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Víte, jak se kdysi slavily Vánoce?
BESKYDY – Chcete nasát tu pravou
vánoční atmosféru a zároveň se dozvědět, co jsou to liturgická období, advent,
co znamenají jednotlivé adventní neděle,
jak se v minulosti slavily Vánoce a jaké
zde byly zvyky nebo v čem mají původ
betlémy, vánoční stromy, koledy a jiné
symboly Vánoc? Vydejte se s Beskydským informačním centrem na společnou předvánoční procházku, která se
koná v rámci oblíbených Dnů s průvodcem.

První prohlídka se uskuteční 15. prosince
ve Frýdku-Místku. Zde se sejdeme na Zámeckém náměstí ve Frýdku v 15 hodin.
V průběhu 1,5 až 2 hodin s průvodcem navštívíme kostel sv. Jana Křtitele, kostel sv.
Jošta a baziliku Navštívení Panny Marie.
O den později, tj. 16. prosince, zavítá Vánoční Den s průvodcem do Frýdlantu n. O.
Sraz bude před Kulturním centrem (u městského úřadu) v 15 hodin. Odtud se vydáme
do Galerie uměleckého smaltu a litiny, poté
přes parčík na náměstí, zajdeme ke kapli,

která stojí na místě původního dřevěného
kostela sv. Matouše, navštívíme kostel sv.
Bartoloměje a na závěr pak kapli v nynějším
Domově pro seniory, která je věrnou napodobeninou chrámu sv. Pavla v Římě.
Obě prohlídky zpestří ve Frýdku-Místku
hudební vystoupení dětí ze zdejší základní
umělecké školy a ve Frýdlantě n. O. dětského folklórního sboru Lašánek.
Vánoční Den s průvodcem se koná zdarma a za jakéhokoliv počasí.
 Těšíme se na shledání s vámi! BIC

Informace o plánované výzvě na „kotlíkové dotace“
MIKROREGION – Městský úřad Frýdlant
nad Ostravicí informuje své občany, ale také
občany okolních obcí, o plánované výzvě
Moravskoslezského kraje na kotlíkové dotace. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je
prosinec 2015, příjem žádostí je naplánován
na období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016. V rámci této výzvy bude možná výměna stávajícího
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech za kotel nový (na pevná
paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační
kotel, tepelné čerpadlo). Výše finanční pod-

pory závisí na typu kotle a území, na němž
dochází k výměně. Po přičtení bonusu ve výši
5 % za území a příspěvku z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 5 % se může jednat o podporu až do výše 90 % způsobilých
výdajů. Majitelům rodinných domů na území
města Frýdlant nad Ostravicí, kteří se rozhodnou do této výzvy vstoupit, bude zároveň poskytnut příspěvek z rozpočtu města.
Informace k připravovaným kotlíkovým
dotacím je možné získat na internetových
stránkách www.lokalni-topeniste.cz, dále

na speciální telefonní lince 595 622 355 nebo
na e-mailové adrese kotliky@msk.cz.
Ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje plánujeme pro obce
správního obvodu města Frýdlant nad Ostravicí a jejich občany semináře a konzultace,
na kterých bude možné dozvědět se bližší
informace. Tyto schůzky se budou konat
ve dnech 7. 12. 2015 od 15.30 do 17.00
a 11. 1. 2016 od 10.00 do 16.00 v zasedací
místnosti Městského úřadu Frýdlant nad
Ostravicí na ulici Hlavní 139.

Vánoční Den s průvodcem. Foto: www.visitfm.cz

Další ročník Tříkrálové sbírky

Silvestr přichází a s ním i nebezpečná pyrotechnika
Blíží se závěr roku a čas silvestrovských
oslav. S nimi také přichází řada nebezpečí,
zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. zábavné
pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku
uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak
ji obsluhovat a skladovat. To znamená, že
při nákupu pyrotechniky se vyhýbejte
pochybným prodejcům a dbejte na to,
aby byl výrobek opatřen návodem výrobce v českém jazyce, označen třídou
nebezpečnosti a zabalen v původním
balení výrobce. Ve stáncích lze prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou
pyrotechniku I. třídy (např. prskavky,
pistolové kapsle, bouchací kuličky
apod.). Pyrotechniku II. a II. třídy (např.
římské svíce, rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice apod.) lze prodávat
pouze v kamenných obchodech, a to
osobám starším 18 let. Nákup pyrotechniky III. třídy smí navíc provádět
pouze osoby s odbornou kvalifikací,
to znamená, že osoby musí předložit
průkaz odpalovače ohňostrojů, který
vydává Český báňský úřad.
Zábavnou pyrotechniku používejte

tak, abyste předešli zraněním nebo škodám
na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu
a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen
nebo jiných zdrojů tepla) a mimo dosah
dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý
hořlavý materiál, který by mohla odpálená
pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci nemiřte
na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte
pyrotechniku z oken svého bytu či domu.

S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti
od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů,
stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je
zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé
petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem
alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout
na domácí zvířata. Uvědomme si, že
zvířata velice bolestně vnímají zvukové
projevy při odpálené pyrotechnice, když
např. pes má oproti člověku asi 16x
citlivější sluch. A stres, strach, agrese
nebo pokusy o útěk našich domácích
mazlíčků jsou ty nejmenší následky
našich veselých silvestrovských oslav.
I přes každoroční varování hasičů
dochází v období silvestrovských oslav
k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky
osob a materiální škody dosahují mnoha milionů korun. Zamyslete se proto
nad požární bezpečností u vás doma,
abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Šťastný Nový rok vám přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Noční záchranná akce pod Smrkem
BESKYDY – V průběhu noční cesty 22.
listopadu z Ostravice přes vrchol Smrku
došlo ke zranění turisty, zásah komplikovalo husté sněžení a mlha. Dispečink Horské
služby přijal telefonát s prosbou o pomoc
krátce po půlnoci.
„Podle přátel zraněného šli v pěti na chatu
Hubertka a k nehodě došlo asi tři sta metrů pod vrcholem Smrku. Ihned jsme vyrazili

v terénním vozidle, ovšem už samotnou
cestu nám komplikovalo silné sněžení, mlha
a v poslední fázi i velmi nepřístupný terén,“
komentoval noční výjezd Jaroslav Pavlica,
zasahující člen Horské služby Beskydy. Doplnil, že kvůli tomu trvalo přibližně hodinu,
než se na místo záchranáři dostali. Jakmile
dorazili ke zraněnému, zjistili, že pravděpodobně utrpěl vážné poranění nohy, zřejmě

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Tělovýchovná jednota Janovice pořádá v sobotu 26. prosince v tělocvičně ZŠ Vánoční
turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise – GENERALI CUP – Memoriál Vratislava
Kohuta. Kategorie: jednotlivci, čtyřhra, ženy, děti do 15 let, jednotlivci nad 50 let, popř.
další. Putovní pohár, poháry a další zajímavé ceny pro první tři umístěné v jednotlivých
kategoriích. V ceně startovného je guláš a nápoj dle výběru. Přihlášky do soutěže s uvedením kategorií, kterých se chcete účastnit, zasílejte informativně do 20. 12. 2015 na e-mail: livos@centrum.cz, nebo tel. č. 777 944 400. Prezentace účastníků proběhne dne
26. 12. od 8.30 do 9.00 hodin.
Sponzoři akce jsou Generali Pojišťovna a.s., Obec Janovice, Zlatuše Benešová – Restaurace Ondráš, TJ Janovice, o.s.
Zveme všechny aktivní sportovní příznivce i příznivce z řad diváků.

po pádu na zasněžené cestě. I jeho čtyři přátelé byli silně vyčerpaní.
„Pánovi jsme pomocí vakuové dlahy zafixovali dolní končetinu a naložili jej na speciální nosítka. Pak jsme museli vzhledem
k terénu použít lanovou techniku, abychom
zraněného vůbec dostali k našemu vozu,“
popsal záchrannou akci Jaroslav Pavlica.
Kvůli počasí a transportu obtížnými místy
trvalo přemístění turisty a jeho přátel skoro
tři čtvrtě hodiny. Nakonec byli všichni naloženi do terénního automobilu a záchranáři je
převezli na Ostravici. Tam byl pacient předán
posádce sanitního vozu Rychlé zdravotnické
pomoci z Frýdlantu nad Ostravicí.
„Přesuny přes vrcholy hor za tmy jsou naprostým riskem i v letních měsících. Jakmile
se ovšem přidá husté sněžení a mlha, nemohu takovou túru nazvat jinak než hazardováním s životem,“ apeloval na návštěvníky pohoří Radim Pavlica, náčelník Horské služby
Beskydy. Dodal, že žádný turista, který dodržuje pravidla bezpečného pohybu v horském
terénu, by se do takové cesty nikdy nepustil.

BESKYDY – Již tradičně začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků, kteří
chodí od domu k domu a přinášejí lidem
radostné poselství Vánoc a přání všeho
dobrého do nového roku.
Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček v našem regionu
organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1.
do 14. ledna 2016.
V letošním roce se v regionu Frýdek-Místek podařilo vybrat rekordní částku
ve výši 1 700 309 Kč. Obce v Mikroregionu Frýdlantsko-Besydy si vedly také moc
dobře.
Z letošního výtěžku jsme zakoupili
zvedák pro polohování ležících pacientů

na Oázu pokoje, uhradili jsme částku 300
tisíc za odkoupení budovy Domu pokojného stáří. Zbylou část výtěžku jsme použili
na financování těchto charitních středisek:
Poradenské centrum ve Frýdlantě nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba
Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze
z Tříkrálové sbírky za rok 2016 budou použity na stejná střediska a zakoupení potřebného vybavení.
Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit
do pomoci lidem v nouzi. Předem děkujeme za vaše dary.
Více informací o sbírce najdete na http://
www.trikralovasbirka.cz/

Mgr. Renáta Zbořilová,

koordinátorka Tříkrálové sbírky

Charity Frýdek-Místek

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
zdá se, že to bylo nedávno, kdy jsme vstupovali do adventu. „Párkrát“ jsme obrátili stránky v kalendáři a opět
jsme na prahu Vánoc. Pravda, jsme sice o něco starší
a zkušenější, ale o to více se na toto nejkrásnější období roku těšíme. Čas očekávání a setkávání je tady. Teď
jenom abychom všechna ta svá předsevzetí, jak co nejpříjemněji přežít předvánoční přípravy, zvládli. A možností je skutečně mnoho. Určitě nemám na mysli shánění
dárků, úklid a nákupy, fronty v obchodech. Nejdůležitější
je, abychom některé z těchto činností, nezbytných pro
hladký průběh svátků, moc nepřeháněli a stihli je v pohodě. Po náročných domácích pracích je pak nutný relax v podobě návštěvy kulturních
představení či koncertů. To vám sice od fyzické únavy nepomůže, zato psychicky vás
zcela určitě obohatí o krásný zážitek. Nemusíte se ani vydávat za hranice města. Naše
Kulturní centrum pro vás připravilo mnoho hodnotných a zajímavých možností, jak zrelaxovat a nabrat sílu do další činnosti. A kdo touží po pohybu, ten ať zavítá do našeho
sportovně-relaxačního centra Kotelna. O všech příležitostech, jak strávit adventní čas,
pokud možno v co nejlepší fyzické i psychické pohodě, se dočtete v tomto výtisku nebo
na stránkách obou našich zařízení.
Přeji vám všem klidné předvánoční přípravy provoněné vůní cukroví. Každou další neděli nám nová zažehlá svíce na adventním věnci připomene blížící se svátky a jejich poselství pokoje a lásky. Určitě i pro vás je to doba, kdy je třeba se zastavit a udělat si více
času na rodinu, na sebe a své přátele.
Kéž si letošních Vánoc ve zdraví a pohodě užijete v kruhu své rodiny, svých nejbližších
a nejmilejších.
Přeji klidný adventní čas, hlavně pak šťastné a veselé Vánoce!
A do nového roku vykročte tou správnou nohou!

Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

„Komeňák“ čte dětem v mateřince
Tato aktivita má kořeny v projektu Mateřské školy na ulici Smetanova ve Frýdlantě
nad Ostravicí, konkrétně u p. uč. Harokové,
která před třemi lety oslovila naši základní
školu, aby žáci přečetli dětem příběh před
odpoledním odpočinkem.
Původně byli do mateřské školy zvaní dospělí, rodiče, kuchařky, aby dětem četli před
spaním. Záměrem bylo poslouchání jiných
hlasů, než na které jsou děti zvyklé od svých
učitelek. Pak byli přizváni i žáci Základní školy na ulici Komenského, pro které bylo čtení
mladším dětem před spaním velikou motivací.
Postupem času se „pouhé“ čtení rozvinulo v in-

teraktivní dopolední program pro děti tří mateřských škol ve Frýdlantě, a sice MŠ Smetanova,
MŠ Janáčkova a MŠ Happy Day. Ve všech
školkách jsou děti nadšené a plné zážitků ze
zábavného dopoledne.
Program návštěv žáků ve školce je rozvržen
podle ročních období a vrcholí dárkem ke Dni
dětí. Během programu se děti nejen baví,
ale učí se i spoustu zajímavých věcí. Spoluprací mezi základní školou a mateřskými školami
žáci ztrácejí ostych a strach z nástupu do školy, protože už tady mají starší kamarády, které
na chodbách poznávají. Samozřejmě jsou tyto
návštěvy i příjemným zpestřením v hodinách

čtení, komunikační a slohové výchovy. Naše
žáky i učitele stojí příprava programů mnoho
energie a úsilí, odměnou jsou jim nejen spokojené a usměvavé tváře dětí, ale také jejich
upřímný potlesk.
Jak bylo výše zmíněno, spolupráce naší
základní školy a mateřských škol ve Frýdlantě
nad Ostravicí přetrvává již třetím rokem. Vzhledem k zájmu a nadšení „školáčků“ se během
let čtení rozvinulo tak, že se zdramatizovaly
pohádky, básničky a písně.
Věříme, že čtení malým dětem bude nadále
atraktivní činností, která v nich do budoucna
bude vzbuzovat zájem o knihy.

Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
má vyvolávací systém pro obsluhu občanů
Od pondělí dne 23. 11. 2015 byl zprovozněn nový systém vyřizování obsluhy klientů –
vyvolávací systém na přepážkách občanských
průkazů a cestovních dokladů na odboru vnitřních věcí a obecního živnostenského úřadu
a dále na přepážkách registru řidičů, registru
vozidel a techniků na odboru dopravy. Tento
systém přispěje k plynulému odbavování klientů při vyřizování různých záležitostí na výše
uvedených přepážkách, k pohodlnému čekání
bez stresu, ke spravedlivému pořadí ve frontě,
k diskrétnosti v obsluze a k usnadnění orientace na úřadu.
Registrace a tisk lístku s pořadovým čís-

lem probíhá v prostorách recepce na tiskárně
s dotykovou obrazovkou. Poté se občan odebere do čekacích zón u přepážek, kde vyčká
vyvolání svého čísla na obrazovce, která je
k tomuto určena, a odebere se na určenou
přepážku, která je označena přepážkovým
displejem, k odbavení.
V průběhu ledna 2016 dojde dále k rozšíření vyvolávacího systému ve formě možnosti
objednávání na zvolený termín prostřednictvím internetu (webových stránek města), a to
v souvislosti se změnou designu webových
stránek.
Jsme rádi, že vám, občanům našeho města

a okolních obcí, můžeme nabídnout tuto novou
službu a těšíme se na vaši návštěvu a rovněž
i na další podněty ke zlepšení našich služeb.

Ing. Renata Šigutová,

vedoucí odboru VVaOŽÚ

A 1. čtvrtletí ve škole je za námi
Asi každý z nás občas utrousí větičku o tom,
jak ten čas letí… Ano, je to tak. Prvňáčci už
přečtou první slova a spolu se staršími žáky
už přivykli režimu školních dní. Vyučování běží
na plné obrátky a ve spleti výukových povinností
se občas naskytne příležitost k malému odreagování spojeného s upevněním vzájemných
vztahů, na kterých nám v ZŠ TGM velmi záleží.
Drakiáda, Hallowen, Uspávání broučků. Jako
každým rokem jsme si je v Tégeemce společně
opět užili. Novinkou letošního podzimu byl projekt s názvem Pískohraní.
„Tvoření z písku provází děti od nejútlejšího
věku. V dnešní době se ale stává z klasických
pískovišť spíše smetiště. Tato zábava postupně
mizí, i když hraje důležitou roli ve vývinu dítěte.
Ač se to nezdá, tak hraní s pískem v dítěti rozvíjí představivost, prostorové vnímání, kreativitu,
motoriku a fantazii. Vytváření něčeho
jako takové je pro děti velice důležité,
protože se v nich buduje podvědomí
něco dělat, a ne jenom nečinně přihlížet nebo se nechat někým vést.
Fantazírování s pískem v dítěti buduje zdravé sebevědomí, protože i když
ještě zrovna neumí kreslit nebo malovat, tak obrázek se vždy povede.
Výhodou těchto obrázků je, že už se
nemusí vymýšlet motiv, ten je dán šablonou. Jen se barevně vyjádří.“
Tolik úvodní webové stránky paní
Lenky Kubáňové, které zaujaly naše
paní učitelky na 1. stupni a pozvaly
ji do školy, aby si děti vše, co zde
nabízí, mohly vyzkoušet na vlastní

kůži. Žáci 2.–5. ročníku si tak mohli pohrát a tvořit zároveň s barevnými písky a šablonami dle
vlastního výběru. K práci nebylo potřeba žádné
lepidlo ani jiné pomůcky. Šablona, vyrobená ze
samolepicího papíru, poskytla holkám a klukům
skvělou možnost zábavy s využitím vlastní fantazie. Sebevyjádření na pískohraní byla prostě
skvělá zábava.
1. čtvrtletí školního roku 2015/2016 skončilo
a přichází období, kdy se začínáme připravovat
a těšit na naše budoucí školáčky. Pětiletým či
šestiletým dětem, anebo spíše jejich rodičům,
nastává období rozhodování, do které základní
školy zapsat svého budoucího prvňáčka. Pro
snadnější volbu připravují školy svým budoucím
adeptům povinné školní docházky mnohé akce,
kterými chtějí malé kluky a holky nejen zaujmout,
ale také jim v praxi ukázat a připravit je na to, co

je vlastně za dveřmi školní budovy čeká. V naší
ZŠ TGM se střídavě 26. října a 2. listopadu sešlo
asi sto dětí z mateřských škol Janáčkova, Smetanova, Lubno, Nová Ves i Happy Day, aby si
ve druhých a čtvrtých třídách vyzkoušely, jak to
v takové opravdové škole chodí. „Četly, psaly,
počítaly“, navlékaly, tvořily. Ukazovaly svoji tělesnou zdatnost a obratnost. To vše za pomoci
žáků zmíněných tříd a jejich učitelek. Celá návštěva proběhla ve velmi přátelské atmosféře,
kterou hostitelé skvěle vytvořili a malí budoucí
školáčci se už určitě začali do „velké školy“ těšit. Tak snad se to právě touto akcí podařilo.
A pokud se týká jejich rodičů, připravili jsme pro
všechny zájemce o budoucí výuku v naší škole
Den otevřených dveří. Uskuteční se ve čtvrtek 14. ledna 2016 v době od 7.50 do 11.30.
Zájemci budou moci nahlédnout do vyučování
tříd na 1. stupni a ve specializovaných
učebnách 2. stupně, prohlédnout si prostory školní družiny i školní restaurace
Scolarest. Všichni jste srdečně zváni!
V závěru nám dovolte, abychom
nejen našim příznivcům, rodičům,
žákům a těm, kteří mají Tégeemku
rádi, ale všem lidem dobré vůle popřáli spokojenost, klid, lásku a mír
jak o Vánocích, tak i v nadcházejícím roce 2016. Krásné a pohodové
Vánoce přejí zaměstnanci ZŠ T. G.
Masaryka!
(Předvánoční atmosféru můžete přijít
načerpat i na náš Vánoční jarmark 10.
12. 2015)

(lg)

Gymnastická školička Sokola se činí

Uplynuly tři měsíce od začátku školního roku a z našich děvčátek se staly malé
gymnastky. Jsou ještě v počátcích gymnastické průpravy, ale postupně získávají
správné pohybové návyky.
Trenérka Marie Magdoňová, která je dlouholetou cvičitelkou TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí, se již v loňském roce zaměřila na základy
gymnastiky v oddílu pod názvem Gymnastická
školička. V pravidelném pondělním cvičení,
které trvá hodinu a půl, také pomáhá Markéta Chmelová, budoucí mladá cvičitelka. V sokolovně, kde se třináct děvčátek ve věku od 6
do 10 let všestranně rozvíjí, mají možnost využívat různé druhy nářadí i náčiní jak na jevišti,
tak i ve velkém sále.
Do části dynamického rozcvičení zařazuje
trenérka honičky i závodivé hry. Pro akrobacii a cvičení na nářadí je důležité zpevňování,
rovnovážné polohy, odrazová a doskočná příprava, ale nechybí i posilovací cviky pro rozvoj svalové síly. Cvičební hodiny jsou pestré
a malé gymnastky už zvládají kotouly vpřed,
skoky na malých trampolínách, stoj na rukou,
základy přemetu stranou, cvičení na kruzích
a žebřinách, chůzi po malé kladině a v prosinci
je čeká cvičení na hrazdě. Další důležitou částí
gymnastiky je rovněž rytmika a tvorba pohybové skladby, která je spojením hudby, gymnastického cvičení a tanečních prvků. Na tuto
část se děvčátka těší asi nejvíce. Pro každou
gymnastku je velkou radostí, když se může

ukázat svým rodičům, alespoň s malou akrobatickou sestavičkou. Proto se trenérka Marie
Magdoňová rozhodla, že bude spolupracovat
s gymnastickým oddílem Sokola Frenštát pod
Radhoštěm. V prosinci tohoto roku uskuteční
setkání gymnastek za účelem seznámení s novými gymnastickými sestavami. Pokud budou
děvčátka ještě šikovnější, můžeme v příštím
roce počítat s účastí na sokolských gymnastických závodech.

O dalších aktivitách oddílu Gymnastická
školička, ale i o oddílech Sokolíček a Atletická
školička bude cvičitelka i trenérka v jedné osobě informovat začátkem příštího roku.
Na závěr: Milí rodiče, děkujeme, že vedete
své děti k pohybu, a my cvičitelé se budeme
snažit rozvíjet jejich pohybovou aktivitu pestrými cvičebními hodinami.

