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Prezídium Euroregionu Beskydy zasedalo na zámku
Na základě společné dohody předsedů české, polské a slovenské části
Euroregionu Beskydy se uskutečnilo
na zámku v Paskově zasedání Prezídia
Euroregionu Beskydy, kde zastupovala
Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy frýdlantská starostka Helena Pešatová.
Zúčastnění si vyslechli informace národních částí euroregionu, plán aktivit na letošní rok a postup příprav dubnové konference,
která se ponese v duchu oslav 20. výročí založení Euroregionu Beskydy. Došlo i na pro-

hlídku paskovského zámku, který Město
Paskov spolu s přírodně cennou částí parku
odkoupilo v roce 2013. „Bylo zajímavé si vyslechnout, co všechno správa takového objektu obnáší. Snaží se tu z něj udělat jakési
správní a společensko-kulturní centrum, ale
není to jednoduché. Každopádně třeba zdejší stálá výstava modelů dřevěných kostelů,
kaplí a zvoniček může být docela zajímavým
tipem na výlet,“ odkázal Karel Deutscher
na expozici prací Jana Blizňáka, věnovanou
dřevěné architektuře celého kraje. 
(pp)

Začíná komplexní rekonstrukce mostů
nad čtyřproudovou silnicí a železnicí
MIKROREGION – V měsíci březnu zahájí
Moravskoslezský kraj ve Frýdlantě nad Ostravicí důležitou rekonstrukci mostu nacházející se nad čtyřproudovou silnící č. I/56
a navazujícího mostu nad železniční tratí
Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí.
Termín opravy je od 2. 3. 2020 do 30. 11.
2020. V tomto období bude probíhat úplná
uzavírka nadjezdu (mostů) pro veškerou dopravu i pro chodce.
Příjezd i odjezd přes nadjezd nebude
v uvedeném termínu možný. Příjezd do Frýdlantu n. O. bude veden po vyznačených
objízdných trasách. Od Frýdku-Místku
po silnici č. I/56 buď sjezdem na obec Baška a pak po silnici směr Pržno, Frýdlant n.

O. nebo sjezdem na Nové Dědině ve směru
Čeladná, Frenštát p. R. Sjezd ze silnice č.
I/56 ve směru od Frýdku-Místku na Metylovice, Pstruží bude po celou dobu stavby
zachován a taktéž sjezd z Frýdlantu n. O.
(z části „Vyhlídka“) na čtyřproudou silnici
č. I/56 ve směru na Ostravici. Ve směru
od obce Ostravice je objízdná trasa na Metylovice a „Vyhlídku“ vedena sjezdem z I/56
na Nové Dědině, dále směr Čeladná a přes
obec Pstruží.
Protože je pravděpodobné, že v některých lokalitách dojde k nárůstu dopravy,
nabádáme všechny ke zvýšené opatrnosti.
Prosíme, respektujte veškeré dopravní pokyny týkající se dodržování bezpečnosti!

EUROREGION BESKYDY: Zasedání prezídia osvěžila prohlídka zámeckých expozic. 

Nezapomenutelná zimní zábava na Bílé
BESKYDY – Slyšíte již cvrlikat ptáčky?
Pak vězte, že v RESORTU BÍLÁ | BESKYDY paní Zima zdejší krásnou přírodu stále
halí do svého bílého kabátu. A podmínky pro
lyžování a zimní hrátky jsou stále skvělé. Neváhejte a rozjeďte se k nám!
Celý areál je stále v provozu. Dětský lyžařský park nabízí tři pojízdné koberce, talířový
vlek, kolotoče na sněhu, pohádkové postavičky, nechybí ani skokánky a podjezdy. Výuka lyžování hrou…
Lyžařská a snowboardová škola SUN Ski
& Board School nabízí nejmodernější metody
výuky s profesionálním přístupem. V rámci
výuky získáte vstup zdarma do Dětského
lyžařského parku a 50% slevu na půjčovnu
lyžařského nebo snowboardového vybavení.
Naše půjčovna disponuje 300 perfektními ly-

Hlasujte pro dřevěné stavby a vyhrajte,
mezi soutěžícími je i Kovárna z Čeladné
ČELADNÁ – Hlasujte pro nejlepší dřevěné
stavby od 24. února do 11. března v anketě
Dřevěná stavba roku 2020. Můžete vyhrát
třídenní dovolenou ve srubu. Projekt, kterému
udělila záštitu tři ministerstva, podporuje využívání dřeva jako naší významné obnovitelné
suroviny. Mezi soutěžícími je v kategorii Dře-

věné interiéry – realizace i Kovárna Čeladná.
Pro soutěžní stavby hlasujte na www.drevenastavbaroku.cz/hlasovani. Vybírat můžete z devíti soutěžních kategorií: malá a velká
dřevěná hřiště, návrhy a realizace dřevěných
konstrukcí či moderních dřevostaveb, realizace roubenek, srubů, interiérů a v neposlední

Cena pro hlasující – dovolená ve srubu.

Foto: Petr Pavelka

řadě z nově otevřené kategorie zajímavosti ze
dřeva. Otevřeli jsme ji na oslavu 15 let Nadace dřevo pro život a ukazuje dřevěné předměty se zajímavým příběhem.
V každé kategorii můžete poslat až tři hlasy. Když budete hlasovat ve všech 9 kategoriích, zařadíte se do soutěže o třídenní romantickou dovolenou ve srubu v podhůří Orlických
hor v areálu Akademie Libchavy s.r.o. „Šanci
na výhru si významně zvýšíte, pokud odešlete všech 27 hlasů, které máte k dispozici
po registraci vaší e-mailové adresy na našem
webu,“ doporučuje ředitel Nadace dřevo pro
život Stanislav Polák.
Dřevěné stavby lákají každoročně pozornost tisíců hlasujících, kteří jim v minulém
ročníku odeslali téměř 45 tisíc hlasů. „I letos
budou mít hlasující z čeho vybírat. Přihlášené
stavby jsou krásné, inspirativní a prospívají
našemu zdraví i planetě,” doplnil Polák s tím,
že věří, že zájem o tyto stavby i nadále poroste. Výsledky ankety, kterou Nadace dřevo
pro život vyhlašuje už podesáté, budou zveřejněny 22. dubna na slavnostním vyhlášení
vítězů v Praze. Třeba mezi nimi nebude chybět čeladenská Kovárna – sto let stará cihlová
budova kovárny, zrekonstruovaná na kavárnu
a dostavěná o nové moderní křídlo, s interiérem, který spojuje současnost s historií.

žařskými a snowboardovými komplety.
Vylepšete svou kondičku, dejte si do těla,
zkuste skialp. Denně do ukončení zimní sezóny.
Vyšlápněte trasu krásnou zasněženou krajinou a mějte skvělý pocit ze svého výkonu
zakončený parádním sjezdem po svahu dolů.
Zapůjčíme skialpové sety, lavinové vyhledávače a sondy, včetně zaškolení.
Krásné ubytování za atraktivní ceny vhodné pro rodiny s dětmi a jednotlivce. Skvělé

místo pro uspořádání firemních akcí spojených s outdoorovými aktivitami. Příjemné
místo pro relax v saunovém světě s bazénem
a vířivkou nabízí přilehlý wellness hotel.
Děti se u nás rozhodně nenudí! V Dětské super herně se denně vydovádí například na mini
horolezecké stěně nebo v kuličkovém bazéně
se skluzavkou. Minikuchyňka, vláčková dráha,
kreslení, malování a spousta jiných hracích prvků jsou k dispozici pro všechny. Další informace a aktuální podmínky na www.nabile.cz.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
první jarní měsíc se ujímá své vlády. Ačkoli letos nelze tvrdit, že
nás opouští dlouhá a tuhá zima, určitě se všichni již těšíme na jaro,
které je cítit na každém kroku. Stačí si jen na chvíli vyjít ven do lesa
nebo k řece a je hned vidět, jak se příroda kvapem probouzí. Jako
by se rázem vyměnil vzduch a svítilo jiné slunce. Sociální sítě se plní
fotkami sněženek, nedočkaví zahrádkáři začínají s tradičními jarními
úklidy a zvelebováním zahrádek. A určitě nejsem sama, kterou toto
roční období dokáže potěšit, ne-li doslova pohladit na duši.
Březen je měsícem, který nás vysloveně nabádá k četbě a návštěvě knihoven. Pravidelně
každý rok přinášíme přehled o tom, jak tento důležitý stánek kultury funguje a co nového nám
všem přináší. Nechejte se unést péčí obětavých paní knihovnic, které se vám při výběru knih
s laskavostí věnují. Představte si, že jedna z nich, paní Eva Hynková, zasvětila celý svůj život
knihám a v našich frýdlantských knihovnách pracuje již neuvěřitelných 45 let! Navštivte naši
knihovnu a seznamte se s činnostmi a aktivitami, které nabízí. Mimochodem, pokud zrovna
nemáte čas nebo chuť na čtení, zkuste sáhnout po nabídce audioknih.
Z významných dní tohoto měsíce nelze vynechat ani březnový Den učitelů. Právě škola je
místem, kde naše děti tráví nejvíce času. Všichni pedagogové pomáhají formovat osobnosti
našich školáků, aby je přátelským přístupem a svým pozitivním působením připravili na cestu
životem.
Děkuji vám, vážené kantorky a kantoři, za skvělou práci, kterou odvádíte!
Ale to, co je pro mě letos na jaře doslova napínavé, je start předem avizovaných investičních projektů. Konečně se dostáváme do fáze, kdy končí mnohaměsíční, mnohdy i několikaletá papírová válka a kdy se přání a představy dostávají s veškerým požehnáním ze stolu
na místo realizace. Letos nás čekají jedny z největších investic.
Jak jsem již dříve avizovala, od začátku března do konce listopadu bude provedena úplná
uzavírka nadjezdu směrem od Frýdku-Místku do centra města pro veškerou dopravu i pro
chodce. Dojde k opravě mostu nacházejícího se nad čtyřproudou silnící č. I/56 a navazujícího
mostu nad železniční tratí Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí. Dopravní omezení musíme přijmout, vždyť vše směřujeme k tomu, aby se nám zde dobře žilo! Nepochybně k tomu
patří i demolice vybydleného objektu na ulici Noremská. Nyní dochází k likvidaci a odklizení
stavební sutě a přípravě plochy pro výstavbu nového bytového domu. Rodiče s dětmi určitě
uvítají, že co nevidět začnou práce na realizaci projektu Lesní stezka Vyhlídka.
Nesmím taky zapomenout na akci Ukliďme Česko, která bezesporu patří k tomuto jarnímu
období a kterou v letošním roce organizují studenti našeho gymnázia a děti základní školy
na ul. Komenského. Budu ráda, pokud se k nim připojíte.
Přeji příjemně prožité poslední zimní dny a pohodový nástup jara!

S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu
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Frýdlant nad Ostravicí

Tak trochu jiná zima u nás v ZŠ TGM

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

Projekt Edison na Komeňáku

Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Edison. Tento probíhá
ve spolupráci s AIESEC, což je mezinárodní
studentská organizace zaměřená na rozvoj
mladých lidí.
V týdnu od 16. do 23. února bylo u nás pět
stážistů (vysokoškoláci z Indonésie, Taiwanu,
Ukrajiny a Turecka), kteří v rámci hodin anglického jazyka, napříč celým 2. stupněm, představovali našim žákům sociální, ekonomickou,
politickou a kulturní stránku své země. Žáci
tak měli jedinečnou možnost dozvědět se řadu

zajímavostí, srovnat život u nás se situací a tradicemi v jiných zemích. Vzhledem k tomu, že
v hodinách zněla výhradně angličtina, byla to
další skvělá příležitost prověřit si znalost cizího
jazyka. Stážisté byli ubytováni v rodinách našich
žáků, které se obětavě staraly o jejich odpolední
program, takže hosté na oplátku poznali naše
prostředí, zvyky, jídlo i nevyzpytatelné počasí.
Věříme, že tato akce byla přínosná pro
obě strany, a v dalších letech se budeme těšit
na nové stážisty a nové informace.

(www.zskomenskehofno.cz)

Opravdu nevím, zda se letošnímu ročnímu
období, jež by mělo dle zvyklosti přinášet bílou
radost přírodě, dětem či milovníkům lyžařského
sportu, dá skutečně říkat zima. Chápu, že potěšeni jsou řidiči, kteří se mohou bez obav vydávat
na cesty, které téměř nepotřebovaly až na pár
výjimek zimní údržbu. Pokud se týká aktivit
spojených s potřebou sněhové nadílky, chtělo
to velký kus odvahy risknout, zda akci pořádat,
či nikoli. Jedním z takových projektů byl i školní
lyžařský výcvik. Jako první si ho letos v Tégeemce nakonec přece jen užili žáci 1. stupně.
Konal se od 17. do 21. února v odpoledních
hodinách. I když jsme v druhém únorovém týdnu vzhlíželi s obavami k teploměrům a vzácně
bílým kopečkům, nakonec přišlo mírné ochlazení, spadlo pár sněhových vloček a naši malí
lyžníci mohli vyrazit na Bílou, kde je tradičně
očekávali zkušení instruktoři SUN Outdoor.
Paní učitelka Renata Žáková, která měla vše
pod kontrolou a celý kurz pečlivě zorganizovala, mohla mít společně se všemi účastníky
radost. Příroda jako by jí chtěla za poctivou
přípravu poděkovat a uprostřed týdne přišlo
dokonce ochlazení i s kouskem čerstvé přírodní bílé peřiny. Zkrátka, tento počin nejmladším
dětem vyšel. Zdali se takto bude dařit i starším
sedmákům, kteří mají plánováno absolvovat
svůj „lyžák“ v druhém březnovém týdnu, se teprve uvidí. My jim rozhodně držíme palce.
Nebyl to ale jen sport, čím žila ZŠ TGM
v únoru. Za zmínku stojí např. projekt, který
dětem připomněl 4. února dvousté kulaté výročí narození velké české spisovatelky Boženy
Němcové. Tento den byla výuka koncipována
v hodinách nejen k samotné literární postavě,
ale vyučující se zaměřili také na konkrétní tvorbu zmíněné autorky. Všemu předcházela ranní
školní relace, jež laskavým způsobem započala vzpomínkový den.
Čtvrtý únor však nepatřil jen Boženě Němcové. Venku lilo jako z konve a v naší letos tolik
zkoušené Tégeemce došlo opět k havárii, tentokrát odpadu. Ta nabyla takového rozsahu, že
byla paní ředitelka nucena z důvodu nutné okamžité opravy vyhlásit na dny 10.–12. 2. tři dny
ředitelského volna. To narušilo naše plány, které jsme měli s budoucími prvňáčky. Nemohlo
se uskutečnit Pohádkové hraní v opravdové
škole ani odpolední schůzka s rodiči. Tímto
sdělujeme případným zájemcům, že tento projekt se bude konat v náhradním termínu 9.
a 10. března ve stejném rozsahu, jak bylo uvedeno. Jsme přesvědčeni, že vše ostatní, čímž

Nově vzniklá plicní ambulance
ve Frýdlantě nad Ostravicí
Oznamujeme, že 2. 3. 2020 zahajuje činnost
nově vzniklá plicní ambulance ve Frýdlantě nad
Ostravicí v budově polikliniky ve 2. patře.
Pacienti se mohou objednávat od 2. 3. 2020
na tel. čísle 558 616 152 nebo na emailové
adrese: plicnifrydlant@seznam.cz. Ošetřování
pacientů je plánováno od 9. 3. 2020. V provozu
bude každý den v týdnu kromě úterý.
Ordinační hodiny: Po: 7.00–16.00, St:
12.30–18.30, Čt: 7.00–16.001, Pá:7.00–15.00.

Apríl ve znamení vody
aneb boj se suchem

Pohádky pro paní Boženu Němcovou
Božena Němcová bezesporu patří mezi naše
nejznámější spisovatele. Kdo by neznal Babičku
či nikdy neslyšel některou z pohádek, které sbírala, zapisovala a sama psala. 4. února uplynulo
200 let od jejího narození. Připomenout si toto
výročí jsme se rozhodli i v naší škole Satinka
v Nové Vsi.
6. února probíhal projektový den nazvaný
„Pohádky pro paní Boženu Němcovou.
Pracovní skupiny tvořily děti z různých tříd.
Ve čtyřech „pohádkových“ třídách plnily zadané
úkoly: rozdělit pohádkové postavy na kladné
a záporné – vymyslet charakteristickou vlastnost

každé postavy, poznat názvy pohádek v angličtině, dramatizovat příběh vymyšlený na základě
čtyř klíčových slov, vyrobit masku nebo papírovou loutku pohádkové postavy. Překvapením
byla návštěva „paní Boženy Němcové“ ve škole.
Na společném setkání se všemi žáky se „paní
Božena“ dětem krátce představila a zodpověděla dotazy žáků na její život a tvorbu. Pak zástupci jednotlivých tříd četli autorské pohádky, které
během několika měsíců děti napsaly, ilustrovaly
a svázaly do podoby knih. Pracovní listy a pohádkové knihy jsou vystaveny na chodbě školy,
aby si je mohli prohlédnout i rodiče.

BESKYDY – Není vám život v obci lhostejný? Trápí vás sucho? Chtěli byste vědět, jak
zadržet vodu ve vaší krajině, ve vaší obci? Pak
neváhejte a přihlaste se na seminář na téma
„Zadržování vody v krajině“, který 1. dubna
od 9.00 hodin pořádá Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy v zasedací síni Městského
úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí.
V posledních letech se sucho a problémy
související s nedostatkem vody nevyhýbají ani
horským oblastem, tedy ani Moravskoslezským
Beskydům. V minulých letech se již několikrát
stalo, že bylo takové sucho, že vysychaly dříve
opravdu vydatné prameny a studny byly prázdné.
Místní museli vodu dovážet ze vzdálených zdrojů
a dále s ní šetřit, jak jen to bylo možné. Jsou to situace, na které bychom si neměli zvykat, měli bychom se naučit jim efektivně předcházet a osvojit
si, jak s vodou lépe hospodařit. Seminář na téma
„Zadržování vody v krajině“ vám může odpovědět
na mnohé vaše otázky z této oblasti. Seminář je
určen pro zástupce veřejné správy, odborné a široké veřejnosti a je pro všechny účastníky zdarma. Registrace nutná do 23. 3. 2020 na email:
malouskova@masfb.cz nebo tel. 736 242 410.

Malým lyžařům z Tégeemky se lyžák vydařil.
je hlavně avizovaný Den otevřených dveří
v úterý 24. března 2020 a samotný Zápis
do 1. tříd ve čtvrtek 2. dubna 2020, se již
uskuteční beze změny.
Malý výčet činností, jež provázely chod
školy v posledním zimním měsíci, svědčí
o tom, že vše funguje tak, jak má. I když se ně-

kdy objeví problémy, my je překonáme a umíme se s nimi poprat. Jsme zkrátka pracovištěm, kde všichni táhneme za jeden provaz,
přičemž na prvém místě jsou naši spokojení
žáci. Chcete-li se o tom přesvědčit, neváhejte
s účastí na výše uvedených akcích. Rádi vás
v Tégeemce uvidíme.
(lg)

Ulice Hlavní ve Frýdlantě nad Ostravicí v celém svém úseku je silnicí III. třídy, která je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, kdy Správa silnic
MSK je oprávněna dát souhlas ke zřízení přechodů pro chodce. Jejich vybudování podléhá schvalovacímu procesu ze strany Policie ČR a příslušného speciálního stavebního úřadu a parametry
přechodu musí splňovat danou normu ČSN, kdy
mj. přechod nesmí být delší než 6,5 m, jinak musí
být dělený ostrůvkem. V úseku od železničního
přejezdu k nákupnímu centru je komunikace širší
než 6,5 m, kdy s ohledem na samostatné odbočovací pruhy k benzínové čerpací stanici a přilehlým obchodům (obousměrně) a také s ohledem
na umístění autobusové zastávky není možné

vybudovat přechod pro chodce.
Ne každá komunikace je vhodná k vybudování bezpečného přechodu pro chodce. V rámci opravy komunikace bylo poblíž železničního
přejezdu vybudováno tzv. místo pro přecházení
(viz foto), které slouží k napojení na chodníky
směřující k obchodnímu centru. Chodec se před
vstupem na vozovku musí přesvědčit, zdali může
vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní
účastníky provozu a řidič vozidla nesmí chodce
přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro
přecházení ohrozit. Z hlediska bezpečnosti je toto
místo vhodné pro přecházení dané pozemní komunikace. 
Zdeňka Pohludková,

vedoucí odboru dopravy

Přecházení ul. Hlavní poblíž
nákupního centra Billa, Penny
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Tvořivý Komeňák ve všech oborech

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí,
náměstí T. G. Masaryka

zve Vás a Vaše děti

k ZÁPISu DO 1. TRÍD
ˇ
pro školní rok 2020 – 2021,
který se uskuteční ve čtvrtek
tek

2. dubna 2020
v době od 13:00 do 17:00 hod.
v prostorách 1. stupně.

