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Monte Čupelo v obležení Lachů
MIKROREGION – I letos se v pravé poledne na Silvestra sešli Laši i Lašky z celého okolí na Monte Čupelu – lašském Řípu,
jak je nazýván největší kopec Metylovické
hůrky.
Ze všech stran – od Metylovic, Pržna, Frýdlantu i Hodoňovic sem proudily davy lidí –
pěšky, na koních, se psy, hloučky známých,
neznámých, kteří se chtěli poslední den v roce
setkat s lašským králem či se jen tak projít
v krásném slunečném mrazivém dni a netradičně přivítat příchod nového roku.
A v pravé poledne zněla v podání lašského
krále Zdeni Viluše I. lašská hymna, přidávali se
všichni Laši, kteří ji znají. Poté už král pronášel
svůj novoroční projev z vrchu Čupek, „…kaj

kejsik Praotec Ĺach předkuv našich přived v tu
našu gryfu krajinu, kera fajnu medovinu a aji
chmelovinu oplyvo a buh hojnosti Radegast ji
požehnal,“ vzpomenul několik údajů z historie
Zdeňa Viluš I.
„Za tych veľa rokuv sme přežili všecko zle,
tuž něbujme se, přežijeme včil aji tu hromsku
migraciju ludi z teho arabského svjeta. Všecko dobře dopadně, gdyž buděm držeť pokupje
a něněcheme se nikym balamuntiť a rozeštvavať,“pokračoval král ve své novoroční řeči.
Nakonec na zdraví všech připil „fajným lašským liguerem“, aby v nás byla síla po celý
nový rok 2016 všechny problémy zvládat.
Na improvizovaném podiu ještě pronesli
novoroční pozdrav starostové okolních vesnic,

Závěrečný turnaj Mariáš Tour 2015
MIKROREGION – V neděli 29. listopadu
se za účasti 36 hráčů v příjemném prostředí kachlovými kamny vytopené společenské
místnosti Obecního domu v Malenovicích
uskutečnil závěrečný turnaj série Mariáš
Tour 2015 v trojkovém voleném mariáši.
Po třech kolech z něj vyšel jako vítěz Miroslav Šálek z Pržna, na druhém místě se
umístil Oto Myslikovjan z Nové Vsi a jako
třetí skončil Stanislav Koloničný z Kunčiček
u Bašky. Po skvělé večeři ze zvěřiny, kte-

rou připravil organizátor turnaje Mirek Saidl,
proběhlo také vyhodnocení celé série Mariáš
Tour za rok 2015. Za celý letošní rok se turnaje zúčastnilo 52 hráčů. Celkovým vítězem
se stal Radim Žižka z Janovic, na druhém
místě se umístil Miroslav Šálek a na třetím
Jan Fuciman z Nové Vsi. V pořadí již pátý
ročník Mariáš Tour 2016 bude zahájen v restauraci U Toflů na Bystrém 17. ledna ve 14
hodin. Pokud máte rádi Tuto zábavu, přijďte
se pobavit mezi nás.

Dotace na výměnu kotlů
BESKYDY – Moravskoslezský kraj
vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky
dotačního programu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji na podporu
výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech, jehož cílem je motivovat majitele nevyhovujících zdrojů
tepla k výměně za ekologičtější a tím
ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji.
Žádosti o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě (osobně na podatelně nebo poštou) v období od 1. února 2016
do 29. dubna 2016.
Předmětem podpory je výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě
za kotel na pevná paliva emisní třídy 5+, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo či
instalace solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu teplé vody.
Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných v seznamu podporovaných
výrobků (veden SFŽP). Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“ energetickými opatřeními.
Výjimky jsou u objektů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti (budova v klasifikační třídě energetické náročnosti „C“ a lepší) nebo je současně podána
žádost v programu Nová zelená úsporám.

Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
Výše podpory: (závisí na typu nového
kotle a území, na němž dochází k výměně)
70 % způsobilých výdajů v případě kotle spalujícího pouze uhlí.
75 % způsobilých výdajů v případě
kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle.
80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo kotle na biomasu
(obnovitelné zdroje energie).
Podpora může být o 5 % navýšena v případě, že je výměna kotle realizována v obci,
která byla Střednědobou strategií (do roku
2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.
Podpora bude u každého projektu fyzické osoby navýšena o 5 % z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje (v případě
schválení v ZK).
Podpora může být dále navýšena v případě, že příslušná obec, na jejímž území
dojde k výměně zdroje vytápění, schválila
navýšení podpory o další procenta nebo
pevnou částku. Výše podpory se aplikuje
na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální
výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč.
Více informací najdete na www.lokalni-topeniste.cz

lidé se občerstvovali z nabízených pochutin
nebo z domácích zásob. Poté se pomalu začali
rozcházet do všech stran. Asi nejvíce se jich
odebralo směrem k Hodoňovicím, kde mnozí
zavítali do hostince U Čendy na skvělou zelňačku či jiné tekuté občerstvení. Pobavili se,
zazpívali si, zatancovali na sále hostince při
muzice M. Cyruse a J. Kokeše.
Za okny už byla dávno tma, když hudba přestala hrát, několik hloučků lidí ještě diskutovalo
a rozmýšlelo se, kam dál, jak pokračovat v silvestrovských oslavách. Snad každý si našel
ten svůj způsob, jak vesele prožít ten poslední
den starého roku a přivítat ohňostroji a barevnými světlicemi nový rok 2016. Tak ať je pro
všechny Lachy příznivý!  Dajana Zápalková

Dobrovolníci zjišťovali, kolik se v lesích
povaluje elektra, chtějí navrhnout řešení
BESKYDY – Počítače, telefon, varná
konvice i nefunkční zastřihovač na vousy. To jsou předměty, které našli loni
ochránci přírody ze spolku Čisté Beskydy ve Frýdlantě nad Ostravicí, když
sbírali odpadky. Společně s městem
chtějí najít způsob, jak přimět veřejnost
víc třídit odpad.
Monitoring je projektem spolku Čisté
Beskydy. Má zmapovat, kolik vysloužilého
elektra se povaluje v jedné z nejvíc obydlených a navštěvovaných částí Beskyd.
Průzkum organizoval spolek ve spolupráci
se společností Asekol, která se recyklací vysloužilého elektra zabývá. „Jedná se
o pilotní projekt, který v příštím roce rozšíří
do dalších částí Beskyd. Nápad zaměřit se
na konkrétní místo co nejdetailněji se zrodil
už na jaře při velké uklízecí akci v horách.
Našli jsme spoustu elektrospotřebičů, které
se dají třídit. Nechápali jsme, proč se chce
někomu vláčet s počítačem do potoka, místo, aby ho hodil do sběrné nádoby. Usoudili
jsme, že je buď málo sběrných kontejnerů
anebo špatná osvěta,“ říká předsedkyně
spolku Čisté Beskydy Kateřina Piechowicz.
Nejproblematičtější místa jsou podle ní
taková, kde je vysoký porost a kam se dá
přijet automobilem. „Nejvíc nálezů se ukrývalo podél řeky Ostravice a taky v okolí
chatových osad na Ondřejníku. Uprostřed
lesa jsme našli například krabici s použitými vypínači a zásuvkami. U Ostravice se
zase povalovalo torzo starého televizoru
nebo varná konvice. Spousta vysloužilého
elektra ale může být součástí stavebního
odpadu, jako například zářivky nebo kabely, za jehož recyklaci nechtěl kdosi platit
a vyvezl ho sem se vším, co obsahoval,“
vyjmenovává.
Dobrovolníci své nálezy zvážili, zapsali
a odvezli do místního sběrného dvora. Celkově našli necelých 60 kilogramů elektra.

Nevíte, kam vyrazit v zimě na výlet?
Poradí vám noviny Beskydy tourist info
BESKYDY – Vždy před zimní a letní sezónou se mohou návštěvníci Beskyd setkat
s oblíbenými turistickými novinami Beskydy

tourist info, které nabídnou kompletní turistické informace od Jablunkovska až po Valašsko.
V zimním čísle najdou čtenáři opět tipy
na to, kam vyrazit na lyže, běžky nebo nějaký zimní výlet v Beskydech. Noviny přinášejí
ale také spoustu užitečných informací jako
přehled kulturních a sportovních zařízení,
kalendář akcí na půl roku, jízdní řády skibusů nebo rozhovor s Jiřím Stejskalíkem, který
byl hlavním koordinátorem výstavby nové
Bezručovy chaty na Lysé hoře.

Noviny vyšly v nákladu 20.000 ks a na jejich vydání spolupracovaly tři subjekty: Beskydské informační centrum Frýdek-Místek,
p.o., Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. a Regionální
rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.
Jako tradičně jsou k dostání ZDARMA
v turistických informačních centrech v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, ve vybraných ubytovacích zařízeních a střediscích
a na turisticky zajímavých místech v Beskydech.

Město dělá, co může, vše je o lidech
Podle starostky Frýdlantu Heleny Pešatové obec předchází skládkování třeba
tak, že spolupracuje se specializovanými
firmami nebo neziskovými organizacemi
zabývajícími se zpětným odběrem odpadu.
Charitativní organizace ADRA rozmístila
na území města kontejnery na sběr šatstva.
ASEKOL zase červené kontejnery na drobné elektrospotřebiče, které se nacházejí
na ul. Bezručova, Janáčkova a Harcovská.
„Bohužel se tyto kontejnery často stávají předmětem zájmu zlodějů elektra, kteří
je převracejí a poškozují. Už delší dobu
hledáme způsoby, jak jim to znesnadnit.
V současnosti máme přislíbeno, že tyto
kontejnery budou vyměněny za nové typy,
které již nelze tak lehce převrhnout a poškodit,“ vysvětluje Helena Pešatová.

(Pokračování na str. 2)

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy
měla většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších
alespoň na chvíli zastavit kolotoč všedních dní naplněných prací, povinnostmi a starostmi a snad i ohlédnout
se za starým rokem, a už vstupujeme do roku nového
s letopočtem 2016.
Nezbytným momentem pro další posun je zhodnocení
uplynulého roku. Jaký tedy byl ten loňský a co vše se
podařilo? Rok 2015 nepatřil mezi ty, ve kterých jsme
mohli sledovat, jak se nám město mění před očima. Byl
obdobím, kdy jsme se zaměřili zejména na projektovou
přípravu, zpracování dokumentací a mapování efektivních příležitostí, které má přinést
toto nové programové období, kde vyhlašované výzvy mají již takřka dva roky zpoždění.
V novém roce se konečně splní přání části obyvatel Nové Dědiny na vybudování nového
vodovodního řadu. O spoluúčast formou dotace jsme požádali ministerstvo zemědělství.
V závěru roku došlo k postupnému vyhlašování výzev na zateplování objektů v majetku
města, nicméně u mnohých z nich musí předcházet nezbytné stavební úpravy. Po dokončení nákladné a náročné rekonstrukce jižního křídla Střediska sociálních služeb, bývalého
kláštera, nás letos čeká výstavba výtahu v tomto objektu a další stavební úpravy sociálního zázemí. Díky dalším získaným dotacím je středisko vybaveno novými polohovacími
postelemi i vozovým parkem.
Nově zrekonstruované Kulturní centrum má za sebou rok své existence. Vzrostl počet
akcí, které se v něm pro všechny generace konají, přibylo i těch, při nichž ožívá naše
náměstí. Všeobecně také stoupl počet nových sportovních aktivit, „zelenou“ dostaly sportovní hry. Letní tropické počasí zlomilo rekordní počty návštěvnosti koupaliště. V plném
proudu je řešení problematiky haly Sport i společnosti Termo Frýdlant n. O., s.r.o. Podíleli
jste se na vytvoření Strategického plánu rozvoje města, začátkem roku dojde k veřejnému projednávání nového územního plánu města. Nemalým úspěchem je obnovení
vydávání Frýdlantských novin.
A jaký bude rok 2016? Rozvojový a investiční. Nadále budou pokračovat práce na připravovaných projektech. V létě hodláme rekonstruovat ulici Janáčkovu, pokusíme se
být úspěšní v čerpání dotací, a to např. na rozšíření kapacity MŠ Janáčkova, pořízení
kamerového systému, vybudování hřiště u ZŠ TGM, zateplování našich objektů aj.
Přála bych si, abychom se i v dalším roce setkávali při různých kulturních, sportovních
i společenských událostech a i nadále pokračovala dobrá spolupráce mezi městem a občany.
Dovolte mi, abych vám jménem pracovníků úřadu a i jménem svým popřála v novém
roce pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Ať se vám splní všechna vaše přání a předsevzetí!

Helena Pešatová, starostka města
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A byly v roce 2015 Vánoce?