Za TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí

cvičitelka Marie Magdoňová

Letos uplyne 70 let
od našeho narození

S myšlenkou na setkání jubilantů se parta spolužáků, scházející se každý poslední
čtvrtek v měsíci v restauraci „V Parku“ začala zabývat počátkem letošního roku. Nebylo jednoduché opatřit adresy pro zaslání
pozvánek. Od Nového roku je totiž v platnosti nový zákon na ochranu osobních
údajů a adresy mezi ně patří. Tak jsme museli vyhledat staré seznamy ze setkání k výročí
padesátin a šedesátin. Nastala téměř detektivní práce ověřit adresy, případně jejich změny.
Při tomto zjišťování jsme taky zjistili, o kolik nás
je méně, kdo už bohužel není mezi námi.
A tak se stalo, že 3. října letošního roku se
sešlo 40 spolužáků i občanů našeho města,
kteří společně oslavili své sedmdesátiny. Sešli
jsme se v jediném sále při restauraci v našem
městě, kde se vejde více lidí. Ano, pozvali jsme
více než 80 spolužáků, ale několik se jich pro
nemoc omluvilo a několik možná i zapomnělo.
Přesto se sál při restauraci „Na Harcovně“
téměř zaplnil. Přivítali jsme milého hosta, paní
Helenu Pešatovou, starostku města Frýdlant
nad Ostravicí. Nutno dodat, že během organizování tohoto setkání jsme navštívili městský

Informace o provozu
úřadu v prosinci
Informujeme občany, že v souvislosti s vánočními svátky a Silvestrem bude v měsíci
prosinci chod Městského úřadu ve Frýdlantu
nad Ostravicí probíhat následovně:
• pondělí 21. 12. 2015
standardní úřední den s úředními hodinami:
08.00 hod. – 11.00 hod.
12.00 hod. – 17.00 hod.
• úterý 22. 12. 2015
úřední den s úředními hodinami:
08.00 hod. – 11.00 hod.
12.00 hod. – 17.00 hod.
• středa 23. 12. 2015
neúřední den
chod úřadu od 8.00 do 12.00 hod.
• pondělí 28. 12. 2015
standardní úřední den s úředními hodinami:
08.00 hod. – 11.00 hod.
12.00 hod. – 17.00 hod.
• úterý 29. 12. 2015
neúřední den
• středa 30. 12. 2015
standardní úřední den s úředními hodinami:
08.00 hod. – 11.00 hod.
12.00 hod. – 17.00 hod.
• čtvrtek 31. 12. 2015
MĚSTSKÝ ÚŘAD UZAVŘEN

Pozvání na Vánoční
jarmark v ZŠ TGM
ZŠ T. G. Masaryka uspořádá ve čtvrtek 10. prosince
v době od 13.30 do 16.30
Vánoční jarmark. V prostorách 1. stupně budete
mít možnost zakoupit výrobky žáků a finančně tak
podpořit naši školu. Zváni
jsou nejen rodiče a žáci
školy, ale rovněž i široká
veřejnost.
Těšíme se na Vás!

úřad a ten si nad tímto setkáním vzal záštitu.
Slavnostním přípitkem stylovým likérem
Lysá hora nám paní starostka popřála pevného
zdraví a předala každému upomínkový dárek
– kalendář našeho města na příští rok. Následně se rozběhla čilá diskuze, co se za uplynulé
období událo, co naše děti, vnoučata, rodiny.
K těmto debatám jsme upíjeli dobrou kávu,
případně čaj a přikusovali výborné koláčky.
Na toto občerstvení nám finančně přispělo
město (mimo přípitek, na který jsme se složili).
Posezení se protáhlo do pozdních odpoledních
až večerních hodin a pořád bylo o čem debatovat. Pravda, trochu nás při tom rušila hudební
produkce lidového harmonikáře. Naše kyčle,
kolena a páteře nám neodsouhlasily taneční
pohyby, a tak to harmonikář „zabalil“.
Co dodat na závěr? Snad jen přání, ať nám
přeje zdraví. A poděkování našemu městu Frýdlant nad Ostravicí, že na nás pamatovalo.

ks

Pozor na vozidla dočasně vyřazená
před 30. 6. 2013 (tzv. depozit)
Pokud vlastník silničního vozidla, které bylo
dočasně vyřazeno (uloženo do tzv. „depozitu“) přede dnem 30. 6. 2013 (včetně), nenahlásí do konce letošního roku:
• adresu místa, kde se vozidlo nachází a
• účel jeho využití,
bude vozidlo od 1. ledna 2016 považováno
za zaniklé (bez možnosti jej opět „zprovoznit“)!
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí,
odbor dopravy

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci červenci 2015 oslavil své životní
jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas:
pan Vladimír Kupča, 80 let
V měsíci říjnu 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Karel Pavlíček, 80 let
paní Jiřina Černíková, 87 let
paní Milada Molková, 89 let
paní Vlasta Uhlářová, 93 let
V měsíci listopadu 2015 oslavili svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jarmila Kubalová, 80 let
pan Josef Mohyla, 85 let
V měsíci prosinci 2015 oslaví své životní jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas:
pan Vladimír Rodryč, 87 let
Městská část Nová Ves
V měsíci červnu 2015 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Ing. Ladislav Pavlica, 85 let
pan František Kubalák, 87 let
V měsíci říjnu 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Marta Urbančíková, 80 let
paní Marta Fucimanová, 85 let
Městská část Lubno
V měsíci prosinci 2015 oslaví své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jiřina Kahánková, 86 let

Blahopřejeme
všem oslavencům

Frýdlant nad Ostravicí + Kunčice p. O.
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Pochod světlušek byl naučnou stezkou
TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí uspořádal už tradiční podzimní akci pod názvem Pochod světlušek.
Slunečné počasí a nádherně vybarvená
podzimní příroda přilákala ve středu 28. října
na tuto akci na 150 dětí a jejich rodiče. Hlavní motivací cvičitelů a členů v roli pořadatelů
bylo připravit pro všechny účastníky lampionový průvod městem s atmosférou světýlek
a plněním netradičních úkolů. Pochod světlušek byl i pro letošní rok podvečerní naučnou stezkou s ukládáním broučků a berušek
vlastní výroby k zimnímu spánku.
Setkání všech „světlušek“ s lampiónky
se uskutečnilo v 17 hodin, opět na náměstí
města Frýdlantu nad Ostravicí. Po krátkém
přivítání pořadatelů s účastníky následovala
básnička a písnička o beruškách a broučcích,
kterou se všichni naučili i zazpívali. Úkolem
pořadatelů v roli světlonošů s loučemi bylo
doprovázet celý průvod z náměstí až k sokolovně. Trasa vedla po ulici Školní, zadní
uličkou kolem hřiště ZŠ J. A. Komenského,
kde byly na plotě zavěšeny obrázky vývoje
čtyř druhů hmyzu od vajíčka, až po dospělého broučka. Nejen děti, ale i dospělí se
u obrázků podivovali, jak vlastně vypadá
ve vajíčku např. taková beruška, než roztáhne své krovky a odletí. Plot kolem obrázků
děti ozdobily barevnými fáborky z krepového
papíru. Od této naučné stezky trasa dále pokračovala kolem Kotelny, mateřské školky až
k sokolovně.
Celý areál sokolovny byl krásně osvětlen svíčkami po obvodu běžecké dráhy. Ty
ukazovaly směr pochodu. V bráně sokolovny
čekala na všechny účastníky netradiční pře-

kážka. Pomocí gumových lan byla vytvořena
pavučina, kterou malí i velcí zdolávali různým
přelézáním a podlézáním. Odměnou pro ty
nejmenší byla lízátka zavěšená na provázcích mezi stromořadím kaštanů. Krásný pohled byl také na domeček svítící barevnými
světýlky, kam dále průvod postupoval. Úkolem, opět pro ty nejmenší, bylo vyhledat v do-

mečku předtištěné pohádkové dvojice broučků. Za splnění úkolu si mohly děti na dalším
stanovišti vybrat svítící náramek. Radost
v dětských očích vnímali nejen rodiče, ale
i pořadatelé na všech stanovištích. Nejdůležitějším posláním celého podvečera bylo uložit
berušky a broučky k zimnímu spánku. Během
putování po areálu se děti i dospělí skláněli
ke světýlkům a ukládali k nim své vyrobené
broučky. Někde byla slyšet básnička, jinde
zase přání na dobrou noc. Žádné světýlko
tak nezůstalo samotné. Na konci celé trasy
předávali pořadatelé všem dětem účastnické listy a sladkou odměnu. Všichni se pak
mohli u stánku ještě zahřát teplým čajem

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY
ODSTÁVKA SYSTÉMU PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ A PŘEDÁVÁNÍ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních
dokladech bude ve dnech

24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému
pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a
jejich předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které
vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu a
předávat vyrobené doklady bude možné na obecních úřadech obcí
s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze na úřadech
městských částí nejpozději do 23. 12. 2015 včetně

dny pracovního volna
--------- odstávka
lze podat žádost i převzít vyhotovený osobní doklad
V době odstávky bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc,
za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, listopad 2015

Kunčice p. O.

a občerstvit drobným mlsáním. Na památku
mohli rodiče své děti vyfotit s Ferdou mravencem, namalovaném na plátně. Na závěr
pochodu byl ještě pro ohřátí zapálen oheň,
u kterého se postupně tvořily hloučky debatujících účastníků. Některé děti radostně
štěbetaly v blízkosti svých rodičů, některé
pobíhaly opodál se svými svítícími náramky.
Ze společného setkání vyzařovala pohodová
atmosféra a nad tím vším ještě zněly písničky
z večerníčků o včelích medvídcích.
Letošní účast dětí s rodiči na pochodu
světlušek byla obrovská. Pro nás pořadatele je to velká výzva k uspořádání opět další
akce, tentokrát jarní „Jak se budí berušky“, o které budeme včas informovat nejen
na webových stránkách TJ Sokol Frýdlant
nad Ostravicí, ale i na plakátech ve vývěsních skříňkách u sokolovny.
Velké poděkování patří všem pořadatelům
z TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí za uspořádání této podzimní akce a také všem malým
i velkým „světluškám“, které tak krásně prosvítily naše město i celý areál naší sokolovny.
Fotografie a další informace o naší TJ Sokol Frýdlant n. O. najdete na webových stránkách a facebooku.
Za společný světélkující zážitek děkuje všem světluška Maruška (cvičitelka TJ
Sokol Frýdlant n. O. Marie Magdoňová)

ŘIDIČI, POZOR!
ZKONTROLUJTE SI PLATNOST
SVÉHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDÁVANÉ
OD 1. 5. 2004
PLATÍ DO DOBY UVEDENÉ
NA ŘIDIČSKÉM PRŮKAZU
V POLOŽCE 4B
DOKLADY POTŘEBNÉ K VÝMĚNĚ
ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU:
- PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ
NEBO PAS
- ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
- 1 FOTOGRAFIE
(čelní pohled, 3,5 x 4,5 cm)

Prosinec 2015

Vánoční stromy ve Frýdlantě n. O.
V letošním roce jsou ve Frýdlantě nad Ostravicí instalovány dva vánoční stromy.
Za smrk, který můžete vidět na náměstí, děkujeme paní Lubomíře Šigutové z Frýdlantu
nad Ostravicí. Stříbrný smrk, který stojí u budovy městského úřadu na ulici Hlavní, je
z obce Kozlovic. 
J. P.

Janáčkova MŠ na výletě

V prvních listopadových dnech navštívilo
90 dětí MŠ Janáčkova Svět techniky v Ostravě. Už v autobuse byla nálada výborná, a tak
nám cesta rychle utekla.
Po skupinkách jsme postupně procházeli jednotlivá oddělení dětského světa techniky. Zaujal
nás Čaroles, který hlídala sova a vedli nás zde
skřítkové. Nahráli jsme v hudebním studiu své
vlastní písničky a zahráli si na hudební nástroje.
V ordinaci u lékaře jsme si oblékli doktorské pláště a zkusili si vyšetřit zrak, zvážili se, rentgenovali
se, prozkoumali jsme, jak vypadají lidské orgány,
které jsme mohli sami vkládat do postavy na stole. Holkám neunikla malá prádelna, kde vypraly
prádlo, pověsily ho a nakonec i vyžehlily. Hospodyňky nezapomněly podojit krávu a nakoupit
v obchodě ovoce a zeleninu. Kluky zaujala stavba, a proto se ihned pustili do práce a začali vozit

cihly v kolečkách a manipulovat s jeřábem. A kdo
nevyzkoušel vodní svět, jako by tady ani nebyl.
Ještě, že tu mají pláštěnky. Po skupinové prohlídce nám daly paní učitelky volný výběr činností,
a tak si každý našel to, co ho opravdu baví. Měli
jsme plné ruce práce. Ovocnou svačinku a pití,
které nám nachystaly paní kuchařky ze školky,
jsme pomalu ani nestihli sníst. Přišel čas návratu
do školky. Někteří jsme byli opravdu vyčerpaní
a usnuli jsme už v autobuse. Přijeli jsme po 12.
hodině na oběd. Tady už čekali někteří rodiče.
V šatnách naší školky bylo slyšet: „To bylo supel!“
Mateřské škole Janáčkova se povedlo využít
volného vstupu do Světa techniky a autobus byl
hrazen z unie rodičů. Těšíme se na další příjemné
dny v MŠ.

Za MŠ Janáčkova
 Bc. Barbora Výmolová, zástupce ředitele

Kunčice p. O.

Taktické cvičení hasičů v Kunčicích

V pátek dne 30. 10. 2015 se v naší obci
uskutečnilo taktické cvičení jednotek požární ochrany hasebního okrsku Smrk. Taktické cvičení v rámci hasebního okrsku musí
být provedeno jedenkrát ročně a v pořádání cvičení se sbory v okrsku střídají.
Letos vyšlo pořádání na náš sbor a námětem taktického cvičení byl požár budovy
restaurace Huťařství, ve které by se v případě plného provozu mohlo vyskytovat
větší množství osob. Cvičení bylo připravováno několik týdnů dopředu a bylo zapotřebí zpracovat scénář cvičení a následně jej
předložit ke schválení na hasičský záchranný sbor, Policii ČR a také na obecní úřad.
Dále bylo zapotřebí domluvit vypůjčení objektu od majitele, v čemž nám vyšel pan
Řezníček vstříc.
V pátek odpoledne se do Kunčic začaly sjíždět jednotky z Čeladné, Ostravice
a Starých Hamer. Jako první byla na požární zbrojnici provedena instruktáž podle
plánu cvičení a následně se jednotky přesunuly na seřadiště, kterým byla autobusová zastávka Točna. V 16.45 byl velitelem
cvičení ohlášen požár na Integrované bezpečnostní centrum v Ostravě, které následně vyhlásilo jednotkám požární poplach.
Jelikož v rámci cvičení nebyl požadavek
na ověření dojezdových časů, vyjížděly
jednotky k události podle časového harmonogramu cvičení. Po příjezdu na místo
události jednotky prováděly průzkum, hasební práce a záchranu osob. Při průzkumu
musí velitel zásahu zjistit rozsah mimořádné události a současně také zda nejsou
ohroženy životy či zdraví osob, které byly
mimořádnou událostí postiženy. Dále velitel zásahu rozhoduje o nasazení sil a prostředků. Rozhoduje tedy, kterým směrem
bude veden požární útok, který má za cíl
likvidaci mimořádné události.
V rámci taktického cvičení byly prověřeny taktické postupy a také akceschopnost
jednotek hasebního okrsku Smrk. Proběhlo
také seznámení s objektem, který se vysky-

Vánoční provozní doba obecního
úřadu v Kunčicích p. Ondřejníkem
Středa 23. 12. – 8.00 – 12.00
Středa 30. 12. – 8.00 – 12.00
Čtvrtek 31. 12 – zavřeno (Silvestr)

tuje v hasebním okrsku. Taktické cvičení je
jen malou částí odborné přípravy, kterou
musí jednotky požární ochrany pravidelně
každý rok absolvovat.
Taktickému cvičení se bohužel nevyhnuly komplikace, které nebylo možné jakkoliv
ovlivnit. V první řadě se jednalo o vyhlášení poplachu jednotkám a také vyhlášení požárního poplachu systémem varování
a vyrozumění obyvatelstva (sirénou) v obci
Kunčice pod Ondřejníkem. Ani jedno nefungovalo tak, jak by správně mělo, což bylo
způsobeno technickými problémy na Inte-

grovaném bezpečnostním centru v Ostravě.
V tuto chvíli by měly být všechny technické
nedostatky již odstraněny a vše by mělo být
funkční, takže v případě skutečné mimořádné události by měla být informace v pořádku doručena jednotkám.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se
na taktickém cvičení podíleli a přispěli
k tomu, aby cvičení proběhlo hladce. Dále
bych chtěl poděkovat všem, kteří se přišli
na taktické cvičení podívat.

Marek Cochlar,
 velitel družstva JSDH Kunčice p. O.
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Prosinec 2015
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto poslední vydání Mikroregionu v letošním roce se k vám
dostalo v adventním čase, který nám připomíná blížící se vánoční svátky. Je to období rozjímání, pohody, setkávání se se
svými přáteli. Proto bych vás chtěl pozvat na několik akcí, které
pro vás připravil kulturní výbor při obci Lhotka spolu se scholou
Rosnička.
Ve středu 9. prosince si znovu po roce zazpíváme koledy při celorepublikové akci „Česko
zpívá koledy“. Tentokrát se sejdeme v 17.45 h. u mateřské školy. V sobotu 19. prosince vás
zveme na Vánoční koncert do sálu Obecního domu, který začíná v 18 hodin. A v neděli 27.
12. v 17.30 h. vás zve schola Rosnička do areálu u školky na „Vánoční příběh“. Věřím, že se
zúčastníte v hojném počtu a užijete si předvánoční a vánoční pohodu. Co se týká uplynulého
roku, myslím, že o hodnocení práce obecního zastupitelstva za toto období už bylo napsáno
hodně. Stejně ji nejlíp zhodnotíte vy, kteří se zajímáte o dění v naší obci. Věříme, že se nám podaří i v příštím roce získat finance, abychom mohli zrealizovat něco z našich plánů k prospěchu
všech, kdo ve Lhotce bydlí nebo se zde zastaví jako host.
Na závěr roku bych chtěl poděkovat všem občanům, zastupitelům, zaměstnancům obce
a mateřské školy, všem spolkům, zkrátka každému, kdo se podílel na zvelebení, zviditelnění
nebo společenském a kulturním rozvoji naší obce. Za všechny zastupitele a pracovníky obecního úřadu vám přeji klidné prožití blížících se vánočních svátků, ať jsou plné pohody, a do nového roku pevné zdraví, štěstí, osobní i pracovní úspěchy a splnění všech přání.

Zdeněk Kubala, starosta

Světluškový průvod
Další tradiční podzimní akce – Světluškový
průvod – se uskutečnila v pátek 6. listopadu. Letos připravily organizátorky úplně jiný program.
Sraz byl po setmění u hřbitova a odsud se
všichni s rozžatými lampiony nebo lucerničkami
a svítícími náramky vydali setmělou Lhotkou průvodem ke škole. Trasa vedla mimo jiné po novém
chodníku, který byl nádherně osvícen svíčkami.
Na školní zahradě byly pro děti připraveny tři
soutěžní disciplíny, po jejichž splnění je čekala
sladká odměna. Všichni si také mohli pochutnat
na drobném občerstvení a zahřát se teplým čajem.
Letošního světluškového průvodu se zúčast-

nilo víc než šedesát dětí, což je i vzhledem k probíhající epidemii neštovic ve školce velmi hezké
číslo.
Věříme, že se malým i velkým účastníkům letošní nový program líbil a že si užili příjemné dvě
hodinky zábavy.

Sokol má nový oddíl

Roman Vlášek na tréninku.
Tak nějak nenápadně, z občasné zábavy
v Obecníku, vznikl letos ve Lhotce šachový oddíl.
A už se zúčastňuje okresního přeboru družstev.
Sídlem oddílu je Obecní dům, kde probíhají i domácí utkání. Za datum vzniku šachového oddílu
Sokola Lhotka bychom mohli označit 25. srpen
letošního roku, kdy byla odeslána Žádost o registraci oddílu šachovému svazu České republiky. Podepsal ji kapitán mužstva Roman Vlášek.
A jeho jsme se zeptali:
Jak vlastně myšlenka na šachový oddíl
vzklíčila?
„Začalo to tak, že jsme s hospodským Vladimírem Slipkem hrávali pro zábavu a docela nás
to chytlo. Druhým impulsem bylo, že v té době
neměl Sokol žádný oddíl, protože stolní tenisté
se přesunuli do Metylovic a předseda Sokola už
dokonce vyslovil myšlenku o jeho zrušení. Začali
jsme zjišťovat, kdo šachy hrával a byl by ochoten se jim zase věnovat. Sháněli jsme informace,
objížděli, telefonovali a dnes má oddíl 17 členů.“
Máte za sebou první zápasy. S jakými výsledky?
„Na první utkání jsme jeli do Brušperku. Měli
jsme dost velké očekávání, ale snad zapůsobila
tréma z prvního zápasu a prohráli jsme 3 ½ : 1 ½ .
V dalším kole jsme doma přivítali Třinec D a zví-

Termíny svozu
komunálního odpadu:
úterý 8. 12. a 22. 12.

tězili jsme 4 ½ : ½.“
Kolik družstev okresní přebor hraje a jaké
máte ambice?
„V okresním přeboru nás hraje celkem 12
družstev. A jaké máme ambice? No, nechtěli
jsme si dávat alibisticky malé cíle přesto, že začínáme. Doufáme, že se nám podaří umístit do třetího místa. I když jsme závodně nehráli někteří
snad dvacet let, ale věříme, že se do formy zase
dostaneme. Já jsem například byl kdysi dorosteneckým mistrem republiky.“
A co tréninky?
„Scházíme se každý pátek navečer v Obecním domě, kde také hrajeme i svá domácí utkání. Obecní úřad nám propůjčil obřadní místnost,
která je celkem málo využitá a stala se sídlem
šachistů.“
I když šachy nejsou náročný sport, přesto
je třeba do začátku nějaká investice.
„Pořízení šesti šachovnic a digitálních hodin
představuje částku asi 15 tisíc korun. Mně se díky
dobrým kontaktům podařilo půjčit na sezonu bezplatně šachovnice a hodiny z prvoligového týmu
z Karviné. Do další sezony to ale budeme muset
nějak vyřešit.“
Bude se činnost šachistů ve Lhotce omezovat jen na těch 17 členů?
„To v žádném případě. Máme záměr přitáhnout k šachům více lidí z obce a hlavně mladých.
Proto chceme uspořádat vánoční turnaj v šachu
pro všechny, kteří budou mít zájem. Samozřejmě
bychom byli nejraději, kdyby se nám podařilo
přitáhnout děti, aby si potrápily mozkové závity
u šachovnice, místo trávení času u notebooku
nebo tabletu. Samozřejmě doufáme, že se šachy
ve Lhotce budou hrát velmi dlouho a budeme potřebovat vychovat naše nástupce.“
Tak přejme, ať lhoteckým šachistům vydrží
elán hodně dlouho, ať mají úspěchy a přitáhnou
ke královské hře lhoteckou mládež.
Tak – dobrou hru!

jubilea
V měsíci prosinci oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Marie Cabáková 85 let
Jaroslav Kocián 81 let
Anna Němcová 65 let
Lada Kazimírová 50 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho spokojenosti a životního elánu.

Lhotka

Lhotka se opět připojí k celorepublikové
akci „Česko zpívá koledy“
Ve středu 9. prosince se ve Lhotce stejně
jako v desítkách dalších měst a obcích v České republice rozezní úderem 18. hodiny zpěv
koled.
Akce „Česko zpívá koledy“ se koná v České
republice popáté a získává na stále větší oblibě. Kouzlo této výjimečné akce spočívá v tom,
že tisíce lidí po celé republice, ale i v zahraničí,
budou ve stejný okamžik a v určeném pořadí
hromadně zpívat vybrané koledy.
Lhotka se k akci „Česko zpívá koledy“ připojí
letos podruhé. Všechny, kteří se chtějí do spo-

lečného zpěvu vánočních koled zapojit, zveme
9. 12. v 17.45 h. ke školce ve Lhotce.
Společně se scholou Rosnička a folklorním
souborem Pilky zazpíváme koledy Nesem vám
noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu
do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Pásli
ovce Valaši a jako poslední pak píseň Vánoce,
Vánoce přicházejí.
Texty koled najdete v regionálním Deníku.
Na místě bude zajištěno malé občerstvení.
Na akci vás zve Obecní úřad Lhotka ve spolupráci s Moravskoslezským deníkem.