Tentokrát na téma:

„DO ŠKOLY S PÍSNickou“.

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 je
v plném proudu a v našem Komeňáku střídá
jedna zajímavá aktivita druhou. Jsme prostě
tvořiví ve všech oborech. Plavecké a lyžařské
kurzy, soutěže v recitaci a zpěvu, zapojení
našich žáků do nejrůznějších výtvarných soutěží, zajímavé exkurze a projekty, čtení dětem
v mateřské škole, netradiční pracovní činnosti
a další.
Už nyní se připravujeme na další školní rok
mimo jiné i tím, že zveme k nám do školy žáky
pátých ročníků z okolních obcí. Letos k nám 12.
února zavítali žáci z Metylovic, Pržna a Pstruží
a naše škola pro ně připravila dopolední interaktivní program plný sportu a tvořivého vyučování, v němž nechyběla výroba antistresového
míčku nebo zajímavé chemické a fyzikální pokusy. Samozřejmostí byla prohlídka celé školy
a jako dárek keramická medaile s logem našeho Zlatohradu. Věříme, že se páťákům u nás
líbilo a v dalším školním roce budou jedni z nás.
Dalším neméně zajímavým projektem je
zpívání s mateřskou školou. „Již druhým rokem
nezpíváme sami, ale s mateřinkami.“ Tento
krátký veršík přesně vystihuje, jak se můžeme
vzájemně obohacovat, poznávat se a spolupracovat. Žáci třetích ročníků si v hodinách
hudební výchovy připravují krátká hudebně-dramatická vystoupení pro předškoláky z MŠ

Smetanova ul. V únoru bylo naše vystoupení
pohádkové, proto od nás předškoláci nejprve
dostali papírovou korunku pro prince a princezny a zpívánky mohly začít. Hernou znělo
mnoho písniček z pohádek, některé jsme doprovodili na hudební nástroje a na závěr jsme
si všichni společně zatančili mazurku.
Zdravý životní styl a péče o zdraví je náplní
mnoha předmětů, ale praktická ukázka je tou
nejlepší výukovou metodou. Proto žáci naší
školy navštěvují zubní ordinaci, aby byli seznámeni s tím, jak správně pečovat o svůj chrup

i dutinu ústní. Jedna taková návštěva se uskutečnila v únoru a během jarních měsíců navštíví
zubní ordinaci další ročníky.
Ještě mnoho dalších zajímavých akcí probíhá za dveřmi našeho Zlatohradu, proto vás
zveme dne 5. března do školy, kdy její dveře
budou otevřeny všem, kdo se o tom chtějí
přesvědčit. Můžete nahlédnout do vyučování,
seznámit se s chodem školy, školní družiny
i školní jídelny.
Těšíme se na vás.

(www.zskomenskehofno.cz)

Staré Hamry

PROBUĎ SVÉ TĚLO

Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těší se na Vás vyučující 1. stupně společně se svými žáky!

Staré Hamry

Hasičský ples se vším všudy
Sál Kulturního domu na Samčance se
v sobotu 15. února po osmé hodině večerní naplnil gentlemany v oblecích a dámami
v krásných plesových šatech. Konal se tradiční Hasičský ples. Také v letošním roce ho
zahájila taneční skupina Silver ze slovenské
Turzovky a po jejím vystoupení již parket patřil prvním párům při úvodní skladbě v podání
skupiny Eso.
Přímo na pódiu, všem na očích, byla vystavena lákavá bohatá tombola, jejíž losování
proběhlo o půlnoci. Vyhrát jsme mohli napří-

klad volný vstup do wellness, kotlík na guláš,
zahradní nářadí, bečku piva, roládu, drobnou
elektroniku a také třeba kuchyňský robot,
mobil nebo televizor. K dobré náladě přispělo
také bohaté občerstvení s výbornými zabijačkovými výrobky, gulášem, jednohubkami
i panáčkem něčeho ostřejšího.
Za hladký průběh večera patří poděkování
organizátorům a také všem, kteří přiložili ruku
k dílu. Velké díky patří také všem sponzorům
za jejich ochotu a podporu.  Rudolf Franta,
 náměstek starosty SDH Staré Hamry

Cvičení vhodné pro ženy i muže všech
generací (- náctileté a výše)
Pro velký zájem jsme pro vás připravili
další dvouhodinové cvičení DAFLEX
s certifikovanou cvičitelkou Dášou.
Termíny cvičení: 11., 25. března,
8., 29. dubna, 13., 27. května, 10. června,
tj. vždy ve středu v 17.30 hodin
v kulturním domě.
Cvičení bude opět ZDARMA.
Cena za zapůjčení cvičební pomůcky
je 50 Kč/osoba.
Může přijít každý, kdo má zájem.
Z důvodu nachystání správné pomůcky na cvičení je však nutné se předem
přihlásit. Pokud jste na cvičení ještě nebyli,
musíte předem nahlásit také svou výšku
a váhu pro správný výběr pomůcky.
Kontaktní osobou je
paní Radmila Veselková, tel: 725 653 648,
email: radmila.chovancova@seznam.cz

Očkování psů

Dne 25. dubna proběhne hromadné
očkování psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
8.00 OÚ Samčanka
8.45 Lojkaščanka
9.15 Jamník
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině
monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti
vzteklině) provádí jedenkrát za dva roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička
a cena očkování je 100 Kč za psa.

Přehled bohoslužeb v březnu

Šipkový turnaj v režii domácích
25. leden patřil všem milovníkům šipek, kteří
neváhali a zúčastnili se prvního ročníku šipkového turnaje v restauraci Bowling na Samčance. Nezklamali „naši hamerští chlapci“, kteří obsadili první tři místa. První místo si „vyházel“ M.

Pavela, na druhém se umístil nejmladší hráč K.
Liďák a bronzovou příčku obsadil R. Veselka.
Zároveň děkujeme všem hráčům ze Starých
Hamer, Bílé a Frýdlantu nad Ostravicí. Těšíme
se na další šipkový turnaj.

1. 3. – 1. neděle postní
Ostravice 8.00 Bílá – 10.30 h.
8. 3. – 2. neděle postní
Ostravice 8.00 Bílá – 10.30 h.
15. 3. – 3. neděle postní
Ostravice 8.00 Bílá – 10.30 h.
22. 3. – 4. neděle postní
Ostravice 8.00 Bílá – 10.30 h.
29. 3. – 5. neděle postní
Ostravice 8.00 Bílá – 10.30 h.

noví občánci
Dne 29. 1. 2020 se rodičům Kateřině Hejmejové
a Davidu Dordovi narodila dcera Eliška.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé
Elišce přejeme v životě jen to nejlepší!

z kalendáře akcí
8. března: Den na lyžích
s Moravskoslezským krajem na Bílé
11. března: Probuď své tělo – cvičení Daflex
25. března: Probuď své tělo – cvičení Daflex

Zrušení turistické značky na vrchol Travného
Od 1. 5. 2020 bude zrušena turistická značka na vrchol Travného z důvodu obnovy populace tetřeva hlušce a zvýšené druhové ochrany
chráněných druhů živočichů.
Turisté, kteří této značky využívají, jsou
už informování v rámci informačních tabulí
na těchto místech:
a) Morávka – rozcestník střed, bus (zelená
značka)
b) Zlatník – zákazová značka (žlutá značka)
c) Plato – rozcestník (zelená značka)
d) Na Přelači – rozcestník (modrá značka)

Zprávičky ze školy
Nový kalendářní rok sotva začal a my už
se začali připravovat na jednu z našich největších akcí roku, na tradiční dětský karneval. Počasí, přestože je únor, nesvádí k zimním hrátkám, tak děti měly možnost se aspoň pobavit
a vyřádit na tanečním parketu coby sportovci,
čarodějky, myslivci, princezny, víly atd.
Karneval opět vedla naše úžasná Hanička,
letos v masce motýlka. Jako každý rok měla
připraveno spoustu her a soutěží. Zkrátka nepřišel ani dospělý doprovod. Bohatá tombola

jistě potěšila malé i větší děti.
Než únor skončí, čeká nás ještě lyžařský
výcvik na Bílé, kde žáci získají základy lyžování, zkušenější lyžaři zdokonalí svou jízdu.
Stejně jako v minulých letech budeme absolvovat odpolední kurzy tak, ať stihneme dopolední výuku.
Během jarních prázdnin, které nás čekají,
rozhodně nebudeme zahálet. Kromě školení
a kurzů anglického jazyka začneme připravovat vystoupení na Den matek.

Staňte se náhradními rodiči

Náhradní rodinná péče má v Moravskoslezském kraji dlouholetou tradici, a to ve všech
jejích formách – osvojení (adopce), pěstounská péče a poručenská péče. Jsou do ní svěřovány např. děti rodičů, kteří jsou nemocní,
nejsou schopni zajistit péči o dítě, ocitli se
v tíživé životní situaci, jsou pro dítě nebezpeční nebo si delší dobu nevytváří vhodné podmínky k převzetí dítěte do své péče. Existuje
také pěstounská péče na přechodnou dobu, tj.
krátkodobá pěstounská péče, která trvá v rozsahu maximálně jednoho roku. Díky pěstounské péči na přechodnou dobu se daří zajistit
péči dětem útlého věku v náhradních rodinách
a předejít tak jejich umístění do ústavního zařízení.
Hledáme náhradní rodiny nejen pro malé
děti, ale také pro děti mladšího a staršího
školního věku, pro sourozenecké skupiny,
děti jiného etnika, děti s výchovnými problémy
a také děti se speciálními potřebami, tedy děti
vyžadující specifický výchovný přístup.
Nutno podotknout, že děti, které přichází
do náhradní rodinné péče, mají stejné potřeby
a tužby jako děti vyrůstající ve vlastní rodině.

Většina z nich však v průběhu svého dětství
zažívala velké těžkosti a jejich potřeby nebyly
naplněny v dostatečné míře tak, jak by bylo
pro jejich zdárný vývoj žádoucí. Tyto děti často vyrůstaly v neastabilním prostředí, nepocítily dostatek lásky a podpory ve vlastní rodině.
Proč se tedy stát náhradním rodičem?
Náhradní rodiče:
• dáte šanci dětem vyrůstat v rodinném
prostředí
• konají užitečnou věc, pomáhají dětem,
které to potřebují
• učí dítě mít někoho rád, zpět dostávají radost a lásku
• pomáhají dítě rozvíjet, jsou svědky jeho
pokroku a připraví jej na budoucí život
• získávají cenné zkušenosti, odborné znalosti, učí se být trpělivými
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat
Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních
věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální
pracovnici pro náhradní rodinnou péči Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz.
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
i když nám počasí připravilo několik jarních dnů již v únoru, pravé astronomické jaro přivítáme až tento měsíc. Hodně z vás už má díky teplému počasí
v minulých dnech na svých zahradách část jarních prací hotovou, ale i tak nás
ještě čeká dost úsilí, abychom po zimě uklidili kolem svých domovů a připravili zahrádky na jarní sezonu. Snad se i v březnu dočkáme hodně sluníčka, ze
kterého budeme čerpat sílu na nejaktivnější část roku. Obecní pracovníci využili první teplejší dny k provizorním opravám místních komunikací a údržbě veřejného prostranství.
Bohužel jsme se opět dostali do situace, kdy máme k p. Židkovi jen jednoho pracovníka p. Vanču,
který je financován z dotace z pracovního úřadu, kterému končí smlouva koncem března. Od dubna
bude na veškerou práci p. Židek sám. Jak tady často píšu, v jejích pracovní náplni je nejen údržba
komunikací a veřejného prostranství, zeleně, ořez stromů, úklid sběrných hnízd tříděného odpadu,
zajištění provozu sběrného místa velkoobjemového, elektro a bioodpadu, které je opět otevřeno
každou sobotu od 10.00 do 12.00 hodin, ale i další práce, jako je údržba a opravy strojů, obecních
budov a ostatního majetku. Za poslední dva roky udělali hodně drobných stavebních prací, za které
bychom zaplatili firmám nemalé peníze. Samozřejmě jako každý rok jednáme s pracovním úřadem, ale nevíme, zda se nám podaří nějaké „schopné“ pracovníky z úřadu práce získat. V minulém
roce jsme taktéž zveřejnili požadavek na sezonní brigádníky na údržbu obecního majetku a zeleně,
bohužel ze Lhotky neměl nikdo zájem a přihlásila se nám pouze jedná studentka, sl. K. Tkáčová
z Kozlovic, která byla zdatným pomocníkem pracovní četě, za což jí dodatečně děkujeme.
V únoru bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby dětského hřiště pro pohybové aktivity na sportovišti Kuřín. Vítězem se stala firma Sport Club s.r.o. s nabídkovou cenou 410 553 Kč vč.
DPH, která bude ze 70 % hrazena z dotace MMR programu Podpora rozvoje regionu 2019+, o kterou
jsme žádali v minulém roce. Hřiště bude sloužit všem věkovým kategoriím od nejmenších až po seniory, kdy jeho součástí budou pružinová houpadla pro nejmenší, opičí dráha pro starší děti, workoutová sestava pro ty nejzdatnější a workoutové posilovací stroje, které mohou využít k protažení i senioři.
Výstava hřiště by měla probíhat v jarních měsících, tak aby bylo vše připraveno na prázdniny.
Pokud chcete pravidelně dostávat důležité informace z obce, zaregistrujte se do Mobilního rozhlasu na https://obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz/ a budou vám chodit přímo na vaší mailovou adresu.
Do prvních jarních dnů vám přeji hodně sluníčka, sil a hlavně dobrou náladu.

Zdeněk Kubala, starosta

Mobilní rozhlas v obci

Zaregistrujte své telefonní číslo a mailovou adresu v Mobilním rozhlase obce Lhotka
na adrese https://obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz/ a budete dostávat do e-mailu pravidelné informace z dění v obci.
Krizové a nejdůležitější informace dostanete
sms zprávou i na staré mobilní telefony.
Přihlásit se můžete taktéž přes mobilní aplikaci https://zlepsemecesko.cz/
Nezapomeňte zaregistrovat mailovou
adresu!

Registraci, stažení aplikace i příjem veškerých zpráv máte ZDARMA.

Sezonu ukončili nejmenší

Od nejstarších k nejmladším – tak by se
v kostce dala shrnout plesová sezona ve Lhotce.
Nejdřív si zatancovali senioři, po nich plesali hasiči, následoval Lovecký ples Klubu žen a Sokola a v neděli 16. února to v sále Obecního domu
uzavřely děti na svém Maškarním karnevalu.
Zatímco na plese sokolů to bylo poněkud tematické, na dětském se fantazii meze nekladou.
A tak jste vedle sebe mohli uvidět téměř dokonalou
zdravotní sestřičku (jen velikost neseděla) a Spidermana, opodál se pokoušel kouzlit Harry Potter
(možná chtěl z vedle stojící princezny udělat žabičku) a třeba mu jeho snahu kazil svojí silou Batman.
Děti téměř neměly oddech. Ne že by byly v jednom
kole a tančily, to v tomto věku ještě nehrozí, ale
pořadatelky pro ně připravily takovou spoustu soutěží, že šly od jedné k druhé. Soutěže prověřovaly
šikovnost, postřeh, talent, zkrátka každý si přišel

na své. A někdy se zapojili i rodiče nebo prarodiče
a zjistili, že to zas není taková „brnkačka“, jak se
na první pohled zdálo. Zábava plynula, občerstvení
bylo zajištěno – rakvičky se šlehačkou šly na dračku a všechny děti se těšily na tombolu. A jak už to
bývá, někdo měl štěstí, druhý ne. Ale co, hlavně
že se všechny děti na karnevalu pěkně pobavily.

Lhotka

Přišla zima, děti mají radost
Když vyslovíme slovo ZIMA, máme představu snášejících se sněhových vloček, sněhem
zasypané klidně vypadající krajiny, jiskřivého
třpytu…
Přesto, že podle kalendáře zima vládne již
měsíc, skutečnost je poněkud odlišná. Děti však
svět okolo sebe vnímají jinak než my dospělí.
Stačí první záchvěv zimy, pár sněhových vloček
během několika mrazivých dnů a děti se nemohou nabažit toho milého zimního potěšení. Sjíždějí kopec na bobech či přemísťují tu minimální
sněhovou pokrývku z místa na místo pomocí oblíbených sněhových hrabel. Vykoukne-li sluníčko, kutálejí sněhovou kouličku nejraději z kopce,
mnohdy s pomocí kamarádů do neuvěřitelných
rozměrů a ty pak již ani s naší pomocí nedokáží
vrstvit na sebe. Tvoří sněhové hory, skluzavky,

hrady. Radost mají, když se jim povede sněhuláček. Šťastné chvíle na sněhu končí oznámením,
že pokračovat budeme zítra. Děti se smutkem,

ale i s nadějí odcházejí zpět do mateřské školy. Je štěstí, že děti ve Lhotce ví, jak radovánky
spojené se ZIMOU užít.
M. Laníková

Senioři do dalších pětadvacítek...

Až předsedkyně lhoteckého Klubu seniorů
ve čtvrtek 12. března zahájí odpoledne v sále
Obecního domu výroční členskou schůzi, bude
informovat o akcích a hodnotit období, které
spadá již do druhé pětadvacítky činnosti této
úspěšné organizace.
Ta první pětadvacítka měla svůj start v Obecním domě 15. 7. 1994. Připomeňme si, že u zrodu tehdejšího názvu Klub důchodců stáli s prvním
předsedou Zdeňkem Tomkem členové výboru
– Jindřich Rajnoch, Zdeněk Vita, Oldřich Tesař,
Helena Sochová a dvě Marie – Valášková a Pečínková. Do revizní komise byli zvoleni Štěpán
Hruška a Miluše s Blaženou Slípkovými. Členský
příspěvek začal na dvacetikoruně. Organizace se
úspěšně rozjela a do roka už měla téměř osmdesátku členů. Do plánu činnosti se postupně dostalo smažení vaječiny, opékání párků, návštěvy
jubilantů i nemocných. Ale také zajímavé zájezdy. Ty první byly do Lázní Klimkovice, ZOO v Ostravě, Hrabyně, Štramberku, hornického skanzenu v Paskově, jízdárny ve Staré Bělé, polského
Těšína, divadel, ale i na Hrčavu a zámek Fryšták
v Karviné. Už od prvopočátku klub pořádal taneční zábavy – na podzim krmášovou a v plesové
sezoně přátelský večírek. Zajímavostí je i to, že
pro obě z počátku zajišťoval jídlo vlastními silami,
takže zejména členky klubu pekly i vařily.
Roky až po současnost běžely dál, místní
úspěšné akce se opakovaly, zájezdy byly do různých míst kraje. Jak už to ale v seniorských organizacích bývá, zejména ve výboru, který mívá
při organizaci každé akce nejvíce starostí, se
členové měnili. Za pětadvacet let se ve výborech
vystřídala celá řada Lhoťanů. Vzpomeňme aspoň předsedy. Druhým byl od roku 2003 Jaromír
Tomek, v roce 2009 ho vystřídal Karel Závodný.
Současný výbor, který od března 2018 vede

jubilea
V měsíci březnu oslaví své významné životní
jubileum a dala ke zveřejnění souhlas:
Ludmila štefková – 80 let
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let.
Pevné zdraví, spokojenost,
životní elán a pohodu.

rozloučili jsme se
V únoru jsme se rozloučili
s panem Břetislavem Němcem.
Rodině a pozůstalým upřímnou soustrast.

krátce z obce
Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat od března vždy v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin
na sběrném místě u bývalého kravína.