Asistent prevence kriminality
Od srpna tohoto roku se můžete ve městě
Frýdlant nad Ostravicí a jeho místních částech Lubno a Nová Ves setkávat se zaměstnancem města, který má na vestě nápis „Asistent prevence kriminality.“
Tuto pozici vytvořilo město z důvodu různých negativních jevů, např. protiprávního
jednání některých jedinců (i dětí), nepořádku v okolí školních a sportovních zařízení
ve městě, nekázně dětí na přechodech pro
chodce a dalších.
Hlavním cílem zřízení této pozice je zvýšení pocitu bezpečí občanů, pokles přestupků
proti občanskému soužití a proti veřejnému
pořádku.
Co je hlavní náplní tohoto zaměstnance?
Bude především preventivně působit a upozorňovat na negativní jevy ve městě, předávat
informace o protiprávním jednání Policii ČR
a s touto aktivně spolupracovat, kontrolovat
stav dopravního značení ve městě, v okolí
škol a dalších míst, dohlížet nad bezpečností dětí na přechodech pro chodce ve městě
v době příchodu, popř. odchodu dětí do/ze
školy a v blízkosti škol, nad dodržováním čistoty zvláště na veřejných prostranstvích apod.
Také je připraven na spolupráci s občany
města. Jsou mu předávány k prověření podněty občanů, o kterých následně informuje
odpovědné orgány města a městského úřadu
tak, aby přijatá opatření směřovala ke zvýšení
bezpečí občanů ve městě a jeho okolí.
V současné době se Asistent prevence
kriminality zaměřil na každodenní asistenci
u přechodů pro chodce na ul. Hlavní, která je
velmi frekventovanou ulicí, přes kterou v ranních hodinách přechází mnoho školáků na ZŠ
na ul. Komenského, dále dohlíží na přechod
pro chodce, který je situován před křižovatkou u sochy „Partyzán“ a dále působí u křižovatky ZŠ T. G. Masaryka, kde byla v ranních
hodinách vždy velmi nepřehledná dopravní

situace. Můžeme konstatovat, že přítomnost
asistenta prevence kriminality na těchto exponovaných místech je velmi potřebná a řidiči své, někdy až nerozumné chování mění
a začínají dodržovat dopravní značení a jsou
ohleduplnější k našim chodcům (vždyť se jedná převážně o jejich děti a jejich bezpeční při
cestě do školy).
S asistentem prevence kriminality se naši
občané mohli setkat také při pořádání různých akcí pořádaných městem, popř. odbory
městského úřadu, např. v souvislosti s konáním „Trhu lidových řemesel“ na náměstí v srpnu 2015 „Dne sociálních služeb“, který se konal v září 2015 v prostorách Kulturního centra
a v prostorách před MěÚ, sportovní akce „B7“,
která byla zahajována právě v našem městě
v prostorách Kulturního centra a na parkovišti
před MěÚ – a zde spolupracoval s Policií ČR
při organizování dopravy ve městě.
Kromě výše uvedených akcí pracuje tento
pracovník na zjišťování nových černých skládek, předává informace ohledně zničených
dopravních značek, které následně řeší příslušný odbor MěÚ, upozorňuje pracovníky
příslušných odborů na poničené lavičky, různé překážky na chodnících a cestách, kontroluje prostranství, kde se mohou shromažďovat problémové osoby.
S odstupem času 5 měsíců můžeme konstatovat, že zavedení pozice asistenta prevence kriminality ve městě má pozitivní dopad jak v bezpečnosti dětí, které každodenně
docházejí do škol, tak také v oblasti zjišťování
negativních jevů ve městě, které jsou dále řešeny. Další úvahy o rozšíření počtu asistentů
prevence kriminality ve městě jsou v tuto chvíli předčasné a závislé na mnohých faktorech,
jedním z nich jsou i finanční možnosti města.
Ing. Renata Šigutová, vedoucí odboru
vnitřních věcí a obecního živnostenského
úřadu

Dobrovolníci zjišťovali, kolik se v lesích
povaluje elektra, chtějí navrhnout řešení


(Pokračování ze str. 1)
Lidé se chtějí vyhnout poplatkům
Během sběrné akce našli dobrovolníci
v přírodě nejen elektro, ale například pneumatiky nebo staré gauče. „Viděla jsem asi čtyři,
některé už pomalu splývaly s přírodou,“ říká
jedna z dobrovolnic Ladislava Skuplíková.
Starostka Pešatová vysvětluje, že například gauče a jiný nábytek nejsou ve sběrném
dvoře zpoplatněny. „Občané města, včetně
majitelů chat a chalup na našem území, mohou sběrný dvůr využít bezplatně k odkládání
elektra, nebezpečných odpadů, biologicky
rozložitelných odpadů a objemného odpadu.
To jsou například skříně, matrace, kočárky
a podobně. Stavební odpady, například okna,
stavební suť, lze odevzdat do sběrného dvora za úplatu po dohodě s provozovatelem,“
upřesňuje.
A to je zřejmě ten problém. „Když někdo
rekonstruuje starý dům, tak má hromadu odpadu, kdy část je stavební suť a část tříditelný
materiál. On ví, že by strávil půl dne přebíráním a odvozem, ale stejně by se zbavil jen
malé části hmoty. Nestojí mu to za to a radši
vyveze na skládku vše,“ myslí si Piechowicz.

Frýdlant se o osvětu snaží, jak umí
Přestože se ochránci přírody ze sběru
nevrátili s prázdnou, zaslouží obyvatelé Frýdlantu palec nahoru, neboť oproti některým
jiným městům v kraji jsou zdejší ilegální úložiště odpadu relativně malá. Helena Pešatová
spolupráci s Čistými Beskydami kvituje. „Spolupráci vítám a rádi v ní budeme pokračovat.
Osvěta je moc důležitá. A že není zbytečná,
dokazuje fakt, že se Frýdlant umístil již třetím
rokem na prvním místě v soutěži O keramické sluchátko. Tu již pátým rokem vyhlašuje
kolektivní systém ASEKOL ve spolupráci
s Moravskoslezským krajem. Soutěž hodnotí
výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele,“
vysvětluje.
Frýdlant nad Ostravicí navíc odstartoval 1.
října sběr jedlých olejů a tuků.
Nalezené elektro:
televizor, 2 ks počítačů, nefunkční laptop,
termostat, rozbité zářivky, pojistky, domovní
světla, 3 m elektrokabelu, zastřihovač vousů, varná konvice, autorádio, část mobilního
telefonu, baterie, hodinový strojek, zásuvky,
vypínače a drobné elektro.

Ptáte se, proč s otazníkem? No, kdybychom to brali podle počasí, asi bychom řekli:
Nebyly! Naštěstí se však tyto svátky neřídí
tím, co nám připravuje Matka příroda, ale
oslavou narození Ježíše Krista, a tudíž můžeme odpovědět: Vánoce 2015 byly. A nechyběl ani advent, čas příprav a těšení se
na nejkrásnější svátky v roce.
Pro žáky ZŠ TGM se prosinec nesl
v předvánoční atmosféře na každém kroku.
Ať už to byla účast na městském adventním
jarmarku u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu, kde si mohli návštěvníci pořídit
lákavé dekorace všeho druhu vyrobené našimi žáky, tak i sám vánoční jarmark, konaný přímo v prostorách naší Tégeemky. Konal se ve čtvrtek 10. prosince 2015 a předčil
všechna očekávání. Úžasná nálada, neskutečné množství ozdob a vánočních výrobků,
tradiční cukrárnička. To vše připravili žáci
společně se svými učiteli, rodiči a kolegyněmi ze školní družiny nejen pro své nejbližší,
ale také pro širokou veřejnost. Mezi množstvím příchozích nás potěšila i návštěva vedení města v čele s paní starostkou Helenou
Pešatovou, panem místostarostou Davidem
Pavliskou, vedoucí odboru školství a kultury
Ivou Lichnovou a paní Evou Eschingerovou,
jejichž slova chvály byla velmi milým oce-

něním naší práce. Zájem o výtvory předčil
očekávání. Po třech hodinách bylo až na pár
zbylých drobností vyprodáno!
Kromě výše zmíněných akcí se škola
prezentovala i na jevišti. Již poněkolikáté
u stromečku zazpívala frýdlantská Chasička, jež má vánoční svátky a následná vystoupení nejraději. I tentokrát „chasičkové“
děti převedly pásmo vánočních písní, básní
a tanců.
Zlatým hřebem folklorních aktivit na naší
škole byla dvě folklórní vystoupení ve dnech
15. a 16. prosince 2015 s názvem „Jak nebeští anjelové zpívajou…“ V prvním zmíněném termínu Chasička hrála a zpívala
pro městské Středisko sociálních služeb,
ve druhém vystupovala v novém Kulturním
centru města Frýdlant nad Ostravicí. Na jevišti mohli diváci vidět scény z Betléma,
jesličky s Ježíškem, děti převlečené za andílky a mnoho dalších zajímavých momentů.
Ozývaly se lidové koledy v podání menších
i větších dětí, úspěšná byla i „muzička“, kde
nechyběly flétny, housle a nově i cimbál.
Ve velkém sále se na jevišti setkala Chasička s frýdlantskou Chasou, ve které vystupují
jak děti, tak dospělí. Tento milý host velmi
zpříjemnil atmosféru večera a vzájemná
spolupráce se jistě bude rozvíjet i v budouc-

Chasička má mezi koledníky i početné mužské osazenstvo.

nosti. Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí, že tyto soubory celoročně podporuje.
A co by to byl za advent bez školních
kulturních zážitků?! Tak například šesté
a sedmé ročníky si užily pohádkový muzikál
Mrazík v Divadle Jiřího Myrona, ti nejstarší
zase navštívili filmové představení s názvem Everest v kinosále Kulturního centra
Frýdlantu nad Ostravicí. Nejmenší prvňáčci
si zajeli do loutkového divadla na „Štědrý
den malého Jakuba“, celý 1. stupeň zhlédl filmové představení Hotel Transylvánie
2. Ani v letošním roce nechybělo společné
zpívání koled v chrámu sv. Bartoloměje, kdy
své spolužáky hrou na varhany doprovodil
talentovaný žák 5. C Filip Kobělka.
A pak byly Vánoce. Děti se rozešly
na prázdniny, aby společně se svými rodiči oslavili nejen svátky pokoje a klidu, ale
také přivítaly nový rok 2016. Ten nám hned
na začátku přinese připravovaný Den otevřených dveří, který se v ZŠ T. G. Masaryka koná ve čtvrtek 14. ledna 2016 v době
od 7.50 do 11.30. Pro budoucí prvňáčky
a jejich rodiče je připraven Zápis do 1. tříd.
Koná se v pátek 5. února 2016 v době od 13
do 17 hodin. Na obě akce jste srdečně zváni, těšíme se na vás!

lg, jš

Děti nabízejí své výrobky na jarmarku v ZŠ TGM.

Ve Frýdlantě schválili rozpočet na rok 2016
Hlavním bodem 7. zasedání zastupitelstva
města Frýdlantu nad Ostravicí, konaného 16.
12. 2015, bylo hlasování o rozpočtu, který
jeho členové přijali. Rozpočet na rok 2016 počítá s příjmy ve výši 173 330 tis. Kč a výdaji
ve výši 181 163,8 tis. Kč. Financování příjmy
ve výši 8 152,9 tis. Kč a financování výdaje
ve výši 319,1 tis. Kč. Celkem (Příjmy – Výdaje
= 0.) Nejvyšší hodnotu příjmů roku 2016 tvoří
daňové příjmy ve výši 110 385 tis. Kč.
Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši
129 836 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši
52 630 tis. Kč.
Kapitálové výdaje představují náklady
na tyto akce:
„Zpevněné plochy náměstí TGM + úprava
ul. Janáčkovy“ ve výši 10 mil. Kč v rozsahu
realizace 1. a 3. etapy, které obsahují nové
zpevněné plochy (chodníky) na náměstí TGM,
veřejné osvětlení, sadové úpravy a rozšíření

komunikace, ul. Janáčkova včetně nových
parkovacích míst a chodníku a oplocení hřiště
ZŠ TGM.
„Odstavná plocha na ul. Poštovní ve Frýdlantě n. O. – parc. č. 333/3, k. ú. Frýdlant
n. O.“ ve výši 1,1 mil. Kč u České pošty, pro
odstranění dlouhodobého problému s nedostatkem odstavných míst pro klienty, zaměstnance ČP s. p. a uživatele bytů přilehlých
bytových domů. Zahájení realizace bude
předcházet provedení přeložky VN a NN společností ČEZ a. s., která v současné době
zabezpečuje zpracování jejich projektové dokumentace.
„Vodovod Nová Dědina – vodovodní řad
Za Čeladenkou I. a II. etapa“ ve výši 6 mil.
Kč představující výstavbu vodovodu od závodu BESKYD přes ul. SNP na Novou Dědinu
přes vodní tok Čeladenka. V této souvislosti
uvádíme, že Město podalo žádost o poskytnu-

tí finanční dotace na tuto stavbu v rámci programu vyhlášeného MZe, žádost byla přijata
a v případě schválení bude možné obdržet
od poskytovatele 50 % uznatelných finančních
nákladů.
„MŠ ul. Janáčkova – stavební úpravy“
ve výši 8 mil. Kč představující zateplení obvodového pláště a střechy včetně rekonstrukce
podlahy ve třídě „Sluníčko“.
„MŠ Nová Ves – nástavba a zateplení“
ve výši 2,9 mil. Kč, které mimo zateplení stěn
a podstřešního prostoru představují také nástavbu nad terasou, venkovní únikové schodiště a vnitřní stavební úpravy pro instalaci
malého nákladního výtahu pro výdej stravy
ve 2. NP.
„Rekonstrukce střechy a zateplení hasičské
zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí“ ve výši 3,1
mil. Kč a příprava včetně realizace „Zázemí
hřiště SDH Lubno“ ve výši 1 mil. Kč.
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Studenti gymnázia v Toulouse
Ve dnech 7.–13. prosince se devět studentů Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí
za doprovodu ředitelky školy Petry Schwarzové a vyučující francouzského jazyka Soni
Macurové zúčastnilo jazykového a vzdělávacího pobytu na partnerském gymnáziu
Toulouse Lautreca v jihofrancouzském Toulouse. Tato cesta byla financována z výzvy
č. 56 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Týdenní program studentů byl obsáhlý
a moc volného času si neužili: dopoledne
chodili s francouzskými spolužáky do školy,
vyučování bylo ve francouzštině. Čeští studenti měli tak jedinečnou příležitost pracovat
nejen v hodinách francouzštiny, ale i fyziky,
matematiky, zeměpisu, angličtiny a španělštiny. Po obědě o čtyřech chodech (předkrm,
hlavní chod, salát, dezert) ve školní jídelně
prozkoumávali Toulouse a večery trávili
ve francouzských rodinách, u kterých byli
ubytováni.
Během pobytu v Toulouse navštívili uni-

