technika smaltu v Technickém
muzeu v Brně je sborník ze sympozia, které
následovalo, nazvaný SMALT/EMAIL/Uměleckořemeslná technika i moderní úprava kovů.
Jeho křest proběhl v Praze již 10. dubna v galerii KusKovu a druhý bude při zahájení výstavy
Český granát 14. května v Technickém muzeu
v Brně. Třísetstránková publikace naznačuje
v úvodu terminologii a historii smaltu v českých
zemích. Čtivou kapitolou je Email v zrcadle dějin umění, mapující problematiku šperku zdo-

fice, ilustracích, na organizaci výtvarného života
ve Frýdku-Místku, za což je čestným členem Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění.
Tematicky se věnoval figuře i krajině. I když většinu života prožil v Beskydách, oblíbil si Valašsko, Slovensko, Krkonoše. Vzhledem k tomu,
že jeho plánovaná výstava v Muzeu Beskyd se
přesunula až do příštího roku, připomenou jeho
přátelé letošní jubileum malým výběrem z jeho
jihočeských motivů, které jsou v jeho tvorbě velice časté. Bude to na výstavce ve známé Cukrárně pod Lysou v centru Frýdlantu n. O., kde se

vá, která se výrazně podílela i na loňské výstavě. Publikaci je možno získat v Technickém
muzeu v Brně. 
(kb)

Vernisáž výstavy fotografií Baletní linky
Ve foyer Kulturního centra proběhla 8. dubna vernisáž výstavy fotografií Jiřího Kuhna
s názvem Baletní linky. Autor fotografií neuvěřitelným způsobem zachytil baletní mistry
Národního divadla moravskoslezského Barboru Šulcovou a Sergia Mendeze Romera a tanečníka Jakuba Zimu. Celá monotematická
výstava vznikla za podpory Kulturního centra
ve Frýdlantě nad Ostravicí, které poskytlo nejen
prostory pro výstavu samotnou, ale rovněž pro
vznik celé série.
Po zahájení vernisáže vystoupili tanečníci
latinskoamerických tanců Michaela Bajgarová
a Dominik Mylek z frýdlantského Tanečního klubu Antonio. Poté se slova ujal sám autor a přiblížil začátky své fotografické kariéry a vznik
vystavovaného cyklu fotografií.
Tak jako mnoho věcí i tato výstava vznikla
vlastně shodou okolností. Na jejím počátku bylo

přání Jakuba Zímy vytvořit několik snímků inspirovaných jeho vzorem, vynikajícím světovým
baletním mistrem Sergeiem Poluninem, kterého
stejnou měrou proslavilo jeho nadání, tak i aféry
všeho druhu. Protože realizace podobných fotografií vyžaduje mimo jiné i značný prostor v ateliéru, využil fotograf nabídky Kulturního centra
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Prvotní série natolik
nadchla všechny zúčastněné, že autor spolu
s Jakubem oslovili přední členy Národního divadla moravskoslezského, Barboru Šulcovou
a Sergia Mendeze Romera, s prosbou o spolupráci. Ti se spoluprací souhlasili, takže se jedné
sychravé neděle všichni sešli a v průběhu několika hodin intenzivní a mimořádně plodné práce
vytvořili cyklus fotografií vzdávající hold nadání,
píli a dennodenní dřině baletních tanečníků.
O vydařenosti celého tohoto úsilí, jejíž výsledky byste možná očekávali ve velkých galeri-

ích, a nikoliv v kulturním centru v Beskydech, se
můžete přesvědčit až do 26. května.

Alena Vavříková

Vernisáž obrazů a poetický večer
Místecká kavárna Koloseum se již třetím rokem stala místem pro poetický podvečer s vernisáží obrazů a křtem knihy. Výstavu nazvanou
Hry tvoří převážně ilustrace ke knížkám a kalendářům frýdecké rodačky Melanie Novákové,
hlavní aktérky tohoto milého setkání. A jak už je
u Melanie zvykem, své výstavy spojuje s poetickým pásmem.
Různě laděné verše spolu s ní přednesli
její kolegové z Literárního klubu Petra Bezruče (LKPB), který sdružuje literáty z Beskyd již

více jak dvě desítky let. Verše a povídky střídaly hudba a zpěv písničkáře Vladimíra Randyho
Kuchaře. Vyvrcholením večera byl křest nové
knížky Melanie Novákové „Každý má svůj batoh“. Autorka formou vzpomínek provází čtenáře svým profesním i soukromým životem. Mísí
zde humorné i vážnější epizody, protože, jak
sama říká: „Každý máme ten svůj batoh a vrstvíme do něj vše, co nám život nadělil. Je jen
na nás, s jakou lehkostí ho dokážeme nést.“
Největší satisfakcí za to, co děláme, je vždy

zpětná vazba, které se nám dostane. A co
může být větší odměnou než kavárna plná spokojených hostů. My všichni, kteří jsme neodolali pokušení múz, děkujeme personálu kavárny
Koloseum za příjemné prostředí a nejvíce všem
návštěvníkům literárních dýchánků. Na shledanou na dalším ročníku.
S láskou a úctou k psanému slovu za literáty z LKPB Melanie Nováková, Žofie
Zejdová, Pavlína Kollárová a Zdeněk Hledač