Komunální odpad
Termíny svozu komunálního odpadu v lednu:
pondělí 9. 3. a 23. 3.

Upozornění obecního úřadu
S jarním úklidem ve vašich domácnostech
a zahradách vzniká i zvýšené množství různého odpadu. Proto vás žádáme, třiďte tento
odpad, ukládejte ho na sběrné místa do jednotlivých nádob, na kterých máte i popisky,
co do nich patří a co ne. Neodkládejte k nádobám odpady, které nejsou vytříděné nebo se
do nich nevejdou. Odkládáním nevytříděného
odpadu přiděláváte práci obecním pracovníkům, kteří to musí udělat za vás.

Uzavírka mostů ve Frýdlantu n. O.
Od 2. března do 30. listopadu 2020 dojde k úplnému uzavření krajské silnice č.
III/48416 ve Frýdlantu nad Ostravicí z důvodu
opravy mostu nad železniční tratí a mostu nad
rychlostní komunikací I/56. 
oú

Marie Holečková, navázal na předchozí tradiční
akce, ale přesto se styl práce změnil. Má pravidelná pracovní jednání v mateřské škole, rukou
psanou knihu zápisů vystřídaly zápisy psané
na počítači a rozesílané mailovou poštou. Stejně
tak už se rozesílají většině členů i informace o připravovaných akcích. Klub má u točny autobusů
také svoji pravidelně aktualizovanou nástěnku.
Ale i každoročně opakované akce se zpestřují.
U „buřtů“ a „vaječiny“ si získaly oblibu znalostní
kvízy družstev – převážně z historie Lhotky.
To, že Klub seniorů patří mezi složky obce,
je zřejmé nejenom z pravidelné účasti starosty
na akcích klubu, ale i z každoročního příspěvku z obecního rozpočtu, stejně jako z finanční
podpory při úhradě autobusu na zájezdech seniorů. Je to také proto, že klub akce připravuje

nejen pro své členy, ale pro všechny – zejména
starší, ale i mladší občany Lhotky.
Členství v klubu je pro starší občany nejenom zajímavé, ale i výhodné. Přesto – snad
vlivem životního stylu, kdy chceme být všichni
mladí – celá řada i několikanásobných babiček
a dědečků jako by se bála do Klubu seniorů
vstoupit. Proti počtu členů před pětadvaceti lety
je v současné době v klubu polovina – kolem
čtyřiceti. A přitom občanů v seniorském věku je
v obci téměř čtyřikrát více.
Klub lhoteckých seniorů po úspěšné činnosti
předchozích pětadvaceti let vstupuje do dalších
pětadvacítek za podpory obce s optimismem
a věří, že i další období bude pro něj a zejména pro všechny starší občany Lhotky nejméně
stejně úspěšné. 
P. Pasek

„Umělecké prázdniny“ Pilek
Zejména po vánočním koncertě má každoročně i soubor Pilky „umělecké prázdniny“ –
volno od pravidelných úterních zkoušek. Bývá
to většinou až do konce února a pak začínají
nacvičovat nové pásmo pro srpnové Sochovy
slavnosti. Ale protože je to kolektiv, kterému
to „ladí“ nejen při vystoupeních, využívají jeho
členové i jiných akcí ke společným setkáním
a posezením.
Tou první v letošním roce byl lednový lhotecký přátelský večírek seniorů, který velká
část Pilkařů poslední léta s oblibou pravidelně navštěvuje. Další setkání pak bylo v únoru
ve lhoteckém wellness restaurantu U Fandy.
Tam se ale nezpívalo ani netančilo. Soubor
si užíval bazénu a vířivky, ale i bowlingových
drah, ochutnal jídelníček restaurační kuchyně,
ale vyslechl od organizační vedoucí Libuše Zlé
již i první informace k nové sezoně.
Do sálu lhotecké mateřské školy začne soubor docházet od března. První úterek je ještě

věnován spíše informacím a promítáním filmů
z cestovních zážitků členky, která navštívila exotické země. Ale už od dalšího úterka se pojede
„naostro“. To proto, že Pilky budou chtít i letos
dokázat nejen na „Sochovkách“, ale i při ostatních letošních vystoupeních, že jim to stále zpívá
a tančí a že umí pobavit každého diváka.  P. P.

Lovecký ples aneb chyť si svého zajíčka. To
bylo letos téma tradičního plesu Klubu žen a Sokola Lhotka. V sobotu 1. února se sál Obecního
domu zaplnil tvory z masivu Ondřejníku – převažovali zajíčci, sem tam kočka či kocour nebo jiná
kočkovitá šelma, dostavil se i jeden paroháč,
který se svou ozdobou hlavy ani nemohl projít
dveřmi, jezevci zůstali doma ve svých brlozích.
Přišli do sálu, kde se mohli cítit příjemně díky
pěkné stylové výzdobě s lesní tematikou, což
bylo dílo dětí z Mateřské školy Lhotka pod vedením učitelky Lenky Stonavské. Na jevišti rozložila
aparaturu osvědčená skupina Blankyt. A pohled
na tombolu byl impozantní – seznam cen obsahoval 108 položek. Není divu, že v takových
podmínkách se zábava rozjížděla tím správným
směrem a tempem. Když kapela po dlouhé sérii
hlásila pauzu známým – „po kalíšku dáme…“,
za chvíli nebylo v „pekle“ pomalu k hnutí a Maruška s partnerem se měli co ohánět. Tak nám ten
ples pěkně plynul a blížil se čas pro tuto akci zásadní – tradiční vystoupení tanečníků na plesové
téma. Byli jsme zvědavi, co tentokrát choreografka Ivanka Fulneková s kamarády vymyslí. A byla
to pecka! Úplná výpravná revue. Sledovali jsme
šest scének, každá v jiných kostýmech (jak se

tak rychle stihli někteří převléct?). Začalo to lovci mamutů, po nich nastoupily sličné fořtky nebo
lovkyně? V exotické scénce byl loven tygr z Indie,
rybář Aleš měl pěkné úlovky, pak nastoupil další
lovec – Evžen lovec žen, scénka ukazovala souboj finanční sumy a mužného šarmu. Jako další
vtrhli na parket Lovci duchů v bílých kombinézách
a ve finále se představili všichni tanečníci a tanečnice v černo-růžové kombinaci – dámy jako
zajíčci s růžovými oušky a páni s růžovými kšandami. A na závěr, jak bývá zvykem, vyzvali k tanci
přihlížející. Bylo to skvělé vystoupení! Perfektně
vybraná hudba, spousta kostýmů a nápaditá
choreografie. Pak už zbýval další vrchol plesu,
bohatá tombola, do níž přispěli štědří sponzoři – a za to jim patří velký dík. Zábava probíhala
do ranních hodin – ples se zkrátka vydařil.

Letos jsme na plese lovili
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Přátelské setkání sousedních škol

Základní škola a Mateřská škola v Bašce

V den pololetního hodnocení se setkali osmáci Základní školy Baška a Základní školy Janovice. Setkali se nejen, aby se seznámili a spřátelili, ale také, aby si prožili výuku chemie jinak,
a nakonec si zasportovali.
Bašťané přivítali Janovičany v nově postavené škole hned zrána. Tam si první hodinu
společně zažili aktivity na poznání druhých,
na prolomení ledů při prvním vzájemném kontaktu. Bezvadně k takové činnosti pomohla komunikace v komunitním kruhu a od začátku se
seznamování odehrávalo ve veselé a vstřícné
atmosféře.
Další práce se odvíjela v duchu chemické
vědy. Žáci měli možnost ponořit se do lušťovek, přesmyček a hádanek na odborné pojmy,
týkajících se poznávání látek a značek prvků.
Ve dvojicích pak mohli poměřit síly s chemickými hrdiny, kteří byli ukryti v odborném textu
kombinovaném s originální kresbou. Žáci tak
prověřili svou čtenářskou gramotnost, která

Vážení rodiče, milé děti,
v úterý 21. dubna 2020 v době od 14.30 do 17.30 hodin
proběhne v budově ZŠ Baška č. 137

Zápis dětí do 1. třídy

Trpaslíci ve škole

jim dopomohla vyhledávat odborné informace
v krátkém textu.
Ve znamení chemie pokračovala i další vyučovací hodina, kde nám látky hořely, svítily,
měnily barvy i látkový charakter. Vyzkoušeli
jsme si experiment, kdy kapesník hořel silným
plamenem, avšak neshořel, dále jsme viděli
sopku hořící tak, že se nám vytvořil na konci
práškovitý kráter. Ve skupinách si pak děti mohly vyzkoušet, díky roztokům různé hustoty, jak
vzniká inverzní jev počasí, který často doprovází
smogová situace. V kádince se prolínaly různobarevné vrstvy, které nám pomohly pochopit, co
se děje v ovzduší při nepříznivých klimatických
podmínkách.
Po náročném dopoledním programu bylo
na čase odpočinout si sportovními aktivitami.
Děti využily novou tělocvičnu, kde si zahrály míčové hry a poměřily síly v několika disciplínách.
Všichni se po poledni rozloučili a při loučení si
slíbili, že se budou chtít opět potkat a zažít spo-

lečně další den.
Je jasné, že příště bude setkání v Janovicích.
A jsme rádi, že se můžeme vzájemně znovu setkat. Věříme, že vzniklá přátelství budou pokračovat třeba i po mimo školu. Monika Olšáková

Zelené kontejnery na biologický odpad
Blížící se jaro s sebou přináší práce na zahrádkách a s tím spojené odstraňování staré

Dostaví se k němu všechny děti, které k 31. 8. 2020
dovrší věku šesti let.
K zápisu přineste rodný list dítěte.

Žádost o odklad podejte nejpozději v den zápisu dne 21. 4. 2020
ředitelce školy.

Mgr. Renáta Válková
ředitelka školy

Tříkrálová sbírka 2020

S Tříkrálovou sbírkou jsme se letos rozloučili druhé lednové úterý. Tímto dnem skončilo putování tří králů po obcích, vesničkách
a městech Frýdecko-Místecka i celé České
republiky. Pomyslnou štafetu po statečných
kolednících, které od koledování neodradil
déšť, sníh ani mráz, převzali pracovníci Charity Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodružství plného rozpečeťování a počítání obsahu pokladniček.
„Děkujeme všem těm, kteří se do koledování a jeho přípravy zapojili, zejména pak
všem malým i velkým koledníkům. Stejně
tak patří naše díky také dárcům, kteří podpořili pomoc potřebným a rozvoj charitního
díla v regionu, České republice i zahraničí.

Březen 2020

Spolu s třemi králi přejeme všem co nejlepší
rok 2020,“ říká ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Právě díky pomoci vás
všech se podařilo ve vaší obci vybrat krásných 112 585 korun (Hodoňovice 32 001 Kč,
Kunčičky 26 881 Kč, Baška 53 703 Kč).
Celkový výnos letošní sbírky na Frýdecko-Místecku činí neskutečných 2 374 608 korun. Vybranou částku použijeme na opravy
a úpravy pobytových zařízeních, volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a mládež,
stejně jako na terénní službu pro nemocné
osoby. Všem moc děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky 2020.
Jana Opluštilová, koordinátor
Tříkrálové sbírky za Charitu Frýdek-Místek

inzerce

trávy, listí a ostříhaných větví. Jako v uplynulých letech občanům rozmístíme na obvyklá
stanoviště zelené kontejnery na biologický odpad, který je odvážen na místní kompostárnu
na obecním sběrném dvoře. Do těchto zelených kontejnerů patří pouze tráva, listí a rostlinné zbytky, které tvoří základ budoucího kompostu. Nevhazujte do nich, prosím, nic jiného,
jak se pravidelně i přes opakující se upozornění
děje (nahrabané kamení, lahve, plechovky,

plasty). Zelené kontejnery neslouží ani k odkládaní větví, tyto máte možnost přivézt v provozní
době na sběrný dvůr.
Provozní doba sběrného dvora:
úterý 6–18 hodin
čtvrtek 6–14 hodin
sobota 8–12 hodin
Zelené kontejnery budou rozmístěny na svá
stanoviště do pátku 3. dubna 2020.

Josef Žák, odbor služeb

Několik poznámek ke kurzu kreslení
Je klidný letní podvečer, stojím za naší
vesnicí, před sebou malířský stojan a kreslím
kopečky Palkovických hůrek nebo třeba jen
trsy květin a trav u cesty. To je moje představa, kterou už delší dobu nosím v hlavě. Výtvarné umění mám ráda. Když se mi do cesty
postaví galerie nebo třeba jen malý obchůdek
s obrázky, vždy se zastavím a ráda se podívám. A vždy jsem znovu překvapena, kolika
různými způsoby lze realitu zachytit.
Když se ke mně dostala informace, že
v Bašce bude otevřen kurz kreslení, vedený Alexandrem Mosiem, moc jsem se nerozmýšlela. První ukázková lekce se konala
v knihovně v Bašce a pak už čtyři další čtyřhodinové lekce ve veřejném malířském ateliéru Výtvarného spolku Rosenfeld v Místku
na Rivieře. V rámci kurzu jsme se snažili
kreslit geometrická tělesa, středovou a rohovou perspektivu, přešli jsme na proporce
postavy a obličeje, detaily obličeje a v závě-

ru jsme kreslili portrét. Za sebe mohu říct,
že kreslení je dřina. Někdo má to vzácné
nadání, že několika tahy tužky vystihne realitu. Někomu pak trvá nekonečně dlouho
zachytit jeden detail a začíná test trpělivosti.
Ale i přesto to byla pěkná exkurze do světa
výtvarného umění.
Malebnou tečkou za kurzem kreslení byla
dne 6. února vernisáž kreseb účastníků kurzu v knihovně v Bašce. Úvodní slovo Dajany
Zápalkové, malíř Alexandr Mosio osobně,
přítomní hosté, vystavené práce účastníků
kurzu, přípitek a pohoštění – daly této akci
slavnostní půvab. Obohacením vernisáže
byla také recitace básní Dajany Zápalkové
a zpěv Lidušky Pasičnykové. Na závěr bych
chtěla napsat, že kreslení je příjemný relax
a je na každém, jestli si to vyzkouší. Výtvarné
práce účastníků kurzu kreslení jsou vystaveny v knihovně Baška do 31. března 2020.

Ludmila Lichnovská

Ze statistiky knihovny Baška za rok 2019
Místní
knihovna
v Bašce má za sebou dva roky provozu
v zrekonstruovaných
prostorách. Dá se říct, že si vedla poměrně dobře. Občané zde přicházejí nejen půjčit si knihy,
ale též na různé akce – besedy, přenášky aj.
vzdělávací pořady.
K větší návštěvnosti přispívá určitě i minigalerie, kde své obrazy rádi vystavují oslovení malíři a my tak máme možnost obdivovat malířské
umění. Proběhla zde i úvodní čtyřhodinovka zájemců o kurz kreslení pravou hemisférou pod odborným vedením kunčičského malíře Alexandra
Mosia. A nyní (do konce března) jsou tu ke zhlédnutí obrazy absolventů zmíněného kurzu. Určitě
se zastavte podívat se na ty malířské pokroky!
Knihovnu rády navštěvují i maminky s malými
dětmi, nejenže si s dětmi vyberou knihu, ale jejich malé ratolesti si zde i často i něco nakreslí,
pohrají si s plyšovými zvířátky v dětském koutku.
V knihovně jsou i dva počítače s připojením na internet, které jsou rovněž hojně využívány.
Návštěvnost místní knihovny je dobrá, pro zajímavost: nejfrekventovanější návštěvy jsou mezi
9.–10. hodinou a pak mezi 15.–16. hodinou.
Čísla, která zde uvádíme, představují stav
knižního fondu bašťanské knihovny k 31. 12.
2019, v závorce jsou pro srovnání uvedená čísla
za r. 2018:
9 075 (8 859) knih, za rok 2019 přibylo 216
(253) nových titulů.
Z toho je: Naučná literatura: 1 547 (1 510)
knih. Krásná literatura: 7 505 (7 326) knih.
K tomu nám městská knihovna Místek dodala
pět výměnných souborů (REG) – tj. 250 knih, které zůstávají v naší knihovně dva roky.
Periodika k zapůjčení v knihovně: 4 tituly
Knihy, které byly nejvíce v r. 2019 v naší
knihovně půjčovány:
Keleová-Vasilková: Modrý dům; Moyes
Jojo: Jeden plus jedna; Pospíšilová: Skořápky
na vodě; Jakoubková Alena: Manžel nikdy nespí;

Moyes Jojo: Krasojezdkyně
Registrovaní čtenáři v roce 2018: 267 (255)
Z toho mládež do 15 let: 82 (46) – nárůst téměř o 100 %
Počet občanů, kteří využili internetu v knihovně: 468 (122)
Čtenáři bašťanské knihovny si v r. 2019 vypůjčili celkem: 6 626 (8 549) knih, z toho: naučná
literatura: 291 (365) titulů; krásná lit. dospělým:
5 481 (7 148) titulů; naučná lit. dětem: 132 (140)
titulů; krásná lit. dětem: 584 (738), titulů; výpůjčky
periodik: 134 (151)
V knihovně Baška bylo během rok 2018 uspořádáno 30 (22) akcí pro veřejnost, školáky ZŠ
Baška a děti mateřských škol – jedná se o besedy, přednášky, kreativní dílny aj., s celkovým
počtem návštěvníků: 695 (534).

Z uvedených čísel lze vyčíst, že jsme zaznamenali nárůst mládežnických čtenářů do 15 let
– snad to je díky nově otevřené škole, ale i dospělých. Ale i přesto počet vypůjčených knih klesl
v obou sledovaných kategoriích. Čtenáři si půjčují
méně svazků najednou – nechávají se více zlákat
televizními programy, čtečkami knih nebo informace hledají na internetu, a ne v knihách?
Jsem velice ráda, milí čtenáři bašťanské
knihovny, i vy, nahodilí příchozí návštěvníci knihovnických akcí, že víte, kam pro knihu a spoustu informací zajít, že se knihovna v Bašce stala
místem pohodových setkání, jakousi relaxační
zónou, kterou je přece třeba navštívit, zažít! Děkuji vám za to všem!

Dajana Zápalková, knihovnice
Luďka Trefná, REG oddělení knihovny Místek

Trocha statistiky obce Baška
V roce 2019 poklesl počet obyvatel Moravskoslezského kraje. Na tomto úbytku se z více
než 60 % podílela přirozená měna obyvatelstva,
když zemřelých obyvatel bylo více než narozených. Kraj jako jediný v České republice vykázal
úbytek obyvatel stěhováním.
Starostka obce Baška Irena Babicová přivítala při slavnostním obřadu v místním kulturním
domě za rok 2019 22 dětí za občany Bašky.
Počet novomanželů, kteří se nechali oddat
na území Bašky, byl 3. Svatby proběhly od květ-

Osoby
Muži
Ženy
Děti do 15 let
Děti do 18 let
Starší 60 let
Možní voliči




2018
Celkem
3885
1953
1932
632
728
981
3137

2019
Celkem
3951
1892
1965
576
726
987
3087

na do října a nekonaly se jen v místním kulturním domě, ale v různých venkovních prostorách
– především v hostinci U Čendy v Hodoňovicích.
Farář Pawel Grodek ze skalické farnosti nahlásil: „V roce 2019 jsem provedl v kostele sv.
Václava v Bašce 2 svatby, 6 pohřbů a pokřtil 7
občanů Bašky.“
V roce 2019 jsme měli v obci 18 občanů 90
a víceletých. Nejstarším občanem je muž (98)
z Kunčiček u Bašky.
Několik čísel o počtu obyvatel v naší obci:

Průměrný věk
42,15
40,43
43,92
7,66
8,99
71,19
49,97

Dat. nar. nejstarš.
30. 11. 1921
30. 11. 1921
11. 9. 1922
28. 2. 2005
14. 2. 2002
30. 11. 1921
30. 11. 1921

Dat. nar. nejmladš.
19. 12. 2019
19. 12. 2019
28. 8. 2019
19. 12. 2019
19. 12. 2019
13. 2. 1960
12. 2. 2002

Zpracovala: Karla Bernátková, ved. odboru organizačního a správního, a P. Grodek
Zdroj: Ministerstvo vnitra a obecní evidence
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Mladí hasiči v zimě rozhodně nezaháleli

Mladí hasiči během zimních měsíců nezaháleli
a pilně se připravovali na halovou soutěž Raškovický rarášek. Ten se konal 8. února ve sportovní

hale v Raškovicích. Zúčastnilo se družstvo mladších žáků, starších žáků a tři družstva dorostu.
Děti byly velmi šikovné. O týden později se konal

náš Hasičský večírek. Chtěli bychom moc poděkovat za hojnou účast a sponzorům, kteří nám
přispěli do tomboly. 
Monika Adamcová

Zpráva o činnosti klubu seniorů obce Pržno za rok 2019
Obálka do lednice může zachránit člověka
Obec Pržno se připojila k projektu Obálka
do lednice neboli IN.F.Obálka. V případě, že
se člověk ocitne v nebezpečí či ohrožení zdraví
nebo života ve své domácnosti, je cílem IN.F.Obálky předat důležité informace o zdravotním
stavu člověka, který potřebuje pomoc, složkám
záchranného systému.
IN.F.Obálka obsahuje plastový obal, informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku a samolepku s nápisem ZDE
JE IN.F.OBÁLKA. Udává se tam například, ja-

kými nemocemi člověk trpí nebo jaké bere léky.
Vyplněný formulář se vloží do plastové obálky
a ta se umístí nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepka se pak nalepí na dveře lednice,
případně na vstupní dveře z vnitřní strany bytu.
Záchranáři pak ví, že se rychle dostanou k potřebným informacím.
V naší obci tyto obálky máme připraveny pro
občany, kteří v letošním roce dosáhnou věku
60 let a více. Vyzvednout si je můžete na obecním úřadě v kanceláři referentky.