Ohlédnutí i výhledy lhoteckého souboru Pilky
„Tak vážení, začínáme Rudovým sólem,
přidají se ženušky, druhou sloku muži a třetí už
zpívají všichni“ – tak nějak zahajuje umělecká vedoucí Jana Foldynová pravidelné úterní zkoušky
lhoteckého folklorního souboru Pilky, který od letošního podzimu nacvičuje další nové vánoční
pásmo.
Vánoční koncerty nejsou tak náročné na tance, jako ty letní, které soubor každoročně připravuje zejména pro již známé a oblíbené srpnové
lhotecké Sochovy národopisné slavnosti.
Soubor je však zván i na různé akce v jiných
městech. Loňských osm vystoupení za rok bylo
zatím počtem nejvyšším. V letošním roce účinkovaly Pilky v blízkém Frýdlantě, Frenštátě, Horních
Tošanovicích, ale i ve slovenském Sihelném
na Oravě. Všude tam se soubor líbil, a to nejen
jeho zpěv a tance, ale i vtip a pohoda, které
v jeho vystoupeních nikdy nechybí.
Pilky nereprezentují jenom Lhotku pod Ondřejníkem, ale i lašský folklor. V jejich repertoáru
jsou zejména písničky a tance, které lhotecký řídící učitel a sběratel lidových písní a tanců Vincenc
Socha (1903–1970) shrnul do zpěvníků lidových
písní od rodáků minulého století – Marie Tobolové ze Lhotky pod Ondřejníkem, manželů Anežky
a Antonína Kalusových z Kozlovic a Anežky Šenkové zpod Hukvald. Do programu mají zařazeny
tance i ze tří sbírek lidových tanců na Lašsku.
V podání souboru jsou tyto písničky i tance stále
mezi námi.

Soubor, který střídavě doprovázejí dvě kozlovické cimbálové muziky pod vedením Jana Pustky a Ládi Holiše, je důkazem toho, že ve Lhotce
zpívají a tančí nejenom malí a mladí, ale i starší,
kterým hudba, zpěv a tanec celoživotně přirostl
k srdci.
Kolektiv, který stmeluje a pro který domlouvá
společná vystoupení, ale i jiné zajímavé akce organizační vedoucí Libuše Zlá, má velkou podporu i u vedení obce, které mu pro celoroční činnost
vytváří velmi dobré podmínky.

Obyvatelé obcí v nížinách a rovinách, pokud
neletí v balonu nebo v letadle, jsou ochuzeni
o jeden úžasný pohled. Dívat se na své bydliště
z ptačí perspektivy. Kousek za posledními domy
vesnice vidí jen pár průčelí domů. Ve Lhotce je
to jiné.
Stačí vyšlapat asi půl kilometru stoupání
na Hrbkovou. Najednou jste o 120 metrů výš,

než je dolní konec obce (to je dvakrát petřínská
rozhledna), a máte obec jako na dlani. Jé, tam
mají na dvoře nový bazén, a vedle už konečně
uklidili ten nepořádek. Máte dojem, že můžete
lidem vidět až, jak se říká, do talíře. Po chvíli pohled sklouzne nahoru a kocháte se nádherným
panoramatem. Čupek nad Metylovicemi, pak
Kozlovická hora, Kazničov, Červený kámen,
Velký Javorník s novou rozhlednou a nakonec
na opačné straně Radhošť. A na podzim je to úplná symfonie barev. Člověk sedí na lavičce, kochá
se a kochá a říká si, jaká je to nádhera. Jo, sedí
na lavičce. Dobře se na ní sedí. Dvě zatím nechala obec umístit na Hrbkovou. Můžete si pohodlně

A soubor se všem odvděčuje svými výkony
na vystoupeních. To nejbližší se uskuteční v sobotu 19. prosince v sále obecního domu ve Lhotce na Vánočním koncertě, kde budou Pilky součástí programu.
Po Novém roce začínají každoročně zkoušky
na různá letní taneční vystoupení. Na ty se bude
soubor Pilky zejména dobře připravovat, protože
v příštím roce oslaví významné kulaté výročí – 80
let od svého založení.

Pavel Pasek

Pilky na dožínkách v H. Tošanovicích.

Chvála laviček a přírodní rozhledny

Veřejné zasedání
zastupitelstva obce

se bude konat
v pondělí 14. prosince
v 18.00 hodin
v sále Obecního domu.

Vánoční příběh
Schola Rosnička ve spolupráci s obecním
úřadem Lhotka vás zve v neděli 27. 12. v 17.30
hodin do areálu u školky ve Lhotce. I letos prožijeme „Vánoční příběh“ Josefa s Marií a společně s pastýři i Třemi králi se pokloníme a zazpíváme malému Ježíškovi.

Těší se na vás schola Rosnička

Vánoční koncert

V sobotu 19. 12. v 18.00
– v sále Obecního domu
Vystoupí: soubor Pilky, CM Jana
Pustky, děti z MŠ, schola Rosnička,
Liselotte Rokyta
Po vystoupení bude následovat
posezení u cimbálu.

posedět, pokochat se, jak je Lhotka pěkná, a říkat
si, jak se v ní dobře žije. A tak za to díky… 

J. H.

Pozemkové úpravy v obci Lhotka
Jak jste zajisté zaregistrovali, byly v obci
Lhotka zahájeny práce na komplexních pozemkových úpravách. V současné době jsme
ve fázi, kdy byl určen obvod pozemkových
úprav, kde byly zahrnuty pozemky (mimo zastavitelnou část katastrálního území) nezbytné
pro dosažení cílů pozemkových úprav.
Ještě do konce letošního roku proběhne
úvodní jednání, jehož cílem je seznámení
účastníků řízení s účelem, přínosem, formou
a postupem zpracování těchto pozemkových
úprav a zvolení sboru zástupců vlastníků pozemkových úprav. Pozemkové úpravy jsou
jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova.
Výsledky pozemkových úprav slouží jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
Cílem těchto pozemkových úprav je obnovení
vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině s důrazem na zvýšení kvality života na venkově, zpřístupnění pozemků jejích vlastníkům a celkové

zvýšení prostupnosti krajiny. Vytvářejí se podmínky na racionální hospodaření na zemědělských pozemcích, klade se důraz na ochranu
zemědělské půdy, ochranu kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizaci povodňových škod. Významem pozemkových úprav pro
obec je vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům, dohledání dosud nezapsaného obecního
majetku a jeho optimální rozmístění v kontextu
s veřejně prospěšnými záměry v krajině, zlepšení prostupnosti krajiny vybudováním polních
cest s jejich všestranným využitím nebo vyřešení neškodného odvedení dešťových vod
a ochrana území před záplavami vybudováním
např. svodných příkopů, retenčních nádrží (suchých nebo se stálou hladinou vody). Nabízí se
možnost převedení pozemků pod navrženými
společnými zařízeními (zpevněné a nezpevněné cesty, protipovodňová opatření, biokoridory
apod.) do vlastnictví obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace. Významem
pro vlastníky pozemků je upřesnění vlastnictví
pozemků co do výměry i polohy, úprava tvaru
pozemků a možnost jejich scelení, možnost
reálného rozdělení spoluvlastnictví, bezplatné
první vytýčení nových pozemků v terénu, či
zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních
cest se všemi doprovodnými stavbami, jako
jsou mostky, propustky, brody apod. Význam
pozemkových úprav z pohledu katastru nemovitostí je obnova katastrálního operátu, vznik
digitální katastrální mapy, přesné výměry jednotlivých parcel a odstranění parcel zjednodušené evidence (PK parcel). Vlastní proces
pozemkových úprav je upraven zákonem č.
139/2002 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Náklady na pozemkové
úpravy hradí stát. 

Zdeněk Kubala, starosta
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Kouzlo Vánoc s Janem Jakubem Rybou

Hej, mistře!
Vstaň bystře!
Vzhlédni na jasnost,
nebes švarnost!
Krásu uhlídáš
v ten noční čas.
Hvězdy jsou dnes krásnější,
obloha jest jasnější
měsíc krásně plápolá
svítí nám sad, stodola.
Kouzlo Vánoc již více než dvě století umocňuje Česká mše vánoční „Hej, Mistře“.
Jan Jakub Ryba
* 26. 10. 1765 Přeštice na Plzeňsku
+ 8. 4. 1815 Rožmitál pod Třemšínem
Česky, česky zpívá Hadam Krutina! Každému slovu posluchači rozumějí, žádná latina, ale
sladká řeč mateřská velebně se ozývá nad hlavami osadníků a z kůru letí přímo k oltáři Božímu.
Takhle popisuje Jindřich Šimon Baar premiéru
Vánoční mše Jakuba Jana Ryby v klenčském
kostele ve své Paní komisárce. A dodává, že
ani nejslavnější opera světa nebyla nikdy hrána
s větším nadšením a poslouchána s větší láskou
a obdivem než tato prostičká náboženská hra.
Její kouzelné, hluboce lidské, ale přesto tak
vznešené melodie posloucháme s pohnutím
a dojetím a při úžasně krásném „Agnus“ si snad
ani nedokážeme uvědomit, že tento umělec,
který nám dokázal zanechat tak optimistické
dílo, vyjadřující čistotu prostého venkovského
lidu, umírá 8. dubna 1815 nepochopen, pln bolestí a smutku. Lesní mýtina nad Voltuší, na pokraji Rožmitálu pod Třemšínem, byla svědkem
posledních chvil jeho dobrovolného odchodu ze

života. Vánoční mše „Hej Mistře“ se však stala
něčím, co lze právem nazvat kulturním dědictvím českého národa.
V příštím roce uplyne již 220 let, kdy poprvé
zazněla ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
ve Starém Rožmitále (1796).
Ani dnes v roce 2015 si nedovedeme představit Vánoce bez této pastorely. Jednoduchý,
naprosto srozumitelný text o zvěstování Spasitelova narození, příchodu pastýřů k jesličkám,
v radostné jásavé melodii.
V programu vánočních koncertů ji uvádějí
desítky českých pěveckých sborů u nás i v zahraničí.
Patří mezi ně i Lašský smíšený pěvecký sbor
z Bašky. Sbor, který vznikl již v roce 1952, má
po celou dobu svého působení toto dílo J. J.
Ryby, osvícence, filozofa, vlastence a učitele
na programu svých vánočních koncertů.
Z celé řady si připomínáme alespoň dva
z nich. Jistě si mnozí z tehdy přítomných vzpomenou na nezapomenutelné zážitky při vánočním koncertu z prosince roku 1988, kdy tato
vánoční mše zazněla z jeviště sálu kulturního
domu a byla umocněna hudebním doprovodem
členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Při tomto
koncertu spoluúčinkoval dnes již zesnulý Mistr
Ladislav Chudík „kníže herectví“ – tehdejší přední sólista činohry Slovenského Národního divadla z Bratislavy.
Neopakovatelnou atmosféru tohoto koncertu
připomenula jedna z tehdejších členek sboru
paní Marie Němcová z Bašky: „Ještě dnes vzpomínám na tento koncert. Sál kulturního domu byl
zaplněn do posledního místa. Nejenom uvedení

Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
informuje a zve na vánoční koncerty:

vánoční mše, ale také vystoupení Mistra Ladislava Chudíka bylo přijato bouřlivým potleskem
všech přítomných v sále. Byl to nejenom pro mě,
ale i pro všechny zážitek, na který ráda vzpomínám. Jsem ráda, že tento koncert máme také
zaznamenán na DVD. Při jeho poslechu se můžete přesvědčit o pravdivosti mých slov.“
Rybova mše „Hej Mistře“ zazněla také ve vysílání rozhlasové stanice Morava na Štědrý den
v roce 1995 v provedení sbormistra Borise Hajduška, Na varhany sbor tehdy doprovázel Petr
Strakoš z Fryčovic. Moderátorem těchto svátečních chvil byl redaktor Ivan Šedivý.
Na současném, velice úspěšném působení
Lašského smíšeného pěveckého sboru z Bašky mají nemalou zásluhu nejenom všichni jeho
členové, ale také dirigentka sboru z Havířova
Mgr. Janina Ptaková. Její snaha přivést sbor
na vyšší uměleckou úroveň se daří. Rozšířila
nejen repertoár sboru, výsledkem její práce jsou
také tři vydaná CD. Dvě z nich jsou věnována
tvorbě J. J. Ryby. Česká mše vánoční (2005)
a Česká mše půlnoční (2009), obě CD byla nahrána v Českém rozhlase Ostrava.
Starostou a „duší celého sboru“ je Michal Válek z Bašky. O svém vztahu k J. J. Rybovi mimo
jiné řekl: „V říjnu 2013 při cestě ke koncertům
do západních Čech jsme navštívili se sborem
místo Rybova působení Rožmitál pod Třemšínem. Prohlédli jsme si Rybovu expozici v novém
Podbrdském muzeu, položili kytici na starorožmitálském hřbitově, ale nejpůsobivější pro nás
všechny byla možnost navštívit kostel Povýšení
sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Na jeho kůru,
u původních varhan, na které hrával J. J. Ryba,
jsme si za doprovodu pana Huberta Hoyera,
předsedy spolku J. J. Ryby, zazpívali část vá-

Rožmitál pod Třemšínem. Působiště Jakuba Jana Ryby (26. 10. 1765 – 8. 4. 1815).
Místo Rybova skonu nad Voltuší. Kamenný kříž z r. 1854, mohyla z r. 1933.
noční mše „Hej Mistře“. Pan Hoyer se s námi
rozloučil a neopomenul připomenout slova životního kréda J. J. Ryby:
Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
vzdělávat se bez ustání,
jest mé denní zaměstnání.
Také o letošních Vánocích máme na programu několik koncertů, v jejichž programu zazní
Česká mše vánoční.
Nutno připomenout také prvního sbormistra
LSPS pana Adolfa Kolčáře (1921–2013), který

v nelehkém období padesátých let a období
normalizace v mnoha chrámech našeho regionu obohacoval vánoční bohoslužby právě
uvedením „České mše vánoční“. I na to nelze
zapomenout…

František Vaníček

Pátek 18. prosince, 18.00 h. – Bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek – Česká mše vánoční
Účinkuji: Symfonický orchestr Frýdek-Místek (diriguje Zdeněk Smolka), Pěvecký sbor Smetana Frýdek-Místek a Lašský smíšený pěvecký sbor Baška
Sobota 26. prosince, 17.00 h. – kostel sv. Martina ve Skalici – Česká mše vánoční.
Účinkuje Lašský smíšený pěvecký sbor Baška (diriguje Mgr. Janina Ptaková), doprovází Orchestr učitelů Základní umělecké školy Frýdek-Místek
Neděle 27. prosince, 14.00 h. – kostel P. Marie, Hodoňovice – Česká mše vánoční.
Účinkuje Lašský smíšený pěvecký sbor Baška (diriguje Mgr. Janina Ptaková), doprovází Orchestr učitelů Základní umělecké školy Frýdek-Místek

V roce 2016 si připomeneme
1996 (leden) – otevření hasičské klubovny v Hodoňovicích, jako nadstavba hasičské zbrojnice. Hlavní
zásluhu na stavbě měl Slabý František a Blahut Jan
(20 let).
1961 (leden) – dochází ke sloučení JZD Baška Kunčičky u Bašky - Hodoňovice v jeden celek JZD
Baška. Prvním předsedou družstva byl zvolen Matěj Mrkva. K tomuto celku se připojuje JZD Gruň (1.
7. 1961), (55 let).
1961(leden) – kolaudace vodní nádrže (přehrada)
v Bašce (55 let)
1996 (12. ledna) – zemřel v Praze český pěvec
Eduard Haken – čestný občan Bašky (20 let).
1951 (4. března) – slavnostně otevřena v Bašce
první mateřská škola v přestavěném domě č. 217
(kolonie k nádraží), (65 let).
1921 (6. března) – se v Bašce koná ustavující Valná
hromada tělovýchovné jednoty Orel. Prvním starostou v letech 1921–1923 byl František Kulhánek (95
let).
1946 (9. května) – byl odhalen v Bašce pomník
obětem 1. a 2. světové války (70 let).
1316 (14. května) – se narodil český král a římský
císař Karel IV. (700let).
1916 (20. 6.) – se narodil P. Monsignore Otto Furch
(+2. 5. 2002), vězeň 50. let, působil v Bašce jako
kněz (100 let).
1931 (12. července) – slavnostní otevření školy
v Kunčičkách u Bašky. Prvním řídícím této školy byl
Antonín Vacek (1886–1940), (85 let).
1946 (18. července) – projížděl Baškou prezident
Dr. Edvard Beneš s manželkou Hanou (70 let).
1946 (11. srpna) – položen základní kámen ke stavbě nové hasičské zbrojnice v Bašce (70 let).
1946 (8. října) – první návštěva zástupců města
Třebíče – patrona Bašky (slezská výzva), (70 let).
1951 (listopad) – vybudována podstatná část vodovodu v Hodoňovicích a zapojení 58 rodinných
domků (65 let).
1911 (27. listopadu) – ustanoven v Bašce odbor
Místeckého Sokola. Prvním starostou byl zvolen
Jan Koloničný (105 let).
1986 (12. prosince) – slavnostně otevřen dnešní
kulturní dům v Bašce (30 let).
1961(16. listopadu) – založen jachtařský oddíl při
TJ Baška. Oddíl velice úspěšně vedl pan Ladislav
Bittner (55 let).
1806 – postavena v Bašce první vysoká pec se
slévárnou (zbourána v prosinci 1908). Huť nechal
postavit princ Albert Sasský, manžel dcery Marie
Terezie (210 let).
1896 – zřízen v Malých Kunčicích, dnešních Kunčičkách u Bašky, obecní hřbitov na pozemcích
darovaných Josefem Konvičkou a Karlem Šulcem
(120 let).
1931 – postavena první hasičská zbrojnice v Bašce

(při osvobozovacích bojích v květnu 1945 byla zničena. Stála na pozemku Alfonse Blažka (na místě
dnešní autobusové zastávky), (85 let).
Jan Špaček (1899–1973) – první řídící učitel v Hodoňovicích, amatérský fotograf, hodoňovický kronikář, působil zde od školního roku 1930–1945 (85
let).

Archivní fotografie z října 2005. LSPS Baška při natáčení České mše vánoční
Hej, Mistře Jana Jakuba Ryby – Ostravský rozhlas.

Kostel Povýšení svatého kříže ve Starém Rožmitále, kde v roce 1796 poprvé zazněla
Rybova Vánoční mše Hej, Mistře.
Jiří Škopek, kolorovaná kresba 2008

tak šel čas…

Čas vánoční
Marie Králová (úryvek)
Po špičkách zas k nám z dálí kráčí,
čas s vůní jehličí a ovoce,
a člověku je skoro k pláči,
jak prožíváme Vánoce.
Kdepak je znění rolniček,
slavnostní zvuky mocných zvonů namísto kouzla jesliček
dny šíleného shonu.
Celý svět jásá, hýří, slaví,
a mnohý neví co a neví proč,
na písku sypkém mnohý staví,
svět bláznivý je kolotoč.
Vánoční stromy, drahé dárky,
proč si je vlastně dáváme,
když vzájemně se zraňujeme,
když lásky, citu v srdcích nemáme.

Brigáda myslivců na zahájení stavby KD Baška (1984): Vpředu: M.
Bukovjan, F. Zboch st., M. Čečotka. Stojící: J. Máj, J. Bayer, V. Šnajder,
F. Zboch, P. Kořený, R. Kmošťák, E. Majer, M. Sýkora, J. Krkoška, O.
Velký.

Svépomocí místních farníků a dalších občanů byla v roce 1967 provedena nová fasáda římskokatolického kostela sv. Václava v Bašce.
Na fotografii jsou někteří z těch, kteří tehdy pomáhali. Stojící zleva: Ignác Kocich, * , Aloisie Petříková, Karel Šajer, Albín Bělica, Jan Bělica.
Sedící zleva: Karel Baránek, Ludvík Pavelek, Jan Gorzolka, Jiří Volný,
Karel Klečka, * , Pavel Ambrož. Na fotografii jsou rovněž dva pracovníci, zedníci ze Slovenska, jejichž jména není možno určit.

Zabalila bych do balíčku,
pár teplých pohledů a vlídných
slov,
mír, pokoj, klid bych každému z
Vás přála
a teplý domov – vlídný krov

Záběr z Dřevěného kopce.
Foto: Vlasta Krautová

Na archivní fotografii z roku 1956 je porodní asistentka paní Skupinová-Boháčová z Bašky (1921 – 2008), která pomáhala přivést
na svět desítky novorozenců z Bašky, Kunčiček u Bašky, Hodoňovic,
Pržna, Janovic a mnoha i dalších míst našeho regionu.

12. ledna 2016 uplyne 20 let od úmrtí českého pěvce Eduarda Hakena, čestného občana Bašky. Archivní fotografie z dubna 1985 je z oslav
jeho pětasedmdesátin – koncert se uskutečnil v restauraci U Mlýna
v Bašce v Kunčičkách. Na fotografii blahopřeje oslavenci tehdejší žačka
Základní školy v Kunčičkách u Bašky Petra Kamírová.

Pržno
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Mikulášský jarmark přilákal stovky lidí

Tradiční Mikulášský jarmark navštívilo v sobotu 28. listopadu opravdu hodně lidí. Děti byly
nadšené z nadílky od Mikuláše i z jarmarku v budově školy. Jejich výrobky se totiž všem líbily.

krátce z obce
Těšte se na koncert Pržňanky a dětí
Udělejte si před svátky čas, odložte
smetáky, vařečky a jiné pracovní nástroje
a přijďte na Vánoční koncert. Připravuje
ho pro vás pěvecký sbor Pržňanka, který
ke spolupráci přizval i děti z naší základní
školy pod vedením paní učitelky Ivánkové. Koncert se koná v neděli 20. prosince
v nových prostorách Občanského centra
Pržno ve společenském sále ve třetím patře. Začíná v 15 hodin. Za Pržňanku vás
srdečně zve vedoucí souboru Jana Duží.
Valná hromada hasičů
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Pržno zve srdečně své členy na slavnostní
výroční Valnou hromadu, která se bude
konat 12. prosince v 15 hodin. Zhodnotí
na ní letošní rok i vyhlídky na rok 2016.
Sportovní klub změní svůj název
Stejně jako hasiči, tak i Sportovní klub
Pržno zve své členy na valnou hromadu.
Na programu je především změna názvu
klubu a úpravy stanov. Bude se konat 19.
prosince.
Zahrajte si s námi o Vánocích pinec
Neseďte o Vánocích jen doma u televize a raději pojďte sportovat. Stejně jako
každý rok i letos plánujeme 26. prosince tradiční Štěpánský turnaj ve stolním
tenisu. Odehraje se v tělocvičně naší
školy. Akci pořádá Obec Pržno ve spolupráci s SK Pržno. Prezence účastníků
je od 8.30 do 9.00 hodin. Turnaj je pouze pro neregistrované hráče bez rozdílu
věku a pohlaví. Startovné činí: Děti do 15
let 30 Kč, dospělí 50 Kč. Přijďte si zahrát
a rozhýbat tělo.
Pržno kráčí na Lysou
V letošním roce to bude již podesáté, kdy menší či větší skupina Pržňanů
po ránu zamíří vlakem na Ostravici, odkud
pak společně vyrazí dobývat beskydskou
krasavici v pozadí – Lysou horu. Tradičně
se tento společný výšlap koná 30. prosince. Sraz je opět 7.25 na nádraží v Pržně.
Možná půjdeme dva, a nebo také dvacet. Veselo je vždy. Přidejte se a pojďte
společně s námi vyhlížet Nový rok 2016.