kátní románskou baziliku svatého Sernina, gotický jakobínský klášter s palmovým
žebrovím a nádhernou klášterní zahradou
a taky Nový most ze 17. století vedoucí přes
řeku Garonnu, která Toulouse protéká. Bohužel do Capitole, překrásné budovy z 16.
století a sídla radnice a divadla, se kvůli probíhajícím volbám dovnitř nedostali. Avšak
procházku ke Canal du Midi, průplavu vybudovanému v 17. století, který spojuje Atlantský oceán se Středozemním mořem a je
zapsaný na Seznamu světového dědictví
UNESCO, si nenechali ujít.
Studenti si rovněž užili Cité d´Espace
neboli Města kosmonautiky, kde si mohli
do jednotlivých exponátů vlézt a vyzkoušet
si např. chůzi po Měsíci, trenažér vesmírné
stanice MIR či reálnou raketu Sojuz. Jejich
pozornost přitahoval model rakety Ariane 5
ve skutečné velikosti, součástí výstavy byla
přednáška v planetáriu. V Muzeu Aeroscopia by zaplesalo srdce každého leteckého
nadšence. Přední místa mezi asi 50 exponá-

ty tu zastávají symboly leteckého průmyslu
jako Concorde, Airbus A300B, transportní
letoun Super Guppy a všechna tato letadla
bylo možné prohlédnout si i zevnitř.
Poslední den pobytu se studenti vydali vlakem do Carcassonne, středověkého
pevnostního města obehnaného hradbami,
a rovněž zařazeného na Seznamu památek kulturního dědictví. V Carcassonne jako
kdybyste vstoupili do pohádky. Je tu starý
hrad obehnaný hradbami Chateau comtal,
románsko-gotická bazilika svatého Nazaira
z 11. století a spousta romantických uliček
a zákoutí.
Pro všechny to byla úžasná zkušenost,
pro některé dokonce první let letadlem
a především hodně nových poznatků ze
života francouzské školy a společnosti.
Pedagogové gymnázia využili této cesty
k navázání spolupráce s francouzským gymnáziem, která by měla vyústit ve společný
projekt Erasmu+.
Soňa Macurová, vyučující francouzštiny

Z činnosti Komise pro občanské
záležitosti ve Frýdlantě n. O.
Mezi aktivity města Frýdlant nad Ostravicí
již dlouhodobě patří blahopřání k životním
jubileím. Vedení města má velký zájem pokračovat v této tradici blahopřát občanům
města, kteří dosáhli významného životního
jubilea, jako výrazu úcty k nim a má zájem
se s těmito občany nadále setkávat.
Proto byla v lednu letošního roku usnesením rady města zřízena komise dle Zákona
o obcích – „Komise pro občanské záležitosti“
(dříve SPOZ), jejíž náplní je uskutečňování

návštěv občanů-jubilantů při dovršení životního jubilea 80, 85 let a více. Členové této
komise každý měsíc navštíví v průměru 25
našich občanů, kteří v daný měsíc dovrší své
významné jubileum. Seznam členů komise
je uveřejněn na webových stránkách města.
V případě, že občan má zájem o zařazení do seznamu jubilantů, je nutné, aby
prostřednictvím formuláře „Souhlas se zpracováním osobních údajů z důvodu zařazení
do seznamu jubilantů a případným zveřej-

Vánoční mariášový turnaj na Nové Vsi
V neděli 27. prosince se sešli mariášoví
hráči v restauraci Na Nábřeží na Nové Vsi, aby
změřili své síly v přátelském mariášovém turnaji. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů z okolních
vesnic.
Nejlepší formu tentokrát prokázali místní
hráči. Zvítězil Lukáš Myslikovjan z Nové Vsi,
na druhém místě se umístil Zbyněk Novák
z Malenovic a jako třetí opět místní Jan Fuci-

man. Po odehrání všech her jsme si pochutnali
na dobrém guláši z místní kuchyně. Všichni
účastníci byli s akcí velmi spokojeni a již se těší
na zahajovací turnaj série Mariáš Tour 2016,
který se bude konat v neděli 17. ledna 2016
ve 14 hodin v restauraci U Toflů na Bystrém.
Všichni, kdo mají rádi tuto hru, jsou srdečně
zváni.

Miroslav Šálek

něním v místním tisku“ poskytl údaje k tomu
nezbytné a vyslovil souhlas s jejich užitím.
Formulář si každý občan (i rodinný příslušník
jubilanta) může vyžádat na Městském úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí, u p. Andrey
Fryčové, ul. Hlavní 139, č. dveří 107, nebo
u člena komise, který bude mít formulář pro
občana připraven k vyplnění a podpisu při
osobní návštěvě a dále je možno si formulář
stáhnout z webových stránek města v rubrice „O městě“ / Jubilanti. V případě souhlasu
bude údaj o jménu a příjmení, popř. věku
uveden ve Frýdlantských novinách a Mikroregionu, které vycházení jednou měsíčně.
Budeme velmi potěšeni, pokud členy komise budete moci přijmout, protože to jsou
právě ti, kteří vám, jubilantům, rádi popřejí
a popovídají si s vámi, přinesou vám nové
informace o dění ve městě a o novinkách,
které se týkají jak vás, tak všech občanů
města.

Odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Vyhlášky k místním poplatkům
Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí na svém zasedání dne 16. 12. 2015 také
schválilo a vydalo obecně závaznou vyhlášku č.
7/2015, o místním poplatku ze psů, a č. 8/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tyto obecně
závazné vyhlášky nabyly účinnosti dnem 1. 1.
2016.
Zásadní změnou u místního poplatku ze psů
je změna sazby poplatku, která se nově stanoví podle trvalého pobytu držitele psa a druhu
stavby, v němž je pobyt hlášen. Nová vyhláška zrušuje rozdělení území města na „centrum“
a „mimo centrum“ a zavádí se jednotné sazby
pro celé území města, vč. místních částí. Splatnost poplatku ze psů zůstala zachována, tj.
nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního
roku; činí-li poplatek více než 500 Kč za kalendářní rok, pak ve dvou stejných splátkách vždy
nejpozději do 31. 3. a 31. 10. příslušného kalendářního roku.
Sazby místního poplatku ze psů od 1. 1. 2016
činí za prvního psa, jehož držitel má trvalý pobyt
nebo sídlo v domě s více jak třemi byty, částku
1.000 Kč, za psa, jehož držitel má trvalý pobyt
nebo sídlo v ostatních domech, částku 300 Kč

a za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí částku
200 Kč. U poplatku za druhého a každého dalšího psa téhož držitele se sazba navyšuje o 50 %
sazby za prvního psa.
U místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů se od 1. 1.
2016 mění sazba poplatku a splatnost, ke změnám dochází i v osvobozeních a úlevách od placení poplatku.
Sazba místního poplatku od 1. 1. 2016 činí:
- pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba 884 Kč,
- pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt 700 Kč,
- pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt a která v příslušném kalendářním roce
dosáhne věku 70 let nebo je starší 70 let věku
350 Kč,
- pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý
pobyt a která v příslušném kalendářním roce dosáhne věku maximálně 6 let 350 Kč.

Splatnost místního poplatku je stanovena jednou ročně, a to nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku (platbu poplatku je možno
platit v období leden–červen postupně podle finančních možností poplatníka tak, aby do 30. 6.,
tj. do termínu splatnosti, byl celý roční poplatek
zaplacen).
Připomínáme poplatníkům, že nebudou před
termínem splatnosti rozesílány složenky. Platbu
místních poplatků lze provést bezhotovostně
převodem na účet města (variabilní symboly
z roku 2015 zůstávají v platnosti, tj. začínající
na 1340….), hotově na pokladně Městského
úřadu Frýdlant nad Ostravicí, příp. si můžete
vyžádat u správce místního poplatku složenku.
S aktuálním zněním výše uvedených obecně závazných vyhlášek je možno se seznámit
na internetových stránkách města Frýdlant
nad Ostravicí www.frydlantno.cz, nebo přímo
na Městském úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí
(např. vývěska finančního odboru v budově čp.
139, ul. Hlavní).
Finanční odbor MěÚ, Frýdlant nad Ostravicí

Zlatou nebo diamantovou svatbu
můžete oslavit v Janáčkově síni
V životě každé rodiny je několik významných událostí, které si zaslouží naši pozornost
a úctu.
Komise pro občanské záležitosti města
Frýdlantu nad Ostravicí nabízí občanům města možnost uskutečnění slavnostního obřadu
u příležitosti výročí jejich společného manželského života, např. zlaté nebo diamantové
svatby.
Žádáme tímto občany našeho města (popř.
jejich rodinné příslušníky), kteří budou mít zájem uskutečnit slavnostní obřad v Janáčkové
síni ve Frýdlantě nad Ostravicí a připomenout

si tak své významné jubileum a společné roky
soužití, nechť tuto skutečnost nahlásí na Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí, odbor
vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, paní
Haně Němcové, DiS., na tel. č. 558 604 114,
nebo paní Andrei Fryčové, tel. 558 604 113.
U těchto pracovnic úřadu se také dozvíte další
potřebné informace k samotnému obřadu.
Budeme se těšit na setkání s vámi a vašimi
rodinnými příslušníky při realizaci vašeho velkého a významného dne.
Odbor vnitřních věcí
a obecní živnostenský úřad

mojemesto@frydlantno.cz
– nová e-mailová adresa města
Je v okolí vašeho domu, u kontejnerů a popelnic, na cestě, v parku, nepořádek? Kontaktujte
nás! Není opakovaně odklizen sníh z cest a chodníků? Kontaktujte nás! Chcete sdělit další
pozitivní i negativní poznatky zjištěné na území města Frýdlant nad Ostravicí a jeho částí Nová
Ves nebo Lubno? Využijte k tomu určenou novou e-mailovou adresu mojemesto@frydlantno.
cz.
Všemi vašimi podněty se budou zabývat zodpovědní pracovníci města a na každý podnět
vám odpovíme. Stačí, když využijete možnosti zaslání fotografie inkriminovaného problému
s popisem místa zjištění (ulice, číslo popisné nebo jiné označení místa) a zašlete na e-mailovou adresu mojemesto@frydlantno.cz přímo ze svého mobilního telefonu, popř. využijte jednoduše novou e-mailovou adresu pro zaslání informací prostřednictvím e-mailu ze svého osobního počítače. Ve spolupráci s vámi, vážení spoluobčané, budeme společně pečovat o vzhled
našeho města a jeho místních částí.

Vedení města děkuje za vaše informace.

Žáci IV. A. se zapojí do projektu
Humanizace Domova pro seniory
Dne 10. 12. 2015 se žáci IV. A. ze Základní školy Komenského s třídní učitelkou
paní Mgr. Zdenkou Segetovou přišli podívat
k nám do Střediska sociálních služeb s cílem seznámit se s projektem Humanizace
Domova pro seniory, který realizujeme spolu s Městem Frýdlant nad Ostravicí a Švýcarskou konfederací od roku 2012.
Požádali jsme je, aby v rámci projektu při-

pravili výtvarná díla s tematikou „Co Frýdlant
spojuje se Švýcarskem“. Jejich díla budou
vystavená na Dni česko-švýcarské spolupráce v příštím roce. Žáci nás mile překvapili
obrovským zájmem, s jakým si vše prohlídli,
ale i krásnými dárky, které pro naše seniory přinesli. Věříme, že se k nám budou rádi
vracet!