Čteme a poznáváme pohádkové hrdiny
V letošním školním roce v rámci spolupráce
1. třídy a předškoláků naší mateřinky realizujeme také projekt Čteme a poznáváme pohádkové hrdiny. Nejen, že se vzájemně navštěvujeme ve třídách při výuce, ale jednou z aktivit
jsou také pravidelné návštěvy místní knihovny.
Paní knihovnice vždy připraví zajímavý program na předem vybrané téma, kde děti i žáci
aktivně prohlubují své znalosti a dovednosti
čtenářské gramotnosti.
Při poslední návštěvě mile překvapili prvňáčci svým plynulým čtením ze Slabikáře, kterému se naučili za pouhých pět měsíců školní

docházky. Všichni čtenáři si odnesli zajímavé
odměny – knihy nebo časopisy. I předškolákům se velmi líbilo povídání o povoláních
dospěláků, zvláště pak praktická část, kde si
mohli vyzkoušet kostýmy různých profesí.
Žáci 1. třídy i děti MŠ si skvěle vedli v rozboru, reprodukci i ve vzájemném sdílení informací
o čteném textu. Ve výuce totiž klademe důraz,
aby děti porozuměly všemu, co si přečteme.
Už nyní se těšíme na další společná setkání
při různých aktivitách a činnostech v naší hezké
knihovně. Tímto děkujeme paní knihovnici za trpělivost a pečlivě připravené lekce. 
(NI)

Nová tradice s řehtačkami

V Pržně se bude poprvé konat o velikonočním
týdnu průvod s řehtačkami. Projde obcí na Velký
pátek ve 14 hodin a na Bílou sobotu v 9.30 hodin.
Sraz účastníků je naplánován u podniku
Therma na parkovišti s trasou směrem na kolonii, náves, kolonii nad kravínem a zpět po hlav-

ní cestě k Thermě. Vítány budou všechny děti,
ale i dospělí s řehtačkami nebo dřevěnými
klapačkami. Tradice vychází nejen z toho, že
zvony odletěly do Říma, a řehtačky s klapačkami tak nahrazují jejich vyzvánění, ale i z tzv.
honění nevěrného Jidáše.

Výroční schůze Klubu seniorů se konala 5.
února 2019 za účasti 27 členů. Byl zvolen výbor
klubu ve složení: předsedkyně: Alena Švecová,
pokladní: Zdenka Zemanová, zájezdy: Marie Janošcová, revize pokladny: Jana Fešárková, členky: Marie Radová a Alena Pitřiková.
Evidováno je celkem 32 členů. Činnost klubu
se řídila plánem práce pro rok 2019. Naší schůze se zúčastnil třikrát pan starosta Petr Blokša,
který nás informoval o dění v obci. Činnost našeho klubu byla pestrá. V průběhu roku jsme
zorganizovali mnoho výletů a dalších akcí. Dne
14. února to byl výlet na Riviéru do restaurace
U Žida ve Frýdku-Místku, kterého se zúčastnilo
15 seniorů. V měsíci březnu jsme spolu s žáky
Základní školy Pržno připravili Vítání jara s utopením zlé Morany. Akce se konala dne 21. března a vydařila se. Počasí nám přálo.
Některé členky našeho klubu se zúčastnily čtení pohádek dětem mateřské školy po obědě před
odpoledním spánkem. Také jsme se zúčastnili
28. března hravého odpoledne s dětmi. Hrálo si
s nimi sedm členek našeho klubu. V měsíci dubnu
navštívila naše setkání naše paní doktorka MUDr
Thaisová, která nás seznámila a hovořila o některých nemocích stáří, zejména, jak jim předcházet.
V měsíci květnu se konala v našem klubu oslava Dne matek a babiček. Zúčastnilo se jí celkem
25 seniorů. Děti z naší základní školy pod vedením paní Ivánkové nám předvedly hezký program
a všem členkám klubu předaly kytičky. Dne 23.
května se uskutečnil zájezd do Lednice a vinného
sklípku Velké Pavlovice. Zájezd se všem moc líbil
a poděkování za jeho přípravu patří paní Janošcové. V měsíci červnu jsme dne 3. 6. smažili vaječinu v areálu hasičské zbrojnice Pržno. Výbornou
vaječinu nám připravil pan Polášek s manželkou
a pohostili jsme také pana starostu, kterému moc
chutnalo. V červnu se také 16 našich členů zúčastnilo Dne obce, který pořádala obec Pržno
na hřišti. V tomtéž měsíci jsme se zúčastnili výstavy obrazů malíře Víta Adamuse v Kulturním
centru Frýdlant nad Ostravicí a v cukrárně pod
Lysou horou výstavy obrazů malíře J. Homolky.
13. června se šest našich členek zúčastnilo výletu
do Paskova, kde si prohlédly zámek a okolí.

jubilea

Jarní fotbalová sezóna začíná

V úvodních jarních utkáních bude třemi zápasy
dohráno podzimní rozlosování. Tato dohrávka definitivně rozhodne o pořadí mužstev v tabulce, které je posune buď do skupiny o postup do 1.B třídy,
či naopak o udržení a setrvání v okresním přeboru.
Jaro okresního přeboru tedy začne pro naše
hochy hezky zostra. Ve všech třech úvodních
zápasech náš tým prověří mužstva, která jsou
na tom po podzimu rozhodně lépe. Všichni věříme, že tvrdá zimní příprava se na hřišti projeví

a soupeřům nedáme nic zadarmo. Tým mužů
SKP začíná doma v sobotu 21. března od 15
hodin proti lídrovi soutěže z Bašky. V následujícím kole naši hráči hostují v Nošovicích, kde se
utkají v neděli 29. března od 15.30 hodin. Výkop
třetího jarního kola se uskuteční opět v Pržně
a bude to tradiční a jistě velké derby proti rivalu z Janovic. Utkání bude sehráno v sobotu 4.
dubna od 15.30 hodin. Srdečně zveme všechny
příznivce SK a zejména kopané.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Baška

14

11

0

3

42:20

33

2.

Janovice

13

10

1

2

45:17

31

3.

Hukvaldy

13

10

1

2

32:13

31

1.

4.

Nošovice

14

7

3

4

45:24

24

5.

Palkovice

14

7

1

6

38:32

22

6.

Pržno

13

6

2

5

33:28

20

7.

Kunčice

13

1

3

9

17:58

6

8.

Metylovice

13

1

1

11

10:41

4

9.

Chlebovice

13

0

2

11

13:42

2

Březen je měsícem narozeninových
oslav našich občanů:
paní Věra Adamcová – 83 let,
paní Milada Švrčková – 80 let,
pan Jozef Dostal – 75 let,
paní Magda Vokalová – 70 let,
paní Mária Klegová – 70 let,
pan Pavel Tichavský – 60 let,
paní Lenka Blumenthalová – 55 let,
pan František Ivánek – 55 let,
pan Pavel Svoreň – 50 let,
paní Irena Vlachová – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.

krátce z obce
Senioři a děti přivítají jaro
Také tento rok vyrazí děti z naší školy společně se seniory k řece Ostravici, aby tam
do vln svrhly hořící Morenu. Tradiční akce se
bude konat v pátek 20. března, kdy se všichni pospolu vydají k řece na most. Zazpívají si
při tom a poví si, co je vlastně ta Morena zač.
Sraz účastníků bude ve 13.50 hodin na parkovišti u Občanského centra Pržno.

Obec se připravuje na změny
Přípravy na největší investiční akce letošního roku začínají. V současné době probíhají dvě výběrová řízení na dodavatele. Jde
o demolici starého obecního úřadu a o výstavbu nové místní komunikace. Výsledky
budou známy na začátku března.

Ale ani v letních měsících jsme nezaháleli.
V červenci jsme jeli na výlet na Visalaje. Počasí
jsme měli nádherné a výlet se nám vydařil. V srpnu jsme se setkali v restauraci Na Hřišti, kde jsme
v družné zábavě strávili odpoledne. V měsíci září
jsme pro deštivé počasí nemohli opékat klobásy
venku, jak jsme měli v plánu, a tak jsme se přesunuli do sálu našeho Občanského centra, kde jsme
si klobásy uvařili. V pátek 6. září jsme se zúčastnili
akce Rozloučení s čápy v areálu Náš svět. Akce
byla pořádaná ve spolupráci Obecním úřadem
Pržno a bylo to kulturní odpoledne, kde vystoupily
různé hudební skupiny. Moc se nám to líbilo.
Dne 19. září byl uskutečněn zájezd na Pustevny, na Radhošť a pak i do Rožnova pod Radhoštěm. Tam jsme si prohlédli výstavu minerálů.
Na schůzi v říjnu nám člen hasičského sboru
pan Cvik předal informace o přípravě na topnou sezónu s ohledem na dodržování platných
bezpečnostních předpisů. V měsíci listopadu
byl na naše setkání pozván pan starosta Blokša, který nás opět informoval o dění v obci
a zodpověděl naše dotazy.
Ředitelka mateřské školy paní Ivánková nás

požádala o návštěvu mateřské školy, kterou
jsme 28. listopadu také uskutečnily a zúčastnily jsme se hudebního dopoledne s besídkou
s dětmi. Celkem se do této akce zapojilo osm
seniorek. Dne 14. listopadu byl uskutečněn výlet
autobusem do restaurace Pod Lipami v Metylovicích. Celkem vyjelo devět členů.
2. prosince na našem setkání seniorů vystoupily s krátkým programem děti základní
školy. Byla připravena bohatá tombola a také
přišel Mikuláš a nadělil nám dárky. Závěrem
bylo podáváno pohoštění.
Poslední akcí klubu seniorů byla procházka
vánočním Pržnem, která se uskutečnila 30.
prosince a zúčastnilo se jí 11 členů. Prošli Pržnem a poseděli v restauraci Na Hřišti.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu starostovi Blokšovi, který se zúčastňoval velkých našich
setkání a podporoval činnost našeho klubu. Děkuji
také všem členkám našeho výboru za jejich celoroční obětavou práci a všem našim seniorům přeji
do celého roku hodně zdraví a aktivity. Pro rok
2020 máme zpracován nový plán činností, který je
opět rozsáhlý a pestrý. 
Alena Švecová

Nedělní a sváteční klid budeme dodržovat

Blíží se jaro, doba různorodých venkovních
prací a činností, které jsou často dost hlučné.
Možná jde o trochu předběžné téma, když ještě stále máme „zimu“, ale ta může skončit dříve,
než se nadějeme. „Připomínáme tedy občanům
i chatařům, že je dobré si v neděli či o svátku odpočinout a nabrat sílu. S tím tedy souvisí i to, že
máme-li dopřát sobě i ostatním klid, neměli bychom používat motorová a jinak hlučná zařízení,“
zdůraznil starosta Pržna Petr Blokša.

Zastupitelstvo obce Pržno v roce 2009 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2009 ze dne
16. 12. 2009, k zajištění místních náležitostí veřejného pořádku. Vyhláška se týká, jednoduše řečeno, „nedělního klidu“. Jsou v ní vymezeny činnosti (používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek,
pil a jiných motorových nástrojů a nářadí), které
se nesmějí vykonávat v neděli a ve státem uznávaných svátcích. „Dodržujte ji. Ticho si po pracovním týdnu zasloužíme všichni,“ vyzval starosta.

Nezapomeňte na splatnost poplatků
Připomínáme občanům, že do 31. března
2020 je splatný poplatek za odpady. Žádáme
o včasnou úhradu. Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet
obce (23628781/0100, v.s. číslo domu). Výše
poplatku činí 660 Kč/osobu (osoby přihlášené
k trvalému pobytu v obci).
Následně po úhradě je zapotřebí vyzvednout

si nálepku k označení popelnice. Odpadové nádoby, které nebudou při svozu od 1. dubna 2020
označeny nálepkou, nebudou vyvezeny!
U chat je výše poplatku stanovena na 720
Kč/objekt a platba je možná pouze v hotovosti
na obecním úřadě, po úhradě poplatků dostanete sadu pytlů. Do 31. března 2020 je splatný
také poplatek za psa ve výši 120 Kč. OÚ Pržno

RC Mašinka zve na prženský dětský karneval
Děti z Pržna se mohou i tento rok těšit na oblíbený rej masek. Karneval se bude konat v sobotu
14. března v sále Občanského centra. V 15.30 jej
slavnostně zahájí moderátorka. Proto prosíme,
dostavte se o něco dříve, aby se děti stihly včas
připravit. Dítko by mělo být v maškarním kostýmu
a v přezůvkách pro jeho pohodlí i čistotu sálu!
Na všechny čeká bohatý program plný her,
soutěží, zábavy i tance s mašinkovskými tetami, moderující Naďou Ivánkovou a DJ JIMM

SOUND, kteří se nám již loni osvědčili. Vlastní
kulinářské dobroty jsou vítány, proto všechny
prosíme o něco slaného či sladkého „na zub“.
Nealko studený či teplý nápoj bude k dispozici.
Na konci všichni obdrží dárečky ve formě balíčků s překvapením.
Maminky, tatínkové, babičky či dědečkové,
vrhněte se tedy do příprav dětských kostýmů
a brzy na viděnou. Na všechny se moc těšíme.

RC Mašinka
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Ostravice
kos informuje

Seniory zaujala beseda s hercem Handlem
Dne 22. ledna jsme se poprvé v letošním
roce sešli v restauraci U Řeky, abychom se
ohlédli a zhodnotili činnost našeho klubu
v roce 2019.
Pan předseda nejprve přítomné přivítal
a také popřál do nového roku. Poté podrobně
zhodnotil akce uplynulého roku, kterých jsme
uskutečnili dvacet. Následně předal paní Kožušníkové klubové ocenění Stříbrného kosa
za hlavní podíl na propagaci našeho klubu
v organizaci pletení výrobků pro nedonošené
děti, které náš klub několikrát předal v nemocnici v Ostravě. Zprávu o hospodaření klubu
přednesla paní hospodářka a také oznámila,
že k letošnímu lednu čítá náš klub 67 členů.
Bezchybné hospodaření potvrdila zpráva
revizní komise. Jako každoročně také letos
náš klubový kameraman a fotograf odprezentoval pěkně zpracované CD o celoroční

činnosti klubu. Na závěr byli
přítomní orientačně seznámeni
o plánovaných akcích letošního
roku. 5. února navštívily členky
našeho klubu představení muzikálu West side story v Divadle Jiřího Myrona
v Ostravě.
Druhou akcí měsíce února bylo odpolední
posezení s hercem a moderátorem Pavlem
Handlem, který velmi poutavě povyprávěl
o svých studiích, angažmá, o svých rolích
divadelních, filmových, televizních a také muzikálových. Pohladil naše duše recitací a letitými moudry. Odpoledne příjemně uplynulo
a velmi spokojeni jsme se rozcházeli domů.
Příští akce: Oslava MDŽ se koná dne 11.
března od 14 hodin v sále hotelu Freud. Přineste si dobrou náladu a dárečky. Informace
najdete na obvyklých místech a internetu.  JN

Děti si užily lyžařský výcvik
Základní a mateřská škola Ostravice uspořádala ve dnech 17. až 21. února lyžařský kurz
pro žáky 6.–9. ročníku, kterých se přihlásilo
celkem 31.
Ubytovaní jsme byli v hotelu Babská ve Velkých Karlovicích. Čtyřlůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením byly ideálním místem k odpočinku po celodenním sportování. Navíc bazén a velká společenská místnost s fotbálkem
a biliárem, to vše nám umožňovalo skvělou
zábavu ve chvílích osobního volna a při společných zábavných večerech.
Lyžovat jsme jezdili do skiareálu Kyčerka,
kde byla v provozu většina sjezdovek i vleků,
což v letošní zimě, chudé na sníh, bylo opravdu
skvělé. Rozděleni jsme byli do družstev podle
výkonnosti na lyžaře (pokročilé a mírně pokro-

čilé) a snowborďáky.
Celotýdenní dřinu na svahu jsme zakončili
závodem ve slalomu. Závod měl svou úžasnou
atmosféru a každý závodník se chtěl stát vítězem. Závodníci jeli dvě kola a počítal se jim ten
lepší z obou časů. Nakonec to dopadlo takto:
v kategorii pokročilí – 1. místo Jan Boháč, 2.
místo Petr Tomeček a 3. místo Lukáš Ožana.
V kategorii mírně pokročilí – 1. místo Marie Maroszová, 2. místo Karin Manethová a 3. místo
Eliška Stramová. V kategorii snowboard – 1.
místo Sofie Sobalová, 2. místo Jan Poloch a 3.
místo Sára Fajbišová.
A na závěr ještě poděkování, které patří zřizovateli školy Obci Ostravice, která nám přispěla
na dopravu na místo a zpět, i na tu každodenní
na svah. Děkujeme. Sportu zdar! 
(RW)

Činnost JSDH Ostravice za rok 2019

Činnost jednotky není jen o výjezdech, ale
hlavně o pravidelné odborné přípravě jak teoretické, tak i praktické. Teoretickou přípravu
si zajišťujeme sami, jezdíme se školit odborně
i mimo obec a pozýváme si i odborné školitele.
Praktická část se zaměřuje na obsluhu technických prostředků, agregátů a techniky.
Na začátku roku jsme si pořídili do výbavy
AED (Automatizovaný externí defibrilátor) a samozřejmě se sním, naučili pracovat.
V únoru si jednotka procvičila práci s rozbrušovací motorovou pilou, dále s navijákem
a nakonec si nositelé dýchací techniky procvičili práci s termokamerou.
V březnu jsme na prženském jezu trénovali záchranu tonoucího. Dále jsme si procvičili
předlékařskou pomoc. Na konci měsíce se
velitelé zúčastnili pravidelné odborné přípravy
na hasičárně ve Frýdku.
Duben nám přinesl čtyři kusy vyváděcích
masek, které nám daroval Moravskoslezský
kraj. Školili jsme se na práci s motorovou pilou, následně byli vysláni dva členové na kurz
s motorovou pilou.
Během května úspěšně kurz dokončili, dále
byl jeden z nich vyslán na kurz nositel dýchací
techniky, který opět úspěšně dokončil. Na vodní nádrži Žermanice jsme si zdokonalili řízení
motorového člunu a záchranu osob z klidné
hladiny. Během větších dešťů a rozvodnění
řeky Ostravice jsme se zdokonalovali ve sjíždění divoké vody za pomocí raftu. Dále se dva
strojníci zúčastnili projektu Kurz bezpečné jízdy
při mimořádných situacích, který se konal centru bezpečné jízdy Libros v Ostravě.
V červnu jsme se zúčastnili dvoudenního
projektu Bezpečné pohraničí – výcvik na tekoucí vodě, jakožto jednotka předurčená na práci
na vodní hladině. Tento mezinárodní projekt
byl ve spolupráci s polskými hasiči. První den
jsme probírali teorii. V té jsme se zabývali postupy zásahu na tekoucí vodě, seznámili se
novými postupy a novými prostředky. Druhý
den po snídani jsme se rozdělili do dvou skupin