Petr Blokša, starosta
Vyzvedněte si kalendáře
Přibližně v polovině prosince budou
připraveny nové stolní kalendáře na rok
2016. Obec je jako každoročně vyhotovila tak, aby každá domácnost dostala
jeden kalendář zdarma. Obyvatelé Pržna
v nich opět najdou termíny všech důležitých událostí jako například Zimních her,
zápisu do školy, Dne obce či sportovních
událostí. Nebudou chybět připomínky důležitých plateb nebo data svozu odpadů.
Nenechte si ujít zpívání se sousedy
Den před Štědrým večerem je přímo ideální k setkání s přáteli, sousedy,
známými. Proto neseďte doma a přijďte
na naši tradiční akci Zpívání se sousedy
a užijte si předvánoční podvečer v klidu
a pohodě. Začínáme v 17 hodin před bývalým obecním úřadem. Pokud můžete,
přineste s sebou hudební nástroj. Uvítáme
lucerničky, zvonečky, něco na zub i pro
zahřátí. Za celou Kulturní a sportovní
komisi se na vás těší Marie Vašutová
Klub seniorů zve na dvě akce
Klub seniorů pořádá pro své členy setkání spojené s Mikulášskou nadílkou. Konat se bude v pondělí 7. prosince od 15
hodin ve společenském sále Občanského
centra Pržno.
Další akcí klubu je pak Loučení se
starým rokem. Rozlučka proběhne v úterý 29. 12. v Bašce u přehrady. Odjezd
od nádraží je v 13.03 hod. autobusem č.
14.

Vážení spoluobčané,
nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi a já bych vám
chtěl popřát, aby byly letos opravdu vydařené. Užijte
si Vánoce v klidu a pohodě v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku vám pak přeji spoustu zdraví, lásky
a štěstí. Ať je rok 2016 plný pozitivních událostí a ať
se nám v Pržně pospolu daří.
Starosta Petr Blokša,
místostarostka Milena Tvrdoňová a pracovníci OU

Hovory s občany se konaly
poprvé v novém sále
Jsou tradiční, a přesto byly v něčem jiné.
Hovory s občany se poprvé konaly ve společenském sále Občanského centra Pržno.
Několik desítek obyvatel Pržna spolu s vedením obce a zastupiteli navštívilo 8. listopadu tradiční Hovory s občany. Na úvod si
všichni vyslechli pásmo písní žáků naší základní školy. Pak starosta Petr Blokša zhodnotil letošní rok a přiblížil plány na rok nadcházející. „Když jsme loni pořádali Hovory
s občany, konaly se v prostorách školy. Říkal
jsem, že do roka a do dne se situace změní
a budeme se moci potkat v nových prostorách. Jsem tedy moc rád, že se nám to podařilo,“ řekl na úvod starosta. Tím uvedl fakt,
že obec letos dokončila jednu z nejvýznamnějších investic posledních desetiletí, a totiž
rekonstrukci občanského centra. „Opravili
jsme dům, který byl skoro na demolici. Jsem
na to pyšný, jsem tomu rád. Vlastně mi právě nyní začaly Vánoce a já chci poděkovat
všem, kteří byli této investiční akci nápomocni,“ pokračoval starosta. Zmínil, že je
rád i za výstavbu chodníku, která bude, byť
v daleko menší míře, pokračovat. „Co se týče
plánu do budoucna, čeká nás nyní zúčtování.

Musíme dodat závěrečné účty výstavby centra. Poskytovatelé dotací provádí řadu kontrol,
takže je musíme všechny zvládnout,“ nastínil
Petr Blokša. Příští rok by pak rád pokračoval
v plnění strategického plánu rozvoje obce.
Krom asi 80 metrů nového chodníku by chtěl
postavit druhou část autobusové zastávky
v dolní části Pržna. Před bývalou hospodou
U Lípy plánuje vybudovat nové parkoviště.
„A neposledně hodlám pokračovat v pořádání všech našich společenských i sportovních
akcí,“ zdůraznil starosta. Jak dále řekl, v budoucnu čeká vedení obce i rozhodnutí, co
udělat s budovou, kde sídlil obecní úřad. Sám
by z něj nejraději vytvořil dům se startovacími byty i s bydlením pro seniory. Líbil by se
mu i sportovní areál za fotbalovým hřištěm.
Uvažuje rovněž o pozemcích naproti kravína, na kterých by mohl vyrůst například dům
s pečovatelskou službou. „Toto je ale hudba
budoucnosti. Nyní budu rád, když zdárně
ukončíme akci zvanou rekonstrukce Občanského centra Pržno,“ dodal Petr Blokša.
Na setkání s občany vystoupil rovněž pěvecký sbor Pržňanka. Pro návštěvníky připravilo vedení obce i příjemné občerstvení.

Zimní liga mládeže

Již po řadu let se koná Zimní liga mládeže
v malé kopané. V letošním ročníku se poprvé
účastní i zástupci našeho sportovního klubu.
SK Pržno vyslalo do bojů dva týmy. Žáky ročníku 2005 a ml. a žáky ročníku 2008 a ml. Děti
se zatím zúčastnily několika turnajů v Brušperku.
Další v Čeladné a Kozlovicích je teprve čekají. Naši mladí fotbalisté se jako nováčci teprve
blíže seznamují se samotnou hrou v tělocvičně
a získávají první zkušenosti. Tým starší přípravky
zatím na první zisk bodů stále čeká. Mladší hráči
z tzv. předpřípravky jsou na tom o poznání lépe.
Mají na kontě již svou první výhru. Turnaje se budou nadále odehrávat až do jara. A kdože nás
reprezentuje? Jsou to: Jakub Adamec, Tomáš
Janek, Samuel Tomší, Adam Vojtíšek, Vojtěch
Rýznar, Eduard Mališ, Šimon Spína, Kryštof
Gola, Vojtěch Matýsek, Alexandr Mucha, Štěpán
Sýkora, Šimon Václavík a Petr Rýznar. O tom, jak
si malí fotbalisté povedou v dalších turnajích, vás
budeme informovat zase příště.  Petr Blokša

jubilea
Prosinec je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Marie Kučerová – 98 let
paní Miroslava Smýkalová – 86 let
pan Jan Smejkal – 65 let
pan Dušan Kutnohorský – 65 let
pan Roman Kotas – 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu. OÚ Pržno

Děti, staňte se
mladým hasičem!
Sbor dobrovolných hasičů v Pržně zakládá od ledna 2016 oddíl mladých hasičů
pro děti do 15 let. Schůzky budou probíhat každý pátek od 8. ledna v 16 hodin
v klubovně hasičské zbrojnice. Plánujeme
výcvik požárního útoku, soutěže, výlety
i zábavu.
Bližší informace u vedoucích mladých
hasičů: Kateřina Fišerová, Eva Jurkovská,
Monika Adamcová, tel.: 776 489 254.

poděkování
Za vytvoření výzdoby
Pokud jste navštívili Občanské centrum
Pržno, určitě jste si všimli netradičních
obrazů. Vytvořila je Anna Javorková
s dalšími čtyřmi nadšenkyněmi netradiční technikou string art.
Jedná se o čtyři obrazy s motivy, které
se úzce dotýkají Pržna – kohout, prženští čápi, náš kostel a výhled na Lysou
horu. „Chtěl bych tímto moc poděkovat
Anně Javorkové i jejím pomocnicím,
které se zhostily svého úkolu vyzdobit
centrum na jedničku,“ řekl starosta Petr
Blokša, jenž by chtěl v krášlení nové
budovy pokračovat.

Vánoční bohoslužby a koncerty
Středa 16. 12. 2015 – Vánoční zpívání dětí MŠ a ZŠ – 17.00
Čtvrtek 24. 12. 2015 – Štědrý den – „Dětská vánoční půlnoční mše“ – 16.00 hod.
Pátek 25. 12. 2015 – Boží hod vánoční – 10.00 hod.
Sobota 26. 12. 2015 – svátek sv. Štěpána – 10.00 hod.
Neděle 27. 12. 2015 – svátek Svaté rodiny – 10.00 hod.
Neděle 27. 12. 2015 – Vánoční koncert – Hana Vyvialová, Petr Strakoš a Schola – 16.00 hod.
Pátek 1. 1. 2016 – Nový rok – 10.00 hod.

RODINNÉ CENTRUM MAŠINKA

p
o
ř
á
d
á

adventní KREATIVNÍ PODVEČER

TENTOKRÁT: vánoční všehochuť

Svoz odpadů v Pržně

Komunální odpad:
Ve středu 9. a 23. 12. 2015.
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.
Připomínáme občanům, aby v den svozu
komunálního odpadu (vždy středa v sudém
týdnu) vystavovali své nádoby k vývozu vždy
od 6.00!!! Pokud tomu tak nebude, může se
stát, že nebude nádoba vyvezena!!
Dále upozorňujeme, že svozová společnost
sváží popelnice – nádoby, ale ne pytle s odpadem!

S ohledem na konec roku připomínáme,
že se poslední letošní svoz komunálních odpadů uskuteční ve středu 23. 12. 2015 a další
svoz proběhne až o tři týdny později, a to 13.
1. 2016 (1. středa v sudém týdnu). Při tomto
svozu bude akceptována výjimka a případné
pytle budou jednorázově svezeny. Vzhledem
k tomu, že v závěru roku je vždy množství odpadů daleko větší, vyzýváme a žádáme všechny občany, aby důsledně odpady třídili. Třízený
odpad bude vyvážen každý týden. Zodpovědným a důsledným tříděním odpadů výrazně
šetříme společnou kasu!!!

Provozní doba úřadu o vánočních svátcích
Pokud si budete chtít něco vyřídit na Obecním
úřadě Pržno, nenechávejte to až na konec roku.
Jeho provoz totiž bude omezen. V pondělí 21.
12. bude otevřeno od 7.00 do 11.30 a od 12.00

do 17.00 hodin. V úterý 22. 12. budete mít ještě
šanci od 7.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.00 hodin.
Od středy 23. 12. až do konce roku pak bude úřad
zavřený.

KDY? V pátek 11. 12. 2015 od 18,00 do cca 21,30 hod
KDE? RC MAŠINKA (zadní vchod Obecního domu Pržno směrem od parkoviště)
KDO? Dospělí kreativci
VSTUPNÉ: 20 Kč + úsměv a dobrá nálada (rezervujte si předem místo, abychom zajistili dostatek míst k sezení,
a to nejpozději do 8. 12. 2015 na e-mailu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM).

Přineste si s sebou (podle toho, co se rozhodnete vyrábět):
háčkované vločky a obháčkované oříšky: 1 klubíčko příze Sněhurka a háček NA PŘÍZI č. 4,
háčkované stromečky: 1 klubíčko středně silné příze (může být bavlněná i akrylová) či jutového
provázku a PLETACÍ háček č. 3 – 3,5, silnější jehla s větším ouškem na dokončovací práce,
 dřevěné hvězdy: balíček dřevěných kolíčků, lepidlo nebo tavná pistole a pracovní podložka,
 papírové dekorace: noviny/barevný či obyčejný tenký bílý papír, nůžky, lepidlo v tyčince,
 provázkové „baňky“ a kužely: provázek či jakákoliv příze, lepidlo herkules či duvilax, větší misku na
namočení provázku, nafukovací balónky (1 baňka = 1 balónek), polystyrenový kužel a potravinovou fólii
či mikrotenový sáček, pracovní podložka,
 dekorace ze samotvrdnoucí hmoty či hmoty FIMO: vánoční vykrajovátka, kousek krajky či přírodniny
pro otisk, kuchyňský váleček, špejli, hmotu FIMO či samotvrdnoucí hmotu, pracovní podložku, malý
nožík.




Dobrý kolektiv, pozitivní nasazení, zaškolení a motivaci dodáme my, ostatní je na Vás 
Čajík či kafíčko zajištěno, drobná domácí kulinářská produkce VÍTÁNA, obzvlášť uděláme-li si dlouhý tvořivý
večer.
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Ostravice

Zpráva o činnosti Rady obce Ostravice za rok 2015
Vážení občané, dovolte, abychom vás seznámili s investičními celky, které byly realizovány v letošním roce na území obce Ostravice.
Kamerový systém
Občané si přejí zvýšení bezpečnosti v obci.
Proto se radní rozhodli podat žádost o dotaci
na vybudování místního kamerového a dohledového systému s přímým přenosem na Policii
ČR ve Frýdlantě nad Ostravicí. Tento projekt
byl rozdělen do několika etap, z nichž první byla zrealizována ke konci letošního roku.
Součástí systému je také záznamové zařízení,
které splňuje veškeré požadavky pro nakládání
s osobními údaji. V první etapě byly namontovány čtyři kamery, a to v lokalitách: odbočení
Vrchy-Golf, křižovatka před hotelem Freud,
autobusové a vlakové nádraží a příjezd ze
Starých Hamer u benzinové pumpy. V rámci
této etapy byla také vybudována páteřní síť pro
přenos informací ze všech kamer na budovu
OÚ, kde je úložiště dat a zařízení pro přenos
záznamů na Policii ČR. Celková výše investice je 1.373.326 korun. Z vlastních zdrojů bylo
financováno 658.784 korun, zbytek byl doinvestován z prostředků ministerstva vnitra z programu v oblasti prevence kriminality. V současné době se připravuje podání žádosti o dotaci
na výstavbu 2. etapy, ve které dojde k rozšíření
počtu kamer do dalších lokalit v obci, např. před
ZŠ apod.
Přechod pro chodce
před dolní prodejnou Coop
Potřebností přechodu v této částí obce jsme
se zabývali již v roce 2010 a dokončili jsme
všechna povolení tak, aby obec měla platné
stavební povolení pro vybudování přechodu pro
chodce včetně chodníku do konce roku 2013.
Na základě požadavků zastupitele p. Tomáše Kokeše byla stavební realizace přerušena
a přepracování nového projektu bylo svěřeno
zastupiteli do jeho pravomoci. Akce však pan
zastupitel Kokeš nakonec nedokončil. Pouze
na jednání zastupitelů sdělil, že již na přípravě
přechodu pracovat nebude. Zastupitelstvo stálo před rozhodnutím, jak dále naložit s potřebností této stavby. Na svém zasedání rozhodlo
převést pravomoc v této věci na radu obce. Ta
projednala tuto záležitost a rozhodla se akci dokončit. V současné době se jedná s vlastníkem
přilehlého pozemku o umístění stavby chodníku
při zachování parkovacích míst a přechodu pro
chodce k prodejně.
Vodovody a jejich údržba
Obec jako vlastník vodovodních rozvodů je
povinna rozvody udržovat a renovovat. V letošním roce jsme realizovali řádnou údržbu
i opravy v několika místech. V rámci rozšiřování
vodovodních řadů zrealizovala na sklonku roku
2014 stavbu v lokalitě RD Mohelník, která byla
v letošním roce doplacena v částce 936.661
korun. V letošním roce započala příprava rozší-

ření vodovodu a kanalizace v lokalitách „K DPS
Ostravice“ a „Pod DPS“ směr RD p. Adámková.
Požární automobil
V rámci zvýšení požární bezpečnosti jsme
v prosinci loňského roku předali jednotce sboru dobrovolných hasičů nový výjezdový automobil. Obec zakoupila vůz značky Peugeot
Boxer v provedení 4x4 ve výbavě dopravního
automobilu s přenosnou požární stříkačkou.
Cena zakoupeného vozu včetně přestavby se
pohybovala kolem 1,5 milionu korun. Částka je
hrazena z letošního rozpočtu obce Ostravice.
Oprava bytového fondu DPS
Čas běží rychle a od přestavby rekreačního
střediska Dolu Šverma na Dům s pečovatelskou službou v roce 1994 uběhla řada let. Bohužel zub času se začíná projevovat i na tomto
objektu v majetku obce. Postupně tam musí
docházet k výměně technických sítí. V letošním roce byly zrekonstruovány dvě koupelny
v bytech pro seniory včetně výměny hlavních
rozvodů, tzv. stoupaček. V příštím roce předpokládáme další investice, ovšem nabízí se otázka, zda by tento objekt neměl být raději celkově
rekonstruován.
Modernizace internetového
připojení v objektu OÚ
Modernizaci si rovněž zaslouží internetové
a telefonické připojení budovy OÚ. Technologie v těchto oborech tak pokročily, že stávající
připojení již bylo neakceptovatelné. Byla proto
provedena modernizace telefonní ústředny
a internetových rozvodů. Celá tato modernizace byla provedena v nákladech 370 tisíc korun
a v plné výši financována z rozpočtu obce.
Výstavba dětského hřiště před poštou
Myslíme i na naše nejmladší občánky. V listopadu jsme proto podali žádost o dotaci z Nadace ČEZ – Oranžové hřiště. Celkové náklady
projektu činí 614 tisíc korun. Žádost byla zaevidována, v současné době tak čekáme na vyjádření nadace. Konečné rozhodnutí by mělo být
známo do konce letošního roku.
Snížení imisní zátěže z dopravy
v obci Ostravice
Z dotací ministerstva životního prostředí
obec loni zakoupila zametací vůz. Celková investice ve výši 2.541.000 Kč byla hrazena z dotací částkou 2.159.850 Kč + 127.050 Kč, zbylá
část ve výši 254.100 Kč byla hrazena z rozpočtu obce. Tento stroj jsme dostali před rokem.
Letos jsme jej uvedli do provozu. Celý rok již
tedy provádíme úklid chodníků a přilehlých komunikací s využitím zametacího stroje. Jeho
používáním dochází ke snížení prašnosti v centru obce i okolí a také úklid a péče o vzhled
obce Ostravice je snadnější a efektivnější.
Cisterna na pitnou vodu
V rámci zlepšování služeb v oblasti provozu
vodovodního řadu obce a také zajištění náhradního zásobování obce pitnou vodou rozhodla

Rozloučili jsme se s panem Václavem Krpešem
S hlubokým zármutem oznamujeme, že
nás opustil pan Václav Krpeš. Zemřel 25.
října 2015 ve věku 89 let doma na Ostravici, pokojně a vyrovnaně, i když po dlouhé
a těžké nemoci, v přítomnosti svých blízkých.
Odešel tak člověk, filozof, historik, dokumentarista, pedagog, křesťan a básník.
Václav Krpeš se narodil 18. dubna 1926
v Doksanech nad Ohří v rodině chudé a početné rodiny, ale přesto se mu podařilo
ve válečném období dokončit gymnázium
v Litoměřicích a Kroměříži a po válce, v letech 1945–1949, vystudoval filosofii a historii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity
v Praze. Své znalosti, filozofické myšlenky,
zápal pro vědu, historii a umění předával
lidem kolem sebe jako učitel Základní ško-

ly ve Starých Hamrech a na Ostravici, kde
působil od roku 1950 až do odchodu do důchodu. Přestože se nemohl formálně dále
vzdělávat, svou učitelskou dráhu vnímal jako
příležitost: své úsilí směřoval k šíření vzdělanosti a lásce k vědění mezi svými žáky,
z nichž mnozí na něj dodnes vzpomínají.
Dlouhou dobu působil také jako okresní metodik oboru historie. Psal po dlouhá léta kroniku obce Ostravice a věnoval se regionální
historii. V roce 1999 napsal studii Z historie
obce Ostravice, vydanou Obecním úřadem
v Ostravici, a další díla. Podílel se také významně na veřejném kulturním životě a jeho
přítomnost nám v budoucnu bude zcela jistě
chybět. 

Obec Ostravice

Vánoční dílny v MŠ na Ostravicí

Během měsíce listopadu probíhají každoročně v naší mateřské škole vánoční dílny a tento
rok nebyl výjimkou. Tuto akci pořádá Klub rodičů a tradičně se jí účastní především maminky,
ale i tatínci se svými ratolestmi.
Letos dílny proběhly opět ve třídě Broučků,
která se proměnila v úplnou vánoční manufakturu. Díky své nápaditosti a zručnosti připravily
maminky ve spolupráci s učitelkami MŠ mnoho
zajímavých návrhů na vánoční výzdobu, třídu
rozdělily na jednotlivá pracoviště, na kterých
si pak mohly spolu s dětmi vyrobit přáníč-

ka, ozdůbky, adventní věnce, svícny, vyrobit
a upéct perníčky. Nechybělo ani tradiční pohoštění, o které se postaraly šikovné maminky.
V bufetu pak mohli velcí i malí ochutnat vánoční
punč. Vůně jehličí, cukroví a punče dokonale
připomněla blížící se Vánoce.
Část těchto výrobků bude prezentována
na školním vánočním jarmarku, kterého se
Klub rodičů zúčastní po loňském úspěchu
i letos. Získaná finanční částka bude použita
na další pěkné akce Klubu rodičů.

Za kolektiv MŠ D. Kavalírová

Mateřská škola na Ostravici zažila tento
školní rok už několik pěkných akcí pořádaných
Klubem rodičů. Jednou z nejhezčích byla akce
Z pohádky do pohádky. A jak už název napovídá, šlo o záležitost ryze nadpřirozenou.
Jak by také jinak mohly děti soutěžit s Budulínkem, házet šišky do Perníkové chaloupky
nebo třídit s Popelkou luštěniny. Siláci mohli
tahat řepu, vyrábět se Smolíčkem dráčky nebo
s princezničkou navlékat náhrdelníky z přírodnin. Přišla i neposlušná kůzlátka a své stanoviš-

tě měl Otesánek. A kupodivu to nebylo v bufetu.
Ten byl jako vždy určen obyčejným smrtelníkům
a naplněn dobrotami, které napekly maminky.
Teď by měl asi zazvonit zvonec a … Ale to bychom zapomněli na tolik očekávaný lampionový
průvod, táborák a opékání buřtů.
Celá akce se všem moc líbila, děti si kromě
bonbónů a jiných pamlsků za splněné úkoly
odnášely i množství zážitků. Děkujeme Klubu
rodičů a těšíme se na další pěkné akce.

Za kolektiv MŠ D. Kavalírová

Z pohádky do pohádky

rada obce o zakoupení cisterny na pitnou vodu.
Předpokládaná cena je půl milionu korun s termínem dodání v roce 2016.
Dokončení prací na bývalém
septiku „Na Mýtě“
Byly dokončeny úpravy parkovací plochy
a terénní úpravy okolí před panelovými domy.
Osetí ploch bude provedeno v jarních měsících
roku 2016.
V závěru je také nutné říci, že obec v letošním roce řádně splácela své závazky vyplývající
z úvěrů na výstavbu kanalizace ve výši 3,1 milionu korun ročně a na rekonstrukci elektroinstalace a změny vytápění v MŠ ve výši 1,1 milionu
korun. Celkem šlo o 4,2 milionu korun ročně.
Za zmínku rovněž stojí provádění oprav komunikací. V letošním roce měly opravy místních
komunikací vzhledem k nerovnoměrnému plnění rozpočtu obce ze strany státu zpoždění,
protože nebylo zcela jasné, v jaké výši budou
výnosy daní z příjmů právnických osob. Tyto
výnosy tvoří jednu z hlavních položek příjmu
obce. I přes zpoždění se nakonec podařilo
provést úpravu podlahy v objektu obce „Tunzerova pila“, kde byl zasypáním zpevněn volný
prostor pod podlahou části budovy, která nyní
může sloužit k parkování těžších strojů, cisterny
na pitnou vodu apod.
Starosta Miroslav Mališ, místostarosta
Jiří Pavlán, členové rady Martina Klímková,
Jaroslav Zátopek, Rudolf Sýkora

Přijďte si pro nový kalendář
Obec Ostravice vydává opět pro své občany
kalendář na rok 2016. Tentokrát je věnován
výročí 51 let od poslední jízdy vlaku na trase
Ostravice – Staré Hamry – Bílá. Vyzvednout
si jej můžete od 9. prosince na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní Lenky Lojkáskové.
K dispozici bude zdarma
pro každou ostravickou domácnost.
Kalendář tvoříme ve spolupráci
s obcemi Staré Hamry a Bílá.