Zuzana Poppek

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci listopadu 2015 oslavil svá životní
jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Otilie Mikesková, 85 let
paní Marie Nováková, 89 let
paní Jaroslava Majerová, 89 let
V měsíci prosinci 2015 oslavil své životní
jubileum a dal se zveřejněním svůj souhlas:
pan Miloslav Fajkus, 87 let

Informace k vyřizování občanských
průkazů a cestovních dokladů
Blahopřejeme
všem oslavencům

Sdělujeme občanům města, že úřední dny na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí na úseku
občanských průkazů a cestovních dokladů jsou nejen v pondělí a ve středu (8.00 – 11.00 a 12.00
– 17.00), ale rovněž ve čtvrtek (8.00 – 11.00 a 12.00 - 14.00).
Doporučujeme využít k vyřizování dokladů právě čtvrteční dny z důvodu kratší čekací doby
na přepážkách.
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
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Leden 2016
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2016. Dovolte mi, abych vám
na jeho počátku popřál hodně zdraví, štěstí, úspěchů a aby to byl
rok úspěšný jak pro vás, tak pro vaše blízké, známé a kamarády.
Ani se to nezdá, že už je to rok, co jsme plánovali úkoly pro rok
2015. Troufám si říct, že se nám podařilo převážnou většinu těchto úkolů splnit. Mezi největší akce patřilo zateplení mateřské školy a změna vytápění na tepelné
čerpadlo, ale také dlouho očekávaná výstavba nového chodníku od školky kolem krajské komunikace. Průběžně probíhaly práce na novém územním plánu obce, kdy bylo schváleno Zadání
územního plánu a následně provedeno výběrové řízení na jeho zpracovatele. Během loňského
roku byly zahájeny i komplexní pozemkové úpravy v obci Lhotka, kdy v prosinci bylo svoláno
úvodní jednání, kde byla vysvětlena podstata těchto pozemkových úprav a byl zvolen sbor zástupců pro jednání se zpracovatelem. V prvních měsících letošního roku čeká zastupitele obce
nelehký úkol, a to je příprava nového rozpočtu obce, který bychom chtěli schválit na březnovém
veřejném zasedání zastupitelstva. Vzhledem k nízkému rozpočtu obce bude nutné nasměrovat
finance tak, aby byly prospěšné pro celou obec. Určitě je toho hodně, co bychom chtěli v obci
vybudovat a vylepšit. I proto byl vypracován Program rozvoje obce Lhotka na rok 2016 až 2022,
který byl v prosinci schválen na veřejném zasedání zastupitelstva a je zveřejněn na internetových
stránkách obce. Doufáme, že se nám k jeho naplnění podaří získat i nějaké finance z dotačních
výzev a některé jeho body se nám podaří začít plnit již v letošním roce. Věřím, že letošní rok bude
pro vás i pro nás zastupitele rokem dobrým a že společnými silami přispějeme ke zvelebení naší
obce, aby se tady dobře žilo nejen nám, ale aby se do Lhotky každý rád vracel. Na závěr bych
chtěl jen připomenout, že dveře na obecní úřad jsou pro vás vždy otevřené, ať potřebujete radu,
nebo máte různé náměty či připomínky pro práci zastupitelů. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Česko zpívá koledy
Ve středu 9. prosince se obec Lhotka
již podruhé zapojila k celorepublikové akci
„Česko zpívá koledy“. Tentokrát jsme se sešli
u nově zateplené budovy mateřské školy.
Tón koled udávala Schola Rosnička pod
vedením manželů Tesarčíkových, kteří společně s houslistou Filipem Krpcem tvořili
hudební doprovod, folklorní soubor Pilky
a lhotečtí zpěváci. Společného zpěvu vánočních koled se zúčastnilo bezmála 200 lidí.
Po zpívání koled se většina účastníků pobavila při svařáčku (pro děti byl připravený čaj)
a vánočně naladěni se pomaličku rozcházeli
ke svým domovům. Věříme, že se z předvánočního zpívání koled ve Lhotce stane pěkná
tradice. 
Z. K.

Lhotecké sportovní Vánoce
K vánočnímu času
ve Lhotce už řadu let
neodmyslitelně patří
sport. Hned 25. prosince na Boží hod se
scházejí v sále hostince Pod Ořechem
neregistrovaní stolní
tenisté.
Nejdřív nastoupili
s pálkami žáci do 5
let a byla to oproti
předcházejícím ročníkům slabá účast.
Přišli pouze dva, a tak
se hrálo jen jedno
utkání a v něm zvítězil Jan Fulnek. Věřme, že
v budoucnosti se to zlepší, protože v poslední
době Lhotka zažívá populační boom. Ve starší
kategorii už to bylo lepší, za stoly nastoupilo 16
hráčů a mezi nimi i čtyři, kteří překročili šedesátku. Po několika hodinách a desítkách setů bylo
známo konečné pořadí turnaje. Loňské prvenství obhájil Lukáš Fuchsík. Odehrál velmi kvalitní finálové utkání s Jakubem Fulnekem, který
ukázal, že mu je blízký nejenom fotbalový míč
v Jihlavě a reprezentační jedenadvacítka, ale
také mnohem menší míček celuloidový. Na třetím místě se umístil Jakubův bratr Matěj Fulnek.
Po žácích a dospělých se jejich příjmení objevilo i v poslední kategorii, kdy soutěžily ženy.
Na prvním místě se umístila Jiřina Soliková, 2.
Ivana Fulneková a 3. Eva Novotná. Další den,
26. prosince, patřily stoly tradičně registrovaným

Vydařený vánoční koncert
hráčům. Dorazilo jich 7 a nejlepším byl Tomáš
Šigut. Na 2. místě se umístil Roman Strakoš
a na 3. Jiří Foltýnek. Pochvalu za organizaci
obou turnajů si zaslouží Tomáš Ivánek.
V neděli 27. se v sále Obecního domu konal
Vánoční turnaj v šachu. A zatímco stolní tenisté mají dlouholetou tradici, šachisté, kteří letos
založili oddíl a přihlásili se do okresní soutěže,
uspořádali teprve první ročník turnaje o putovní
pohár. Mezi 14 šachisty byl i nejmladší účastník
– sedmiletý Dominik Závodný a nevedl si vůbec
špatně. Prvním držitelem putovního poháru se
stal Milan Genšerovský, 2. Roman Dybal, 3. Ondřej Závodný a 4. Radim Velička.
Všem sponzorům, kteří pomáhají uspořádat
tyto turnaje, patří velký dík. A plakát už zve turnaj
smíšených dvojic v šipkách 2. ledna 2016. Ale
o tom až příště.
J. H.

K vánočním svátkům v naší zemi tradičně
patří stromeček, kapr, salát. Ve Lhotce už 12 let
také koncert s názvem „Ten vánoční čas“. Letos
se uskutečnil v sobotu 19. prosince v sále Obecního domu před zcela zaplněným hledištěm.
Program na hodinu a půl byl zcela z místních
zdrojů a věkový rozdíl účinkujících byl sedm
desítek let. Úvodní písní Ten vánoční čas naladila cimbálová muzika Jana Pustky tu pravou
atmosféru. Program navazoval postupně podle
věku, a tak začátek patřil děvčátkům a klukům
z mateřské školy, kteří pod vedením učitelek M.
Laníkové a H. Kusinové nacvičili kouzelné pásmo, které vyvolalo v sále bouřlivý potlesk, a to

nejen od těch, kteří patřili do rodin vystupujících.
Tleskali všichni a určitě se mnozí podivili nad
tím, kolik toho pojme dětská hlavička. Po nich
nastoupili školáci, kteří navštěvují soubor Schola Rosnička vedený manželi Tesarčíkovými.
Své pásmo zakončili známou písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí a zpíval s nimi celý sál.
Po Rosničce nastoupily Dorotka Kudělková
a Krista Polachová a na zobcové flétny zahrály
skladby – Pásli ovce valaši, Vzhůru, bratři milí
a Te deum. Pak program nabídl umění světové
úrovně. Za doprovodu manžela Jana zahrála Liselotte Rokyta na panovu flétnu anglické
a holandské koledy a dvě rumunské skladby.

Lhotečtí tak měli možnost slyšet to, co předvádí Liselotte v Kanadě, Švýcarsku, Jihoafrické
republice a v dalších zemích po celém světě.
A bouřlivý potlesk byl díkem za to, že si jejího
umění mohou užít i lhotečtí spoluobčané. Závěrečná půlhodinka patřila folkloru, to je cimbálové
muzice Jana Pustky, folklornímu souboru Pilky
a jejich vánočnímu pásmu. Následovalo losování vstupenek a pak závěrečné finále, kdy celý
sál i s účinkujícími zpíval koledu Narodil se Kristus pán. A jak to ve Lhotce bývá, snad nikdo nespěchal po skončení programu domů a družná
zábava v sále pokračovala ještě dlouho.

J. H.

poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat kulturnímu výboru při obci Lhotka pod vedením
Lucky Krpcové, schole Rosnička a zvláště jejím vedoucím – manželům Jirkovi
a Lence Tesarčíkovým, národopisnému

souboru Pilky, mateřské škole a všem
„dobrovolníkům“, kteří se zasloužili
o zorganizování úspěšných předvánočních a vánočních kulturních akcí v obci.

Zdeněk Kubala, starosta

Svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadů: úterý
12. 1. a 26. 1.
Plesy ve Lhotce
15. ledna, sál obecního domu
Hasičský bál
6. února, sál obecního domu
TJ Sokol a Klub žen
Trocha statistiky
Ke konci roku 2015 má obec Lhotka 543 obyvatel z toho 278 mužů a 265 žen.
Průměrný věk obyvatel je 40 let.
Dlužníci za rok 2014 - Kč 80,00 pes, Kč
500,00 odpady RO, Kč 1.500,00 odpady TP
Dlužníci za rok 2015 - Kč 80,00 pes, Kč
500,00 odpady RO, Kč 7.337,00 odpady TP

krátce z obce

rozloučili jsme se

Všechna hrobové místa a jiné místní poplatky
jsou řádně zaplaceny.
Poděkování patří všem poctivým občanům,
za zodpovědné plnění svých závazků.
Pro příští rok zůstává výše všech místních
poplatků nezměněna.
Tříkrálová sbírka
Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou
zprávu o narození Božího syna v betlémských jeslích. A prosí o dar na pomoc lidem
v nouzi. Každá koruna v kasičce má svoji
váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance potřebných, které budeme potkávat ve Lhotce
v neděli 3. 1. 2016 a v sobotu 9. 1. 2016.
Za jakýkoliv příspěvek vám předem děkujeme. 
L. K.

Dne 26. 12.. 2015 zemřela
ve věku 71 let
paní Vítězslava Mičulková.
Nezapomeneme.

jubilea
V měsíci lednu oslaví svá nádherná životní
jubilea a dali ke zveřejnění souhlas občané:
Milan Mynář
85 let
Ludmila Smelíková
82 let
Ladislav Kulhánek
65 let
Marie Vašíčková
60 let
Za obecní úřad přejeme všem oslavencům
do dalších let pevné zdraví, mnoho spokojenosti a životního elánu.
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Baška + Lhotka

MYŠLENKY DO NOVÉHO ROKU 2016
Perly a perličky
Pokora je schopnost vnímat s úctou i nejmenší věci života.
Schweitzer (1875-1965)
Nepřikládej mast lichotek na svou duši.
Shakespeare (1564-1616)
Štěstí nelze koupit. Naštěstí.
Jsi-li sám šťasten, pak ti chybí jedno jediné –
štěstí druhých lidí.
Phil Bosman (1922-2012)
Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal, ale ponech svým skutkům, aby za tebe
mluvily.
J. A. Komenský (1592-1670)
JEŽÍŠ, ne CAESAR, toť smysl našich dějin
a demokracie.
T. G. Masaryk (1850-1937)
S Vašimi názory nesouhlasím, ale do smrti
budu hájit Vaše právo je říkat.
Voltaire (1694-1778)
Je u nás velice mnoho lidí, kteří o sobě říkají, že jsou nevěřící, a přitom jsou víře velice
blízko. Oni ji nedovedou třeba pojmenovat,
ale jsou schopni postavit na nejvyšší místo

v žebříčku svých hodnot PRAVDU – LÁSKU
– DOBRO – SPRAVEDLNOST. Já tomu říkám Bůh…
Mons. Jan Graubner (1948)
Škoda každého dobrého slova, které se neřeklo.
Jiří Stránský (1931)
V životě nemůžeme dělat velké věci, můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou.
Matka Tereza (1910-1997)
Nevěřím v dokonalost dnešního ani příštího
člověka; svět se nestane rájem po dobrém
ani revolucí, ba ani vyhubením lidského plemene. Ale kdybychom mohli nějakým způsobem sebrat všechno to dobré, co vězí koneckonců v každém z nás hříšných lidských
tvorů, věřím, že by se dal na tom konstituovat svět přece jen daleko vlídnější, než je
ten dosavadní. Snad řeknete, že je to slaboduchá filantropie; ano, patřím k idiotům, kteří
mají člověka rádi, protože je to člověk.
Karel Čapek – O věcech obecných –
proč nejsem komunistou (1890-1938)

PF 2016

558 113 410
www.knihovnafm.cz
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Zanechávají svou stopu – František Čvanda
Už za dva roky si budeme připomínat 100.
výročí vzniku Československé republiky. Bude
to jistě důvodem k tomu ohlédnout se nejenom
nad stoletou historii obcí a měst, ale také nad
rodáky a občany těchto obcí, kteří se významně vepsali do jejich historie. Také obec Baška-Kunčičky a Hodoňovice mají své významné
osobnosti.
Jednou z nich je plk. Ing. František Čvanda,
spisovatel a válečný veterán, který se narodil
v Bašce 13. července 1927.
Písemně jsem ho požádal o zodpovězení několika otázek, na které mi rád odpověděl.
Své mládí jste prožil v Bašce, přibližte
nám toto období.
„Narodil jsem se v Bašce. Otec František
Čvanda byl hutníkem, matka Justina byla v domácnosti. Krátce po mém narození otec zemřel.
Později se matka znovu provdala za Josefa
Žáka. Proto všichni moji sourozenci jsou již Žákové. Obecnou školu v Bašce jsem navštěvoval
až do 5. třídy. Vzpomínám si na mého tehdejšího řídícího učitele Františka Hanáka. Byl to učitel přísný, ale spravedlivý a dobrý pedagog. Pak
jsem přešel na měšťanskou školu ve Frýdku. Až
do svého odchodu z Bašky v roce 1946 jsem
se zúčastňoval všech akcí, zejména po válce při obnovení normálního života v obci. Byl
jsem také členem pěveckého spolku, který tehdy vedl řídící učitel František Hanák. Na celou
dobu svého života v Bašce rád vzpomínám.“
Jak jste prožil druhou světovou válku?
„V roce 1943-44, jsem byl členem partyzán-

ské skupiny Jan Žižka Severomoravský (v roce
1944 byla tato skupina prozrazena konfidentem
gestapa a její vedení bylo zatčeno). Vzhledem
k tomu, že vedoucí činitelé této skupiny i přes
nelidské výslechy na gestapu strukturu této organizace neprozradili, nebyli jsme proto někteří
zatčeni.“
Ovlivnilo toto období vaši pozdější literární činnost?
„O odboji v oblasti Ostrava-Beskydy, jsem
napsal několik knih: Šest let v ilegalitě, Poslední výstřely, V nerovném boji, Noční akce.
V poslední zmiňované knize se hovoří o třech
skupinách, jsou to Jiskra, Lvice – později přejmenovaná na partyzánský oddíl Jan Žižka
Severomoravský a třetí skupina Štramberští
partyzáni. Ve spolupráci s historikem Bohumilem Pekárkem jsem napsal nejobsáhlejší práci
„Fronta v podzemí“. Z publikační činnosti mi
dále Ostravský rozhlas odvysílal řadu vzpomínkových relací o odboji v Moravskoslezském
kraji.“
Znal jste se osobně s kronikářem Bašky
panem Bedřichem Fišerem?
„S kronikářem Bedřichem Fišerem jsem se
znal osobně, několikrát za mnou přišel s žádostí o pomoc při objasnění otázek týkajících se
Bašky. Jeho zásluha spočívá především v tom,
že vytrvale obcházel občany, kteří mu mohli
o Bašce něco říct. Bylo to v době, kdy vzpomínky na některé události v obci byly ještě čerstvé
a řada z nich byla podle mého názoru pro pozdější práci velmi užitečná.“