Výstava obrazů v Kulturním centru
V Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí se bude od 27. května konat další výstava,
tentokrát prodejní výstava obrazů Víta Adamuse s názvem MALBA 2019.
Vít Adamus se narodil v roce 1965 ve Frýdku-Místku. V současné době bydlí na Lubně.
Kromě pedagogické práce se věnuje výtvarné
činnosti, literatuře, žurnalistice a filozofii. Je
trenérem šermu ve Frýdku-Místku. Jako výtvarník je samouk. V mládí navštěvoval ateliéry
akademických malířů Antonína Kroči a Branko
Biščana.
Své výtvarné práce vystavuje pravidelně
doma i v zahraničí. Uspořádal 26 samostatných výstav, účastnil se více než 30 kolektivních výstav. Stylově různorodé malby od realismu až po expresivní zkratky jsou zastoupeny
v soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Německo, Francie, USA, Turecko, Slovensko aj.).
Je členem společnosti Sca-Art. Založil sdružení Agora – společnost pro umění a filozofii.
Vydal čtyři básnické sbírky. Poezii publikoval v literárních časopisech Modrý květ, Tvar,
Landek, Protimluv. Byl zařazen do několika
almanachů včetně antologie Briketa-Ostravská
poezie a poezie o Ostravě 1894–2013 (Větrné mlýny, Brno, 2014). Chystá k vydání pátou

Jubilant Jaroslav Homolka zase ve Frýdlantě
Čas nemilosrdně běží, a tak dostihl i malíře,
grafika, zasloužilého kantora Jaroslava Homolku 18. května při jeho význačném životním jubileu. Narodil se v roce 1939. Studoval na katedře výtvarné výchovy v Olomouci, ale to už měl
výrazné výtvarné zkušenosti a za sebou celou
řadu prací z domovské Příbrami.
Léta působil jako výtvarný pedagog v našem kraji, nakonec ve Frýdku-Místku. Vychoval
a k umění přitáhl celou řadu talentovaných žáků,
kteří se k němu dodnes hlásí. Ve své tvorbě obsáhl celou řadu technik, podílel se na užité gra-

beného emailem, liturgických předmětů a falz.
Kapitola Email v českých a slovenských sbírkách podává velmi zevrubnou informaci o použití smaltu v běžném životě, módě, nábytku,
ale informuje i o sbírkách smaltu zemí Blízkého
východu, Indie a Japonska. Oddíl průmyslového smaltu uvádí příspěvek doc. J. Podjuklové
týkající se i naší oblasti, dále jsou informace
z Tupes, Brna a Českých Budějovic. Poměrně rozsáhlá kapitola je věnována konzervaci
a restaurování emailu/smaltu. Poslední kapitola Smalt jako prostředek současného výtvarného umění soustřeďuje informace převážně
z našeho kraje, kde se toho děje ve smaltu asi
nejvíce. O Dílně uměleckého smaltu referuje
v kostce K. Bogar, o akcích v Ostravě – Art Vítkovice a akcích skupiny In Signum I. Štenclová
a A. Gavlas, zkušenosti s evropským smaltem
zpracovala E. Kučerová-Landsbergrová, členka DUS Frýdlant n. O. Pro další studium a poznání této zajímavé techniky bude přínosný
Seznam literatury a zdrojů. Zásluhu o realizaci
knihy má pracovnice TM v Brně Pavla Stöhro-

s jeho díly setkáváme velmi často. 

(ká)

sbírku poezie.
Ilustroval vlastní poezii i sbírky poezie jiných
autorů (Radek Lehkoživ, Miroslav Kapusta).
Jeho výtvarnou tvorbu ovlivňuje přírodovědné
vzdělání a filozofie, například v cyklech Boží
prst simulace, Fraktální diagnostika, Rozptýlené koncentrace. Společenské kritice věnoval
cyklus Aparáti, preparáti, torza a jiní svatí. Současná kolekce portrétů je v Adamusově tvorbě
výjimkou, je „pouhou relaxací a potěšením“, jak
sám říká.
Vernisáž, na kterou jste všichni zváni, se
bude konat 27. května v 17 hodin. Výstava potrvá až do konce června a v případě zájmu si
můžete vystavované obrazy zakoupit.