Omezený provoz obecního úřadu
v době vánočních svátků 2015
Pondělí 21. 12. 2015 - úřední den.
Úterý 22. 12. 2015 – zavřeno.
Středa 23. 12. 2015 – zavřeno.
Pondělí 28. 12. 2015 – úřední den.
Úterý 29. 12.2015 – zavřeno.
Středa 30. 12. 2015 – zavřeno.
Čtvrtek 31. 12. 2015 – zavřeno.
Úřední hodiny: 8.00 – 11.00,
12.00 – 17.00 hodin.
Pokladní hodiny: 8.00 – 11.00,
12.00 – 16.00 hodin.

Vánoční mše na Ostravici
Farní kostel Českobratrské
církve evangelické:
25. 12. – 9.00
27. 12. – 9.00
1. 1. 2016 – 9.00
Římskokatolický kostel
Nejsvětější Trojice
24. 12. – 20.00
25. 12. – 8.00
26. 12. – 8.00
27. 12. – 8.00
31. 12. – 16.00
1. 1. 2016 – 8.00
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Ostravice zahájila advent
vystoupením dětí

Na první adventní neděli se u obecního úřadu sešlo mnoho lidí, aby pospolu rozsvítili vánoční strom.
Na pódiu mimo jiné vystoupily i místní děti s krásným vystoupením.

Měsíce práce a statisícové škody,
takový je výsledek trestního oznámení

Soudní spory, které se vlekly od roku 2012
a při nichž byla obviněna celá rada obce, jsou
uzavřeny. Naštěstí zvítězil zdravý rozum, neboť se jasně ukázalo, že se vedení Ostravice
žádného trestného jednání nedopustilo.
Vše začalo v lednu 2012. Ostravický zastupitel Tomáš Kokeš podal trestní oznámení
na celou radu obce Ostravice. Ta byla ve složení: starosta Miroslav Mališ, místostarosta
Miroslav Pavlán a radní Jana Veličková, Radim Fiala a Jaroslav Zátopek. Důvodem byl
způsob, jakým vedení obce vybralo auditora.
Obec totiž 16 let využívala služeb soukromého
auditora. Některým zastupitelům to ale najednou začalo vadit a trvali na tom, že povinný audit provede krajský úřad. To se nakonec také
stalo, ale i přesto se rozjela mašinérie soudních jednání. Od roku 2013 jsme řešili škodu,
která vlastně vůbec nevznikla. Po ukončení
dokazování a výslechu všech svědků byl v listopadu 2014 vynesen rozsudek, který všechny
členy rady obce zprostil obvinění v plném rozsahu. Státní zástupce nesouhlasil s výrokem
okresního soudu a podal odvolání ke krajskému soudu. Po půlroční pauze svolal krajský
soud 15. června hlavní líčení, kde proběhlo seznámení se spisem, opětovné podání vysvětlení ze strany obviněných a bylo stanoveno,
že rozsudek bude vynesen v červenci. 21. 7.
se sešli členové rady obce a jediný zástupce veřejnosti pan zastupitel Kokeš, jakožto
podavatel trestního oznámení. Všichni jsme
vyslechli rozsudek krajského soudu, který potvrdil rozsudek okresní instance. Tedy, že nás
zprostil obvinění. V současné době je po lhůtě
pro podání mimořádného opravného prostředku, a to dovolání k nejvyššímu soudu, a tudíž
je rozsudek pravomocný.
Ukázalo se tedy, že jsme se coby radní

nedopustili ničeho nelegálního. Nyní se tedy
bude projednávat náhrada škody za právní
služby, poškození dobrého jména členů rady
obce a jiných osob spojených s touto kauzou.
Z pohledu obce je nutné říci, že celý proces,
který byl nesmyslně vykonstruován, poškodil
celou naši obec. Vždyť se vedení Ostravice
muselo zabývat dokladováním listin, přípravě
na jednání u soudu a jiným záležitostem. Já
jsem kvůli podání trestního oznámení zastupitelem Tomášem Kokešem a různých 16 bodů,
které byly postupně policií zastaveny, strávil
nad touto kauzou plných 143 dní. To je při 20
pracovních dnech sedm měsíců. Výši škody
tak předpokládáme ve výši 800 tisíc korun
plus náklady stanovené za odškodnění za poškození dobrého jména.
Je na úvahu, zda podávání trestních oznámení ze strany zastupitelů bez vyvození jakékoliv politické odpovědnosti je pro naši
společnost přijatelné. Dochází tím k poškození dobrého jména obce, protože za hranicí Ostravice se již nemluví o konkrétních
jménech, ale o problému celé obce. To má
významný vliv pro další činnost chodu obce,
a to po stránce získávání finančních prostředků z nadací, rozpočtu kraje, regionální rady
a jiných poskytovatelů dotací. Dále vše působí na občany, kteří by měli zájem působit
ve veřejném životě obce, jako deprimující
prvek s neustálým strachem, že bude i na ně
podáno trestní oznámení. Třeba i za to, že
v dobrém úmyslu vyřešit situaci zvedli ruku
pro danou věc bez osobního prospěchu či jakéhokoliv zlého úmyslu poškodit obec. Co říci
závěrem? Snad jen, položme si otázku, zda
jednání některých zastupitelů jsou přínosná
pro Ostravici.

Miroslav Mališ, starosta Ostravice

Uzavření sběrného dvora v době vánočních svátků
Upozorňujeme občany Ostravice, že od 22. 12. do 5. 1. 2016 dochází k uzavření sběrného
dvora na Ostravici. Od 6. 1. 2016 bude sběrný dvůr otevřen v nezměněné provozní době určené
pro zimní období: středa – 12.00 – 15.00 hodin, sobota – 9.00 – 12.00 hod.
OÚ Ostravice
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Malenovice

6. zasedání
zastupitelstva
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Dovolte mi tedy vám popřát,
abyste měli Vánoce plné lásky, štěstí a porozumění.
Užijte si chvíle volna v rodinném kruhu.
Do nového roku vám pak přeji hlavně zdraví, mnoho úspěchů
v práci a ve škole a co možná nejvíce pěkných chvil,
třeba i na našich společných akcích.
Vladimír Malarz, starosta, a pracovníci obecního úřadu

Svatomartinské posezení
uspělo u dětí i dospělých
Mnoho lidí si už zvyklo
ochutnat první letošní víno
v našem Obecním domě.
Nejinak tomu bylo i tento
rok na Svatomartinském
posezení, které se konalo
ve čtvrtek 12. listopadu.
„Podle ohlasů návštěvníků mohu říct, že se nám
akce povedla. Dospělí
ochutnali svatomartinské
rohlíčky, domácí paštiky
a především Svatomartinské víno. O kulturní vystoupení se postaraly děti ze
Základní školy Nová Ves
Satinka a děti z pěveckého
sboru našeho centra. Byla
moc pěkná atmosféra,“
zhodnotila za pořadatele
Miluše Plevová z Centra
volného času U Rosničky.
Zatímco se dospělí bavili a ochutnávali, děti se
věnovaly tvůrčí práci. V dílničce vyráběly papírové
koně i jiná zvířátka a další
ozdoby.

krátce z obce

Slavnostní mše na Borové

Vyřiďte si potřebné na obecním úřadě
Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené
výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

V kostele sv. Ignáce na Borové
se v prosinci uskuteční řada akcí.
Jste na ně všichni srdečně zváni:
6. 12. – 8.30 mše se sv. Mikulášem
24. 12 – 21.00 slavnostní půlnoční mše
25. 12. – 8.30 slavnostní mše
27. 12. – 8.30 mše Svaté Rodiny
31. 12. – 17.00 poděkování
za uplynulý rok
1. 1. 2016 – 8.30 novoroční mše

Platba za odpady se v r. 2016 nemění
Občané Malenovic mohou již od ledna platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro
trvale žijící občany je stejná jako v loňském
roce, a to 450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění
a zůstává ve výši 500 Kč za objekt na rok.
Současně s platbou budou vydány nálepky
na popelnice platné pro rok 2016. Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice
nebudou od 1. dubna 2016 vyvezeny.
Nakrmte o Vánocích lesní zvířata
Také tyto Vánoce můžete vzít děti na Štědrý
den do lesa. Miroslav Sajdl pořádá tradiční
vánoční krmení zvířátek. Sraz je, jako každoročně, v 10 hodin u jízdárny. Pojďte se provětrat a udělat dobrý skutek.
Obecního úřad o svátcích uzavřen
Pokud si budete chtít něco vyřídit na obecním úřadě před Vánoci, musíte to stihnout
do pondělí 21. prosince, kdy bude poslední
úřední den. Otevřeno je do 16.30 hodin. Běžný provoz pak začne až po svátcích v roce
2016. V případě nutnosti volejte starostovi –
tel.: 724 161 989.

Zveme děti do oddílu Lysáků

Máme pro vás dobrou zprávu! Od listopadu
jsme se začali opět aktivně scházet. Pokud
si chceš užít hodinu společných her venku
i vevnitř, přijď každý pátek v 16 hodin do Obecního domu v Malenovicích.
Čemu všemu se věnujeme: netradiční týmové hry, poznávání přírody, vázání uzlů, orientace
v terénu i na mapě, deskové hry, lezení na stromy i na skály, hraní divadla, zpívání, základy atletiky, gymnastiky, míčové hry. Občas si uděláme výlet do okolí a možná i nějakou víkendovku
s přespáním. Dbáme na dodržování pravidel,
čestnost, týmového ducha, pomoc slabším.
Zveme děti od předškoláků po 4. třídu. Starší
děti nebo mládež jsou vítáni jako pomocníci. Těšíme se na tebe! Turistický oddíl mládeže Lysáci
Malenovice, Monika Žídková (tel. 608 239 096)
a Veronika Nováková.

Vedení obce Malenovice zve občany na 6.
zasedání Zastupitelstva obce Malenovice.
Bude se konat ve čtvrtek 10. prosince v Obecním domě Malenovice. Začíná v 18 hodin.
Navržený program:
1) Informace o činnosti obecního úřadu.
2) Úprava rozpočtu č. 3/2015.
3) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací
z rozpočtu obce Malenovice na rok 2016.
4) Finanční dary členům výborů a komisí.
5) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě finančního podílu na pořízení movitých věcí a služeb
s tím souvisejících z projektu Přeshraniční spolupráce v regionu Frýdlantsko – Horné Kysuce
6) Rozpočet obce na rok 2016.
7) Pověření starosty obce k rozpočtovým úpravám do konce roku 2015 v plném rozsahu.
8) Dar na výsadbu zeleně fyzickým osobám
na rok 2016
9) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8000307/4 (Malenovice – Buksa&Partner s.r.o.).
10) Organizační a různé.

15. ledna 2016
K tanci hraje hudební skupina Proxima Orchestra
a DJ Radovan
Pestrý program a hodnotná tombola

Prosincové akce U Rosničky

5. 12. Mikulášská nadílka
18. 12. Vánoce v Rosničce – od 9
hodin nadílka pro děti v herně
19.12. Betlémské světlo v Rosničce
28. – 30. 12. Vánoční prázdniny v Rosničce 8–16 hodin program pro děti.
Pravidelný program ukončíme v tomto
roce volnou hernou pro všechny děti
spojenou s hlídáním dětí ve středu 23.
12. a dále bude následovat program Vánoční prázdniny 28.–30. 12.
Na všechny se moc těšíme v pondělí
4. 1. 2016. Všem našim příznivcům,
lektorům, kurzistům moc děkujeme
za podporu a přízeň, všem přejeme
hodně zdravíčka a hlavně pohody
a klidu do roku 2016.

jubilea
V měsíci prosinci oslaví jubileum:
paní Vlasta Mojžíšková – 89 let
paní Věra Malaníková – 81 let
Oslavenkyním přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Cena vstupenky 280 Kč
v ceně je večeře v hodnotě 120 Kč

Komedie plná satiry se líbila

Beznadějně vyprodaný sál Hospody Pod
Borovu a stále stejně zaplněná místa i na dalších reprízách. Tak to vypadalo, když místní
Ochotnický spolek malenovický uváděl autorskou tragikomedii pod názvem Hmyz a jiná
havěť.
Lidé v sále se během divadelního představení pomyslně přenesli na louku a její hmyzí obyvatele. „Děj se odehrává v zemi pod
Velkým Maliníkem, v blízkém okolí Malého
Mraveniště, tedy v kraji mezi Velkým červeným mraveništěm na východě a nahnědlými

lesními mravenci ze severozápadu. Daleko
na západě za rybníkem je brambořiště, kde žijí
hlavně mandelinky a zbytky původních červených mravenců. Na jihu je region ohraničen
Pískovnou, za kterou už nejspíš není nic než
velké horko, alespoň podle poznatků cestopisce a dobrodruha Marca Mola. Mezi hmyz se
vydáváme v době převratných společenských
změn. Starý nefunkční systém (komunarchie)
se právě zhroutil, země se ocitá na prahu demokratizačního procesu a čeká ji také řada
ekonomických reforem – především privatizace
mraveniště. Ale to je teprve
začátek,“ představují děj hry
samotní tvůrci.
Diváci se smíchem kvitovali nenáhodnou podobnost
brouků s politickými představiteli naší polistopadové
scény. Ochotníci hru nacvičovali už od letošního února.
Scénář hry napsal Pavel Kuběna. Režii měla na starost
Jana Ramíková a o kostýmy
se postarala Věra Kulihová.
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Metylovice
Milí spoluobčané,
blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku.
Přeji vám všem, aby byly krásné, pohodové a plné lásky a štěstí.
Do nového roku 2016 bych vám rád popřál mnoho zdraví,
rodinné pohody a navíc k tomu i hodně radostí a smíchu.
Lukáš Halata, starosta Metylovic, a pracovníci obecního úřadu

Křižovatka na Vrchovině je bezpečnější
Řidiče projíždějící křižovatkou na Vrchovině
čeká od konce listopadu překvapení. Setkají
se zde s novou úpravou vozovky. Mezi dvěma
chodníky vyrostl uprostřed cesty ostrůvek, který
slouží chodcům jako místo pro přecházení hlavní
silnice. Zároveň tento ostrůvek má zklidnit provoz, upoutat řidičovu pozornost a zpomalit jej.
„Možná bude někdo namítat, že se nyní dopravní situace zhoršila, protože předtím zde
nedošlo k žádné dopravní nehodě. Naopak
v současné chvíli do ostrůvku, než si na něj řidiči zvyknou, narazí mnoho aut. Já ale s tímto
názorem nemohu souhlasit, protože v ostrůvku
skončí s vozidlem jen ten, který pojede jako
blázen a nebude dodržovat nejvyšší povolenou

rychlost v obci. Ten, kdo respektuje pravidla
silničního provozu, tak s tímto prvkem nebude
mít žádný problém,“ je přesvědčen starosta
Metylovic Lukáš Halata. Pokračoval, že přesně
z toho důvodu ostrůvek na vozovce vzniknul.
„Má prostě zpomalit průjezd křižovatkou a zvýšit bezpečnost chodců při přecházení silnice.
Určitě to je lepší způsob zklidnění provozu, než
radar či zpomalovací semafor. Takže pokud teď
někdo pojede přes křižovatku 80 km/h, tak si
na ostrůvku rozbije přinejmenším auto,“ pokrčil
rameny starosta. Apeluje tak na řidiče, aby svou
rychlost přizpůsobili danému prostředí a hlavně
faktu, že se nachází v obci, kde chodí podél cesty děti i dospělí.

Krmáš lákal návštěvníky
na zabijačkové dobroty
Jak vypadá pravá zabijačka nebo aspoň
její část, co všechno musí řezníci zvládat, ale
hlavně, jaké dobroty pak z vepřového masa
umí vykouzlit. To a ještě více viděli návštěvníci
letošního Krmáše.
Konal se 7. listopadu před místní sokolovnou. Ve stáncích se prodávaly zabijačkové
dobroty, na stojanu visel vepř a řezník ukazoval, jak se správně bourá maso. Pro dobrou
náladu hrál všem harmonikář. Lidé si dávali
medovinu i svařák. Děti koukaly, z čeho vlastně
jim maminka dělá v neděli řízek. Bylo vidět, že

mnohé zabijačka zajímá.
Zabijačkové dobroty připravila také Vinárna Sokolu Metylovice. Zájemci si výrobky objednávali až 14 dnů dopředu. Přišli si pak pro
panenskou svíčkovou, jelita, jitrnice, tlačenku
či ovarovou polévku. „Lidé ochutnávali i u našeho stánku. Asi jim chutnalo, protože vše neuvěřitelně rychle zmizelo,“ usmála se spokojeně
Martina Krenželoková.
V dalším stánku si lidé mohli pochutnat
na škvarkové pomazánce, tlačence nebo například na zelných koláčcích. Akce pokračovala i večer tradiční
zábavou. „Myslím
si, že se Krmáš docela povedl, jen už
to prostě není to, co
bývalo. Na zábavu
dorazilo málo lidí,
což mne mrzelo.
Přes den to bylo
lepší, ale brzy byla
tma a lidé se rozešli
domů. Uvažuji proto, že by byl příště
už od dopoledních
hodin. Třeba pak
dorazí více návštěvníků,“ podotkl starosta Lukáš Halata.

Autobusy se u kostela už neotočí
Až začne 13. prosince platit nový jízdní řád,
pocítíme to i my v Metylovicích. Autobusové
spoje č. 5, 6, 7 a 9 linky ve směru Kozlovice –
Lhotka – Metylovice – Frýdlant n. O. již nebudou
zajíždět do zastávky Metylovice – kostel. Spoje
tak přes zastávku Metylovice – Vrchovina budou
pokračovat přímo ve směru na Frýdlant (od kostela odjížděl v 10.31) nebo na Lhotku (od kostela
odjížděl v 9.57, 12.23 a 14.32).
Naopak víkendové spoje linky MHD č. 4, kte-

ré se ve směru od Frýdku-Místku nebo od Kozlovic otáčely v Metylovicích u kostela, se budou
od 13. 12. nově otáčet až na zastávce Metylovice – svatá Anna, odkud budou zpět pokračovat
na Kozlovice nebo na Frýdek-Místek.
Otáčení autobusů na zastávce Metylovice – kostel bylo po dohodě zástupců obce, ČSAD Frýdek-Místek, Statutárního města Frýdek-Místek a krajského úřadu zrušeno z důvodu zvýšení bezpečnosti
silničního provozu a bezpečnosti cestujících.

Děti i učitelé zvou na Vánoční koncert

Zanechte předvánočního shonu, zbavte se
tresu a přijďte na vánoční koncert, který pro vás
připravila naše škola. Koná se 10. prosince, a to
ve dvou časech – od 10 a od 17 hodin.
„Vánoční koncert jsme pojmenovali Romance štědrovečerní. Je to tradiční, již pátý ročník.
Vystupují na něm děti ze základní i mateřské
školy, mažoretky, kytarový a flétnový soubor,
malí houslisté a poprvé se představí i cimbálové
muzička při ZŠ Metylovice. Ta bude mít premiéru, takže jí držte palce. O hudební doprovod
se postará Ad-Re-Na-LLin & Spol. Tentokrát
občasné hudební sdružení doplní i žáci školy,“
uvedla ředitelka školy Renata Spustová.
Na koncertu zazní spíše než tradiční koledy
tradicionály, písničky od Jarka Nohavici a méně

známé koledy. Hudebníci zařadili dokonce
do svého repertoáru i skladbu od Deep Purple. „Těšíme se na vaši návštěvu, budeme hrát
celým srdcem. Děti trénují už šest týdnů, takže
do toho dáváme vše. Celý nácvik je ale součástí
školní výuky, protože se tím zároveň rozvíjí hudební dovednosti dětí a dochází k posílení dramatické výchovy ve výuce,“ upozornila ředitelka.
To ale není vše. „Dostali jsme nabídku na vystoupení s frýdlantským dechovým orchestrem.
Školní sbor spolu s učiteli zahrají některé písničky ze svého repertoáru a za doprovodu dechového orchestru vybraní žáci naší školy zazpívají
závěrečnou sérii koled. Koncert se koná 12.
prosince v kulturním domě Frýdlant. Přijďte nás
podpořit,“ doplnila Renata Spustová.