Již téměř sedmdesát let nežijete v Bašce, navštěvujete svou rodnou obec, své
přátele?
„Co se týká mých případných přátel, vzhledem ke značnému časovému odstupu již nemám žádné. Mám však v Bašce dvě sestry,
Miladu Žákovou a Jiřinu provdanou Jurokovou,
které podle možnosti navštěvuji. Jde především
o rodinné záležitosti.“
Budete-li mít zájem se blíže seznámit s tvorbou Františka Čvandy, je k vypůjčení v Městské
knihovně ve Frýdku-Místku.“

František Vaníček

tak šel čas…

MĚL
RÁD
NÁŠ KRAJ…

Na archivní fotografii z roku 1954 z operetního představení Perly panny Serafínky v provedení divadelního souboru J. K. Tyla z Bašky jsou
Rudolf Janík a Božena Juřicová. 
Foto: archiv

EDUARD HAKEN
Občanské sdružení Bezručův kraj Frýdek-Místek a Městská
knihovna Frýdek-Místek, p. o. Vás zvou na vzpomínkové setkání
u příležitosti 20. výročí úmrtí českého pěvce Eduarda Hakena.
Vzpomínky pamětníků, audio a video nahrávky, výstavka
archivních dokumentů.

Moderuje: Jaromír Kahánek
Scénář:
František Vaníček

čtvrtek 21. 01. 2016
18.00
Ústřední knihovna FRÝDEK
Jiráskova 506, 738 01 Frýdek-Místek

Lhotka

Členové Lašského smíšeného pěveckého sboru z Bašky na Horní
Bečvě v srpnu 1960. První řada sedících zleva: Ludmila Síkorová, Josefa Ličková, Marta Kořená, Božena Chromiáková, Aška
Fišerová, Marie Němcová, Jarmila Onderková, Jana Bílková,
Věra Cvičková, Anna Paluchová, Věra Svobodová. Druhá řada
sedících zleva: Evžen Kurka, Štěpán Šajer, Otipka, Josef Konečný. Třetí řada zleva: Eda Stančák, Karel Penkala, Miloš Javorský,
Oldřich Kotek, Josef Gára, Josef Kuboň, Láďa Gibelka, Mlýnková, Drahomíra Krylová, Emilie Fucimanová, Maršálková, Alfonsie
Penkalová, Anna Kolčářová, Slávka Pavlasová, Vítězslava Mamulová. Zcela vzadu zleva: Oldřich Kraut, Václav Chromiák, Petr
Kořený, Josef Vašek, Jaroslav Fišer, Jiří Poloch, sbormistr Adolf
Kolčář, Josef Svoboda, Václav Maršálek a Josef Fuciman.

Foto: Archiv Marie Němcová

Členky ženského odboru hasičského sboru. Tyto ženy velmi často
vystupovaly spolu s hasiči v ochotnických divadlech v obci. Jedná
se o následující mladé ženy: stojící zleva – Cecílie Matušíková, Marie
Pavlásová, Štěpánka Kupčová, Stavinohová Marie, Anna Šolínová,
Vybíralová, Růžena Plucnarová, Beta Zetochová. Sedící zleva – Marie Kulhánková, Anna Pavlasová, Milena Tomšová, Lída Matušíková
a sedící dítě je Anna Penkalová.
Autor textu Ing. Zdeněk Kafka, archivní fotografie z 21. září
1941 p. řídícího učitele J. Špačka z Hodoňovic.

Cesta do Betléma

Mnohaletou tradicí v Bašce má turistický pochod po hranicích obce.
Jeden z prvních se konal roku 1985. Na fotografii zleva: p. učitelka
Hana Pecková a její manžel František Pecka, Jaromír Chromiák, tehdejší předseda MNV, Jiří Sýkora, Bohumír Podžorný (v brýlích).

V prosinci 2016 uplyne 30 let od dokončení stavby kulturního
domu v Bašce. Na archivní fotografii z roku 1985 jsou někteří
z občanů, kteří se na realizaci této významné stavby svou pomocí podíleli. Zleva v pokleku: Zdeněk Pavlok, Miroslav Opěla
ml., Miroslav Opěla st., Ladislav Otipka, Libor Pavlas, Jiří Sýkora.
Stojící zleva: Jiří Fryščák, Robert Šárek, Zdeněk Kocich, Josef
Liška, Vlasta Kovalová, Miloslav Šárek – tajemník MNV, Jaromír
Chromiák – předseda MNV Baška, Pavel Rojko, Petr Saforek,
Bohumír Šigut, Lubomír Vrubel, Bedřich Fišer – dlouholetý kronikář Bašky.

Lhotka

V podvečer 27. prosince jsme v areálu u školy
mohli prožít krásný vánoční příběh, který připravili
manželé Tesarčíkovi spolu se členy Scholy Rosnička a dalšími dětmi ze Lhotky. Na dvě stovky
diváků často se zatajeným dechem či slzou v oku

sledovaly příběh narození Ježíše od zvěstování
Panně Marii, přes strastiplnou cestu Josefa s Marií
do Betléma na sčítání lidu až po narození Ježíška
ve chlévě, kde ho navštívili pastýři a tři králové.
Jednotlivé scény příběhu se odehrávaly na několi-

ka místech areálu, vždy nasvícené kuželem světla
a podmalované krásnou hudbou.
Myslím, že to bylo velmi milé zpestření vánočních svátků a obraz lhoteckého živého betléma
nám všem zůstane ještě dlouho v paměti.
Moc děkujeme účinkujícím, kteří podali skvělé
výkony, manželům Tesarčíkovým, kteří to všechno
vymysleli a víc jak dva měsíce s dětmi nacvičovali,
i všem dalším, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této hezké akce. 
M. V.

Upozornění
Upozorňujeme řidiče na změnu dopravního značení „Obec“ LHOTKA a „Konec obce“.
Tyto dopravní značky byly přemístěny dle Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích ze dne 18. 11. 2015 směrem na Metylovice k propustku přes potok Olešná.
Tímto se mění úsek v části obce, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/hod., což by mělo
zvýšit bezpečnost chodců, převážně dětí přicházejících na autobusovou zastávku kolem
krajské komunikace. Děkujeme za dodržování nejvyšší dovolené rychlosti.
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Vánoční zpívání zaplnilo kostel k prasknutí
Ani jedno oko snad nezůstalo suché na Vánočním zpívání v kostele, které se konalo ve středu 16. prosince. Aby ne, účinkujícími byly totiž
naše děti z mateřské a základní školy. Zpívaly
koledy, hrály na hudební nástroje a návštěvníkům dokázaly navodit tu nejkrásnější vánoční
atmosféru.
„Děti se na koncert velice pečlivě připravova-

ly. Měsíce jsme se scházeli třikrát týdně a pilně
cvičili. Závěrečnou zkoušku jsme měli i v kostele,
abychom zjistili, jak nám to tam bude znít,“ podotkla učitelka z prženské školy Naděžda Ivánková. Jak sama řekla, asi nejnáročnější bylo sladit
zpěvy žáků školy s dětmi z mateřinky. „O nemalé
překvapení se postarala také naše bývalá žačka
Terezka Janešíková, která měla původně děti do-

provodit na přenosných klávesách. Nakonec ale
zvládla velké varhany v kostele, a to moc krásně,“ pokračovala Naděžda Ivánková. Jak řekla,
atmosféra koncertu byla úžasná. Přišlo tolik lidí,
že se do něj ani málem nevešli. „A výkon dětí?
Myslím, že zpívaly nádherně. A krásně to zvládly
i nejmenší děti, které neměly ještě tři roky. A to je
už co říct,“ doplnila Naděžda Ivánková.

Zimní hry se blíží, nenechte si je ujít

Otevřete svá srdce i kasičky třem králům

Stejně jako každý rok i letos budou naší obcí
procházet tři králové. Skupinky koledníků chodí
od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Díky dlouholeté tradici je již
Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá a většinou se
koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Letos se tři králové objeví v Pržně ve dnech 9.

a 10. ledna. „Loni se ve vaší obci v rámci Tříkrálové sbírky vybralo 20 465 korun, což je o 1 567
korun více než v loňském roce. Úspěch celé akce
závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují
do sbírky. Za což velice děkujeme. Pokud byste
měli zájem přidat se ke koledníkům, ozvěte se
na tel. čísle 733 741 564,“ vyzvala koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek Renáta
Zbořilová. Pokračovala, že z loňského výtěžku
sbírky zakoupila Charita zvedák pro polohování
ležících pacientů na Oázu pokoje. „Uhradili jsme

Divadlo Ententýky potěší malé i velké návštěvníky
V sále Občanského centra Pržno se bude
konat již druhé divadelní představení. Tentokrát přijede potěšit malé i velké divadlo Ententýky. Do Pržna zavítá v neděli 24. ledna
2016. Sehrají hru Myška Klárka, veverka Terka
a sněhulák Mrkvička, což je pohádka o prevenci nachlazení a vlivu pohybu a vitamínů
na naše zdraví.
Představitelky divadla Hana Dvořáčková

a Kateřina Řeřichová o sobě říkají: „Jsme tady,
protože jsme si splnily svůj sen. Pro děti hrajeme od září roku 2012. Naše pohádky jsou ryze
autorské, zaměřené na první pomoc, ekologii,
mezilidské vztahy, prevenci úrazů, drog, šikany. V pohádkách se děti nejen něco nového
naučí, ale i pobaví, zazpívají si a stanou se součástí našeho představení. Hrajeme si s dětmi
od 2,5 do 10 let.“

Pržňanka s dětmi vykouzlila
v centru nádhernou atmosféru

částku 300 tisíc za odkoupení budovy Domu pokojného stáří. Zbylou část výtěžku jsme použili
na financování těchto charitních středisek: Poradenské centrum ve Frýdlantě nad Ostravicí, Denní
centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba
ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek.
Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2016
budou použity na stejná střediska a zakoupení potřebného vybavení,“ upřesnila Renata Zbořilová.
Více informací o sbírce najdete na http://www.
trikralovasbirka.cz/

krátce z obce
Pobavte se s SDH
na Hasičském večírku
SDH Pržno pořádá pro občany Hasičský
večírek, který se uskuteční v sobotu 23.
ledna 2016 od 19.00 v sále Občanského
centra v Pržně. V průběhu ledna budou členové SDH Pržno obcházet dům od domu,
aby pozvali občany tuto společenskou akci.
Připravte se na zápis
Zápis do prvního ročníku Základní školy
Pržno pro školní rok 2016/2017 proběhne
v úterý 9. února 2016 od 13 do 16 hodin
v budově školy v 1. třídě. Zápis je povinný
pro děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8.
2010. Vezměte s sebou rodný list dítěte,
svůj občanský průkaz a samozřejmě dobrou náladu.

Soutěžilo se v pečení
vanilkových rohlíčků

Další z řady předvánočních akcí byl koncert souboru Pržňanka, který ke spolupráci přizval
i děti z naší základní školy pod vedením paní učitelky Ivánkové. Koncert se konal v neděli 20.
prosince v nových prostorách Občanského centra Pržno ve společenském sále. Spokojení
návštěvníci si užili předvánoční chvíle s koledami i příjemným občerstvením.

Jak jsme si vedli v soutěži o Keramickou popelnici?
Soutěže, kterou každoročně organizuje Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s., se zúčastnilo 299
obcí a měst Moravskoslezského kraje. Pržno
v posledním ročníku (období 7/2014 – 6/2015)
vypadlo z 1. desítky, když obsadilo 20. příčku
z 237 obcí Moravskoslezského kraje do 2500
obyvatel. Oproti předchozímu ročníku jsme se
propadli o 12 míst. Pozitivní ale je, že se nám
ve sledovaném období podařilo vytřídit o 4,9 t
více tříděných složek odpadů, což znamená nárůst o více než 9 % oproti předchozímu ročníku.
V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které

obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu (celkem jich je 299).
Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele
města nebo obce. V soutěži jsou každoročně
hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především
v tříděném sběru využitelných složek. Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro
občany. Porovnání obcí se provádí především
na základě údajů, poskytovaných obcemi
do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování.