Ze statistiky knihovny Baška za rok 2018

Místní knihovna v Bašce si během svého
ročního provozu v nových prostorách vedla, dá se říct, velice dobře. Nejenže si nový
čtenářský průkaz založili další občané i z řad
školáků, ale akce v knihovně, především různé besedy, nalákaly k návštěvě i nečtenáře.
K větší návštěvnosti přispěla určitě i v létě
otevřená minigalerie, kde své obrazy vystavili
prozatím čtyři malíři. Knihovnu rády navštěvují i maminky s malými dětmi, kterým slouží
dětský koutek nejen ke hrám s plyšovými zvířátky, ale i k ohlížení leporel a knih určených
dětem.
V knihovně jsou i dva počítače s připojením
na internet, které jsou rovněž hojně využívané.
Tato zvýšená návštěvnost místní knihovny
se odrazila i na počtu vypůjčených knih, což je
jistě potěšující informace.
Čísla, která zde uvádíme, představují stav
knižního fondu bašťanské knihovny k 31. 12.
2018, v závorce jsou pro srovnání uvedená
čísla za r. 2017:
tj. 8 859 (8 752) knih, za rok 2018 přibylo
253 (171) nových titulů.
Z toho je: naučná literatura: 1 510 (1483)

knih, krásná literatura: 7 326 (7 101) knih
K tomu nám Městská knihovna Místek dodala 5 výměnných souborů (REG) – tj. 250
knih, které zůstávají v naší knihovně dva roky.
Periodika k zapůjčení v knihovně: 4 tituly
Registrovaní čtenáři v roce 2018: 255 (214)
Z toho mládež do 15 let: 46 (34)
Počet občanů, kteří využili internetu
v knihovně: 122 (185)
Čtenáři bašťanské knihovny si v r. 2018
vypůjčili celkem: 8 549 (6 852) knih, z toho:
naučná literatura: 365 (264) titulů; krásná lit.
dospělým: 7 148 (5 760) titulů; naučná lit. dětem: 140 (109) titulů; krásná lit. dětem: 738
(719), titulů; výpůjčky periodik: 151 (119)
V knihovně Baška bylo během rok 2018
uspořádáno 22 (13) akcí pro veřejnost, školáky ZŠ Baška a děti mateřských škol – jedná se
o besedy, přednášky, kreativní dílny aj. s celkovým počte návštěvníků: 534 (321).
Z uvedených čísel je patrné, že i v době
moderních informačních technologií je kniha
stále živá, čte se a to je potěšující informace.
 Zpracovala: Dajana Zápalková, knihovnice,
Luďka Trefná, REG oddělení knihovny Místek
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Inzerce

PORTÁLOVÉ MYTÍ
MYCÍ BOXY
ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ

Koupím motocykly
Jawa, ČZ, Babetta,
Pionýr, Stadion atd.
I nepojízdné,
nekompletní, torza
a náhradní díly.

Děkuji za každou
nabídku. 774 023 745.

MATERSKÁ ŠKOLA HAPPY DAY

SPA for CARS | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
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ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM | ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK
DEZINFEKCE OZONEM | PARNÍ ČIŠTĚNÍ
PŮJČOVNA ČISTÍCÍCH STROJŮ

Dvořákova 780, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
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Zve Vás a Vaše děti k zápisu do mateřské školy,
který se bude konat v úterý 14. května 2019
v době od 15:00 do 17:30 hodin
K zápisu je třeba přinést:
rodný list dítěte a občanský průkaz

Těšíme se na Vás!!!
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uklidimeto.eu | Hlavní 1751, Frýdlant nad Ostravicí 73911
tel.: +420 730 517 127 | uklidimeto@uklidimeto.eu | facebook.com/uklidimeto.eu

Tým MŠ HAPPY DAY
www.center4you.cz/happyday

Hledáme kolegy na pozici „Pracovník ostrahy“
v objektu MV ve Vyšních Lhotách.
Popis práce:
- ostraha osob a majetku - pochůzková činnost - práce na HPP nebo DPP
Požadujeme:
- trestní bezúhonnost - spolehlivost, zodpovědnost - nástup možný ihned.
Nabízíme:
- práci v příjemném prostředí – služební stejnokroj - certifikát
získáte u naší společnosti - vhodné pro bývalé příslušníky
ozbrojených složek a osoby OZZ či ID.

Kontakt: 725 677 254 (545 218 533)
nebo e-mailem na inzerce@cbacorp.cz.

Pro inzerci volejte

603 249 743
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