Sdružení rodičů zve dobrovolníky do svých řad
Spolu se začátkem školního roku začaly i aktivity Sdružení rodičů Metylovice. Jsme v menším počtu než vloni, proto hned v úvodu prosíme o vaši pomoc, alespoň jako dobrovolníci při
konaných akcích. Přihlásit se můžete na email
PetkaSi@seznam.cz.
V listopadu jsme pořádali Halloween pro
děti a rodiče. Přesto, že účast nenaplnila naše
očekávání, děti si to velmi užily. Kromě bohatého občerstvení na ně čekala strašidelná cesta
bludištěm se spoustou nástrah, na jejímž konci
s vykulenýma očima zapalovaly plovoucí svíčky a ty vypouštěly na vodu. Každý odvážlivec,
který tuto trasu absolvoval, obdržel macatý
špekáček, který si v pekelném ohni opekl.
Na závěr akce vystoupila skupina Keltic s ohnivou a laserovou show, která všechny nadchla.
Počasí nám přálo a doufáme, že příští rok se

postrašíme ve větším počtu!
27. listopadu jsme zase pořádali v jídelně
základní školy Výtvarný podvečer, kde jsme si
spolu s dětmi vyrobili různé vánoční ozdoby.
Ty budou 4. 12. k mání na Vánočním jarmarku
v budově školy a o den později v našem stánku
na Vánočním jarmarku na hřišti.
V příštích dnech se taky chystáme předat Mikuláši a jeho čertům balíčky pro děti, které rozdají 4. 12. v dopoledních hodinách v MŠ a ZŠ.
Dále chceme upozornit, že celý školní rok probíhá soutěž ve sběru víček, které koncem června poputují k Petrovi Adámkovi z Frýdku-Místku
na invalidní vozík. V soutěži bude vyhodnocena
celá třída, která nasbírá nejvíce kilogramů.
Sdružení rodičů Metylovice o.s. přeje všem
dětem a jejich rodičům krásné Vánoce plné klidu
a lásky a budeme se na vás těšit v příštím roce!
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Školou se ozývaly výkřiky hrůzy a děsu
Konečně je to za námi a můžeme si oddechnout. Bylo 5. listopadu, kdy během pozdního
čtvrtečního odpoledne začaly děti plnit prostory
naší základní školy. Ale náhodní kolemjdoucí
neslyšeli jako obvykle dětský smích, radostný
zpěv, jásání nad láskou k naší vzdělávací instituci ani zvuk křídy píšící na tabuli. A dokonce nebylo slyšet ani zcela výjimečné výmluvy – pardon,
oprávněné důvody, proč ten či onen žák právě
nemohl napsat domácí úkol. Všechno bylo jinak.
Z útrob potemnělé budovy se ozývaly výkřiky
děsu, hrůzy a za okny se znepokojivě míhaly
podivné stíny.
Kdo se odvážil přijít, na toho čekal nejeden
strašlivý úkol, vyžadující značnou dávku pravé,
nepředstírané kuráže. Děti (a dokonce i někteří
dospělí, kteří se své děti neodvážili pustit do sídla strachu samotné) se navzájem v amoku naháněly v pytlech od pekelného uhlí, musely strčit
ruku do mísy s pavouky a červy, aby našly kouzelnou kuličku, která jim zachránila život. Navlékaly v určitém pořadí zkamenělé barevné slzy
trpících duší a také se museli odhodlat k průlezu
temnou norou, kde si nemohly být jisty, co je
tam čeká. A že tam čekala stvůra přímo obludná. O přenášení dračích vajec, které nesměly
za žádnou cenu spadnout, ani nemluvě.
Musíme však připustit, že za každý splněný

úkol čekala na děti malá sladká odměna, částečně toto duševní trauma kompenzující. A pokud děti zvládly projít všemi zkouškami, které
si na ně šílení, posedlí učitelé připravili, čekala
na ně sladká odměna podstatně větší.
A když tuto kýženou odměnu většina dětí
dostala a jen po malém množství z nich bylo
vyhlášeno celostátní pátrání, přesunuli se potemnělou ulicí k budově muzea, kde na ně již

čekaly další úkoly, strach a hrůza přichystané
Radou rodičů. Byla tam připravena tajemná
cesta, pouštění ohnivých korábů a další soutěže a také mnohé další odměny. Tajemná hudba
a světelné efekty dokonale dokreslovaly atmosféru halloweenské akce a děti si akci, patrně
neuvědomující si smrtelné nebezpečí, které jim
hrozilo, náležitě užily. A učitelé? Na ně ta jejich
posedlost částečně přešla…asi. Oldřich Staněk

Silvestr přichází a s ním i nebezpečná pyrotechnika
Blíží se závěr roku a čas silvestrovských
oslav. S nimi také přichází řada nebezpečí,
zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv. zábavné
pyrotechniky.
Největší nebezpečí představují neodborně
podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky,
proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou
do oběhu legálně s návodem, jak ji obsluhovat
a skladovat. To znamená, že při nákupu pyrotechniky se vyhýbejte pochybným prodejcům
a dbejte na to, aby byl výrobek opatřen návodem výrobce v českém jazyce, označen třídou
nebezpečnosti a zabalen v původním balení
výrobce. Ve stáncích lze prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (např.
prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky
apod.). Pyrotechniku II. a II. třídy (např. římské
svíce, rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice
apod.) lze prodávat pouze v kamenných obchodech, a to osobám starším 18 let. Nákup
pyrotechniky III. třídy smí navíc provádět pouze
osoby s odbornou kvalifikací, to znamená, že
osoby musí předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad.
Zábavnou pyrotechniku používejte tak,
abyste předešli zraněním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu
(nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo jiných
zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné
odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál,
který by mohla odpálená pyrotechnika snadno
zapálit. Vždy dodržujte návod výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby.
Neodpalujte pyrotechniku z oken svého bytu
či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy
na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů,

Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci prosinci 2015
je ve středu 9. a 23. 12.

Děti vědí o moštování
úplně všechno
Víte, jaká je cesta moštu ze zahrádky až
do skleničky? Naše děti to už dobře vědí
a dokonce takový mošt i ochutnaly. V pátek
6. listopadu se děti z oddělení MŠ Sluníčko
a žáci celé naší základní školy šli podívat
do místní moštárny, jak se takový jablečný
mošt vyrábí. Jirka Izvorský a Petr Černoch
jim názorně předvedli, co vše je třeba udělat, aby se z jablíčka, které seberou ze stromu, mohl vyrobit výborný a hlavně zdravý
jablečný mošt. Děti si samy mohly některé
činnosti moštařů vyzkoušet a ptát se na to,
co je zajímá. Ale ochutnávkou naše Cesta
moštu ještě nekončí. Zahrádkáři pro nás
připravili na příští týden ještě výtvarnou soutěž, v níž děti nakreslí, co všechno v pátek
v metylovické moštárně viděly a co si z prohlídky zapamatovaly. Nejlepší práce budou
oceněny věcnými cenami.

stromů a keřů (použití pyrotechnických výrobků
v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte nevybuchlé petardy
a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout
na domácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata
velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti
člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach,
agrese nebo pokusy o útěk našich domácích

mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.
I přes každoroční varování hasičů dochází
v období silvestrovských oslav k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se
zraní desítky osob a materiální škody dosahují
mnoha milionů korun. Zamyslete se proto nad
požární bezpečností u vás doma, abyste se
do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Šťastný Nový rok vám přeje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.
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Důchodci nadělovali sami sobě

Pstruží

Hasík hravě vzdělával
V pondělky 2. a 9. 11. se konal na naší ZŠ kurz „Hasík“. Je to projekt vzdělávání v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Pan Libor Cvik hravou a názornou formou dětem
předváděl, jak se mají zachovat při krizových a nebezpečných situacích, jak jim předcházet
a také jim ukázal vybavení každého hasiče, který musí zasahovat při požáru.

Důchodci sami sobě nadělili předčasný
Mikulášský dárek, v podobě cvičení S-M
SYSTÉM MUDr. Smíška pro zlepšení své
kondice, ale hlavně k odstranění bolesti zad.
V deseti lekcích pod vedením mladé cvičitelky paní Zuzany Sovadinové se naučili
cvičení s tzv. „gumami“ držení těla, posilování svalstva a hlavně se donutili k pravidelnému dennímu cvičení. Velmi se cení
odvahy všech, kteří do toho šli a dokázali si,
že i v tomto pokročilém věku, se zdravotními
potížemi, jsou schopni pro sebe něco udělat.
Velmi děkujeme a oceňujeme pomoc
Obecního úřadu Pstruží, který nám podal pomocnou ruku. Věříme, že pokud bude zájem
z řad obyvatel obce (muži i ženy), je možno
kurz opět po Novém roce uspořádat.
Ještě jednou díky všem cvičencům, obecnímu úřadu i paní cvičitelce.

Klub důchodců obce Pstruží

Měsíc listopad
v MŠ Pstruží
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám všem popřál
krásné a veselé svátky
plné lásky, sváteční pohody a klidu.
Zároveň Vám do nového roku 2016 přeji
všechno nejlepší, hodně štěstí,
pevné zdraví, osobní a rodinné pohody
Milan Vaněk
starosta obce Pstruží

V tomto posledním podzimním měsíci
zhlédly děti interaktivní divadlo „O nafouknutém balónku“. Divadlo bylo zaměřeno na logopedické prvky, děti se při něm zasmály
a mohly si pohrát s různobarevnými nafukovacími balónky ve tvaru zvířátek. Kulturní
představení se dětem líbilo a s producenty
spolupracovaly.
Za účasti speciálně vyškolených pracovníků proběhlo vyšetření sluchu všech přihlášených dětí. Toto vyšetření bylo pojato zábavnou formou a jsme rádi, že téměř všechny
testované děti mají sluch v pořádku.
V měsíci listopadu byl ukončen plavecký
kurz ve Frenštátě p. Radhoštěm, kterého se
účastnily některé děti z oddělení Beruška
a Květinka. Jako odměnu obdrželi všichni
účastníci „Mokré vysvědčení“.
V pátek 27. bylo plánováno již tradiční
„Medové odpoledne“, kde si děti i rodiče mohou nazdobit perníčky, vyrobit vánoční svíčku, věnec či adventní svícen.
Divadelní představení „Štědrý den malého Jakuba“ bylo objednáno v Divadle loutek
v Ostravě na termín 30. 11. Věříme, že se
dětem příběh líbil a odnesly si z něj krásný
kulturní zážitek.

Zuzana Tomančáková

Zlatý kříž
3. třídy za 80
bezpříspěvkových
odběrů
Krev je nejcennější tekutinou, kterou zatím nelze ničím nahradit, proto ochota bezplatně přispět k záchraně zdraví a životů
neznámých lidí je skutečně úctyhodná.
Velmi nás těší, že můžeme touto cestou
zveřejnit poděkování občanovi naší obce
Pstruží Adamu Platošovi, který obdržel Zlatý
kříž 3. třídy za dovršení 80 bezpříspěvkových odběrů.
Děkujeme za váš hluboce lidský postoj,
kterým nezištně přispíváte k záchraně zdraví a životů svých spoluobčanů, za projev
opravdového lidství.

Milé děti a rodiče,
dne 4. 12. 2015 navštíví restauraci Vlčárna

Mikuláš s andělem a zlobivým čertem.

Pro děti bude nachystáno malé občerstvení,
maminky můžou ochutnat dezerty z naší kuchyně
a tatínci si můžou pochutnat na dobrém pivečku.
Než bude Mikuláš nadělovat dárečky, můžou pro
něj děti namalovat obrázky, anebo se zabavit nějakou hrou. A aby rodiče nepřišli zkrátka, tak jsme pro
ně připravili večerní zábavu ve stylu hity ze záhrobí.
Program začíná v 17 hodin. Rezervace nutná.
Další informace na tel.: 774 993 061
Těšíme se na vás!

OBECNÍ ÚŘAD, ZŠ A MŠ PSTRUŽÍ
POŘÁDÁ

2. ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ
a
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V ZŠ A MŠ
U VAŘONKY A DALŠÍCH VÁNOČNÍCH
SPECIALIT

11. 12. 2015 OD 15:00
VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH
CUKRÁRNY
U OTEVŘENÉHO VENKOVNÍHO
OHNIŠTĚ

Žákovský turnaj ve florbale
V listopadu žáci 4. a 5. třídy v rámci tělesné výchovy trénovali florbal. V tělocvičně se zlepšovali
ve vedení míče, přihrávkách, střelbě a chytání míče v brance. Tato hra bavila nejen kluky, ale měla
oblibu také u dívek. Vyvrcholením byl turnaj na ZŠ T. G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde
naše škola obsadila nakonec 6. místo.
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Klubový listopad smutný i veselý

Paní Dana po přednášce s úsměvem
Klubový program byl i v měsíci listopadu
postaven na principu „od každého něco“.
Nicméně ještě zde zmíním poslední říjnový

čtvrtek, kdy přijela z Ostravy paní Dana Barnetová se svou další cestopisnou přednáškou. Tentokráte jsme se vydali po vlastech
českých, a to na místa známá (Olomouc)
i méně známá (Březnice, Vraclav aj.), opředená legendami či významnými historickými
událostmi. Přednáška to byla velmi interesantní.
První čtvrtek v listopadu se po delší odmlce sešli přátelé Všehomixu na další odpolední
relaci, kterou jsme věnovali našemu zesnulému kamarádovi panu Honzovi Adámkovi.
Na fotkách jsme si připomněli akce, kterých
se zúčastnil, a posléze jsme za ním poslali pár
krásných písní. Následující den jsme se s ním
rozloučili ve vítkovické smuteční síni. Bude
nám chybět.
Následující čtvrtek se šlo stejně jako na jaře
do Pstruží. V podstatě již kultovní vycházka
„horní“ cestou měla cíl kde jinde než v restauraci Vlčárna, kde jsme se uchýlili k dobrému
jídlu a pití a posléze se „spodní“ cestou vrátili
za šera domů.
Týden poté pokračoval v klubu zdravovědný cyklus „Hovory s lékařkou“. Naše milá
kolegyně MUDr. Andrea Glosová přednášela
a besedovala na téma „Cholesterol a vláknina“ a opět to bylo velmi zajímavé a poučné.
Poslední říjnový čtvrtek byl opět vycházko-



vý, tentokráte se pouze zdravé jádro vypravilo
na golf, přesněji do Golfu Čeladná, oblíbené
to restaurace v krásném prostředí. Procházka,
zakončená příjemným posezením s dobrým
jídlem a pitím, přijde vhod za (téměř) každého
počasí.
Jinak se v klubovně v úterky a čtvrtky dopoledne pilně cvičilo a snažili se i angličtináři.
Vzhledem k úmrtí karbanického „šéfa“ pana
Adámka se pokusíme najít nějaké řešení, aby
úterní odpolední posezení mohla pokračovat.
V měsíci prosinci se můžeme vždy ve čtvrtek těšit na cestopisnou přednášku paní Bártové o Petrohradu, vycházku s názvem „Oklikou
do Pařezu“ a předvánoční posezení s návštěvou dětiček z MŠ Čeladenská Beruška.
Kompletní program na měsíc prosinec najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání
a přeji všem láskyplné Vánoce a dobrý rok
2016.

Petr Bernady

drobečky čeladenské ovečky

- V pondělí 2. listopadu od 15 hodin se
jako každoročně uskutečnil pietní akt u hrobu
J. Ušiaka.
Na programu pietního aktu se podíleli i pedagogové a žáci ZŠ Čeladná. Svým líbezným
hlasem ceremonie doprovodil školní pěvecký
sbor pod taktovkou L. Bartoňkové.
- Příběhy bezpráví přibližují žákům a studentům prostřednictvím dokumentárních
i hraných filmů moderní československé dějiny. Mladí lidé mají možnost setkat se v rámci
výuky moderních dějin s pamětníky totalitního
bezpráví.
V letošním roce byla hlavním tématem srpnová okupace Československa. Naši nejstarší žáci po zhlédnutí tři krátkých dokumentů,
při nichž mohli procítit vypjatou atmosféru
prvních dnů invaze i následnou rezignaci celé
společnosti, besedovali s pamětníky. Byli jimi
pan Miroslav Nováček a paní Jaroslava Kapsová (jednatelka OV Českého svazu bojovníků za svobodu). Ony události prožili na vlastní
kůži a měli v tomto směru žákům co sdělit.
V žácích taková mezigenerační setkání zane-

První kniha Slabikář.

chávají hlubokou stopu.
- Naši prvňáci byli pasováni na čtenáře
a dostali svou první knihu Slabikář. A kdo jim
ji předal? No přece jejich pomocníčci z II. B
v rámci projektu „Musíme si pomáhat“. Tak ať
se vám dobře čte…
- Sedmáci pod vedením paní učitelky J.
Bártové získali 2. místo ve výtvarné soutěži
O nejkrásnější vánoční ozdobu, kterou vyhlásilo Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. Do soutěže se aktivně
a s velkou nápaditostí zapojily všechny třídy,
ale finanční odměnu a zásobu minerální vody
Ondrášovka získala jen ta jediná. Pro ostatní
bylo odměnou slavnostní vyvěšení jejich výrobků na Vánoční strom, který se pak rozsvítil
29. listopadu na náměstí v Čeladné.
- Také letos zavítal do naší školy Mikuláš
s čerty a anděly. Podobu na sebe vzali starší
spolužáci 2. stupně. Dopoledne obešli třídy 1.
stupně a rozdali dětem vstupenky na odpolední zábavní show
Sněhovánky – mikulášské radovánky.

Tu naše škola pořádala ve spolupráci s radou
obce, Kulturní komisí Čeladná a Klubem rodičů při ZŠ Čeladná. Všechny překvapilo odpoledne plné originální předvánoční zábavy.
Třešničkou na dortu byl malý mikulášský dáreček a vystoupení taneční skupiny Antonio
pod vedením Antonína Langra, který u nás
ve škole vede kroužek latinsko-amerických
tanců. To vše proběhlo ve sportovní hale Čeladná.
- Na škole finišují přípravy na tradiční Vánoční koncert, který se bude konat dne 22.
prosince od 16 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné. Spolu s žáky a pěveckým sborem vystoupí Porubští trubači. Přijďte
se také podívat!
- Prvňáci mají rádi přírodu, proto se přihlásili do soutěže Lovci nebes. A už splnili první
úkol. Nasbírali lesní plody – kaštany, žaludy,
seno zvířátkům a zanesli je do krmelce. Zároveň vyčistili kousek lesa

Výprava do Pstruží - Vlčárna

Z přednášky paní Dany

Staré Hamry

Investiční projekty obce
Práce na všech třech investičních projektech
obce, které byly zahájeny v průběhu prázdnin,
již byly ukončeny. O ukončení realizace projektu „Změna způsobu vytápění kulturního domu
ve Starých Hamrech“ jsem vás již krátce informovala v minulém zpravodaji. Projekt byl spolufinancován z programu EFEKT Ministerstva
průmyslu a obchodu.
Celkové náklady: 1 132 456 Kč, z dotace:
697 225 Kč, z rozpočtu obce: 435 231 Kč.
Projekt „Interiér sálu – kulturní dům Staré
Hamry“ byl celý realizován z rozpočtu obce.
Projekt zahrnoval celkovou rekonstrukci interiéru sálu včetně opravy parket sálu. Při
zahájení prací se ukázalo, že v sále kulturního domu jsou stále staré hliníkové rozvody
elektrické instalace, a proto bylo přistoupeno
k jejich celkové výměně a zpracování projektové dokumentace. Zároveň byla navíc řešena
demontáž nefunkční vzduchotechniky, úpravy
tělocvičných prvků, opravy povrchu stěn v nářaďovně, montáž generálních klíčů a nakonec
i nové osvětlení jeviště ledkovými reflektory.
Po předání díla byl proveden úklid sálu, vestibulu a všech přilehlých prostor, včetně vybavení a také čištění opon. První akcí, která se
v novém sále uskutečnila, byl školní ples.

Celkové náklady: 1 417 314 Kč, z toho Projekt Interiér sálu: 1 026 725 Kč, ostatní práce
(elektroinstalace, projektová dokumentace,
stavební dozor, demontáž vzduchotechniky, nové osvětlení jeviště, zednické práce,
generální klíče a další práce včetně úklidu):
390 589 Kč.
Projekt „Obnova autobusových čekáren
na zastávkách hromadné dopravy v obci Staré
Hamry“ byl ukončen a předán v termínu.
Nové autobusové čekárny si občané žijící
na slezské straně Starých Hamer zasloužili.
Autobusové čekárny na zastávkách Staré Hamry – U Kostela, Staré Hamry – Stýskalonky
a Staré Hamry – Kršelky určitě přispějí ke komfortu cestování. Využívat je budou nejen místní občané, ale také návštěvníci a turisté, kteří
hojně navštěvují pomník Maryčky Magdonové
na starohamerském hřbitově, a i ti, kteří směřují
na Gruň.
Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Celkové náklady projektu: 1 110 622 Kč,
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje obec získala
dotaci ve výši 250 000 Kč, z rozpočtu obce:
860 622 Kč.

Návštěva zástupců bojovníků za svobodu.

Staré Hamry

I hasiči mají napilno

Dne 28. 10. v 21.49 zasahovala naše jednotka
s technikou CAS 24 MB Atego a CAS 32 Tatra
148 u požáru udírny a přilehlé pergoly napojené
na budovu v obci Bílá. Přítomní svědci použili
k hašení ruční hasicí přístroje. Jednotka provedla
hašení pomocí 1 C proudu. U zásahu byly použity i dýchací přístroje. Jelikož bylo podezření, že
by se požár mohl rozšířit na budovu, byly prvotně
vyslány i jednotky hasičů Ostravice a Frýdlant
nad Ostravicí. Po uhašení byla provedena kontrola termokamerou HZS Frýdek Místek.
Dne 29. 10. v 18.06 jsme vyjížděli s technikou CAS 24 MB Atego a CAS 32 T148 k nahlášenému požáru osobního vozidla v obci
Bílá směr místní část Bumbálka. Po dojezdu
bylo zjištěno, že došlo k zahoření kolem výfuku
vozidla. Uhašeno hasicím přístrojem řidičem
vozidla. Jednotka provedla kontrolu a poté se
vrátila na základnu. Spolupráce s HZS Frýdek
Místek a JSDH Horní Bečva.

Předposlední říjnový den bylo zorganizováno taktické cvičení v Kunčicích pod Ondřejníkem. Tématem byl požár v restauraci Huťařství.
Na cvičení se podílely jednotky hasičů okrsku
Smrk – Kunčice p. O., Čeladná, Ostravice
a Staré Hamry. Jednotky si procvičily taktické
postupy, použití technických prostředků a spolupráci při požárech.
8. 11., dva dny po předání nových autobusových zastávek, jsme vyjížděli na Stýskalonky,
kde osobní vozidlo čelně nabouralo do nové
zastávky. Jednotka provedla protipožární opatření a likvidovala únik oleje z vozidla.
Ve středu 18. 11. v 6.52 jsme zasahovali u převráceného kamionu s nákladem štěpky v obci
Bílá. Při nehodě došlo k úniku velkého množství nafty z nádrže, který byl likvidován pomocí
sorbentů. Celý zásah byl ukončen až kolem
14.00. Na místě byli přítomni i zástupci Povodí
Odry a životního prostředí. O postavení kamionu se postarala firma Pame Auto.
Druhý den v brzkých ranních hodinách jsme
vyjížděli k další nehodě v obci Bílá, místní část
Mezivodí. Zde se jednalo o čelní náraz do stromu. Při nehodě došlo ke zranění čtyř dospělých
osob. Do příjezdu záchranky jsme poskytovali
první pomoc zraněným osobám. Dále bylo
provedeno osvětlení místa nehody k šetření
Policie ČR.

Jaroslav Kubala, velitel jednotky

Změna úředních hodin
obecního úřadu od 1. 1.
Pondělí 7.00 – 17.00, úřední den
Středa 7.00 – 17.00, úřední den

Informace o provozu pošty
Na základě četných požadavků občanů
a klientů naší pošty byla od 1. 12. 2015 provedena změna úředních hodin na poště ve Starých Hamrech takto:
Pondělí 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00
Úterý 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00
Středa 8.00 – 9.30, 13.30 – 15.30
Čtvrtek 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00
Pátek 8.00 – 9.30, 13.00 – 15.00

jubilea
V měsíci prosinci oslaví své životní jubileum:
Paní Anna Duží - 75 let
Paní Zdeňka Veselková - 60 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 10. 11.. 2015 zemřela
ve věku 92 let
paní Aloisie Dudková.
Nezapomeneme.

Oprava obecního vodovodu

Oprava jímání obecního vodovodu byla konečně dotažena do konce. Část oprav provedla
firma VODOTOP FM s.r.o., konkrétně zatrubnila přívod vody z potoka do jezera jímání. Další
část oprav, v budově jímání, provedla firma RV
Styl s.r.o. Byly zaizolovány všechny tři jímky

a zároveň byly vyměněny armatury v jímkách
a byl instalován nový sací koš.
Celkové náklady na opravu byly menší, než
se předpokládalo. Namísto rozpočtovaných
130 000 Kč byly všechny práce provedeny
za 73 500 Kč.

Pro odběratele vody z obecního vodovodu P O Z O R změna vodného od 1. 1. 2016:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 19. 11. 2015 usnesením č.13/11 schválilo navýšení
ceny vody z obecního vodovodu na 15 Kč/m3 s platností od 1. 1. 2016. Se všemi odběrateli budou
uzavřeny nové smlouvy.
Vyúčtování, které bude provedeno podle prosincových odpočtů, bude za stávající cenu.