Kalendář na letošní rok je stále k vyzvednutí
w w w.p
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Pokud jste si ještě na obecním úřadě nevyzvedli stolní kalendář pro letošní rok, můžete tak ještě učinit. Každá domácnost jej dostává zdarma. V kalendáři jsou zaznamenány
všechny důležité události naší obce. Díky němu tak budete mít přehled, co všechno se
u nás děje a hlavně, čeho všeho se můžete zúčastnit.

Na Mikulášském jarmarku si opět změřili
své síly naši amatérští pekaři. Tentokrát měli
zadání zdánlivě snadné – upéct ty nejlepší
vanilkové rohlíčky.
„Do soutěže se přihlásilo devět účastníků.
Donesli své vlastnoručně upečené rohlíčky
a čekali na verdikt poroty. Do té usedli mimo
jiné starosta Petr Blokša nebo pan ředitel
naší školy Tomáš Kolesa, kteří ochutnávali
a dávali body,“ vysvětlila za pořadatele Naděžda Ivánková. A jak to všechno nakonec
dopadlo? Vavříny získala Jarmila Gnidová,
místní fyzioterapeutka, druhé i třetí místo si
za svůj výkon vysloužila Jana Sopčáková,
pracovnice naší kuchyně a cukrářka v jednom. „Děkujeme všem odvážným, kteří se
do soutěže zapojili, a doufáme v ještě hojnější účast příští rok,“ usmála Naděžda Ivánková. Doplnila, že se Mikulášský jarmark opravdu moc podařil. „Jsme rádi, že přišlo hodně
lidí, a to nejen z Pržna, ale i z okolních obcí.
Je vidět, že si akci lidé zamilovali a k Adventu prostě už neodmyslitelně patří,“ doplnila
spokojeně Naděžda Ivánková.

jubilea
Leden je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
pan Mojmír Pustka – 85 let
paní Jana Duží – 70 let
paní Ivana Tabačková – 60 let
pan Vladimír Karch – 55 let
pan Jiří Szurman – 55 let
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí,
pohody a životního elánu. OÚ Pržno

Chcete zažít spoustu legrace, zasportovat
si nebo jen prověřit své hlasivky při fandění?
Tak to si určitě nenechte ujít druhý ročník Zimních her. Budou se konat v sobotu 6. února
od 13.30 hodin na našem fotbalovém hřišti.
Akci pořádá obec Pržno spolu se Sportovním

klubem Pržno. A co se bude vlastně dít? Čeká
nás především spoustu zábavy, protože akce
je to veselá a recesistická, pro malé i velké.
Soutěžit se bude ve sportovních i poněkud netradičních disciplínách o ceny a medaile. Přijďte se pobavit a zároveň i trochu zasportovat.

Komunální odpady v lednu
Komunální odpady budou i v tomto roce
sváženy 1x za 14 dnů, vždy každou sudou
středu. V lednu svoz připadne na středu 13.
a 27. 1. 2016. Výše poplatku za svoz odpadů
zůstává i tento rok nezměněna, tedy ve výši
500 Kč pro fyzickou osobu s trvalým pobytem,
nebo fyzickou osobu, která vlastní stavbu k in-

dividuální rekreaci, byt nebo dům, ve kterém
není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Zastupitelstvo o tom rozhodlo na prosincovém
zasedání.
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.

Žáci z naší školy si užili Advent
Adventní období v naší škole začalo poslední listopadovou sobotu, kdy jsme přivítali všechny děti i dospěláky nejen z Pržna
na předvánočním jarmarku. Nepřeberné množství vánočních ozdob, perníčků, stromečků, adventních věnců i vánočních štěstíček obdivovali
všichni příchozí.
Příprava a organizace vánočního jarmarku
je pro všechny děti i pracovníky školy velmi
náročná. Nemalou zásluhu na přípravě mají
rovněž rodiče i prarodiče, kterým touto cestou

velmi děkujeme. Získané finanční prostředky
budou využity na kulturní a sportovní akce dětí
MŠ a ZŠ. Kromě návštěvy svatého Mikuláše
se svou družinou, který rozdával dětem balíčky, potěšila všechny přítomné svým hudebním vystoupením cimbálová muzika Portáši.
Žáci hudebně-pohybového kroužku společně
s místním pěveckým sborem „Pržňanka“ svým
zpěvem připomněli všem, že adventní doba
není jen o nakupování, ale hlavně o rozjímání.

Kolektiv školy

Senioři si připomenuli 20. výročí
založení Klubu seniorů v Pržně
Slavnostní setkání k 20. výročí založení Klubu
seniorů v Pržně se konalo v říjnu loňského roku
za účasti místostarostky obce Mileny Tvrdoňové
a předsedkyně Kulturní a sportovní komise Marie
Vašutové. Na setkání vystoupil s pěknými písničkami pěvecký soubor Pržňanka pod vedením paní
Jany Duží. Minutou ticha byla uctěna památka
našich drahých členů, kteří od nás navždy odešli.
Připomněli jsme si hlavní akce pořádané od založení klubu:
Cecilské zábavy, vždy s bohatou tombolou
a pěknou účastí.
Krásné výstavy ovoce, zeleniny a suché vazby.
Vánoční výstavy vyšívaných deček, ubrusů,
zvonečků, napečeného cukroví a perníčků. Nechyběl ani vyzdobený stromeček.
Na prženské poutě i na hasičské soutěže konané v Pržně jsme pekly koláčky a prodávaly na hřišti TJ. Stalo se, že byla akce kvůli nepříznivému
počasí zrušena, a tak jsme koláčky prodávaly
v obci po barácích.
Smažení vaječiny, později Setkání tří generací
se soutěží, pořádné spolu s kulturní a sportovní
komisí, se koná doposud.
Klub důchodců se stále zúčastňuje v hojném
počtu akcí pořádaných obecním úřadem a kulturní
a sportovní komisí.
Na Výroční členské schůze zveme vždy vedení
obce a naší školy i s dětmi, které nám vystoupením
zpříjemňují naše setkání, a to i u příležitosti Dne

matek. Také opékáme po prázdninách klobásy
za hasičskou zbrojnicí.
Scházíme se jednou za měsíc mimo prázdnin.
Každý měsíc pořádáme pro členy klubu výlety
po okolí. Třikrát jsme byli na Lysé hoře a také jsme
navštívili vodní dílo Šance Řečice na Ostravici.
Jednou za rok pořádáme pěkné celodenní zájezdy na hrady, zámky a různá místa na jižní Moravě
či na Slovensku. Na dvoudenní zájezdy jsme jezdívali s kamarády z Bašky. V letošním roce jsme
vyráželi na velice pěkné zájezdy za poznáním
s Autodopravou Daniela Kopeckého z Čeladné.
Adventní zájezd do polského Krakowa byl nejkrásnější.
Poslední loňské setkání se koná vždy v prosinci s Mikulášskou nadílkou, někdy přišel i Mikuláš.
To poslední setkání se konalo v krásném prostředí
ve velkém sále občanského centra. Dárečky předával členům starosta Pržna Petr Blokša. Paní učitelce Naděždě Ivánkové a dětem ze základní školy
děkujeme za pěkné vystoupení, již třetí v roce.
Starostovi Petru Blokšovi děkujeme za pomoc
a velmi dobrou spolupráci, děkujeme i bývalým
starostům a předsedům kulturní a sportovní komise i nynější předsedkyni.
Největší ocenění patří členkám a členům výborů v době vykonávání funkcí za jejich obětavost
a úsilí při pořádání náročných akcí. Poděkování
za pomoc patří i našim členům.
 L. Kaňáková, předsedkyně Klubu seniorů
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Svatomartinské hody zažily nultý ročník
Zcela poprvé, a tak trochu i na zkoušku, se
u nás konaly Svatomartinské trhy. Místo? Bývalá Pila Ostravice. Čas? Téměř po celý den.
Pořadatel? Agentura Akce Zet ve spolupráci
se společností Ridera. A třebaže akce byla
domluvena poměrně na poslední chvíli, pobavila malé i velké návštěvníky.
Děti měly k dispozici skákací hrad, mohly si vyzkoušet uřezat pilou polínko, zapřemýšlet u hlavolamu nebo vyřešit obří puzzle.
Pořadatelé pro ně připravili i představení divadla M. Borošové, což je interaktivní nejen
loutkové divadlo hojně využívající spolupráci
s diváky. Dospělé potěšilo vystoupení cimbálovky či bluesového dua Retro blues. Na akci

dorazil také moravský umělec a lašský král
Zdeňa Viluš I. „Jsem moc potěšen za toto pozvání. Líbí se mi, že mohu být u zrodu nové
tradice. Protože já pěvně věřím, že z těchto
hodů tradice bude,“ usmíval se lašský král.
Dodal, že podobné akce obcí našeho regionu kvituje. Co totiž může být lepšího, než
když se lidé potkají na jednom místě, kde se
mohou pobavit, popovídat si, více se poznat.
„Díky tomu je pak vždy na vesnici přátelštější
atmosféra,“ je přesvědčen Zdeňa Viluš I.
Návštěvníci akce si ale především pochutnali na prvním letošním mladém víně.
Ochutnali vynikající zvěřinový guláš a jiné
dobroty. „Myslím si, že až se pořadatelům

povede Svatomartinské trhy vypilovat, že budou skvělé. Každopádně je to výborný nápad
a moc se nám líbí,“ byly spokojené dvě mladé
ženy, které s sebou vzaly děti. S jejími slovy
souhlasí i starosta Miroslav Mališ. „Svatomartinské hody se konaly poprvé, byla to první vlaštovka, která měla za cíl prozkoumat,
zda o ně budou mít lidé zájem. A jak se ukázalo, mají. Nyní nezbývá, než akci vypilovat,
aby se na ní více podílely místní restaurace
a hotely. Zvažujeme i změnu termínu, aby se
nekryla se svatomartinskými trhy ve Frenštátě. Je to pro pořadatele zkrátka výzva k tomu,
aby byly trhy příští rok o poznání lepší,“ řekl
starosta.

Obec obměňuje svůj vozový park Koloušci pečují o krmelec

Jestliže člověk pozná ubíhající čas
na dětech, o autech to platí snad dvojnásob. Vozový park obce Ostravice zestárl
natolik, že se vedení obce rozhodlo jednat
a neplatit zbytečně peníze za opravy přestárlého vozu.
„Naše Subaru Justy, ve kterém jsme
převáželi především obědy, má už více
než dvacet let. Nemá smysl do něj cokoliv
investovat, bude vyřazeno z provozu a pů-

jde do šrotu,“ řekl starosta Miroslav Mališ.
Na jeho místo se posune Škoda Octavia,
která byla doteď využívána vedením i pracovníky obce. „Stáli jsme tedy před otázkou, jaké nové auto pořídit. Jezdíme často
po horských obcích, a to i mimo silnice.
Na Lysé hoře nám přibývá svatebních
obřadů, takže tam budeme jezdit čím dál
častěji. Samozřejmě po lesních cestách.
Potřeba zajíždět dálkové trasy již nebý-

vá tak častým jevem. Pro výkon činnosti
stavebního úřadu v obcích Staré Hamry
a Bílá byly požadavky na pořízení terénního vozu, takže volba byla docela jasná.
Nakonec jsme vybrali Subaru Forester,“
vysvětlil Miroslav Mališ.
Obec zakoupila vozidlo v hodnotě 790
tisíc korun. „Za deset let předpokládáme,
že dojde k obdobné situaci a vozový park
opět obměníme,“ doplnil starosta.