SBĚR
PNEUMATIK
Ve dnech 3. 3. – 26. 4. 2020 budou mít
občané Ostravice znovu možnost bezplatně
se zbavit starých nepotřebných pneumatik
bez disku.
V této době bude možné takové pneumatiky
uložit na sběrném dvoře v Ostravici
v pravidelné provozní době:
úterý – neděle 13.00 – 17.00 hodin.
OBECNÍ ÚŘAD
OSTRAVICE

a přesunuli jsme se na prženský jez a na jez
ve Frýdku-Místku. Kde jsme si procvičili vše, co
jsme předešlý den probrali teoreticky. Celá praxe byla řízena příslušníky HZS-MSK, kteří jsou
ve WASAR týmu.
Začátkem července jsme se připravovali
na ukázky jak statické, tak dynamické, které
byly předvedeny na Dni Obce Ostravice, při
kterém sbor slavil 115 let.
Na konci října si nositelé dýchací techniky
opět vyzkoušeli vyhledávaní osob pomocí termokamery s tím, že jsme si vyzkoušeli cvičné vyváděcí masky. Následně se vyzkoušely
osvětlovací systémy, kterými disponujeme.
Začátkem listopadu se dva velitelé zúčastnili Mezinárodní konference Bezpečné pohraničí za účasti Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Ústřední hasičské školy Jánské
Koupele a Dobrovolné požární ochrany Slovenské republiky – Odborná škola požární
ochrany Martin. Na konci listopadu jsme se
zúčastnili námětového cvičení okrsku SMRK,
které se konalo na Čeladné.
A teď něco málo z výjezdové části. Naše
jednotka je zařazena v kategorii JPO II. To
znamená, že musíme na událost vyjet do pěti
minut od ohlášení jednotce z krajského operačního centra. Výjezdová jednotka má 22 členů.
V roce 2019 jednotka vyjížděla celkem k 50
událostem. Z toho jsme vyjeli na: 13x požár, 2x
planý poplach, 4x ostatní pomoc, 29x technická pomoc, 1x dopravní nehoda,1x únik ropných
produktů. Při zásazích jednotka strávila celkem
82 hodin. Během výjezdů jednotka najela
s oběma auty 686 km. Mezi kuriózní zásah by
se dal počítat požár na vrcholu Lysé hory, který
se naštěstí nepotvrdil.
Dále bych chtěl zmínit, že v tomto roce bychom se chtěli poposunout s přístavbou hasičárny o další garážové stání z důvodu nedostatečného místa pro techniku a pro případnou
velkokapacitní cisternu. Na přístavbu bychom
chtěli získat dotace z GŘ HZS ČR. Nakonec
mi dovolte poděkovat Obci Ostravice, vám občanům, členům a všem, kteří nám v naši práci
pomáhali.

Vyvěsíme nad obcí
tibetskou vlajku
Ostravice se přidává k městům a obcím,
které symbolicky vyjadřují podporu Tibetu. 10.
března tak vyvěsí tibetskou vlajku. Tento krok
schválila Rada obce Ostravice.
„Letos si připomínáme 61. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Cítili jsme, že
musíme vyjádřit podporu malému utiskovanému národu, a proto jsme se k celostátní akci
Vlajka pro Tibet připojili i my,“ vysvětlila starostka Ostravice Pavlína Stankayová.
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Plesy na Ostravici – baví se dospělí i děti

První Valentýnský ples B7 na Pile ukázal,
že lidé umí krásně spojit sport, tanec i zábavu.

Děti plesaly zase na golfu. V tamní restauraci se sešly princezny,
různá zvířátka, bojovníci či pohádkové bytosti.

Pytlový sběr tříděných plastových odpadů
Pytlový sběr spočívá ve shromažďování vybraných vytříděných složek odpadu a jejich předávání
svozové společnosti prostřednictvím pytlů za jednotlivé domácnosti. Vytříděný odpad již nemusíte
vhazovat pouze do barevných kontejnerů, ale předáváte ho ve stanovených svozových termínech
na určené místo (u rodinných domů k nádobě
na směsný komunální odpad, ve žlutých pytlích).
Proč pytlový sběr?
Tímto krokem chceme zlepšit dostupnost
třídění a zvýšit tak množství odpadu, které neskončí na skládce, ale bude opětovně využito.
Účast v systému pytlového sběru je zcela dobrovolná. Dosavadní kontejnerový sběr plastů,
papíru, skla a nápojových kartonů bude nadále
zachován ve stejném rozsahu.
Jak se zapojím do pytlového sběru?
Ten, kdo má uhrazený místní poplatek, se
může dostavit na sběrný dvůr, otevřen je od úterý

až neděle od 13 do 17 hodin, kde obdrží dva plastové pytle o objemu 110 l. Pytle je nutné vystavit
k vaší nádobě na odpad den předem nebo v den
sběru do 6 hodin ráno. Později vystavený pytel
nebude odvezen. Interval svozu je 1x měsíčně,
a to vždy první středu každého měsíce. Pytel se
musí pevně zavázat, aby odpad nevypadával!
Co dávat do pytlů?
Třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru,
od šamponu, obaly od kosmetických, pracích
a čisticích prostředků, přepravní folie od PET
lahví, poctivě sešlápnuté PET lahve, kelímky
od jogurtu – nemusí být vymyté, stačí, když budou důkladně vyškrabané.
Nepatří sem mastné obaly, obaly se zbytky
potravin nebo čisticích prostředků, obaly od žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky a podlahové krytiny.

Proč se zavádí pytlový sběr?
Vedení obce chce občanům zjednodušit
třídění plastových odpadů, kterého je v domácnostech nejvíce. Jde o vstřícný krok a o spolupráci v oblasti odpadů. Nechceme jen ukládat
povinnosti, chceme spolupracovat a budeme
rádi za náměty, nápady a vylepšení. Všem nám
jde o pořádek a čisté životní prostředí.
Pytlovaný svoz bude realizován jednou
měsíčně, vždy první středu každého měsíce
v těchto lokalitách: na Kamenci, od značky
Ostravice po most Petra Bezruče včetně přilehlých ulic, ulice od restaurace U Řeky po lávku přes řeku Ostravici (u fotbalového hřiště),
ulice kolem obecního úřadu po kontejner nad
základní školou. Zda bude pytlovaný plast odvážen přímo od vaší nemovitosti a kdy bude zaveden, zjistíte tak, že ve vaší poštovní schránce
naleznete podrobné informace o svozu.

Čistá Odra – svazek obcí – má za sebou desetiletí
Čistá Odra – svazek obcí (dále jen Svazek) –
má za sebou desetiletou existenci. V prosinci roku
2019 uplynulo deset let od prvého nátoku odpadní
vody do čistírny odpadních vod v Ostravici. Tato
skutečnost je vhodnou příležitostí k malému
ohlédnutí za uplynulým desetiletím. Významné
výročí bychom si rádi připomněli následujícími
řádky a pokračováním v některém z dalších čísel
Mikroregionu. První část vyšla v únorovém čísle.
V roce 2005, konkrétně 20. října, došlo k podpisu stanov Svazku. Zakládajícími členy Svazku
byla města Frenštát p. R., Frýdlant n. O. a obce
Ostravice, Kunčice p. O. a Baška. Účelem založení Svazku je ochrana a prosazování společných
zájmů, sdružení sil a finančních prostředků při
prosazování, přípravě a realizaci investiční akce
s názvem „Projekt Čistá Odra“, jehož obsahem je
odkanalizování a čištění odpadních vod na území
všech členských obcí a jehož rozsah a význam
přesahuje možnosti každé ze zúčastněných obcí,
jak se dovídáme ze stanov. Zjednodušeně řečeno, šlo o potřebu sdružit síly, aby záměr mohl být
financován z dotačních prostředků z Operačního
programu SFŽP. Dne 1. ledna 2013 byl podepsán
dodatek ke stanovám a od té doby jsou signatáři
už jen Ostravice a Frýdlant, a tak je to dosud.
Přípravné práce odstartovaly již v roce 2005.
Mezi stěžejní otázky, které bylo třeba vyřešit, byla
volba typu kanalizace (tlaková nebo gravitační), a to s ohledem na tehdy aktuální podmínky
získání finanční dotace na stavbu. Věru nelehký
úkol, a proto laciná vyjádření, že se měla stavět
gravitační kanalizace, nevycházejí z finančních
možností obcí. Dokumentace pro územní rozhodnutí byla vypracovaná v letech 2006 a 2007.
Žádost o dotaci byla na SFŽP předložena, spolu s dokumentací pro stavební povolení, 26. 10.
2007. Rozhodnutí o přidělení dotace bylo Svazku
zasláno 28. května 2008, které obsahovalo i závazný termín realizace v letech 2009–2010. V otevřeném výběrovém řízení na zhotovitele zvítězilo
sdružení firem TCHAS – VOKD. Podání nabídek
se zúčastnilo celkem 7 předkladatelů, jejichž nabídky se pohybovaly v rozmezí 223–249 mil. Kč.
Zvítězila nabídka v celkové hodnotě 230 mil. Kč.
Mimořádnou komplikací, z pohledu financování,
bylo datum podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
k němuž došlo až 4. prosince 2009, tedy po ce-

lých 18 měsících od podání žádosti. V tu dobu
byly již provedeny stavební práce v rozsahu cca
163 mil. Kč. Bylo potřeba vyřešit další financování,
protože podmínkou kolaudace a přidělení schválené dotace byla úhrada dodavatelských faktur,
se splatností 60 dnů. Dále bylo třeba se vypořádat
s „umrtvenými“ finančními prostředky, obsaženými ve změnových listech, jejichž zadržená částka
dosáhla 26 mil. Kč. Nejvýznamnější z nich byla
záměna technologie na Ostravici. Technologie
otevřených výkopů byla změněna na bezvýkopovou, v celkové hodnotě 16 mil. Kč. Pro ilustraci
je třeba zmínit, že hloubka výkopů pro pokládku
potrubí by v některých částech kanalizace na Ostravici dosahovala až pěti metrů pod úrovní stávajícího terénu. Kromě finanční náročnosti by to
znamenalo i rizika následných škod vlivem sedání
terénu se všemi negativními důsledky. S ohledem
na včasné profinancování projektu bylo třeba zajistit investiční úvěr ve výši 20 mil. Kč.
První etapa zahrnovala výstavbu ČOV a hlavních stok z Ostravice a místní části Frýdlant
– Nová Ves. Stoková síť byla vybudována jako
tlaková, což znamená, že odpadní voda se čerpadly přivádí až na ČOV, často proti gravitaci. Tato
forma kanalizační sítě se označuje jako tlaková
kanalizace. Hlavním důvodem pro vybudování
tlakové kanalizace byl fakt, že představuje nižší
investiční náklady. To bylo dáno zejména užitím
bezvýkopové technologie podpovrchových protlaků. Další výhodou technologie protlaků měla
být úspora vyvolaných a souvisejících nákladů
například v minimalizaci
poškození silnic a chodníků. Vedle nesporných
výhod při výstavbě
má tlaková kanalizace
jednu velkou nevýhodu. Náklady udržování
a provoz jsou vyšší než
u kanalizace gravitační,
protože všudypřítomná
čerpadla a další technologie se opotřebovávají.
To vyvolává potřebu
stále častějších výjezdů
k opravám, zvyšuje se
spotřeba
náhradních

dílů a v neposlední řadě se jedná o spotřebu
elektrické energie a údržbu elektrozařízení, které
u gravitační kanalizace zcela odpadají. Zjednodušeně se dá říci, že nižší investiční náklady při
výstavbě jsou vyváženy vyššími náklady na provoz kanalizace. Bohužel, obě položky nejsou
v rovnováze, jak by se snad mohlo zdát. Náklady
na provozování rostou, což je nezvratitelný fakt.
Prvá etapa zahrnovala vybudování kanalizačního
řadu, domovních přípojek a domovních čerpacích
stanic (DČS) v Ostravici a místní části Frýdlant n.
O. – Nová Ves. V této etapě byly vybudovány tři
hlavní stoky. Stoka „A“ přivádí splaškovou vodu
z horní části obce Ostravice. Začíná v prostoru
čerpací stanice EuroOil a je ukončena objektem
nátoku do ČOV. Stoka „B“ přivádí splaškovou
vodu z dolní části obce. Stoka „C 1“ je páteřní stokou v Nové Vsi a přivádí splaškovou vodu z této
lokality do čerpací stanice ČS 1. Jedná se o velký tříkomorový podpovrchový objekt. Je osazen
výkonnou čerpací technologií, která zabezpečuje překonání značného výškového rozdílu mezi
nejnižším bodem sítě (Harcovský most) a vstupem do ČOV. Z čerpací stanice CS 1 pokračuje
stoka „C 1“ jako přivaděč směrem k ČOV. Stavebně je veden ve stejné stopě spolu se stokou
„B“. Na stoku „B“ jsou napojeny přiváděcí stoky,
zatímco na přivaděč, projektem označený jako
„Výtlak“, nejsou napojeny žádné přiváděcí stoky.
Nakonec je třeba zmínit potrubní trasu – odpadní
stoka. Vychází z ČOV a odvádí vyčištěnou vodu
do řeky Ostravice.  (Pokračování v příštím čísle)
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Malenovice

Komunální odpad – kam s ním, co za to a co s tím…

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
březen, první jarní měsíc, se hlásí o slovo a zima, pokud nás ještě v samém závěru nepřekvapí, jako by letos vlastně ani nepřišla. Nebojte se, nemám v úmyslu se zde pouštět do spekulací,
do jaké míry je tato anomálie přirozená či nakolik ji svým chováním způsobilo lidstvo. Ono totiž
lidstvo je samo o sobě pojem velmi sporný, leckdy zavádějící a snadno zneužitelný.
Shodou okolností letošní březen spadá celý do postní doby. Tedy do období, které má člověka
mimo jiné nasměrovat právě k tomu, aby se neschovával za lidstvo, aby šel do sebe. Řada lidí
si proto dává různá postní předsevzetí, která většinou spočívají v odříkání masa, alkoholu, sociálních sítí či jiných požitků.
V tomto čísle Mikroregionu věnujeme poměrně obsáhlý článek nakládání s odpady. Napadá
mě, že by nebylo od věci dát si v této souvislosti letos přesně takovéto předsevzetí. Víc přemýšlet
o tom, kolik odpadu vytvářím a jak s ním nakládám. A jak to můžu zlepšit. Sám za sebe.
Možná je to víc, než být šest týdnů vegetarián či abstinent odstřihnutý od internetu. A možná
nám to pak příroda vrátí tím, že roční období budou zase taková, jaká mají být. Určitě stojí za to
alespoň to zkusit.
Přeji vám krásný březen i celé jaro… 
Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milí rosničkoví přátelé,
nejkratší měsíc v roce utekl jako voda a už
„na dveře klepe“ březen a meteorologické
jaro.
V březnu se můžete v našem centru těšit
na tradiční akce i jednu novinku:
13. 3. navážeme na úspěšnou keramickou
dílničku, tentokrát s názvem Jarní a předvelikonoční dílnička, Sylva již odlévá a vypaluje
ptáčky, kuřátka a zajíčky.
28. 3. proběhne Tradiční velikonoční dílna
pro děti i dospělé, zajistíme materiál, občers-

tvení a dobrou náladu.
30. 3. – 2. 4. proběhne Jarní burza oblečení,
hraček a sportovních potřeb. Pokud máte zájem
o prodej, rezervujte si, prosím, prodejní místo
od 16. 3. na tel. čísle 724 144 368.
Letní příměstské tábory jsou již skoro
všechny obsazeny, poslední volná místa jsou
na Turisťáku II – výlety za poznáním.
Přeji všem malým i velkým slunečné první
jarní dny a dobrou náladu. 
teta Blanka

Tak jako v loňském roce i letos se v březnovém čísle Mikroregionu vracíme k tématu nakládání s odpady. Nastupující jaro přináší s sebou
totiž ideální příležitost zamést si před svým
prahem – a to doslova i v přeneseném smyslu.
A vzhledem k tomu, že do konce března bychom
měli mít zaplaceny poplatky za odpad, neuškodí
jistě připomenout, za co vlastně platíme, jak to
celé funguje a co nás do budoucna čeká.
Pár čísel hned na úvod: Průměrný Čech
vyprodukuje ročně asi půl tuny odpadu. Konkrétně v Malenovicích (při tehdejších necelých
osmi stovkách občanů) se za rok 2018 vyvezlo přibližně 358 tun směsného (netříděného)
komunálního odpadu, další desítky tun pak
představoval bioodpad, velkoobjemový odpad a odpad tříděný, tedy plasty, sklo a papír.
Za likvidaci odpadu zaplatila obec v roce 2018
celkem přes milion korun, z toho za směsný
(netříděný) odpad to bylo téměř 840 tisíc.
Zhruba půl milionu vybrala obec na poplatcích od trvale přihlášených občanů, majitelů
rekreačních chat a podnikatelů. Přes 120 tisíc
získala obec od EKOKOMu, tedy za to, jak třídíme. Téměř půl milionu ovšem musela obec
doplatit z rozpočtu.
Na rozdíl od mnoha jiných obcí nepřistoupily dosud Malenovice k zvyšování poplatků
za odpad. Již řadu let tak platí trvale přihlášení občané 450 korun za osobu a „chataři“ 500
korun za objekt. Otázkou však je, jak dlouho
bude tento stav udržitelný. Připravované změny
v legislativě totiž jednoznačně směřují k výraznému navýšení cen za skládkování netříděného
odpadu. Jednoduše řečeno – čím větší podíl
směsného odpadu, tím dražší likvidace. Každý
další rok se přitom počítá s přísnějšími procentními limity pro tzv. třídící slevu. Pokud bychom
celkové výdaje chtěli udržet na výši srovnatelné
s dneškem, měli bychom už letos vytřídit alespoň 45 % celkového objemu, k čemuž zatím
máme daleko. Pro rok 2022 je dokonce požadováno 60% vytřídění. Velmi reálně tedy hrozí,
že se nám odpad citelně prodraží. Pro konkrétní
představu, může to být až na trojnásobek.