Dopravní nehoda na Stýskalonkách
Nátěry na nových autobusových zastávkách ještě nestačily ani pořádně zaschnout a už se
jedna z nich bude opravovat.
V neděli ráno, 8. listopadu,
byla nahlášena automobilová
nehoda na Stýskalonkách.
Řidič (s odcizeným vozidlem,
jak se později zjistilo), naboural novou zastávku, na které
způsobil škodu cca 10.000 Kč.
Způsobenou škodu obec
uplatňuje u pojišťovny. Opravu provede dodavatel stavby,
firma B + J s.r.o.
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Prosinec 2015
slovo starosty
Vážení občané obce Janovice,
máme za sebou rok intenzivní činnosti ve volebním období 2014–2018. V průběhu roku jsme se
pokusili vytvořit si vlastní pohled na dění v obci a zároveň jsme se dění snažili pozitivně ovlivnit. Nebyla
to lehká cesta. Naší prioritou stále je, aby se o všech věcech veřejných rozhodovalo otevřeně a společně. Pokusili jsme se vtáhnout do spolupráce i občany v obci a v této souvislosti byly zřízeny komise
rady obce jako poradní orgány rady. Vznikly tak čtyři aktivní komise, které si za své vzaly jednotlivé
samostatné oblasti. Jedná se o sociální oblast, oblast komunikace s občanem, oblast volnočasových
aktivit a poslední oblastí je životní prostředí spolu s problematikou dopravy a staveb. Všechny komise
pracovaly naplno, což dokazují zejména jejich výsledky.
Sociální oblast prožila malou revoluci. Členové komise se více zaměřili na rozvinutí možností sociální
politiky v obci – zejména na kvalitu sociálně právní ochrany dětí. Nezapomněli však ani na naše seniory
v obci. Pro radu obce vypracovali řadu dokumentů a podnětů v sociální oblasti a uspořádali sérii akcí
pro občany obce.
Komise volnočasových aktivit si vytyčila velký cíl – sjednotit činnosti jednotlivých spolků. Její základnu proto tvoří zástupci spolků a sdružení. Během roku se tak podařilo koordinovat konání celé řady akcí
a společně uspořádat i takovou významnou a velkou akci, jako byl Janovický den obce. Komise navrhla
a prosadila řadu aktivit pro podporu činnosti spolků a sdružení v obci.
Činnost Komise pro životní prostředí, dopravní a stavební je trochu skryta zrakům veřejnosti. S její
činností se však setkáte, jakmile v obci řešíte cokoliv v oblasti stavební, dopravní, či v oblasti životního
prostředí. Mezi její hlavní aktivity rovněž patří i monitoring a správa obecního majetku a veřejné zeleně.
Komise aktivně připravuje stanoviska a doporučení pro radu obce z hlediska plánovaných obecních
investičních akcí a velkou práci odvedla v oblasti zpracování biologicky rozložitelného odpadu – s výsledky budete brzy seznámeni. V současné době se zabývá hlavně plánovanou výstavbou obecních
chodníků a řešením technických problémů s tím spojených.
Komise pro komunikaci s veřejností je zcela nová – svůj hlavní cíl má v názvu. Během krátké doby
připravila zcela nový web obce. Přenesla obsah původního webu, zajistila jeho plnou funkčnost a hlavně jeho aktualizaci, kterou provádí prostřednictvím nově vzniklé redakce webu. Její činnost je vidět
i u zrealizované a již plně využívané myšlenky instalace řady vitrín na autobusových zastávkách. Zde
jsou přístupné informace o dění v obci pro širokou veřejnost. Jistě jste si všimli i pravidelně vydávaných
článků o obci v Mikroregionu. Na konci roku budete také, jako občané naší obce, moci posoudit, jak se
komisi povedl nový stolní kalendář obce na rok 2016.
Všem členům komisí i dalším spolupracujícím občanům za jejich celoroční činnost děkuji.
Nesmím zapomenout ani na zaměstnance obecního úřadu – ti se svých úkolů zhostili skutečně
na výbornou. A to jak v oblasti administrativní podpory rady a zastupitelstva obce, ale hlavně chodu
celého úřadu obce Janovice. Oceňuji samozřejmě také práci a nasazení zkušených technicko-hospodářských zaměstnanců obce i jejich nových posil.
Věřím, že jsme se svých úkolů správce obce a obecního majetku zhostili dobře. Ostatně, zhodnotit
to musíte vy – naši spoluobčané.
Čas neúprosně běží a odkrajuje poslední dny letošního roku. Využívám této příležitosti a přeji všem
občanům naší obce a osobám zde žijícím příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Vkročte do roku
2016 s ambiciózními, ale zároveň se splnitelnými cíli. Přeji vám hodně zdraví a pohody v rodinném
i profesním životě.
Váš starosta obce Marek Špok

ZVEME VÁS NA PŘEDVÁNOČNÍ PROCHÁZKU
VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA

Janovice

Nový nákladní automobil a domovní kompostéry
Dne 6. listopadu 2015 fyzicky převzal
od dodavatele místostarosta obce Janovice Svatopluk Běrský, Richard Laža a Pavel
Čuboň na dvorečku nový nákladní automobil
Ford a domovní kompostéry do užívání.
Po skoro ročním administrativním procesu získala obec Janovice v rámci veřejné
podpory z operačního programu Evropské
unie a Státního fondu životního prostředí
(jak jsme si dali za cíl na začátku volebního období) dotaci ve výši cca 1,77 mil. Kč
za účelem zkvalitnění nakládání s bioodpady. Za tyto prostředky a při spolufinancování
obce Janovice byl pořízen nákladní automobil do nosnosti 3,5 t značky Ford s pohonem
4x4 a kontejnerovým nosičem včetně 3 ks
kontejnerů. Tento nákladní automobil nahradí již dosluhující Avii, a jelikož jeho motor vykazuje emisní třídu EURO 5, přispěje
jeho provoz bezesporu ke zlepšení ovzduší
v Janovicích. Nově pořízený nákladní automobil bude sloužit rovněž pro poskytování
služeb autodopravy pro občany obce Janovice. Výhodou a určitým rozšířením služeb
bude možnost přistavení kontejneru na pozemek občana např. pro nakládku suti nebo
většího množství bioodpadu. V budoucnu je
záměr nakoupit k tomuto automobilu další
příslušenství, pro něž je automobil přizpůsoben jako např. nástavbu sypače inertních
materiálů, zametač nebo čelní radlici. Zařa-

zení do plného provozu je plánováno ihned
po přihlášení do registru vozidel.
Navíc bylo ze získané dotace pořízeno
150 ks domovních kompostérů o objemu
400 l, které budou občanům Janovice zapůjčeny zdarma do užívání během měsíce prosince. Občané si mohou požádat o výpůjčku
jednoho nebo dvou kompostérů. Domovní

kompostéry se budou vypůjčovat v souladu
se směrnicemi poskytovatele dotace na 5
let, následně budou obcí v případě jejich zájmu darovány uživateli.
Detaily řešení výpůjčky najdete na webových stránkách obce, či přímo na OÚ v Janovicích.

Svatopluk Běrský, místostarosta

Slavnostní otevření třídy Soviček v prostorách ZŠ
Je 30. 10. 2015 a na ZŠ v Janovicích probíhá slavnostní otevření třídy mateřské školky
v rekonstruovaných prostorách ZŠ. Od 2. 11.
2015 je oddělení již v plném provozu.
Už je to tady! Určitě většina z vás zaznamenala, že v létě probíhala rekonstrukce
části Základní školy v Janovicích na prostory
třídy mateřské školy. Nyní nadešel čas a děti
mohou začít třídu využívat.
Sovička Hedvika doručila předškolákům
v mateřské škole dopis, aby se dostavili
k slavnostnímu otevření. Děti neváhaly, naučily se písničku, sbalily papučky a vyrazily.
Ťuk, ťuk, ťuk. Trocha napětí – otevře nám někdo? Prcky vítají usměvavé paní učitelky. Najít svou značku a už se mohou chopit nůžek
a přestřihnout pásku. Nová třída je otevřena!
Děti jsou pasovány na Sovičky. Následuje
slavnostní přípitek a exkurze po nové třídě.
Stolečky, kuchyňka, herna, úschovna matrací a lůžkovin, hrací koutek, koupelna a WC
– vše je prozkoumáno. Děti se seznamují
s paní učitelkou Ivanou Spratkovou a Janou
Bínovou, které je budou tímto školním rokem
provázet. Velké poděkování patří i Blaženě
Gorylové a Marii Kosturové, které děti doposud připravovaly na vstup do předškolní třídy.
Vzduch je plný dojetí – tak rychle to utíká – už
to nejsou žádná miminka. Nedávno je mámy
a tátové pustili ze svých náručí a oni poznávali svou samostatnost a učily se novým

dovednostem, nyní tu stojí předškoláci, které čeká pár měsíců před nástupem do první
třídy! Děkujeme!
My jsme malé sovičky,
máme chytré hlavičky!
V nové školičce je krásně,
vidíme to zcela jasně v pondělí, až přijde čas,
s úsměvem tu přijdem zas!
Prcci zanotují písničku a mohou se vrhnout

k hračkám a připravenému občerstvení. Logické skládačky, stavebnice, Lego, kuchyňka, panenky – nic tu nechybí. Když se dětí
ptám, co říkají na novou třídu – sborově zaznívá, že se jim moc líbí!
Třída Soviček byla slavnostně otevřena a běžný provoz začal v pondělí 2. 11.
2015. Přeji dětem i paním učitelkám, aby byli
v nové třídě spokojeni.
Radka Mazourová, foto: Vladimír Kutlvašr

Svatomartinský lampiónový průvod

SEJDEME SE V NEDĚLI 20. PROSINCE 2015 VE 14HOD. U
JANOVICKÉHO OBCHODU A SPOLEČNĚ SE PROJDEME, ZAZPÍVÁME
SI, DONESEME ZVÍŘÁTKŮM DOBROTY A POŠLEME JEŽÍŠKOVI
VŠECHNA ZAPOMENUTÁ PŘÁNÍČKA NA POSLEDNÍ CHVÍLI.
S SEBOU SI PŘINESTE ZVÍŘECÍ DOBRŮTKY (ŽALUD Y, KAŠTANY,
MRKEV, JABLÍČKA APOD.).
ZVLÁŠŤ VÍTÁNI JSOU MALÍ I VELCÍ MUZIKANTI SE ZVONEČKY,
ROLNIČKAMI, DŘÍVKY NEBO TAMBURÍNKAMI.

poděkování

Poděkování členů komise rady obce
Blíží se konec roku 2015 a všichni začínáme hodnotit práci, kterou jsme v tomto roce
vykonali. Také pro nás, členy komise Volnočasových aktivit a školství, to byl rok zajímavý. Vytvořila se skupina lidí, která se snažila
připravit pro naše občany nejen kulturní, ale
i sportovní aktivity. Některé akce patří již mezi
tradiční, a proto jsme v nich pokračovali. Snaha byla přijít i s něčím novým, co se bude líbit
všem občanům. Věřím, že k těmto akcím patřilo
letní kino v sadu P. Bezruče i Den obce v Janovicích. Také nás těší, že jsme znovu obnovili

Janovické kopečky, které patřily k oblíbeným
sportovním aktivitám v obci.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala
všem členům komise za jejich aktivitu, ochotu a snahu připravit pro naše občany krásné
kulturní i sportovní zážitky. Poděkování patří
i všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném
čase pomohli. Věřím, že i v příštím roce připravíme akce, u kterých se nejen pobavíme, ale
i zasportujeme.

Mgr. Taťána Němcová, předseda
Komise pro volnočasové aktivity rady obce

Tentokrát bylo celé odpoledne zahájeno dílnami v Základní škole v Janovicích. Děti měly
možnost si vytvořit několik výrobků s podzimní
tématikou: skleněnou strašidelnou lucerničku, domácího mazlíčka – pavoučka pro štěstí,
pavouka či dýni z papírových tácků, podzimní
výzdobu do pokojíčku z papírových barevných
listů nebo lampiónek z průsvitného papíru.
Přesně ve 4 hodiny odpoledne se kupa dětí nahrnula
do tříd. Nejvíce dětí se vrhlo
na výrobu pavoučka pro štěstí, nejspíš kvůli jeho krásným
chlupatým nožičkám. Ostatní
děti se rozdělily do dalších
dvou tříd a pilně pracovaly
na dalších výrobcích. Ti nejodvážnější si troufli na přesnost a trpělivost vyžadující
výrobu lampiónku. Za odměnu
si děti kromě svých krásných
výrobků odnesly také svítící
kroužky.
Venku se už setmělo
a všichni se postupně přesunuli ven na parkoviště před ZŠ
a vyhlíželi, jestli i letos přijede
Martin na bílém koni. Teplota
sice neodpovídala tomu, že by
mělo začít sněžit, ale Martin
přesto přijel a průvod, čítající
přibližně 300 účastníků, doprovodil po tradiční trase centrem naší obce.
Mezitím se už na své vystoupení před budovou ZŠ
připravovala skupina Postrpoi, která za námi přijela až
ze Šumperka. Průvod se vrátil do temného prostoru před

hlavní vchod do budovy, osvětleného jen
několika ohňovými svícny. Všichni netrpělivě očekávali, jestli ta ohňová show bude tak
dobrá jak slibovaly plakáty… Z reproduktorů se ozvala mystická hudba a na pomyslné
pódium vstoupili muži a ženy s ohni a začali
s nimi předvádět velmi efektní kousky. Po dospělých na scénu nastoupily děti, a to teprve

všichni koukali, co všechno s ohněm dokáží.
Při sólovém vystoupení mladého muže s hořící kostkou všichni tajili dech. Na závěr třicetiminutového představení ohně vystřídala
světelná show, kdy pod šikovnýma rukama
vystupujících vznikaly různé světelné obrazce
a také logo PRVOČASu, obce Janovice a ZŠ
Janovice. Obecenstvo výkony vystupujících
odměnilo bouřlivým potleskem!
Po vystoupení se většina dětí
přesunula na bývalé škvárové hřiště, kde si pro ně hasiči z Janovic
a hasičky z Bystrého připravili
velmi efektní stezku odvahy. Celé
hřiště bylo osvětleno neskutečným množstvím svíček, které dětem ukazovaly, kudy mají jít. Čas
od času se na stezce ozval strašidelný zvuk, ale děti se nezalekly
a stezku odvahy statečně dokončily. Myslím, že i tento ročník
lampionového průvodu se vyvedl
a děti i rodiče si odnesli spoustu
krásných zážitků. Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na přípravě
tohoto odpoledne podíleli – členům PRVOČASu, kteří pomáhali
s organizací akce, janovickým
hasičům dohlížejícím na bezpečný průběh akce, hasičkám z Bystrého, které spolu s janovickými
hasiči chystali stezku odvahy,
a v neposlední řadě nejen vedení
obce a ZŠ, kteří náš spolek dlouhodobě podporují, ale také jejich
zaměstnancům, kteří se na akci
podíleli.

Za spolek PRVOČAS

Jana Grzymková,

foto: Vladimír Kutlvašr
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného

Od 1. ledna 2016 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. upravují ceny
takto:
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016 takto:
Voda pitná (vodné)
35,39 Kč/m³ (bez DPH
40,70 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné)
32,33 Kč/m³ (bez DPH)
37,18 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím
po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Starosta obce Bílá svolává veřejné
zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek

Radostné Vánoce
Přicházejí nejkrásnější svátky pokoje, radosti, smíření a rodinné pohody, svátky
opředené kouzlem obyčejů a zvyků dávných věků, dojemným půvabem koled, poezií
zasněžené zimní krajiny, oslavou Jezulátka v jesličkách a vůní nazdobených vánočních
stromečků – symbolů vánočních svátků.
Pro tyto vánoční chvíle vám i vašim blízkým přejeme hodně radosti, klidu a pohody,
do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů.
Zaměstnanci Obecního úřadu Bílá

17. prosince 2015 v 16 hodin v budově
nového Obecního úřadu Bílá.
Program:
Návrh rozpočtu na rok 2016,
rozpočtová změna č. 4,
rozpočtový výhled,
záležitosti organizační povahy,
diskuse.
Po zasedání zastupitelstva obce bude Den
otevřených dveří v novém obecním úřadu.

Něco pro sportovce
Dlouhé zimní večery jsou opět tady,
a pokud si chcete protáhnout tělo, každou
sobotu večer má obec Bílá pro své občany
od 19 do 20 hodin k dispozici tělocvičnu
v Základní škole na Horní Bečvě.
Možnost kolektivních sportů: sálový fotbal,
volejbal, nohejbal, stolní tenis…
Odjezd okolo 18.30 z Bílé po domluvě na tel.:
605 790 361 Krňa, 606 055 370 Kubačák.

Oznámení občanům
Obecní úřad v Bílé
oznamuje občanům,
že od 23. do 31. 12. 2015

bude z důvodů čerpání dovolené
Obecní úřad Bílá uzavřen.
Přehled bohoslužeb v prosinci
6. 12.
12. 12.
20. 12.

10.30
10.30
10.30

Bílá
Bílá
Bílá

24. 12.
25. 12.
27. 12.
1. 1.

16.00
8.00
10.30
10.30

Bílá
Bílá
Bílá
Bílá

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Bedřicha

POZVÁNÍ

Obec Bílá pořádá Vánoční koncert
k výročí Jakuba Jana Ryby
v úterý 29. prosince 2015
v 16.30 hodin
v kostele sv. Bedřicha v Bílé..

Janovice

Nejbližší akce v naší obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte.
5. 12. Mikulášská nadílka
v Janovicích-Bystré
tradiční setkání dětí s Mikulášem v restauraci
U Toflů, pořádá ČČK Janovice
11. 12. Soutěž o nejlepší
bramborový salát U Toflů
vyzkoušená a hojně obsazovaná soutěž mezi
kuchaři a kuchařkami spojená se soutěžním
večerem – pořádá TJ Sokol a restaurace
U Toflů
12. 12. Vánoční Vídeň
zájezd, pořádaný Komisí pro volnočasové aktivity rady obce
20. 12. Vánoce pro zvířátka
předvánoční procházka pro nejmenší – pořádá
PRVOČAS
20. 12. Adventní koncert v kostele

sv. Josefa v Janovicích
vánoční melodie v podání MgA. Ireny Magnuskové a jejích hostů
23. 12. Vařonka
vánoční posezení v restauraci U Toflů
26. 12. Vánoční turnaj neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise – GENERALI CUP
pořádá TJ Janovice
31. 12. Silvestr U Toflů
zakončení roku 2015 ve formě společenské
zábavy
2. 1. Novoroční turnaj
v modrém ping-pongu
pořádá TJ Janovice
9. 1. Myslivecký ples
v restauraci U Toflů – pořádá MS Janovice
Detaily k jednotlivým akcím je možné získat
na stránkách obce www.obecjanovice.cz

Stavba přístavby
pro hasičský vůz

Do konce roku času již mnoho nezbývá
a nové hasičské vozidlo pro Janovice je již v Janovicích. Jedná se však o velké profesionální
vozidlo a to potřebuje i velkou garáž.
O stavbě garáže se hovořilo již v minulosti,
teprve nyní však má své opodstatnění. V říjnu
tohoto roku si byli janovičtí hasiči své vysněné
vozidlo vyzvednout na slavnostním předávání.
Taková pořádná hasičská technika ale musí
být řádně uskladněna a v neustálé pohotovosti – tedy naplněna vodou k hašení a připravena k výjezdu. Jakmile se ukázalo, že převzetí
požárního vozidla je skutečně reálné, zabývala
se rada obce otázkou problému garážování vozidla. Stávající prostory nejsou rozměrově vyhovující, a tak bylo rozhodnuto o přístavbě garáže.

Jarmark na Bystrém

Přístavba bude realizována v zadní části stávající zbrojnice v Janovicích. To však není bez
problémů, musí se například vyřešit i splaškové
odpady z objektu, napojení garáže na vytápění,
rozvody elektřiny a podobně. V rámci výběrového řízení a v souladu s rozhodnutím rady obce
na 25. zasedání, a následně na zasedání rady
č. 26 byly stavební práce svěřeny dodavateli
JVAgro Morava s.r.o. z Rožnova pod Radhoštěm.
Práce byly zahájeny v listopadu 2015 a již
nyní jsou zřejmé první stavební úpravy pozemku
a přilehlého objektu. Do konce letošního roku
by nově přidělené hasičské vozidlo již mělo mít
zajištěno své parkování v temperované garáži.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Nový herní prvek U Toflů
Pokud jste v poslední době zavítali na Bystré k restauraci U Toflů, zřejmě jste si všimli nového přírůstku na hrací ploše před restaurací.
Kromě houpaček, malé lezecké stěny, kolotoče
a pískoviště pro naše nejmenší lze dětmi využít
novou prolézačku v podobě kočky.
S nápadem rozšířit užitné vlastnosti jediné
veřejně přístupné plochy, kde si mohou děti
na Bystrém pohrát, přišel Lukáš Winkler. Jeho
námět byl projednán s kladným výsledkem
na jednání rady obce č. 26, kde bylo rozhodnuto o finanční podpoře na pořízení herního
prvku ve formě veřejnoprávní dotace. K multifunkčnímu hřišti a malému lanovému hřišti v Janovicích tak přibyla alespoň malá prolézačka
na Bystrém. Nyní již je nová prolézačka plně

v provozu a čeká na malé průzkumníky. Věřím,
že se jim líbit bude.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Posezení u cimbálu

Na Bystrém proběhl druhý ročník Jarmarku.
Koná se vždy před Vánocemi a datum bylo stanoveno na sobotu 21. 11. 2015.
Na nově vybudovaném náměstíčku před
restaurací se pomalu rozhořely ohně ze speciálně připravených kmenů stromů (zajímavý
nápad) a první návštěvníci se již začali trousit.
Zvědavě obcházeli nově postavené náměstíčko a prohlíželi si stánky. Bylo na co koukat i co
nakupovat. Tu voněl punč, tu svařák, vzadu
bylo možné nasát vůni připravovaného guláše,
jinde vonělo vánoční pečivo. Bylo zde obsazeno celkem jedenáct stánků s různými pochutinami, nakládaným masem, klobásami i domácí
tlačenkou či sádlem a škvarky.
Ale je hodina zahájení a Pavlína Winklerová
jménem TJ SOKOL Bystré, SDH Bystré i svým
za restauraci U Toflů vítá všechny přítomné
a přeje příjemné prožití celého odpoledne. Nezapomene připomenout, že je připraven i vytopený sál v restauraci pro ty, kterým by mohla
být zima.
Hlavní pořad je zahájen a David zve první
účinkující na scénu. Trochu odbočím – zmíněná scéna je vlastně velká plocha nákladního
vozu, který je k nepoznání zamaskován umně
připevněnými větvemi smrku.
Pořad zahajuje Klára Čapková, která zaujala svým sólovým zpěvem. Hned za ní ukázali
své umění hry na své harmoniky Jakub Spratek
a Pavel Bína. Malý Ondra Muroň si sám uvedl
několik melodií, které sólově zahrál na kláve-

sy. A nastupují děvčata ze Schola Metylovice,
aby předvedly řadu pěkných melodických vánočních písní. Krátké vystoupení měl i Miroslav
Čala, který na svůj akordeon předvedl své
umění. Následovala v rychlém tempu Verča
Magdoňová, která pro změnu využila připravené klávesy.
Zajímavostí bylo i vystoupení Marcela Liptáka. Přítomné diváky dojal táhlými tóny vyluzovanými svou flétnou. A na pódium vystupuje
řada dětí – jedná se o soubor místních dětí
z Bystrého. Postavila jej a nacvičila s dětmi
řadu pěkných písní Ivana Dvořáková a Andrea
Hovjacká – klobouk dolů.
Jana Čapková a Hanka Viková ukázaly své
umění hry na dalších netradičních nástrojích –
trubkách.
Hlavní očekávanou částí odpoledne byl však
„chlapecký pěvecký sbor“, jak jej označil a uvedl David. Jestli jsem dobře počítal, jednalo se
o osm zpěváků, dva kytaristy/zpěváky a dvě
ženy – klávesy/zpěv a perkuse/flétna/zpěv.
Sbor začal netradičně spolu s dětmi, a tak bylo
možné vidět a slyšet sbor, čítající dvacet lidí.
Sotva se na improvizované pódium vešli. Náměstí před restaurací již bylo zcela naplněno
– odhaduji, že diváků bylo minimálně o třetinu
více než v roce 2014.
Písně střídají další písně a potlesk si „chlapecký pěvecký sbor“ skutečně zasloužil.
Je čas na slavnostní rozsvícení vánočního stromku – místostarosta obce Svatopluk

Běrský s dětmi odpočítává okamžik zažehnutí
elektrického osvětlení – a Vánoce jsou zde.
Na pódiu se vystřídali další aktéři – bratři Vlastimil a Břetislav Skotnicovi předvedli
houslovou dvojhru na téma Vánoc. To již bylo
kolem sedmé hodiny večerní, a tedy konec druhé hodiny představení.
Kolem stánků se nahromadili zájemci o dobré, na ohni opečené maso, lidé chodili s horkým punčem v ruce nebo ochutnávali z připravených sladkostí a dobrot z domácí kuchyně.
I guláš šel na odbyt.
I v restauraci bylo plno a bylo vidět, že se
celá akce vydařila. Na pódiu velkého sálu se
připravovala zvuková aparatura, která dala tušit další pokračování celého večera.
Druhý ročník jarmarku na Bystrém je
za námi. Opět se vydařil a to je dobře. Největší odměnou organizátorům jsou spokojení
návštěvníci a odhaduji, že letos spokojeni opět
byli. Jarmark zároveň připomněl, že Vánoce
neodbytně klepou na vrata, stromeček před
restaurací již svítí, je nejvyšší čas na pečení
cukroví a přemýšlení nad dárky pro své blízké.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

jubilea
Upřímně gratulujeme paní
Marii Chrobákové z Janovic
k významným půlkulatinám.
Obec Janovice

V pátek 6. listopadu 2015 se příznivci folklóru sešli v restauraci u Toflů na Bystrém.
A nebylo nás málo! Jak by taky ne, když
dorazily hned dva renomované dětské regionální soubory, včetně posil z řad dospělých,
a navrch cimbálovka.
Taneční soubor Grunik z Ostravice nám
představil pásmo dětských lidových her
a tanců a svou bezprostředností si publikum
jasně získal. Ženy i muži poté předvedli především své pěvecké dovednosti za doprovodu píšťaly.