Koloušci, tak si říkají děti z kroužku Mladých
myslivců a ochránců přírody při Základní škole v Ostravici a Mysliveckého spolku Horečka
Ostravice. Kroužek funguje již druhým rokem
pod vedením Vladislava Zápalky a Kateřiny
Wunschové.
„S dětmi chodíme do přírody a pečujeme
o zvěř. V měsíci listopadu jsme dětem za při-

spění obce Ostravice postavili krmelec. Záměrně jsme ho umístili v blízkosti základní školy,
aby děti měly snadný přístup k přikrmování.
Věřím, že naši malí myslivci budou pravidelně
krmelec navštěvovat, doplňovat a kontrolovat,
třeba i se svými rodiči při nedělní procházce lesem,“ říkají oba vedoucí a dodávají: „Myslivosti
zdar!“

Senioři obhlédli Marlenku a pak i sami pekli

Členové našeho klubu se znovu, a to již
potřetí, vydali v listopadu na exkurzi do výrobny medového pečiva Marlenka. Po uvítání
pracovníkem zákaznického centra a seznámení s historií a současností firmy a příjemné
ochutnávce jejího sortimentu spolu s výbor-

nou kávou jsme měli možnost prohlídky nové
linky na výrobu kuliček a také na rozvalování
listového těsta.
Po prohlídce a zodpovězení našich dotazů si všichni nakoupili a spokojeni odjížděli
domů.
Hlavní akcí měsíce ale byla soutěž v pečení
z listového těsta, ke které jsme se sešli v příjemném prostředí restaurace U Řeky. Do soutěže se přihlásilo šestnáct účastníků, kteří
předvedli své výrobky jak sladké, tak také slané. V tajném hlasování, kterého se zúčastnili
všichni přítomní, bylo vyhodnoceno pět nejlepších: pan Kožušník, paní Horáčková, paní
Škapová Zdenka, paní Ondrušáková a paní
Němcová Marie. Celá akce se vydařila, někteří překvapili svým kuchařským uměním, ale
hlavně se všichni dobře pobavili. Poděkování
patří všem, kteří se jakkoliv na průběhu odpoledne podíleli, a také personálu restaurace.
Dne 9. prosince se sešli členové našeho

klubu, aby v příjemném prostředí sálu Hotelu
Freud v čase předvánočním poseděli a pobesedovali. Po uvítání přítomných umocnilo
atmosféru vystoupení dětí ze základní školy
pod vedením paní Hrdinové. Po vystoupení
dětí předali zástupci našeho klubu ředitelce
základní školy paní Veličkové částku 2367 Kč
jako výtěžek z prodeje svých výrobků a dárků členů KOS na školním vánočním jarmarku. Završením předvánoční nálady byla již
tradiční návštěva Mikuláše, anděla a čerta,
kteří všechny přítomné obdarovali dárky.
K milé atmosféře odpoledne přispěla tradičně
vzorná a příjemná obsluha personálu hotelu.
Na prahu nového roku přeje výbor KOS
svým členům a všem občanům Ostravice
pevné zdraví, dny plné štěstí a pohody. Příští
akcí bude Hodnotící schůzka, která se koná
dne 20. ledna 2016 od 14 hodin v restauraci
U Řeky. 
(JN)

Úspěchy jezdeckého oddílu Ostravice
Jezdecký oddíl Ostravice vznikl na podzim roku 2013 a na svém kontě už má řadu
krásných ocenění. Jen v roce 2015 se členové oddílu zúčastnili více než 30 závodů
po celé ČR.
Na Oblastním mistrovství Severomoravské oblasti zajela Nikol Chasáková
s koněm Oskarem 3. místo, skok stupně
LP (90 cm), ve věkové kategorii 13–16 let.
Ve stejné kategorii pak Nikol na Mistrovství
ČR pony Zduchovice vybojovala s Oska-

rem krásné 15. místo ve skoku stupně
STP (110 cm). Další úspěšnou jezdkyní je
Simona Zajková, která získala několik pěkných umístění a sezónu ukončila 1. místem
ve skocích stupně ZM na skokových závodech v Hlučíně. Svou premiéru si na kolbišti odbyla i Kateřina Dorociaková ml., když
s koněm Simonem úspěšně dojeli do cíle
na skokových závodech v Přerově.
Jezdecký oddíl Ostravice má 14 členů,
předsedou oddílu je Marcel Dorociak, jezd-

ce trénují trenérky Simona Zajková a Iveta Ruszová a o přípravu na MČR se stará
trenér Petr Miloň. Tréninky probíhají na pozemku obce Ostravice na Hamrovicích,
v areálu Prosper Ranch v Čeladné a v areálu Dřevěný dvůr v Bašce. Hlavní cíle oddílu pro příští rok jsou znovu se zúčastnit
MČR pony ve skákání a složení základní
zkoušky výcviku jezdce pro vybrané členy
oddílu. 

Josef Slezák

Bronzová radost malých gymnastek
Ostravická děvčata z gymnastického
kroužku mají od začátku školního roku napilno. Zúčastnily se už několika důležitých
závodů a úspěch se dostavil.
V sestavě Z. Zemanová, L. Mojžíšková, N.
Tomečková, K. Ručková a S. Fajbišová se
dne 25. 10. 2015 vyrazilo do Ostravy na celorepublikové závody Baby Gym Cup 2015.
Konkurence byla velká a sestavy na lavičce
a prostně se pilovaly do posledního dne.
A tady jsou výsledky: V I. kategorii (ročník
2010) se Zuzka Zemanová umístila na 4. místě z 15 děvčat. Ve IV. kategorii (roč. 20062007) závodilo celkem 37 závodnic a naše
děvčata vybojovala tato umístění: 30. místo
L. Mojžíšková, 33. místo N. Tomečková, 34.
místo K. Ručková a 35. místo S. Fajbišová.
Dalším důležitým závodem byl dne 28.
11. 2015 Mikulášský dvojboj v Kopřivnici,
kde závodilo celkem 8 našich děvčat (a pro
některé to byly první závody): Z. Zemanová,
P. Mikesková, A. Vojtková, N. Tomečková,
L. Mojžíšková, S. Sobalová, L. Marková a L.
Plucnarová. Soutěžilo se opět v sestavách
na prostně, lavičce a pro starší byla připravena kladina. V I. kategorii (roč. 2010 a ml.)
vybojovala Zuzanka Zemanová bronzovou
medaili. Ve II. kategorii (roč. 2006-2008) se

děvčatům dařilo takto: 6. místo Petra Mikesková, 7. místo Nela Tomečková, 13. místo
Lucie Mojžíšková, 16. místo Sofie Sobalová, 18. místo Amálka Vojtková, 24. místo

Lea Marková a 29. místo Lenka Plucnarová
z celkového počtu 29 závodících gymnastek.
Výsledky jsou to krásné a děvčatům moc blahopřejeme! 
A. Mojžíšková

Lidé mohou ovlivnit územní plán
Ti z vás, kteří mají zájem o změnu územního plánu obce, mají opět šanci. Zastupitelstvo
na prosincovém zasedání přijalo usnesení,
podle nějž zahájí přípravu změny č. 1 územního plánu obce Ostravice, a to formou mož-

nosti podání žádosti o změnu námitek či připomínek k územnímu plánu. Posuzovány budou
žádosti doručené od 15. 12. 2015 do 14. 9.
2016. Mimo tento termín žádosti nebudou
zpracovány.

Medela hledá zaměstnance do svého týmu

Domov se zvláštním režimem se sídlem
na Ostravici Medela přijme na hlavní pracovní poměr pracovníka přímé obslužné péče
v oblasti pobytové péče a zdravotní sestru.
Nástup: ihned. Práce je ve dvousměn-

ném provoze.
Požadujeme: kladný vztah k lidem,
schopnost pracovat v týmu, bezúhonnost,
dobrý zdravotní stav praxe v zařízení sociálních služeb vítána.
Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na adresu Domova:
Medela-péče o seniory o.p.s., Ostravice
855, 739 14, nebo e-mailem: katerina.valova@medela-ops.cz

Podzimní humanitární sbírka byla úspěšná
V obci Ostravice se 14. listopadu konala pravidelná humanitární sbírka organizovaná občanským sdružením Diakonie
Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem
v Ostravici. Naši občané opět příkladně přistoupili k této tradiční akci, a tak se díky
nim podařilo sesbírat velké množství oblečení, obuvi, hraček, lůžkovin, látek a dalších předmětů.

Je třeba se zamyslet, že nepotřebné věci
je třeba odevzdat těm, kteří je potřebují
a jsou za ně vděční. Kdo podzimní sbírku
nestihl, bude mít možnost pomoct na jaře,
kdy se bude opakovat. Je příjemné, že
nepotřebné věci od občanů nekončí v kontejnerech, ale mohou pomoci dalším lidem
v nouzi. Tímto všem příkladným občanům
a dárcům děkujeme.
Obec Ostravice
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Malenovice

Čert s Mikulášem a anděly pobavili malé i dospělé

Vážení a milí spoluobčané,

přejeme Vám šťastné vykročení do roku 2016,
mnoho zdraví, štěstí, úspěchů v práci i ve škole.
Ať je pro Vás tento rok plný krásných zážitků
a ať se nám všem v našich Malenovicích dobře
a spokojeně žije.

Starosta Vladimír Malarz a pracovníci obecního úřadu

Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
přilákalo k hospodě Pod Borovou na veřejné
prostranství davy návštěvníků. Akce se konala
v sobotu 5. prosince. Zejména děti netrpělivě
čekaly, až dorazí hlavní hosté – Mikuláš, čert
a andělé.
Nakonec se dočkaly, třebaže dárkové balíčky si musely tentokrát vysloužit zpěvem nebo
recitací básničky. Čert neposeda ale atmosféru
svými pekelnými kousky nakonec natolik uvolnil, že se dítka nestyděla a s radostí si odnášela
krásnou nadílku.
Lidé se podívali na rozsvícený strom a pak
se přesunuli do malenovického Obecního
domu, kde na ně čekaly Adventní trhy. Zejména ženy obdivovaly krásné výrobky a vánoční
ozdoby. Nachystáno bylo i dobré občerstvení
a lidé tak v klidu a pohodě pospolu zahájili
krásnou dobu předvánoční.

Schválili jsme rozpočet na rok 2016
Zastupitelé Malenovic schválili na svém
posledním zastupitelstvu roku 2015 rozpočet na letošní rok. A jaký bude? Na straně příjmů má cca 10 a půl milionu korun,
na straně výdajů přibližně 18,5 milionu korun. Schodek pokryje finanční rezerva obecní pokladny.
Z rozpočtu se krom základních věcí, jako
je údržba cest, zeleně, či veřejných prostor,
budou hradit i různé investiční akce, jako je

například úprava kopce Borová a vybudování lesoparku, prodloužení vodovodního
řadu, přístavba Obecního domu, zpracování
projektu pro zajištění vybudování chodníku
zastávka Božoň – Konečná či pořízení bezpečnostních prvků na naše místní komunikace. Peníze z rozpočtu podpoří činnost centra volného času U Rosničky i různé spolky,
které v obci fungují, jako jsou například myslivci, hasiči nebo včelaři.

Ježíšek naděloval
Výroční valná hromada SDH Malenovice
s předstihem v Rosničce
Poněkud předčasně zavítal Ježíšek do Centra volného času U Rosničky. Už v pátek 18. prosince donesl dětem několik krásných dárků.
„Centrum je pořídilo za výtěžek naší podzimní burzy. Díky ní jsme mohli pořídit například krásnou
vláčkodráhu s velkým podstavcem, spoustu her a dalších hraček, které budou samozřejmě sloužit
všem dětem našeho centra,“ vysvětlila Miluše Plevová.

Rok 2015 se schýlil ke svému konci, a tak
nastal čas zhodnotit činnost našeho SDH
za uplynulý rok. Na Výroční valné hromadě se
19. prosince 2015 do Obecního domu v Malenovicích sešlo 31 hasičů, 16 mladých hasičů
a 10 hostů. Důležitým bodem programu byly
zprávy o činnosti, které přednesli jednotliví
členové z pohledu svého působení ve sboru.
Naše jednotka je zařazena do JPO V, to
znamená s místní působností. Výjezdová
jednotka čítá 14 členů splňujících požadavky
na práci hasiče. Máme vyškoleny 3 velitele
družstev, 3 strojníky a 3 hasiče na práci s pilou. V roce 2015 výjezdová jednotka řešila
27 událostí, z toho dvakrát i mimo naši obec.
Ostatních 25 výjezdů se týkalo likvidace nebezpečného bodavého hmyzu. Důležitou
součástí přípravy hasičů je požární sport. Soutěžní družstvo mužů zahájilo sezonu soutěží

v požárním sportu Okrskovou soutěží v Pržně
a pak následovaly další soutěže po celém Moravskoslezském kraji. Nepodařilo se nám sice
objet všechna ligová kola MSL, ale startovali jsme i na neligových soutěžích. Družstvo
mužů nad 35 let bylo také zapsáno do MSL.
Výborných výsledků dosáhli naši mladí
hasiči. Družstvo mladších obsadilo 2. místo
a družstvo starších také 2. místo v celkovém
hodnocení MSL MH. Velmi kladně byl ze
strany soutěžících i návštěvníků hodnocen 1.
ročník soutěže mladých hasičů „O pohár SDH
Malenovice“. Soutěž se konala 2. 5. 2015
a na start se postavilo 43 soutěžních týmů.
21. 5. 2015 v Malenovicích proběhlo 1. kolo
12. ročníku soutěže MSL Borovský kopec
a s účastí 56 soutěžních družstev. Noční soutěže BUKSA CUP se 29. 8. 2015 zúčastnilo
41 družstev. Po dvouleté přestávce se 12.

krátce z obce

jubilea

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

V měsíci lednu oslaví jubileum:
paní Aloisie Šikýřová – 82 let
pan Oldřich Paciorek – 81 let
pan Jan Žižka – 79 let
paní Vlasta Burkertová – 78 let
paní Zdeňka Urbánková – 74 let
pan Arpád Borbély – 72 let
paní Eliška Bedřichová – 70 let

Platba za odpady se letos nezmění
Občané Malenovic mohou již od ledna
platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro
trvale žijící občany je stejná jako v loňském
roce, a to 450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění
a zůstává ve výši 500 Kč za objekt na rok.
Současně s platbou budou vydány nálepky
na popelnice platné pro rok 2016. Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice
nebudou od 1. dubna 2016 vyvezeny.

Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

dubna 2015 konal Rychlostní výstup dvojic
na Lysou horu. Pěknou tradicí se stala květnová Pouť hasičů v kostele na Borové. Dále
jsme pro nás i pro naše spoluobčany připravili
hasičský večírek, postavili jsme májku, kácení
máje proběhlo v rámci dětského dne společně
se smažením vaječiny. V roce 2016 bychom
rádi pokračovali ve stejných aktivitách. Samozřejmě hlavním úkolem hasičů je prevence
PO a příprava k případným zásahům.
Děkujeme OÚ v Malenovicích, všem občanům a sponzorům za jejich přízeň a věříme, že
bude pokračovat i nadále. Díky patří i členům
našeho sboru, kteří se podíleli na dobrém chodu všech akcí, a jejich rodinám za trpělivost
a podporu.
Do nového roku 2016 přejeme všem spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Hasiči

Zveme vás
na Hasičský večírek
Hasičský večírek se koná
v sobotu 30. ledna 2016
od 19.00 hodin
v Hospodě Pod Borovou
v Malenovicích.
Zahraje skupina Krakatit.
Vstupné činí 150 korun.