A tady se dostáváme k tomu zásadnímu:
Množství odpadu a jeho strukturu může ovlivnit každý z nás. Svým postojem a konkrétním
chováním tak ovlivňujeme i skutečné náklady
na jeho likvidaci. A tyto náklady pak tak jako tak
musíme zaplatit – buď formou poplatků, nebo ze
společného obecního rozpočtu. Co tedy s tím?
V úvodu zmiňovaný průměrný Čech se
za poslední tři desítky let naučil velice dobře
třídit. Dokonce tak dobře, že bývá ostatním dáván za příklad. Také u nás v Malenovicích se
na první pohled vytřídí hodně. Má to však háček.
Ve srovnání s ostatními obcemi (nejen) Mikroregionu produkujeme stále obrovské množství
odpadu směsného. V rámci Moravskoslezského
kraje a obcí do 2500 obyvatel skončily Malenovice v roce 2018 na 96. místě, zatímco např. Pržno bylo dvacáté, Metylovice čtvrté a Morávka
dokonce v poměru vytříděného odpadu zvítězila.
Jak to změnit? Odpověď není až tak složitá:
Až tři čtvrtiny odpadu končí ve směsné popelnici či kontejneru zcela zbytečně. A za tyto tři
čtvrtiny pak také zbytečně moc platíme. A jak již
bylo řečeno, budeme platit ještě víc.
Kompostovatelný bioodpad – představuje
až třetinu celkového obsahu domovní popelnice.
Dle zákona přitom obec od loňského roku již celoročně umožňuje ukládání biologicky rozložitelného odpadu. V zimním období jsou k dispozici
dva kontejnery, na separačním hnízdě u Šikýřů
a u mostku pod satelitem, v sezóně k nim opět přibydou další dva – u Obecního domu a u Borové.
Řada domácností také využila možnosti pořízení
zahradních kompostérů z dotačního programu.
Papír, plasty, sklo – modrá, žlutá, zelená.
Takhle jednoduché to je. Tyto tři položky tvoří další třetinu obsahu běžné popelnice. A opět zbytečně, protože barevných kontejnerů je po Malenovicích dost. U plastů a papíru jsme navíc od nového
roku zvýšili frekvenci svozu, takže by nemělo docházet k tomu, že by v nich nebylo místo. Přesto
je vhodné plasty i papír před vyhozením sešlápnout či složit a „nevyhazovat vzduch“.
Jedlé tuky a oleje – Novinka z přelomu
roku, černé kontejnery s oranžovým víkem,

slouží k odkládání olejů a tuků z kuchyně, které
nepatří do dřezu, ale ani do popelnice. Pořízení
těchto kontejnerů nám nově ukládá zákon, ale
rozumný člověk jistě nebude pochybovat o jejich užitečnosti. Proč si ničit domovní čističku,
nebo zvyšovat množství směsného odpadu,
když použité jedlé tuky lze dále zpracovat jako
surovinu pro výrobu paliv.
Kovy – jsou rovněž významnou surovinou,
kterou lze velmi dobře, prakticky stoprocentně, recyklovat. V naší obci dosud samostatné
kontejnery na kovy nejsou, ale s EKOKOMem
již jednáme o jejich dodání. Zatím lze hliníkové plechovky od nápojů vhazovat do žlutých
kontejnerů na plasty – Frýdecká skládka si je
dotřídí. Zhruba od května by pak na separačních hnízdech v obci měly přibýt kontejnery,
do nichž bude možné vhazovat i ostatní (nejen
hliníkové) konzervy a kovový odpad.
Ve směsném odpadu by neměly končit
ani baterie, které můžete odevzdat na obecním úřadu. Nebezpečný odpad, stavební suť,
elektrospotřebiče, pneumatiky a další pak
patří do sběrného dvora. Dvakrát ročně svoz
nebezpečného (a objemného) odpadu probíhá
i v obci (aktuálně v sobotu 25. dubna).
Samostatnou kapitolu tradičně představují
velkoobjemové kontejnery na směsný odpad. Ty
mají sloužit k odkládání běžného směsného domovního odpadu, především těm, kteří u domu či
chaty nemají vlastní popelnici. Otázkou je, zda bychom neměli následovat příkladu některých obcí,
jež v současnosti tyto kontejnery nahrazují menšími, které tolik nelákají k zneužití. Kontejnery totiž
rozhodně nejsou určeny na odkládání objemného
odpadu, starého nábytku a podobně – uložení
velkoobjemového odpadu mají občané Malenovic (po předložení občanského průkazu) ve frýdlantském sběrném dvoře zdarma. Do velkých
směsných kontejnerů stejně tak nepatří ani jiný
výše zmíněný odpad biologický (tráva, větve…),
stavební (suť, cihly, desky) nebo nebezpečný.
Není to až tak komplikované. Ale je to důležité. A je to opravdu na každém z nás. Díky, že
o tom přemýšlíte. Díky, že třídíte.

O jarních prázdninách vyrazily děti z Rosničky na horolezeckou stěnu do Ostravy.

informace obecního úřadu
Poplatky za odvoz
a likvidaci odpadů
Připomínáme občanům, že termín zaplacení
poplatků za odvoz a likvidaci odpadu je i letos
do konce března. Částka zůstává i dle nové
obecně závazné vyhlášky stejná a činí pro občany trvale žijící v obci 450 Kč za osobu a rok.
Majitelé rekreačních objektů, kteří v naší obci
nemají trvalé bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt
na rok, přičemž termín úhrady je u nich stanoven do konce června. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok
2020. Upozorňujeme všechny, že neoznačené
popelnice nebudou od 1. dubna 2020 vyvezeny.

Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na 9. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve středu 25.
března od 18 hodin v sále Obecního domu.

Jízdní řád autobusu
S platností od 1. března vydala společnost
3ČSAD nový jízdní řád linky 345 z Frýdlantu

nad Ostravicí do Malenovic. Veškeré časy zůstávají stejné jako v prosincové verzi.

Lyžařské závody
Pokud to počasí dovolí, proběhnou v neděli 8. března v areálu SKI Malenovice obecní
lyžařské závody. Sledujte, prosím, aktuální
informace.

Posezení seniorů
Kulturní komise zve všechny seniory na tradiční posezení v neděli 15. března od 15 hodin
v sále Obecního domu.

Pouť řemesel
Svatojosefská pouť řemesel se uskuteční v sobotu 21. března od 14 hodin v kostele sv. Ignáce na Borové. Po skončení mše svaté jsou
všichni zváni na posezení v Obecním domě.

Rychlostní výstup
dvojic na Lysou
SDH Malenovice pořádá v neděli 22. března
Rychlostní výstup dvojic na Lysou horu. Bližší
informace na facebookovém profilu.

v týdnu od 30. 3. do 2. 4. 2020
•
•
•
•
•

V sobotu 28. 3. od 14 hodin
Zveme všechny na tradiční Velikonoční dílnu.
Přijďte si vyrobit krásné jarní dekorace,
pro děti bude nachystána tvořivá dílnička.
Veškerý materiál bude k dispozici.
K občerstvení bude káva, čaj a perníčky.
Těšíme se.

tety Rosničky

pondělí 30. 3. pouze výkup 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
úterý 31. 3.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 1. 4.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 2. 4.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz: v pondělí 5. 4.
v čase 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 (jindy po tel. domluvě)

Prodávající si prodejní místa rezervují pomocí SMS od 16. 3.
od 8.00 na tel. čísle: 724 144 368.
K prodeji přijímáme pouze čisté a jen mírně obnošené oblečení,
obuv.
Maximální limit pro prodejce je 50 kusů!
Žádáme prodávající, aby dostatečně pevné cedulky na zboží
důkladně připevnili.
Na cennější kousky (nad 500 Kč) obuvi nebo sport. náčiní
doporučujeme napsat inzerát, prodávající budou mít k dispozici
nástěnku k vyvěšení.
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Metylovice
Občanské sdružení Koňské nebe
a Obec Metylovice
Vás zvou na

VÝSTAVU OBRAZŮ
LENKY SCHMIDTOVÉ

Březen 2020

Sokolovnu obsadily pohádkové bytosti
Spousta hudby, tance, smíchu a radosti. Tak
vypadal tradiční Dětský maškarní bál, který se
v naší sokolovně konal 5. února.
Hned na úvod vystoupily mažoretky z místní
základní školy. Za své vystoupení sklidily bouřlivý
potlesk. Pak už přišli na scénu klauni z agentu-

ry Modrý slon. Děti předvedly svá přestrojení.
Na parketu se sešlo několik princezen, různých
bojovníků, pohádkových bytostí i zvířátek. Ukázalo se, že maminky popustily uzdu své fantazie
a spousta kostýmů byla vyrobena doma. O to
větší kouzlo měla, zaujal například kostým myš-

ky, která se chytila do pasti. Děti tancovaly, hrály
různé soutěže a hry. Kdo dostal hlad, mohl si dát
spoustu dobrot, které napekly místní maminky.
Tatínci kvitovali pohádkový výčep a nikomu nic
nescházelo ke spokojenosti. Nechyběl ani oblíbený fotokoutek a na závěr bohatá tombola.

BARVY MÉHO ŽIVOTA

VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA V MUZEU SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽÍ
V NEDĚLI 8. BŘEZNA 2020 V 15.00 HODIN
A POTRVÁ DO NEDĚLE 24. KVĚTNA 2020
OTEVÍRÁCÍ DOBA:

Soboty: 14.00–16.00 hod. a neděle: 14.00–16.00 hod.

Jiný termín možno dohodnout na telefonu 737 345 110 nebo 737 391 989
SOUČASNĚ MŮŽETE SHLÉDNOUT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI

„KOŽANE MĚSTO“,
www.metylovice.cz

Zápisy žáků do 1. třídy
Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice pořádá v pátek 3. dubna
2020 od 14 do 17 hodin v 1. třídě zápisy žáků
do první třídy. Škola nabízí svým žákům individuální přístup v málopočetných třídách, každý
ročník má svou kmenovou třídu. Po vyučování
má k dispozici bohatou nabídku zájmových
kroužků ve školní družině.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky
pro přijetí do první třídy základní školy, a přine-

sou s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz
zákonného zástupce a rozhodnutí o odkladu
školní docházky, pokud bylo v minulém roce
vydáno. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020
šest let.
Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky, přijdou zákonní zástupci s dítětem
k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad
vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

Kladete si tuto nebo podobné otázky? Zajímá vás, jaká je šance, že se na noční silnici
střetnete s létajícím talířem? Děsí vás představa možnosti únosu? Přijďte si poslechnout vědecký pohled na problematiku existence mimozemských civilizací a jejich kontaktu s tou naší.
S Jaroslavem Vrbou, absolventem Slezské
univerzity v Opavě a nyní i zaměstnancem
Fyzikálního ústavu na Slezské univerzitě, se
pokusíme zábavnou formou osvětlit nejen

pravděpodobnost setkání s mimozemšťany, ale
nahlédneme i pod pokličku některých zákonitostí vesmírů, které tyto šance ovlivňují.
Také se podíváme na faktory, které přispěly
ke vzniku života na naší Zemi a porovnáme je
s jinými kouty námi známého vesmíru. Akce se
koná v pátek 13. března v kinosále sokolovny
v Metylovicích. Začátek je v 19 hodin. Pořádá ji
TJ Sokol Metylovice. Vstupné je dobrovolné. Nebojíte-li se, přijďte! Pravda je tam někde venku!

Jsme ve vesmíru sami?

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ METYLOVICE
VÁS ZVE NA SOUTĚŽ ŽELEZNÝCH HASIČŮ A HASIČEK

TFA
METYLOVICE

2020

sobota 4. dubna 2020
v 8:45 zahájení soutěže
v 9:00 start 1. závodníka

areál fotbalového
hřiště v Metylovicích

• MUŽI
• ŽENY
• MUŽI nad 35 let
• ŽENY nad 35 let
10:00 - 14:00 TFA PRO DĚTI
ODMĚNA ZA PŘEDVEDENÝ
VÝKON ZARUČENA.
Rudolf Mališ - historicky nejúspěšnější TFA závodník SDH Metylovice

Přijďte se pobavit a podpořit závodníky TFA!

Bluegrass Theatre se chystá na letní sezónu
V tomto období Bluegrass Theatre ještě spí
zimním spánkem, ale přípravy na letní sezónu
už běží naplno. Informace o chystaném programu a spoustu fotek z minulých akcí naleznete na našem novém informačním webu http://
www.bluegrasstheatre.cz/cz/.
Letos plánujeme osm koncertních večerů a na programu se usilovně pracuje. Máme
přislíbený koncert Roberta Křesťana, tentokrát

ve formaci s Trapery. V jednání jsou i hvězdy
loňské sezóny, skupina Professional Deformation z Prahy, vítěz mezinárodní soutěže na La
Roche Bluegrass festivalu ve Furonu (Francie).
Možná, že zopakujeme koncert skupiny New Aliquot, stříbrné na témže festivalu,
a možná se nám podaří pozvat i skupinu Blueland ze Slovenska, bronzové opět na stejném
festivalu. Kromě nich jednáme s dalšími čes-

kými a slovenskými hudebníky. Domácí kapela
Ptačoroko se kromě organizování akcí bude
také snažit přispět k hudební atmosféře svým
hudebním výkonem. Na webu http://www.ptacoroko.cz/cz/ najdete spousty fotek z hraní.
Další informace najdete na facebooku Bluegrass Theatre a facebooku Ptačoroka. Tam jsou
i krátká videa z živých koncertů a odkazy na video záznamy na YouTube. 
Lukáš Karlický

Žáci zaťukali na dveře ZŠ Komenského
Naši páťáci navštívili 12. února Základní
školu Komenského ve Frýdlantě n. O. Paní
ředitelka nás hezky přivítala, absolvovali
jsme prohlídku celé školy včetně odborných
učeben, jídelny, tělocvičny i družiny.
Pro žáky byla připravena ukázková hodina chemie, pracovních činností a tělesné výchovy. Žáci si pod vedením deváťáků mohli
některé chemické pokusy sami vyzkoušet,
z pracovních činností si přivezli výrobky jako
náramek nebo antistresový balónek a v tělocvičně si dobře zasoutěžili. Děti byly nejvíce
nadšeny z hodiny chemie.

Ivana Kovalová

Začíná sběr
velkoobjemového
a BIO odpadu
S příchodem jara mohou opět využít
lidé služeb sběrny surovin.
Sběr velkoobjemového odpadu se
bude konat v pátek 3. dubna od 14
do 18 hodin a v sobotu 4. dubna od 8
do 12 hodin.
Sběr BIO odpadu nastane v sobotu
4. dubna od 10 do 12 hodin a každou
následující sobotu nebo po domluvě.
Vše v areálu bývalého horního kravína.

krátce z obce
Domácí si zahrají
na hřišti Pržna
Po zimní pauze se fanoušci fotbalu opět
mohou těšit na první zápasy. Nastane ale
změna, naše domácké hřiště bude z důvodu zahájení prací na rekonstrukci tamního
zázemí mimo provoz. Proto se budou domácí utkání odehrávat na hřišti SK Pržna.
První zápas se odehraje 22. března. Naši
borci změří síly s týmem z Janovic.

Přijďte fandit!

Odvoz odpadů
Odvoz odpadů nastane ve středy 4. a 18.
března 2020. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

UFO ABDUCTION
I L L U S T R A T I O N
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Pstruží

Děti si zařádily na karnevalu plném her

Den D, na který se těší děti ze Pstruží skoro
celý rok, propukl ve čtvrtek 20. února. Tělocvična jejich školy doznala radikálních změn.
Všude byly ozdoby a místo na cvičení se proměnilo v krásný kulturní sál. Dětský karneval
tak mohl začít.
Dorazily na něj princezny, upíři, čarodějnice, elfka, malý robot, indiáni, různá zvířátka,
strašidla, duchové a další pohádkové bytosti.
Hudba hrála a rozverní klauni zvali všechny
k veselým tancům a dalším hrám. Za rohem
na všechny čekalo sladké pohoštění. Připraveny byly dobroty, až oči přecházely. Pro hladová dítka byly k dispozici i párky.
Maminky našich dětí si i tentokrát daly záležet a masky byly jedna krásnější než druhá.
Bavily se dobře nejen děti, ale i dospělí.

Obec pořádá pro občany zájezd do Dukovan

Zimní atmosféra alespoň ve třídě

Měsíc únor se nesl ve znamení karnevalového veselení. Ale nepředbíhejme, začněme
hezky od začátku. Protože letošní zima připomíná spíše aprílové počasí, sněhu jsme si
s dětmi moc neužili, a tak ti nejstarší vytvořili
zimní atmosféru alespoň ve třídě – vyrobili
prostorovou „kopii“ Opálené, na které proběhl
lyžařský kurz, kterou doplnili o lyžařský vlek,
bufet a pak už jen stačilo využít fotografií z kurzu a vyrobit si svého lyžaře.
Bylo to velmi pracné, ale výsledek stál za to.
A tak se ve třídě u Květinek mohlo lyžovat sníh
nesníh. Příjemné hudební chvilky jsme strávili
při muzikohrátkách, kde si děti mohly vyzkoušet

i hru na netradiční hudební nástroje, relaxovaly za zvuků tibetských mís při zimním příběhu
a nakonec proběhla bubínková baba. O tom,
jak se v zimě správně oblékat a nepodceňovat
sílu vitamínů v ovoci a zelenině, nám přijela zahrát divadélko populární a u dětí velice oblíbená
komická dvojice veverka Terka a myška Klárka. A tečkou v únorových akcích byl karneval.
Tělocvična se hemžila Elsami, rytíři, dinosaury,
piráty a jinými pohádkovými postavami. Pro děti
bylo připraveno mnoho úkolů a odměnou pak
byla bohatá tombola. Tímto bychom rádi poděkovali rodičům za štědré přispění v podobě věnovaných dárků. 
Lenka Švihlová

Občané se opět mohou zbavit nebezpečného odpadu
Také tento rok mohou občané počítat s tím,
že pro ně obec připravuje sběr nebezpečného odpadu. Bude se konat 23. května od 8
do 8.45 hodin u obchodu a od 8.55 do 9.25 hodin u obecního úřadu. Na závěr bude sběr probíhat na parkovišti Sever, a to v čase od 9.35
do 10.35 hodin.
Na Pstruží bude také přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad, a to v pondělí 18.
května na stanovištích samoobsluha a parkoviště pod Severem.
Mezi nebezpečné odpady patří mazací
a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly
a plechovky od barev a olejů, olejové filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery,
znečištěné hadry, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, zásady, kyseliny, rozpouštědla
a další chemické látky obdobného charakteru,
mořidla, nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, jehly apod.).
Mezi elektrozařízení, která lze odevzdat,
patří pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce,
varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí spotřebiče. Co naopak nepatří mezi nebezpečný odpad
ani elektrozařízení, jsou stavební odpady, in-

fekční odpady, radioaktivní odpady apod.
Do kontejneru na velkoobjemový odpad patří například skříně, ostatní nábytek, koberce,
linoleum, matrace a další odpady, které běžně
vznikají v domácnosti a nevejdou do popelnice.
Vkládat tam ale nesmíte stavební odpad, okna,
eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému odběru.

ZŠ a MŠ Pstruží
hledá nového správce tělocvičny.
Více informací na tel. čísle
732 552 117

Obecní úřad Pstruží zve své občany na výlet. 20. dubna se pojede autobusem do Dukovan. Výletníci si nejprve prohlédnou jadernou elektrárnu Dukovany. Je první jadernou
elektrárnou postavenou na českém území.
V elektrárně jsou čtyři výrobní bloky s tlakovodními rektory typu VVER 440. První reaktorový blok byl uveden do provozu v květnu 1985 a od července 1987 jsou v provozu
všechny čtyři výrobní bloky. V rámci zvyšování účinnosti a využití výkonových rezerv
došlo ke zvýšení instalovaného výkonu z původních 4 x 440 MW na současných 4 x 510
MW.
Po první části zájezdu autobus zamíří
na zámek Jaroměř nad Rokytnou. Rozlehlý
barokní zámek na místě dřívějšího renesančního zámku dali vystavět na začátku 18.
století majitelé jaroměřického panství Questenberkové. V zámku i přilehlé francouzské
zahradě pořádali hudební i divadelní představení. Zámecké divadlo je evropskou raritou.

Památka se pyšní i sbírkou dobových hudebních nástrojů.
Poslední zastávkou bude kozí farma Ratibořice. Ta v současné době chová cca 590
kusů plemene koz bílá krátkosrstá. Chov koz
se řídí pravidly ekologického zemědělství.
Hlavním produktem farmy jsou BIO výrobky
u kozího mléka. Kozí mléko se tam zpraco-

vává v mlékárně, která je součástí farmy.
V mlékárně je vyráběn široký sortiment výrobků od jogurtů až po sýry.
Odjezd od obecního úřadu je naplánován
na sedmou hodinu. Kdo chce na zájezd vyrazit, musí se ale přihlásit na obecní úřad nebo
do cukrárny, a to do 9. dubna. Zaplatit musí
zálohu ve výši 100 korun.

Děkujeme, Víťo…
dovolte mi, abych veřejně poděkoval paní Vítězslavě
Marcaníkové, za dlouholetou činnost v zastupitelstvu obce
Pstruží.
Odešla náhle, bez rozloučení, 18. 2. 2020, ale zanechala
nám nezapomenutelné vzpomínky na společnou spolupráci
rozvoje naší obce, na kterém se velmi aktivně podílela nejen
prací, ale i svými nápady, myšlenkami.
Děkuji Ti, Víťo, byla jsi jako sluníčko, které vnášelo
do nás ten hřejivý pocit bezpečí, souznění při naší společné
práci pro naše spoluobčany.