Ostravská Hlubinka se nenechala v nejmenším zahanbit a předvedla širokou škálu
lašských tanců, v nichž mohlo vyniknout jak
taneční umění dětí, tak krása regionálních
krojů, které hrdě předvedly.
Po tanečních vystoupeních se dostala
ke slovu, vlastně zpěvu, cimbálová muzika
Satina z Čeladné. Poslechli jsme si i zazpívali lidové písně z celé Moravy a posilněni
kapkou vína a báječnými koláčky jsme se
poté rozešli domů.
 Za PRVOČAS, z.s. Gabriela Milotová
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Tradiční hodoňovické pečení proběhlo i letos
K listopadu v Hodoňovicích neodmyslitelně
patří tradiční pečení. Letos bylo vyhlášeno pečení tvarohových dobrot. Pekařky to vzaly za své
a v sobotu 21. listopadu přinášely do sálu hostince U Čendy své upečené i nepečené tvarohové dobroty. K soutěži bylo přihlášeno na dvacet moučníků, ať už to byly řezy, dorty, koblihy,
cheesecake, všechny chutnaly výborně.
A jak se výrobky hodnotí, aby nedošlo k ovlivnění poroty či k nějakému protěžování určitého
moučníku?
„Pekařky přihlásí svůj výrobek pod číslem
a takto je pak vystaven k hodnocení. Nejdříve
přítomní v sále hodnotí vzhled výrobku a to tím,
že vhodí do připravené sklenice u moučníku kuličku a tím dají najevo, že právě tento moučník
se jim nejvíce líbí. Ve druhém kole se hodnotí
chuť stejným způsobem. Nakrájené moučníky
hosté postupně ochutnají a ocení pro ně ten
nejchutnější vhozením kuličky do sklenice právě
u toho jejich vyvoleného moučníku.
Každé soutěžní kolo se uzavírá zvlášť – se-

čtením počtu kuliček u každého výrobku. Nakonec pořadatelé vyhlásili první tři místa v příslušných kategoriích a celkového vítěze,“ podotkla
zapisovatelka přihlášených moučníků do soutěže Dagmar Varadyová.
Jak tedy tvarohování dopadlo:
Kategorie VZHLED:
1. místo: Sestry Žižkovy
2. místo: Smelíková Markéta
3. místo: sestry Holkovy
Kategorie CHUŤ:
1. místo: Bařinová Alena
2. místo: Prokopová Alena
3. místo: Smelíková Markéta
Celkovými vítězkami se staly sestry Žižkovy
s jejich „Bílým sexem“ – tak nazvaly svoji tvarohovou dobrotu.
„Bydlíme v Hodoňovicích krátce a soutěž
v pečení mne zaujala, proto jsme s dcerou Denisou připravili do soutěže tvarohový cheesecake,
který chutnal přítomným hostům nejvíce. To víte,
že mne to těší a příští rok určitě přijdeme soutěžit

zase,“ podotkla překvapená Alena Bařinová nad
svým nečekaným vítězstvím v kategorii „chuť“.
Hlavní ceny do soutěže věnovala společnost
Miko, za což jí pořadatelé děkují.
Protože sál byl plný hostů a bylo třeba ty
sladké moučníky něčím zapít, byla možnost si
zakoupit brazilskou kávu či výborný sváteční
punč, které nabízely Čendaspolačky – organizátorky akce. I letos se do tvarohování zapojili,
coby pořadatelé, bašští zahrádkáři, kteří vystavili své výpěstky ze zahrádek, a místní včelaři.
Ti zase vyráběli svíčky z včelího vosku pro děti
a ty si je pak s radostí odnášely domů. Ještě
další program byl připraven pro ty nejmenší,
takže rodiče i prarodiče se mohli na sále vesele
bavit a diskutovat s přáteli za hudební produkce
Zdeňka Hlubka. Ke koupi byly i perníky různých
tvarů – malé, velké, též stromečky, chaloupky
pro nadcházející vánoční svátky od místní perníkářky Vlaďky Bobkové a spousta výrobků z pedigu od Libuše Kaňokové.
Zdá se, že lidé stále rádi něco dobrého pečou
a neostýchají se své dobroty donést k soutěži,
což pořadatele těší a na příští rok opět připraví
nějakou podobnou akci. A z čeho či co budeme
péct? To se ještě uvidí, už teď se na vás všechny, milé pekařky, ale i pekaři, těšíme.
 Za organizátory akce Dajana Zápalková

Kultura

Mezinárodní ocenění
frýdlantských smaltérů

Smaltárenský 26. workshop, probíhající
v dílně uměleckého smaltu ve Frýdlantě nad
Ostravicí ve dnech 20.–22. listopadu potěšil zvláště polské přátele, ke kterým po několika měsících od vyhlášení doputovalo
ocenění společného projektu Umění ohně,
který byl v kategorii Organizace kulturních
akcí oceněn mezi několika dalšími českými
projekty. Ocenění získané v rámci mikroprojektů Euroregionu Beskydy v programovém
období 2007–2013 je zvlášť významné, protože ocenění dostal projekt, který zdánlivě
mířil na omezený okruh zájemců. Seznámení
s technikami uměleckého smaltu však našlo
velkou odezvu v Polsku, kde tato technika
získala spoustu příznivců. Potvrdily to výstavy
na fakultě v Ciezsynie, Katowicích, kde o akci
proběhlo půlhodinové celopolské vysílání,
skvělá výstava v Tychách a nakonec i rekordní zastoupení účastníků projektu na 8. trienále
smaltu ve Frýdku-Místku. I když projekt skončil, zájem o další workshopy s novými tvářemi
svědčí, že měl ohromný ohlas. Současně se
připravuje na jaro výstava v galerii IC Zvonička na Soláni, kde by se seznámili se smalty
zájemci hlavně ze Zlínského kraje, a závěr
putování by měl být v Kulturním centru ve Frýdlantě. Zásluhy o projekt má hlavně Dílna
uměleckého smaltu z Frýdlantu a organizátoři
z polské strany, prof. Elżbita Kuraj za Uni-

versytet Ślạski v Katowicích a její kolegové.
Mnohou užitečnou radou přispěla sekretářka
sdružení Region Beskydy Dagmar Valášková. Nedoceněný význam má výstavní dopad
projektu pro propagaci města Frýdlantu nad
Ostravicí, které se díky smaltu dostává do širokého povědomí v zahraničí.

K. Bogar

Prof. E. Kuraj prohlíží ocenění projektu Umění
ohně.

Literáti a festival Den poezie

Časopis Těšínsko
v novém hávu

Vlčnovjanka
neděle 20. prosince 2015 od 15.00hod
Kulturní dům Baška

Vstupné: 150,- Kč

Předprodej vstupenek na OÚ Baška, Knihovna, tel. 558 445 217

Zájemci o vlastivědu jistě znají časopis
Těšínsko, vydávaný již 58 let Muzeem Těšínska v Českém Těšíně. Veřejnost poněkud
mate jeho název, který vychází z topografie historického Těšínska, do kterého patří
i současný okres Frýdek-Místek. Ten se
v časopise pravidelně objevuje v řadě článků. Letošní rok přináší změnu. Místo původních čtyř čísel velkého formátu vyšlo již první
číslo v knižním formátu a počet čísel ročně,
při stejném stránkovém rozsahu, se omezí
na dvě. Struktura zůstává nadále rozložena na větší Články a studie, nově přibudou
Materiály, drobnější Rozmanitosti a Nová
literatura. Přímo pro naši oblast jsou v čísle hned dva články: Rozloučení se znalcem
díla P. Bezruče Jiřím Urbancem, rodákem
z Frýdku-Místku, a článek Skauti z Ivančeny, který je u příležitosti 70 let od popravy
a bude mít jistě příště pokračování. Číslo má
moderní grafiku, nově barevné reprodukce
a tak si jistě zaslouží pozornost čtenářů,
učitelů i zájemců o publikování zajímavých
příspěvků. 
(ká)

Festival Den poezie se každoročně již sedmnáct let odehrává v desítkách měst celé
České republiky a je nejrozsáhlejším festivalem poezie u nás. Při založení akce šlo o pouhý
jeden den (16. listopadu v den narození básníka K. H. Máchy), letos proběhl ve dnech od 8.
listopadu do 23. listopadu s podtitulem „Poezie
pod proudem“.
V rámci tohoto festivalu po republice probíhá spousta akcí, ať už ve školách, klubech,
divadlech či se připravují různé literární večery,
výstavy, divadelní představení.
Ani Literární klub Petra Bezruče Frýdek-Místek nezůstal stranou. Jeho členové na dané
téma psali básně, jen co se o tématu dověděli.
Výsledkem jejich snažení pak bylo sestavení
téměř hodinového pásma s hudebním doprovodem kytaristy Pavla Býmy.
A kde se literáti prezentovali? 12. listopadu
v knihovně ve Frýdlantě nad Ostravicí a ještě
19. listopadu v místecké knihovně. Obě dvě
setkání s veřejností s uvedeným programem se
nesla v poklidném duchu, i když to možná ně-

kdy „proudem probíjelo“. Vždyť téma letošního
Dne poezie k tomu doslova vybízelo.
„Poezie pod proudem“ byla představena
recitátory od devíti literátů. Každý z nich pojal
tento podtitul po svém. Veršovalo se o lásce,
napětí drátů, vesmírné energii, ale i uvědomění
si, jak jsme hnáni proudem a děním současné
doby, z čehož nás mnohdy až mrazí,“ podotkla Nela Chamrádová, členka Literárního klubu
P. Bezruče, která scénář ke Dni poezie literátům připravila.
A tak oba večery v knihovnách, doplňované energickou hudbou Pavla Býmy, byly jistě
dobrým příspěvkem k celostátní akci Den poezie. Členové literárního klubu, kteří byli jejich
předsedkyní Dajanou Zápalkovou vždy při
čtení jejich básní blíže hostům představeni, ale
i celková práce klubu, se tak snad více dostali
do povědomí veřejnosti.
A jaké téma společnost Den poezie vyhlásí
na příští rok? Budeme se těšit, že bude neméně zajímavé a napsané básně opět pro posluchače přitažlivé! 
Dajana Zápalková

KINO FRÝDLANT

so 5. 12. od 15.00 a st 9. 12. od 17.00
ALDABRA. BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
so 5. 12. od 17.00
V SRDCI MOŘE
ne 6. 12. od 15.00
SNOOPY A CHARLIE BROWN.
PEANUTS VE FILMU
ne 6. 12. od 19.30 a st 9. 12. od 19.00
SICARIO. NÁJEMNÝ VRAH
pá 11. 12. od 17.30
MACBETH
so 12. 12. od 15.00 a ne 13. 12. od 15.00
HODNÝ DINOSAURUS
so 12. 12. od 17.00a út 15.12. od 19.00
ROOM
so 12. 12. od 19.30
ne 13. 12. od 17.00 a út 29. 12. od 17.00
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
ne 13. 12. od 19.30 a st 16. 12. od 19.00
SPECTRE
st 16. 12. od 17.00 a so 19. 12. od 15.00
MALÝ PRINC
pá 18. 12. od 18.00
PERLEŤOVÝ KNOFLÍK
pá 18. 12. od 20.00 a so 19. 12. od 17.00
(dabing)
ne 20. 12. od 19.30
a út 22. 12. od 19.00 (titulky)
STAR WARS. SÍLA SE PROBOUZÍ
so 19. 12. od 20.00 a ne 20. 12. od 17.00
TRABLE O VÁNOCÍCH
ne 20. 12. od 15.00 a so 26. 12. od 15.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
so 26. 12. od 17.00 a po 28.12 od 17.00
RODINNÝ FILM

9. 12. 2015 v 18.00
Frýdlant
nad Ostravicí
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Kultura

Prosinec 2015

HEC

HUDEBNÍ SKUPINA
• SLOSOVATELNÁ
VSTUPENKA

• DOPROVODNÝ
PROGRAM

• BOHATÁ
TOMBOLA

• 3× BAR
• PIVNÍ
SOUTĚŽE

• SPOUSTA
PIVA

*Cena vstupenky s večeří obsahuje: večeři ( výběr ze 4 druhů jídel), občerstvení, 1x pivo zdarma
** Cena vstupenky bez večeře obsahuje: 1x pivo zdarma.

v pátek 4. 12. 2015

SOBOTA

VSTUPNÉ
380,- Kč ve

17:00 Kulturní program (uvnitř)

čeře, bene

fity*
z večeře**

220,- Kč be

vystoupí děti z obou mateřských škol (Dolní a Školní),
pěvecký sbor základní školy a Cimbálová muzika Ondřejníček

KULTURNÍ CENTRUM

FRÝDLAND
NAD OSTRAVICÍ

16.1.2016
OD 18:00

17:30 Přijde Mikuláš (venku)
(rozsvítí Vánoční strom a obdaruje děti), zpívání u stromečku
Dospělým naléváme svařák! Občerstvení zajištěno.

„Portugalská stopa ve Frýdlantě“
Tony Gomes, šéfkuchař ADEGA Pstruží
Čtvrtek 14. ledna 2015 od 18:00 hodin
v kinosále Kulturního centra, Frýdlant nad Ostravicí
(*1965, Lisabon) Antonio Joaquim Gomes vystudoval střední školu v Německu a vysokou školu
– obor naftový inženýr – v Portugalsku, postgraduál v Latinské Americe – sdružení GALP.
Ze zdravotních důvodů se musel vzdát kariéry naftového inženýra
a po návratu do Portugalska se dal na vaření. Praxi získával v luxusních
restauracích v Portugalsku, Andoře a Španělsku.
Pokud se chcete dozvědět, jak se žije Portugalcům u nás a co mají naše kultury
společné a čím se liší, přijďte do kinosálu Kulturního centra ve FnO diskutovat
s hostem Frýdlantských hovorů, Tony Gomesem.
Překlad do češtiny zajištěn.

15:15

VSTUP ZDARMA, rezervace není nutná. Pozvěte své přátele.
Následuje ochutnávka portugalských specialit.

Náměstí Frýdlant n./O.

Videa z předchozích akcí a více informací na www.frydlantskehovory.cz
Najděte nás na Facebooku.

Balónky se budou rozdávat od 14:30,
tužky s sebou
Kulturní centrum FnO
HANDICAP CENTRUM

15_charita_plakát.indd 1

06.11.15 14:09

ZVEME VÁS NA HISTORICKY PRVNÍ

Přijďte si užít

VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ

10. 12. 2015

24.12.2015

vánoční atmosféru

22:00

ve čtvrtek

10. prosince

do naší školy

Zamyšlení z bible:
Dave Patty

ZŠ T. G. Masaryka
Frýdlant n. O.

hudební doprovod:
Fusion Frýdlant nad Ostravicí

vanocni_bohosluzba_A3.indd 1

26.11.15 15:07
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Prosinec 2015

inzerce

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Mareček po cévní mozkové příhodě
vyhrál medaili ve stolním tenise

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO

O tom, že mozková příhoda se netýká jen starších lidí
se přesvědčili sami rodiče dnes 11letého Marka.
Cévní mozková příhoda ho postihla před 4 roky a způsobila u chlapce částečné pravostranné ochrnutí těla. Markův tatínek
vzpomíná, že ač je Marek velkým sportovním fanouškem a každou volnou chvíli dříve trávil na hřišti s kamarády, po mozkové příhodě
se držel spíše doma. Začali tedy hledat možnosti rehabilitace a usilovat o to, aby Marek zase začal postiženou ruku používat.
Rozhodli se vyzkoušet nabídku lázní v Klimkovicích, které se na stavy po cévních mozkových příhodách přímo specializují.
Chlapec si na začátku terapie vytýčil jasné cíle, mezi kterými bylo i přání zase znovu udržet v ruce pálku a hrát stolní tenis. Po třech
týdnech intenzivního rehabilitování byl Mareček stále na začátku dlouhé cesty, ale vykročil správným směrem. Terapeutka mu
sestavila domácí cvičící plán, který mu dopomáhal k dosažení vysněného cíle. Letos v létě Mareček přijel do Klimkovic znovu, ale
tentokrát s přáním zaměřit se na zlepšení pohyblivosti oslabené nohy. V průběhu terapie musel zapojovat i neustále se zlepšující
postiženou ruku. Za uplynulý rok, se totiž díky domácímu cvičení a velkému úsilí používání ruky značně zlepšilo a zautomatizovalo.
Od poslední terapie v létě uběhly už dva měsíce a Mareček se přijíždí do lázní pochlubit svým splněným snem. Zúčastnil se svého
prvního turnaje ve stolním tenise a vyhrál bronzovou medaili. Marek je bojovník! Gratulujeme!

PENZION U PACOŠŮ

1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Malenovice 285, tel. +420 605 184 249
www.penzionupacosu.cz
www.financnisprava.cz

- Ubytování v provozu
- Občerstvení
Vybrané kulturní a sportovní akce
- Příjemné posezení
pátek 4. 12.
BALÓNKŮ
S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
-VYPOUŠTĚNÍ
Krásný
výhled
15.15
balónky se budou rozdávat od 14.30, tužky s sebou
Náměstí
- Výklad karet
vstup zdarma
neděle 6. 12.
16.00

Vybrané kulturní a sportovní akce
pátek 4. 12.
15.15

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI
balónky se budou rozdávat od 14.30, tužky s sebou
Náměstí
vstup zdarma
neděle 6. 12. Program pro děti
16.00
DĚTSKÁ POHÁDKOVÁ SUPERSTAR –
MIKULÁŠSKÁ SHOW
S YVETTOU BLANAROVIČOVOU
Přijde Mikuláš, čert a anděl.
velký sál Kulturního centra
V případě zájmu prosíme rodiče,
aby přinesli balíčky s označením jména dítěte
v den konání akce od 14.00 – 15.30.
pondělí 7. 12. Přednáška
18.00
GRAFOTERAPIE aneb RUKOPISEM
K ROZVOJI OSOBNOSTI
klubovny Kulturního centra
vstupné 30 Kč
úterý 8. 12.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 KORÁLKOVÉ OZDOBY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
úterý 8. 12.
Cestovatelská beseda
18.00
MARTIN STILLER – AMERIKOU NA KOLE
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
středa
9. 12. Zájmové
CELÉ ČESKO
ZPÍVÁ KOLEDY
Vydává
sdružení
Frýdlantsko
Náměstí
vstup zdarma
čtvrtek 10. 12. CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI - KOLEDY
18.00
Janáčková síň
pátek 11. 12. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
09.00
klubovny Kulturního centra

Program pro děti
DĚTSKÁ POHÁDKOVÁ SUPERSTAR –
MIKULÁŠSKÁ SHOW
S YVETTOU BLANAROVIČOVOU
Přijde Mikuláš, čert a anděl.
velký sál Kulturního centra
V případě zájmu prosíme rodiče,
aby přinesli balíčky s označením jména dítěte
v den konání akce od 14.00 – 15.30.
pondělí 7. 12. Přednáška
18.00
GRAFOTERAPIE aneb RUKOPISEM
K ROZVOJI OSOBNOSTI
klubovny Kulturního centra
vstupné 30 Kč
úterý 8. 12.
Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 KORÁLKOVÉ OZDOBY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
úterý 8. 12.
Cestovatelská beseda
18.00
MARTIN STILLER – AMERIKOU NA KOLE
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč
CELÉ ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Náměstí
vstup zdarma
čtvrtek 10. 12. CIMBÁLOVÁ MUZIKA KOTCI - KOLEDY
18.00
Janáčková síň
pátek 11. 12. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
09.00
klubovny Kulturního centra
Vstup zdarma, www.knihovnafrydlant.cz
sobota 12. 12. Koncert
19.00
VÁNOČNÍ KONCERT FRÝDLANTSKÉHO
HUDEBNÍHO SPOLKU
velký sál Kulturního centra
pondělí 14. 12. FARMÁŘSKÝ TRH
09.00
před obchodním domem OMMA
úterý 15. 12. Tvořivé dílny pro děti
14.00 – 18.00 VÁNOČNÍ OZDOBY Z PLSTI
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 18. 12. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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

Restaurace na Bílé v Beskydech
(lyžařské středisko)
přijme na zimní
sezónu servírku.
Nástup cca 15. 12.

Ubytování a stravování zajištěno.
Pro informace volejte 602 572 670.

Pro inzerci volejte:
603 249 743

středa 9. 12.

Podologická poradna

Přináší radost v každém kroku.
Rádi vám poradíme na ul. Smetanova 650
Frýdlant nad Ostravicí
tzv. Vašíčkova vila
Volejte 774 296 808 - M. Podešvová
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