Za všechny Milan Vaněk
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Únor ve znamení (nejen) masopustu
Po uzávěrce Mikroregionu nás koncem února
ještě čeká zdravovědná přednáška MUDr. Glosové, nicméně i tak lze konstatovat, že se tento
klubový měsíc docela vydařil a byl pestrý jako
obvykle. Úvodem se ještě vracíme na konec ledna, kdy jsme slavili desáté narozeniny.
Kulaté narozeniny
na konci ledna
V podobném duchu a složení jako vloni proběhlo setkání k 10. výročí založení klubu. To se
týká i většiny hostů včetně výpravy ze Zubrohlavy, ale netýká se to televize Polar, která zde
přijela natočit krátký šot. I přes hojnou účast se
podařilo všechny přítomné usadit a po přípitku
jsme trochu vzpomínali, bilancovali a také děkovali. A to hlavně Obci Čeladná za všestrannou podporu, společnosti Čeladná Services
za její šestileté provozování klubu (2010–15),
ale také všem, kteří se různými formami podíleli
a podílejí na životě klubu. Poté jsme přidali pár
srandiček, rozezněly se harmoniky a hlasivky
přítomných a veselo bylo ještě dlouho po „zavírací hodině“. Jasně, 10 let není mnoho (třeba

frýdlantský klub seniorů bude mít za dva roky
šedesátku, takže jsme vlastně ještě v dětském
věku), nicméně jsou to první „kulatiny“, tak proč
je patřičně neoslavit. Ještě jednou díky všem.
Fotománie 2019
Ještě jako volné pokračování oslav jsme se
sešli k promítání fotek a vzpomínkám na akce
v loňském roce a posléze vybrali (demokratickým hlasováním) fotku roku 2019.
Sešli jsme se
Na Rozcestí
Již klasická vycházka skrze „okruh Anny Trefilové“ s cílem v nedaleké restauraci. Méně zdatní
tam došli přímo a po dojemném shledání s „chodiči“ jsme všichni v pohodě poseděli a „pokecali“.
Oblíbený nemluva
Vladimír Renčín
Tak o tomto bravurním umělci, jehož kreslený humor milují celé generace, nám působivě
povyprávěla paní Olga Szymanská, která se
s ním navíc osobně znala. Závěrem nesměla
chybět série autorových vtipů.
Masopust 2020
Poslední únorovou neděli jsme se jako obvykle podíleli na zdárném průběhu masopustního
reje. Sešlo se nás v klubu tentokrát o něco méně
než v minulých letech, nicméně na množství dob-

rot a něčeho ostřejšího to nebylo poznat. Takže
jsme mohli důstojně pohostit pana Masopusta
i s průvodem. Posléze jsme se odebrali pochovat
basu a prožít doznívající atmosféru pohodového odpoledne. Velké díky všem, kteří se podíleli
na nahromadění proviantu k pohoštění průvodu,
totéž pak našim „hosteskám“ a „nalévačům“.
Co nás čeká v březnu
První čtvrtek navštívíme naší „družební“ MŠ
Čeladenská Beruška, kde jsme byli pozváni, týden poté pak trochu opožděně decentně oslavíme svátek žen, v neděli 15. 3. pak společně
s Kulturní komisí obce Čeladná pořádáme pěvecký a klavírní koncert mladých umělkyň Nely
Skarkové a Šárky Chaloupkové v obřadní síni
radnice. Pokračujeme sedmým dílem přednáškového cyklu Na úsvitu českých dějin (J.
Bártová) a poslední čtvrtek březnový program
zakončíme vycházkou k restauraci Kněhyně
(druhý pokus, v lednu pro nemoc zavřeno).
Kompletní program na měsíc březen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně, telefonicky (737 532 227, 731 505 585)

Návštěva Nového Jičína aneb Himlhergotlaudon!

Po uzavření prvního pololetí bylo nabíledni, že máme žáky, kteří jsou hodní, snaživí,
ochotní a vůbec moc fajn, ale na větší pochvalu
nedosáhli, a máme i takové šikulky, kteří by si
zasloužili hnedle několik pochval ředitele školy.
Rozhodli jsme se znovu sáhnout k výjimečnému ocenění formou vzdělávacího zájezdu, tentokrát do Nového Jičína.
Ve středu 12. února vyrazila naše třicetičlenná skupina autobusem s panem řidičem E.
Čajánkem vstříc novým zážitkům. Tak zábavný
program, který pro nás byl připraven v novojičínském návštěvnickém centru, jsme nečekali.
Himlhergotlaudon! – V jedinečné interaktivní
expozici o generálu Laudonovi jsme se dozvěděli, jaký je původ tohoto i dalších jiných zaklení. Teď už víme, kdo byl generál Laudon, co
dělal, jak žil a co pro lidi znamenal. V různých
místnostech expozice jsme mohli zaměřovat
a střílet z děla, vyzkoušet si dobové pušky,
stavět a bourat hranici z polen, prohlédnout si

generála v životní velikosti sedícího na koni,
zkoušeli jsme si dobové oblečení i s parukami
a spoustu dalších věcí. Na závěr jsme, poučeni
poutavou a zábavnou expozicí, hledali kešky.
LAUDONCACHING
Tři rozkazy pro plukovníky
Cestou na bojiště zanechal Generál Laudon
svým plukovníkům tři rozkazy. Jsou tak důležité,
že když je nedostanou, může být ohroženo celé
císařství! Je si toho vědom i sám turecký sultán.
Proto jsou vzkazy zakódovány a každý je rozdělen a pečlivě ukryt na čtyřech místech (keška).
Úkolem posla – hráče – je všechny najít

A tak jsme hledali a hledali a bylo to vzrůšo.
Většina z nás byla úspěšná a vyhrála náramky,
někteří dokonce cínové vojáčky. To ale zdaleka
nebylo všechno. Čekala nás ještě expozice klobouků. Poučili jsme se, jak náročná je výroba
klobouků. Dostali jsme každý malý klobouček,
který jsme si sami ozdobili, a pak jsme si mohli
zkoušet nekonečné množství klobouků nevídaných tvarů a barev. Byl to skvělý výlet! Však se
mrkněte do naší fotogalerie na www.zsceladna.
cz, stojí to za to! 
JS

Změna jízdního řádu autobusu 651 a 657
bez přestupu (přes Tichou do Frenštátu).
Na čelním panelu autobusu bude v horním
řádku uveden název konečné zastávky spoje,
tzn. Kunčice p. Ondřejníkem, točna. Na spodním řádku pak bude uvedeno „a dále do Tiché“.
Spoj 651/13 dojede na točnu v 9.32, takže je
zajištěn také dostatečný čas na přestup na spoj

nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Závěrem přijměte pozvání na naše další klubové akce. 
Petr Bernady

Paní Olga Szymanská o Vladimíru Renčínovi.

Přivítání pana Masopusta.

poděkování
V příjemném prostředí vinárny hotelu Prosper se v sobotu 8. 2. 2020 konal 17. Společenský
večírek MS ODS Čeladná. Jménem sdružení touto cestou děkujeme p. provozní Radce Sukupové a personálu hotelu za poskytnuté služby, výbornou večeři a příjemnou atmosféru celého
večera. Zároveň děkujeme všem hostům, kteří se večírku zúčastnili.

Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová

Kunčice p. O.

Jak připravit dítě na zápis

Kunčice p. O.

Na základě vašich četných podnětů ke zrušení linek jsme vedli opakovaná jednání o obnovení alespoň jednoho spoje s tímto výsledkem:
Na lince 651 bude od 1. března zaveden
spoj č. 13 v 9.15 z Frenštátu, na který navazuje v zastávce Kunčice p. O., točna spoj 657/16

Ti, kteří vydrželi do konce výroční oslavy.

343/13 (na Čeladnou a do Frýdlantu), který odjíždí v 9.42.
Jedná se o jediný kompromis, kterého bylo
možno v současné situaci docílit. Děkujeme
za pochopení a věříme, že znovuzavedení spoje oceníte.

Michaela Šebelová a David Fojtík

Vstup dítěte do školy je důležitým momentem v jeho životě, a to pro více aspektů. V centru pozornosti je samotné dítě, kdy ho posuzují
rodiče, prarodiče, učitelky mateřských škol, dětský lékař a často i široké okolí, v některých případech i pedagogicko-psychologická poradna.
Zápisy do základních škol proběhnou v měsíci dubnu. Představy rodičů o předškolní přípravě jsou velmi různorodé. Od pocitu, že se to
nějak poddá, až po přesvědčení, že by dítě, které jde k zápisu, mělo umět číst, psát a počítat.
„Upřímně, co by ho v té škole pak učili“? Důležité je, aby dítě, které jde k zápisu do školy,
znalo své jméno, příjmení a adresu, kde bydlí. Mělo by umět vyslovovat správně všechny
hlásky i poznat první a poslední hlásku ve slově, což je důležité zejména pro budoucí psaní.
Mělo by zvládnout vytleskávat slabiky, zazpívat písničku či přednést říkanku, umět namalovat postavu, stříhat a držet správně tužku.
Takhle vyjmenovává dovednosti očekávané
v zápisu MUDr. Jana Martincová, autorka prv-

ní a zatím jediné kompletní předškolní přípravy
dítěte pro školu i pro život – „Předškoláčkovy týdeníčky pro chytré hlavičky“. Jde o hravé učení
pro předškoláky s motivačním prvkem v podobě kosmické mapy formátu A 1. Předškolákovy
týdeníčky obsahují čtyři různě zaměřené sešity
s úkoly. Vše je umístěno v praktické složce.
Na knize spolupracovali lékaři, pedagogové,
speciální pedagožka i psycholožka. Publikace
obsahuje více než tisíc ručně kreslených obrázků a byla testována na pětiletých dětech.
Ze své zkušenosti učitelky mateřské školy vím,
že se děti do školy těší. V obou mateřských školách se předškolní děti na zápis připravují velmi
intenzivně a zodpovědně. Nejde však vše nechat
jen na vzdělávacích institucích, je potřeba komunikace rodina x škola. Možná pro některé z vás
byl zrovna tento článek s nabídkou publikace dobrou inspirací, jak zvládnout nejen zápis do první
třídy, ale hlavně úspěšnou školní docházku.

Za obě školky

paní učitelka Naděžda Svobodová

Senior Point Frýdlant n. Ostr.
ve spolupráci se
Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Vás srdečně zve na přednášku

BEZPEČÍ SENIORŮ

NEKALÉ A MANIPULATIVNÍ TECHNIKY
PRODEJCŮ
A JAK SE JIM BRÁNIT
V ÚTERÝ 17. 3. 2020 OD 9 HODIN
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU KUNČICE P. O.
Přednášku povede a na vaše dotazy zodpoví zkušený
lektor Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska z. s.

Vstup zdarma
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Březen 2020
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte abych vás krátce informoval o dění a událostech v naší obci za poslední období. Hned
na začátku bych chtěl navázat na svůj minulý článek, a to s oznámením pro nás pozitivní zprávy,
že dnes se již můžeme pochlubit, že máme vydáno územní rozhodnutí pro stavbu kanalizace
a čistírny odpadních vod v naší obci.
V rámci dalších projektů jsme podali opakovaně žádost o dotaci na lesní techniku, která nám
pomůže při práci v obecních lesích. Také jsme podali žádost o dotaci na workoutové hřiště a žádost o dotaci v rámci programu Stromy dětem. V souvislosti s touto dotací mají rodiče možnost
zasadit si strom života pro své dítě, který mohou označit jmenovkou. V rámci poskytovaných
dotací s Moravskoslezským krajem spolupracujeme na poskytování podpory v rámci III. výzvy
kotlíkových dotací a žádali jsme i o podporu na údržbu a ochranu lesních porostů v obci Janovice.
Určitě stojí za zmínku záměr SDH Janovice opravit loukoťová kola historické hasičské stříkačky, s čímž chceme jako obec být nápomocni.
Určitě bych vám chtěl připomenout, že se blíží konec termínu pro kácení dřevin rostoucích
mimo lesní porosty, a proto pokud máte zájem tyto dřeviny kácet, tak neotálejte prosím s podáním žádostí, abychom toto stihli včas administrovat. Konec doby vegetačního klidu je 31. 3. 2020.
Co se týče společenského života, mám osobně velkou radost z vydařené plesové sezóny
a chtěl bych spolkům a jejich členům poděkovat za přípravu jednotlivých plesů u nás v obci.
Potěšil mě váš velký zájem o zahájení promítání filmů v našem kině (zatím pouze filmů týkajících
se života v našem regionu), kde jsme obnovili kartu kina a budeme dále pokračovat v rozšiřování nabídky filmové produkce i modernizaci našeho kinosálu. Za toto patří dík zejména Lukáši
Pláničkovi a Vaškovi Žižkovi.
Do následujících jarních měsíců vám přeji mnoho sil a elánu.

Svatopluk Běrský, starosta obce

Promítání v janovickém kině

Ve čtvrtek 30. ledna a ve čtvrtek 20. ledna
ožilo promítání v janovickém kině, nacházejícím se v budově Obecního úřadu v Janovicích.
Na obnovení provozu promítání pracujeme
již od minulého roku a chceme, aby tradice
janovického kina, které v minulosti fungovalo
dlouhá léta a těšilo se velké oblibě občanů,
znovu ožila. Z hlediska legislativy a různých
předpisů se nejedná o jednoduchou věc, rovněž i organizačně náročnou, ale nyní jsme již
na dobré cestě k tomu, aby se to povedlo.
Prvním úspěchem byla čtvrteční projekce amatérských dokumentů o lidech žijících
v Beskydech, o lyžování na Lysé hoře, ale také
o regionální kuchyni a obci Raškovice ve spolupráci s Klubem seniorů Janovice. Na druhém

promítání mohli návštěvníci zhlédnout snímek
o Starých Hamrech a lidových tradicích.
Akce byla určena nejen pro členy klubu seniorů, ale pro všechny občany. V hledišti jsme
tak mohli zahlédnout diváky všech věkových
skupin.
Celé promítání trvalo necelé dvě hodiny
a věříme, že se všichni dobře bavili a případně se i dozvěděli nové zajímavosti, které byly
v dokumentech zmíněny.
Velký dík patří panu Václavu Žižkovi, který
zajistil materiály k promítání, a samozřejmě
všem návštěvníkům akce, kteří do kina dorazili.
Na základě prvních pozitivních ohlasů již plánujeme další promítání a věříme, že účast bude
minimálně stejně hojná. 
Lukáš Plánička

Janovice

Tradiční Hasičský bál SDH Janovice

Letos, netradičně v pátek 31. ledna se opět
po roce konal tradiční Hasičský bál.
Jako místo jsme museli alternativně zvolit
hostinec U Toflů na Bystrém, neboť hostinec
Ondráš je již od podzimu 2019 uzavřen a majitelé nám oznámili, že musíme hledat jiný sál
a nebyla u nich žádná alternativa, jak řešení
nalézt. Po všech několika jednáních a variantách se s kapelou a hostincem podařilo termín
sladit. Velký dík pak patří nejen panu Winklerovi, ale všem pracovníkům, kteří vše perfektně
zvládli, byli vstřícní ve všech našich návrzích
a požadavcích a také připravili velmi chutnou
večeři.
Bohužel vše má své stinné stránky. Probíhající chřipková epidemie si vyžádala oběti, řada
občanů, co si koupila lístky, se nemohla zúčastnit, a tak nás bylo jen kolem 85 osob. I tak
byla skvělá zábava, na tanečním parketu jsme
se nemačkali a podle odezvy řady účastníků
plesu byla vyjádřena jejich vysoká spokojenost. Svou roli v tom určitě sehrála skutečnost,
že opět po roce jsme měli objednanou kapelu Stenly Band pana Stavinohy z Vratimova.
Kapela hrála ve čtyřčlenné sestavě (klávesy,
basa, kytara, bicí), v řadě písní se vzájemně
prostřídali a prokázali tak své znalosti v ovládání více hudebních nástrojů. Začátek plesu
byl v 19 hodin, před osmou hodinou večerní
provedl zahájení starosta sboru dobrovolných
hasičů p. Zdralek, přivítal přítomné, poděkoval
sponzorům a popřál příjemnou zábavu. Následně se konalo taneční vystoupení děvčat
ze skupiny Dance 4 Fun ze Střediska volného

času Klíč Frýdek-Místek. Poté už začala taneční zábava, prostřídávána krátkými přestávkami.
Slyšeli jsme jak lidové písně, tak moderní hudbu, včetně známých hitů zahraničních kapel.
Čas od čas se i kytarista pan Martin Stavinoha pohyboval i s kytarou na tanečním parketu. V průběhu tance i přestávek bylo možno
zakoupit lístky do tomboly, její losování začalo ve 23 hodin. Opět jsme celkově vylosovali
cca 120 cen a nutno podotknout, že ceny byly
hodnotné, od různých poukázek, přes balíčky
v ceně několika stokorun, až po hlavní ceny vysavač a japonskou barevnou smart led televizi

v řádech tisíců korun. Taneční zábava trvala
až do třetí hodiny ranní, jak bylo nahlášeno
na obecní úřad. Kdo neměl možnost odvozu
zpět do Janovic, využil dopravu, kterou zajistili hasiči. Na závěr zbývá poděkovat velkému
množství sponzorů, provozovatelům hostince
a členům SDH Janovice, kteří tuto společenskou akci připravili. Velký dík pak patří všem, co
přišli, a také občanům, kteří janovickým hasičům finančně přispěli na jejich činnost a na pořádání plesu. Těšíme se všichni na rok 2021.

Martin Zdrálek

Foto: Veronika Pukowiecová

Janovičtí senioři byli na večírku v Bašce

Na pozvání klubu seniorů Baška se někteří
členové janovického klubu seniorů zúčastnili
v sobotu 8. února přátelského večírku v sousední obci.
Na tomto večírku se každoročně setkávají
členové klubu seniorů z řady okolních vesnic.
Po slavnostním zahájení akce, kterého se ujala vedoucí klubu seniorů z Bašky paní Naisarová, následovala krásné taneční vystoupení
dětí z Frýdku-Místku. Po tomto předtančení
již následovala volná zábava, kdy k tanci, poslechu a dobré náladě hrála hudební skupina
Duo Star. Kromě hudby čekalo na návštěvníky
výborné občerstvení a bohatá tombola.
Za všechny účastníky z Janovic musíme
poděkovat vedení klubu seniorů v Bašce
za velmi příjemný a vydařený večírek, který
se protáhl až do pozdního večera. Děkujeme
tedy za pozvání, dobrou zábavu a dobré pohoštění! 
Václav Žižka

Ondrášovské slavnosti budou 6. června
V sobotu 6. června 2020 se uskuteční
28. ročník Ondrášovských slavností. Tento
mezinárodní folklorní festival proběhne v přírodním amfiteátru Hradisko v Janovicích.
Uvidíte zde domácí soubor Ondráš z Janovic, dětské soubory Ondrášek z Janovic
a Malý Ondráš z Janovic. Kromě nich se můžete těšit na folklorní soubor z Polska a řadu

souborů z regionu.
Během festivalu proběhne doprovodný

program, trh lidových řemesel a večerní zábava s živou hudbou.

Vydařený Dětský karneval na Bystrém
V sobotu 15. února se v sále restaurace
U Toflů uskutečnil tradiční Dětský karneval,
který společnými silami organizují hasiči a sokoli z Bystrého.
Okolo 15. hodiny se sál restaurace začal pl-

nit dětmi v krásných a různorodých maskách,
rodiči, prarodiči a dalšími návštěvníky. Během
odpoledne se na pódiu představil také kouzelník z Janovic. Tanečnice Anička, Pája, Zuzka
a Rozárka děti i dospělé naučily pravý havajský

tanec. Všechny děti po několika hodinách hraní
si a dovádění odcházely domů nadšené a plné
zážitků.
Už teď se těšíme na příští rok!

Text a foto: Lucie Nohlová
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Janovice, Bílá

Březen 2020
z historie

Z historie: Zima včera a dnes

Obec Janovice

STROMY DĚTEM 2020
Vážení rodiče, na jaře letošního roku opět plánujeme výsadbu
stromů života pro děti. Vysazený strom mohou rodiče opatřit
na počest svého dítěte jmenovkou.

•
Výsadba stromů proběhne podél cesty vedoucí z Janovic na
Bystré (za hasičskou zbrojnicí v Janovicích). Přesný termín
akce bude upřesněn.

•
Přihlašovat na akci se můžete emailem na adrese
l.planicka@obecjanovice.cz, telefonicky na 727 962 297 nebo
osobně na Obecním úřadu v Janovicích.

„Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. Únor bílý, pole sílí.“ Velké množství lidových pranostik má souvislost se sněhem. Sníh
měl vždy důležitou roli v životě obyvatel. Není
tedy divu, že si lidé počasí zaznamenávali
a vyváděli z něj předpoklady, které mohly mít
vliv na celý rok. Pojďme nakouknout do obecní
kroniky a udělejme si trochu představu o tom,
jak na tom se zimou byli naší předci.
Rok 1937. Leden byl ve znamení mrazů
bez sněhově pokrývky. Koncem ledna nasněžilo asi 50 cm sněhu. Teplota dosáhla až -18
°C. V únoru se oteplilo a sníh začal postupně tát. Březen byl bez sněhu a duben jenom
s mírnými sněhovými přeháňkami.
Rok 1954. Počasí bylo až do května chladné a deštivé. Výrazné sněhové přeháňky
napadly v květnu. Sníh způsobil opoždění
výsadby brambor a řepy. Výnosy za tento rok
byly velmi slabé a nestačily ani na splnění cíle.
Taktéž výnos obilí byl slabý.
Rok 1961. Leden byl bez sněhu jen s mírnými mrazy. Nejnižší teploty byly mezi 13
až 16 °C pod nulou. V únoru napadlo 10 cm
sněhu, který se chvíli držel. Květen byl deštivý
a chladný. Sucha v létě způsobily velké problémy s vodou. Obecní vodovod nedostačoval
a některé studny byly bez vody.
Rok 1971. Na Vánoce roku 1970 napadlo
až 50 cm sněhu. Ten díky vhodným podmínkám
vydržel až do půlky ledna, kdy přišla obleva
a teplota vystoupla až k 15 °C. V lednu sice trochu sněhu připadlo, ale až na konci toho měsíce

Zahájení revitalizace
sídelní zeleně

Jak jste si již jistě všimli, v únoru začaly
v centru obce probíhat práce na úpravě veřejné zeleně.
V prvotní fázi se jedná především o odstranění současné nevyhovující a přestárlé
zeleně na místech, kde dojde k úpravě a vysázení nových stromů a rostlin.
Na tuto revitalizaci získala obec v 07/2019
dotaci ve výši 2.609.409,34 Kč. Architektonický návrh provedla firma Living in green,
která má s podobnými projekty bohaté zkušenosti. Veškeré zahradnické práce provede na základě otevřeného výběrové řízení

Rok 2006. Na tuto zimu si většina z nás
vzpomene. Napadaný sníh tehdy dosahoval
až 50 cm. Teplota se držela pod bodem mrazu,
takže pro zimu byly ideální podmínky. V březnu přišlo oteplení, které na mnoha místech
České republiky způsobilo povodně. Fotografie hřbitova jsou z 15. února tohoto roku.
Zima má být se sněhem. Doufejme tedy, že
i letos nás ještě zima potěší svou bílou peřinou, která vykouzlí úsměv na tvářích nejen
nejmenším.

Filip Petroš

Foto: Milan Beneš

Milí předškoláci,

firma Strommy company s.r.o.
Úpravy zeleně proběhnou v lokalitě místního hřbitova, před samoobsluhou, v okolí
areálu základní školy a v zahradě bývalé
školy na Bystrém. Kromě vysazování již
vzrostlejších stromů budou vybudovány také
skalky a jiné přírodní prvky.
Samotná realizace výsadby proběhne
v jarních měsících letošního roku a pak bude
následovat dvouletá následná péče. Touto
akcí chceme zvelebit vzhled naší obce pro
následující léta.

Svatopluk Běrský, starosta

blíží se Váš velký den, kdy půjdete k zápisu do 1. třídy. Určitě se už nemůžete
dočkat a také my se na Vás velice těšíme.
Zápis na naší škole proběhne 7. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.
Maminkám a tatínkům připomeňte, ať si s sebou vezmou Váš rodný list a svůj
občanský průkaz.
Tak brzy na viděnou.
Paní učitelky I. stupně

Bílá

Bílanská valaška
V sobotu 22. února se na jižní sjezdovce
uskutečnil jubilejní 20. ročník závodu v obřím
slalomu obyvatel obcí Bílá, Staré Hamry a hostů.
Letošní jubilejní ročník byl obohacen o sjezd
v dobových kostýmech a na historických lyžích
a nelyžařskou kategorii ve sjezdu na čemkoliv. Děti i dospělí si mohli zasoutěžit v různých
disciplínách v rámci animačního programu.
V kategoriích obyvatel Bílé a Starých Hamer
soutěžilo celkem 34 závodníků a v kategorii
hosté 33 závodníků. První tři v každé kategorii
obdrželi medaili, pohár s diplomem a věcnou
cenu. Všichni závodníci byli také odměněni tradiční perníkovou valaškou. Po skončení závodu
následovala diskotéka na sněhu.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli.
Medailové umístění:
Děti do 8 let
1.
Viktor Lang		02:20,42
2.
Šimon Liška		02:24,67
3.
Maxim Liďák		02:35,71
Dívky 9–16 let
1.
Iva Nakládalová		02:05,25
Chlapci 9–16 let
1.
Jan Boháč 		01:55,96
2.
Jan Liška		01:58,41
3.
Daniel Káňa 		02:00,17
Ženy 17–45 let
1.
Veronika Krňová
01:56,37

došlo k poctivé sněhově nadílce. Ta místy čítala
60–70 cm sněhu. Jen díky práci místního JZD
byla sjízdnost silnic v obci zajištěna. V březnu
přišlo oteplení a tím i definitivní konec zimy.
Rok 1981. Celý leden mrzlo. Nejnižší teploty dosahovaly až -16 °C. Sněhová pokrývka
se držela celý měsíc. Na začátku února došlo
k mírnému oteplení. Netrvalo ale dlouho a brzy
teploty opět klesly pod nulu. V březnu byl ještě
občas sníh a teploty na nule. Zajímavý byl duben, kdy na Velikonoční neděli klesla teplota
na -8 °C. Vlivem toho omrzly pupeny stromů
a neurodilo se skoro žádné ovoce.

jubilea
Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody k jubileu přejeme paní Matyldě Kaňokové,
Ludmile Kvasniakové, Jiřině Velčovské, panu
Jiřímu Foldynovi, Jaromíru Kožuchovi, Oldřichu
Kočvarovi, Marcelu Štrychovi, všem z Janovic,
a panu Milanovi Piškulovi z Bystrého.
Obec Janovice

akce v měsíci březnu
Badmintonový turnaj – sobota 21. března
od 13.30 v tělocvičně ZŠ Janovice
Bližší informace o akcích naleznete na
www.obecjanovice.cz nebo informačních
vitrínách na autobusových zastávkách.

Bílá

Očkování psů
proti vzteklině

2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

Pavla Langová		02:06,78
Monika Boháčová
02:07,47
Muži 17–45 let
Tomáš Kubačák
01:46,89
Radomír Pelc		01:59,48
Michal Blažek		02:07,47
Ženy nad 45 let
Eva Tořová		02:34,48
Dana Petriková		02:58,66
Muži nad 45 let

1.
2.
3.

Ladislav Krňa		01:59,70
Tomáš Večeřa		02:15,25
Jan Boháč		02:21,14
Hosté
1.
Ivan Barabáš		01:42,82
2.
Jan Kutáč		01:43,48
3.
Jiří Pirochta		01:43,94
Kompletní výsledkovou listinu najdete
na webových stránkách obce
www.obecbila.cz.

Dne 25. dubna 2020 proběhne hromadné
očkování psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
10.00 Domovjanka
10.15 Zámeček
10.35 Hlavatá
11.00 Konečná točna
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině
monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti
vzteklině) provádí jedenkrát za dva roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička
a cena očkování je 100 Kč za psa.

Divadelní představení v Divadle
Antonína Dvořáka v Ostravě
Opera „Lazebník sevillský!!!“
v Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě.
24. 3. 2020 od 18.30.
Prosíme zájemce o vstupenky na představení,
nechť svůj zájem nahlásí na obecní úřad,
tel. 558 690 020, 724 045 337,
e-mail: ou@obecbila.cz

Přehled bohoslužeb
na měsíc březen
8. 3. 2020 – 2. neděle postní:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
15. 3. 2020 – 3. neděle postní:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
22. 3. 2020 – 4. neděle postní:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
29. 3. 2020 – 5. neděle postní:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30
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Březen 2020

Kultura, inzerce

Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN 2020

Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN Pozvánka na objevné výstavy Zdeňka Hudečka a Jaroslava Homolky
Do
neděle 29. 3.

Výstava obrazů Jany Tkáčové

HLEDÁNÍ…
Kulturní centrum

úterý 3. 3.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 DŘEVĚNÍ PTÁČCI
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 5. 3.
19.00

Divadelní představení – VYPRODÁNO
VYSAVAČ
Bohumil Klepl v jedinečné komediální ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči
z nákupního centra.
velký sál Kulturního centra

Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, který si nedávno připomněl padesát let své existence, se připomíná
záštitou nad dvěma výstavami svých čestných
členů. Akce slouží zároveň jako propagace
spolku, který má v našem regionu řadu členů
a další jsou vítáni.
5. března v 17 hodin bude v Národním domě
ve Frýdku-Místku zahájena výstava Návraty
krásy významného slováckého autora Zdeňka
Hudečka (1938). Po absolvování UMPRUM
v Uherském Hradišti se velmi rychle dobral

čtvrtek 12. 3. JABLÚČKO A SAKURA 2020
18.00
Japonsko-české setkání s klasiky klavírní a vokální hudby
sál ZUŠ
čtvrtek 12. 3. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
EKVÁDOR A GALAPÁGY
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
čtvrtek 12. 3. DEGUSTACE VÍNA VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK MIKULOV
18.00
Rezervace na emailu alvitone.vinoteka@seznam.cz
Na Harcovně
pátek 13. 3.
19.00

PLES GYMNÁZIA TGM
velký sál Kulturního centra

sobota 14. 3.
19.00

FOTBAL BÁL 1. BFK
velký sál Kulturního centra
Vstupenky v ceně 150 Kč možno zakoupit v TIC.

neděle 15. 3.
16.00

Divadlo pro děti
PIRÁTSKÁ POHÁDKA
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.

pondělí 16. 3. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
úterý 17. 3.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 JARNÍ VĚNEC Z PROUTÍ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
čtvrtek 26. 3. Přednáška Milana Jeglíka
18.00
OKO ZEMĚ
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
pátek 27. 3.
20.00

FRÝDLANTSKÁ RETRO TANČÍRNA
velký sál Kulturního centra
Vstupné 130 Kč, vstupenky možno zakoupit v TIC.

neděle 29. 3.
18.00

Koncert
HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA
velký sál Kulturního centra
Vstupné 450 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

úterý 31. 3.
Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
Připravujeme:
čtvrtek 7. 5.
19.00

Talk show
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Zábavný pořad plný improvizace, historek hostů, písniček a odpovědí na zapeklité
otázky. Vystoupí Jakub Kohák a David Kraus.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

pondělí 18. 5. Divadelní představení
19.00
DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora. Hrají – Martin Zounar,
Martina Randová, Martin Kraus a Daniela Šinkorová.
velký sál Kulturního centra
Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit v TIC nebo na místě.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

své malířské řeči. Evidentně je poznamenána
vlivy šedesátých let, kdy se uplatnila po létech
sorely výtvarná zkratka, informel, surrealismu
a další styly, které obohatily mladé autory. Tematicky ve svém díle vyjadřuje svůj obdiv jevům, které tvoří korunu života: přírodě, ženě,
hudbě, která jej provází jako nejvěrnější motiv
celý život. S donquichotskou vytrvalostí se
věnuje tématu „krásy“, o které každý sní, ale
kterého se často umělci i diváci bojí, aby nebyli
považováni v dnešní skeptické a posměvačné
době za staromilce. V posledních letech překvapil obrazy s folklorními náměty. Možná je to
moudrostí věku, kdy si umělec, když ohmatá
vše kolem sebe a pustí se i do světa fantazie,
uvědomí, že je někde zakořeněn, že to genius
loci je silnější v jeho naturelu, než si připouštěl.
Originálním způsobem připomíná úprkovskou
tradici v moderním pojetí s náměty slováckého
a valašského folkloru.
Od 19. března mohou přátelé umění navštívit výstavu nedávného jubilanta Jaroslava
Homolky na výstavě Krajiny a lidé. Zahájení
bude v Muzeu Beskyd v 17 hodin. Umělce
už známe z několika výstav ve Frýdlantě n.
O. Rodák z Příbrami (1939) zakotvil po studiích na Univerzitě Palackého v Olomouci trvale ve Frýdku-Místku. Při pedagogické práci
se soustavně věnoval kresbě, malbě krajiny,
figurální kompozici, volné a užité grafice (oblíbil si suchou jehlu, litografii, dřevoryt, linoryt)
a ilustraci. Ilustroval řadu knížek a bibliofilských
tisků, zvláště svého kolegy na škole básníka

Frýdlantské japonsko-české setkání
Japonsko-české setkání s klasiky klavírní
a vokální hudby je úplné znění motta 4. pokračování projektu Jablúčko a sakura, který
od roku 2005 v nepravidelných intervalech organizuje sbormistr Pěveckého sdružení ECHO
Josef Melnar.
„Po japonsko-českém setkání klavírní a vokální hudby v roce 2005, klavírní a symfonické
hudby v roce 2008 a setkání s lidovou písní
v letech 2011 a 2012 se díky mé spolupráci
s ECHEM rád vracím k vokálnímu setkání,”
prozradil Melnar.
Spoluzakladatelkou projektu je japonská
klavíristka, vysokoškolská pedagožka a prezidentka Mezinárodní společnosti Bohuslava
Martinů pro Japonsko paní Yukiko Sawa.
„Paní Sawa se hlavně díky studijnímu pobytu v České republice, kdy se u profesora Josefa Páleníčka zdokonalovala ve hře na klavír,
stala velkou příznivkyní a propagátorkou české
hudby. Doslova si zamilovala našeho Janáčka,
Dvořáka a Martinů, které intenzivně propaguje
také v Japonsku,” upřesňuje Melnar.
Paní Sawa si pro letošní koncertní spolupráci na projektu přizvala svého synovce Akariho Sawu, který se ve svých 12 letech chystá
přesvědčit i české publikum o svém velkém
talentu.
„Dramaturgie koncertů bude obsahovat sólová vystoupení všech protagonistů i společná
provedení skladeb českých a japonských autorů. Celý program již od začátku roku pilně nacvičujeme,” dodává sbormistr ECHA.
Vlastní realizace projektu proběhne v první
polovině března. Stěžejní koncertní část bude
zakončena koncertem ve Frýdlantě nad Ostravicí 12. března v 18 hodin v Koncertním sále
ZUŠ Leoše Janáčka. Na programu jsou také
besedy ve školách a setkání se zájemci o japonskou kulturu.
Velvyslanectví Japonska v České republice převzalo nad projektem Jablúčko a sakura

2020 Čestnou záštitu a udělilo mu také Akreditaci v rámci oslav 100. výročí vztahů mezi
Japonskem a Českou republikou.

Vlasta Tomášková

Pozvánka na film „Tajemství Zlatohradu“
V hlavní roli: FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Film odehrávající se ve Frýdlantu nad Ostravicí a okolí.
Film, v němž účinkují výlučně děti a obyvatelé Frýdlantu a okolí.
Film natočený Frýdlanťanem pro vás.
Chcete vidět Frýdlant z ptačí perspektivy?
Máte chuť sledovat malé školáky z Frýdlantu,
jak odkrývají podivné tajemství? Máte chuť vidět své známé před kamerou?
Přijďte se podívat na rodinný příběh se směsí tajemna, dětského přátelství, vtipu a napětí.
Jednoho dne potká malý Tomáš na tenisových kurtech dívenku, která mu svěří svůj stěží
uvěřitelný příběh o tom, že žije sama a že se o ni

stará pouze pejsek a její starší sestra Eliška. Překvapenému Tomášovi však stačí pouze říci, že je
ze Zlatohradu a náhle zmizí. Zůstane po ní jenom
zvláštní spinner, který roztáčí kolo pátrání po zmizelé dívce. Tomáš se svými kamarády začíná tajemnou dívku hledat. Ukazuje se však, že to není
vůbec jednoduché. Parta malých detektivů musí
při svém pátrání překonávat řadu překážek, musí
prokázat svou kuráž, nebojácnost a důvtip.
Vydejte se s našimi malými detektivy po Frýdlantu a okolí a prožijte s nimi tento letní příběh.
Možná i vás překvapí, kolik malebných zákoutí
se v našem městě a okolí nachází.
Nenechte si ujít rozluštění záhady tajemné
dívky a jejího Zlatohradu.

Frýdlantští smaltéři vystavují
Pod názvem Není smalt jako smalt vystavují
členky Dílny uměleckého smaltu ve Frýdlantě
nad Ostravicí v Galerii ZŠ Pod Sovou ve Frýdku.
Na výstavě se sešly tři umělkyně, které objevují
návštěvníkovi různé výtvarné polohy, které smalt
ve své variabilitě umožňuje. Jana Hradilová
vychází z krajinářských motivů, které v různé
formě stylizuje a promítá do symbolické krajiny
silné osobní citové zaujetí. Marcela Lukavská

je proslulá svými dekorativními kompozicemi,
hrou tvarů a smyslem pro detail. Iva Urbancová
překvapila zajímavými existencionálními kompozicemi využívajícími motiv lidské tváře. Malá, ale
působivá přehlídka potrvá do 13. března a ukazuje výrazné osobnosti, které vychází z kolektivu DUS ve Frýdlantě n. O. Jistě provokuje také
k tomu, aby si zájemci práci se smaltem v dílně
vyzkoušeli na pravidelných workshopech.  Ká

B. Pavloka. Námětově čerpá z milovaných
z jižních Čech a Šumavy, které znal ze svých
prázdninových poutí dokonale a rodného Příbramska. Už na vysoké škole se na plenérech
setkává s krajinou Valašska a Beskyd, které si
oblíbil, a objevil také půvab Palkovických hůrek. Hlavně s malířem Holáčkem procestoval
kus Slovenska a nemalý podíl v jeho tvorbě
mají i Krkonoše. Významnou součástí díla je
také jeho pozdější figurální tvorba inspirovaná
existencionálními náměty, biblí i rodinou. Obě
výstavy, zaštítěné PSPVU ve Frýdku-Místku,
jistě obohatí kulturní program regionu. 
kb
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PRO VÁS PŘIPRAVILA:

Umění komunikace: Čtenářská výzva

zdravé vztahy

Renata a Radim Syřinkovi, beseda

3.3. v 17.30, knihovna

Cestování
přírodní medicínou

Vilma Bujoková, úvodní povídání

přečtěte knihu podle zadání

Noc s Andersenem
3.4., akce pro děti, knihovna

Registrace zdarma

noví čtenáři, kteří přijdou

23.3.-27.3. budou mít
registraci na rok 2020 zdarma

k cyklu o uzdravování duše a těla člověka

deskových her
10.3. v 17.00, knihovna Týden
9.3.-13.3.,v otevírací době knihovny

Kvízový večer Den Země
týmová vědomostní hra
pro dospělé, s malým občerstvením i cenami

12.3. v 17.30, knihovna

výstava prací dětí z MŠ Janáčkova

Udělení titulu „Čtenář roku 2019“

Přehled nejčtenějších knih roku 2019

Cvičení paměti

Počítačové kurzy

17.3. v 17.30, knihovna

Wi-Fi zdarma

Komiksový workshop

Možnost rezervace míst na akce

workshop v Národním týdnu trénování paměti

13.3. v 8.00 a 10.00 hodin, pouze pro ZŠ

www.knihovnafrydlant.cz

Individuální výuka na počítači

Besedy pro děti z MŠ a ZŠ
℡558 606 301,

knihovnaFnO

Březen 2020
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Březen 2020

Inzerce

Čištění střech
Likvidace řas mechů a plísní
Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.
Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

Okna Dveře
Fasády
●

NÁTĚRY STŘECH
A FASÁD

Střechu, nebo fasádu vždy důkladněo čistíme,
odmastíme, napenetrujeme a provedeme
kvalitní nátěr.

Tel: 730 508 310

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz
POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

www.barvadomova.cz

Pro inzerci volejte

603 249 743
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