Lednové akce U Rosničky

Centrum volného času U Rosničky chystá
v lednu divadelní představení pro děti. Bude
se konat v neděli 24. 1. od 15.30 a tentokrát
bude o medvídcích.
Od 4. 1. budou pokračovat pravidelné
kurzy našeho centra. Máme pár změn v rozvrhu – přidáváme další skupinku kytary pro
začátečníky a vzhledem k vysokému počtu
dětí v tanečkách s Janou Ramíkovou také
skupinu tanečků rozdělíme na dvě. Do obou
kurzů a také do dalších kurzů pořádaných
naším centrem se můžete přihlásit. Nejvhodnější doba je od začátku nového pololetí, tj.
od 1. února.
A pokud se chcete po novém roce vrhnout
na aktivity sportovní, připomínáme, že v našem centru můžete navštěvovat sebeobranu,
pilates, jógu a zdravotní cvičení.
Od 2. pololetí budeme také rozšiřovat nabídku víkendových aktivit a dle zájmu chystáme otevření tábornicko-přírodovědného
kroužku s Vítkem Šošolíkem.
Přejeme všem úspěšný vstup do nového
roku a především hodně zdraví a pohody.
CVČ U Rosničky
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Metylovice

Obec staví chodníky dle svých možností
Projektové práce na plánované stavbě
chodníků od kostela až po sosnu v Pasekách
probíhají již od července loňského roku. Úsek
pod sadem se bude řešit cyklotrasou, vedoucí
nad sadem.
„Při stavbě chodníku mezi obecním úřadem
a školou někteří občané poukazovali na to, že
se řeší jen krátké etapy a nikoliv jeden velký
celek. K tomu lze akorát podotknout, že příprava takovéhoto chodníku je velmi složitá.
Jednak se musí zatrubnit stávající otevřené
silniční příkopy. V některých úsecích (např.
od sosny směrem do Metylovic k paní Bílkové)
zase není prostor k umístění dešťové kanalizace do krajnice, protože je tam již položena
splašková kanalizace, kabel O2 a vzdušné

vedení nízkého napětí. Každý správce sítí má
na svá zařízení určitá ochranná pásma, a tak
nezbývá, než tuto dešťovou kanalizaci umístit
do vozovky, proti čemuž se zase brání Správa a údržba silnic. A vést dešťovou kanalizaci v zahradách rodinných domů je nereálné,“
vysvětloval starosta Metylovic Lukáš Halata.
Jak dále řekl, obci nezbývá než hledat kompromisy. „Jindy zase stavbě chodníků vadí
betonové sloupy vedení nízkého napětí. Minimální šíře chodníků mezi obrubou a např. tímto
betonovým stožárem musí být min. 90 cm, aby
zde mohl projet invalidní vozík. Proto nezbývá
než se zkusit dohodnout s vlastníkem soukromého pozemku o přeložení betonového sloupu
za plot, tzn. do jeho zahrady. Další problém je

i s pozemky pod plánovanou trasou chodníku,
kdy sice většina chodníku povede po pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje,
které užívá Správa a údržba silnic, ale je i dost
soukromých parcel, na nichž by měla budoucí
cesta pro pěší vzniknout,“ pokračoval starosta.
Zdůraznil, že až na cca dvě výjimky by obec
nikomu s chodníkem neměla jít za plot a nikomu by se ani neměl bourat stávající plot. „A tak
věřím, že majitelé dotyčných pozemků je darují
obci, abychom mohli plánovaný chodník postavit. Nyní nás tedy čekají jednání s vlastníky
těchto soukromých pozemků. Nezbývá než
doufat v jejich vstřícnost, protože chodník nebude sloužit obecnímu úřadu, ale nám všem,“
dodal Lukáš Halata.

Děti z naší obce ukázaly, co se všechno během roku naučily. „10. prosince jsme uspořádali
náš tradiční Vánoční koncert. Konala se hned
dvě představení v sále Sokolovny, a to dopoledne i odpoledne. Obě bezezbytku zaplnila hlediště. Během vystoupení se představily družinové
kroužky, malá cimbálová muzika, mažoretky,
děti ze všech tří oddělení mateřinky i děti z prvních tříd. Děti od 2. do 5 tříd měly připravenou hudební část, která se jmenovala Romance štědrovečerní. Šlo o zhudebnění a dramatizaci balady
Jana Nerudy. Zpívaly také písně od Jarka Nohavici, Jiřího Schelingera i tradicionály a koledy.
Opět si ve školním orchestru zahráli naši žáci,
tentokrát na housle, flétny a rytmické nástroje,“

popsala ředitelka školy Renata Spustová.
Druhým koncertem, kterého se naši žáci
s velkým úspěchem zúčastnili, byl 27. Vánoční
koncert Frýdlantského hudebního spolku dechového orchestru v kulturním domě ve Frýdlantě.

Konal se 12. prosince a vystoupily na něm děti
spolu se školní kapelou. S dechovkou s chutí
a nadšením zpívaly naše děti sérii koled. Velký
úspěch zaznamenala i naše Aneta Vyvialová,
která zpívala sólo.

Děti zářily na dvou vánočních koncertech

Předvánoční jarmark potěšil malé i velké návštěvníky

Stejně jako každý rok i letos se na našem hřišti konal Předvánoční jarmark.
Tentokrát připadl na sobotu 5. prosince. Lidé si mohli koupit řadu vánočních dekorací.
K dispozici bylo občerstvení a na pódiu se vystřídala řada hudebníků včetně našich dětí.
Návštěvníky pobavila ohňová show a děti potěšila mikulášská nadílka.

Klub seniorů zhodnotil svou činnost

Klub seniorů uspořádal 3. prosince výroční
valnou hromadu, na které zhodnotil celoroční
činnost a nastínil návrh činnosti na r. 2016.
Valné hromady se zúčastnil i starosta obce Lukáš Halata, který zodpověděl seniorům různé
dotazy.
Tuto valnou hromadu taky navštívili i čerti.
Později přišel rovněž Mikuláš s andělem. Nadělili seniorům malé dárečky a hlavně dobrou

Zkontrolujte si pečlivě své
pozemky v katastru map
Dne 6. května 2015 byla Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním
pracovištěm ve Frýdku-Místku vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Metylovice obce Metylovice.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu
může být jak změna výměry a číslování parcel,
tak změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je ve většině případů vlastník pozemku,
výjimku představují pronajaté pozemky, jestliže
jsou evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy poplatníkem je nájemce.
Po skončení obnovy katastrálního operátu
již pozemky nejsou evidovány zjednodušeným
způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník.

Leden 2016

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je
poplatník povinen při změně okolností rozhodných pro vyměření daně podat do 31. 1. následujícího roku po změně okolností daňové
přiznání k dani z nemovitých věcí.
Pokud tak v zákonném termínu, tj. do 31. 1.
neučiní, vznikne mu podle ustanovení §250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v závislosti
na výši vyměřené daně a počtu dní prodlení
s podáním daňového přiznání povinnost zaplatiti pokutu.
Zkontrolujte si svůj list vlastnictví, zda v něm
v důsledku digitalizace nevznikly nějaké změny!! V případě, že změny nastaly, navštivte
Finanční úřad ve Frýdlantě n. Ostr. a podejte
nové daňové přiznání k dani z nemovitosti.

náladu, kdy si všichni zavzpomínali na své
mládí. Provozovatel restaurace Na Hřišti všem
uvařil výborný gulášek.
V sobotu 5. prosince 2015 proběhl na hřišti
vánoční jarmark, spojený s mikulášskou nadílkou. I senioři obsadili jeden stánek a v něm
prodávali jmelí a pro mlsný jazýček chléb se
škvarkovou pomazánkou. Na zahřátí byly tradiční čepičky, podle receptu naší babičky.

Přijďte se pobavit
na naše plesy
Plesová sezóna začíná
v Metylovicích
již koncem ledna.
Neseďte doma a pojďte se pobavit.
Na své si přijdou děti i dospělí.

Za sběr kaštanů si děti vysloužily vynikající dort

30. ledna – Hasičský ples
v Sokolovně ve dvou sálech – 19.00
13. února – Fotbalový ples – 19.00
20. února – Dětský maškarní
ples – 14.00
27. února – Šibřinky – 19.00

Hodnocení podzimní části fotbalové soutěže
Třetí místo a 24 bodů taková je bilance metylovského mužstva mužů v okresním přeboru
po odehrané podzimní části soutěžního ročníku
2015/2016. Mohlo však být i lépe, nebýt několika ztracených zápasů, kde jsme měli herně
a někdy i gólově navrch.
Například v Hrádku jsme neudrželi vedení
0:2. Přestože domácí ve druhém poločase srovnali, tak jsme se ještě dvakrát dostali do 100%
šance, leč jsme ji nevyužili, a naopak Hrádek
po našem vlastenci slavil vítězství 3:2. Nebo
závěr podzimu, kde jsme z posledních 4 utkání
vyhráli jen v Chlebovicích 1:3 a naopak ztratili
body u posledního celku v Palkovicích 2:1, kde
jsme neudrželi jednobrankové vedení a Palkovice pak po našich hrubkách otočily stav zápasu
ve svůj prospěch. S vedoucím celkem z Ostravice jsme sice po přísně nařízené penaltě tahali
za kratší konec, ale po vyloučení hostujícího
hráče se nám do poločasu podařilo zúročit hráčskou převahu proměněným pokutovým kopem,
když jsme předtím nastřelili 2x břevno a 1x tyč.
Ve druhém dějství jsme měli zase více ze hry,
ale zkušený celek z Ostravice kontroval brejky
a z jednoho nakonec strhl vítězství na svou stranu 1:2. Poté následovalo vložené kolo s Baškou. Zápas se mohl vyvíjet úplně jinak, nebýt
neproměněné penalty. Z dalšího našeho tlaku
gól nepadl a naopak hosté po nedorozumění
obránce a brankáře přišli v poslední minutě lacino k výhře 0:1.
Přesto všechno je to pro nás po několika
letech úspěch, hrát o špici tabulky. Navíc jsme
s 38 vstřelenými brankami mezi prvními čtyřmi

nejlépe střílejícími týmy (Ostravice 51, Lískovec
49, Návsí 39), o čemž svědčí i 2. místo Františka
Végha – 15 branek a 3. místo Karla Hradila –
12 branek. Tabulce střelců okresního přeboru
vévodí se 16 trefami Martin Šrámek z Lískovce.
V základní sestavě se zabydleli mladí kluci,
kteří přešli z frýdlantského dorostu do metylovských mužů – Marek Schmidt, Lukáš Halata
a Martin Huser. Další jejich spoluhráči z dorostu – Radim Tabášek má nadále zájem u nás
působit a Františku Závodnému nyní skončilo
půlroční hostování v Kozlovicích, takže věříme,

že i jeho příchod přidá mužstvu na kvalitě. Navíc
by se měl v zimě opět k mužstvu připojit Matěj
Fulnek, který se vrací ze studijního pobytu ze
zahraničí. Ve hře jsou i další hráči, o nichž se ale
budou teprve vést další jednání. V zimní pauze
budou hráči nabírat fyzickou kondici, je připraveno soustředění ve Lhotce u Fandy a několik přípravných utkání tak, aby byli hráči dobře připraveni na jarní část sezóny, v níž chceme bojovat
o druhou příčku a snad ještě potrápit i vedoucí
Ostravici, která se již několik let snaží se svým
zkušeným mančaftem o postup do 1. B třídy.

Sdružení rodičů uspořádalo soutěž ve sběru kaštanů a žaludů.
Vítězem se stala 4. třída. Děti dostaly od sdružení velký dort.

krátce z obce
Vydejte se na cestu do Betléma – 10. 1.
Metylovská Schola a otec Bronislav
zvou obyvatele Metylovic na 17. Cestu
do Betléma v neděli 10. ledna 2016. Začátek je v 17 hodin v kostele Všech svatých
v Metylovicích. Na cestu s sebou vezměte
lucerny, či jiné svítilny a teplé oblečení.

Tři králové zavítají
i do Metylovic

Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci lednu 2016 je
ve středu 13. a 27. 1.

Horní řada zleva: Pavol Zelenák – vedoucí mužstva, Ondřej Němec, Jan Šlachta, Roman Valas, Martin Huser, Karel Hradil, Roman Hadámek, Arnošt Uherek – trenér, Lukáš Halata – asistent trenéra.
Dolní řada zleva: Otakar Kulhánek, Vojtěch Halata, František Végh, Josef Pergler,
Lukáš Krupa, Marek Schmidt, Adam Bražina.

Hasiči zvou na svůj ples
Sbor dobrovolných hasičů Metylovice si
vás dovoluje pozvat na Hasičský ples. Koná
se v sobotu 30. ledna v 19 hodin v místní
Sokolovně. K tanci a poslechu zahrají dvě
hudby – The Visitors a Štístko. Vystoupí
rovněž ABBA Revival. Pořadatelé slibují
skvělou domácí kuchyni, zákusky a samozřejmě bohatou tombolu. Vstupné činí
100 Kč. Na vaši účast se těší místní hasiči.

Farnost Metylovice oznamuje, že od soboty
2. do neděle 9. ledna 2016 bude v naší
obci probíhat Tříkrálová sbírka.
Koledníci budou mít zapečetěnou kasičku
s logem CHARITY a ve skupince
bude vždy jedna osoba starší 18 let.
Prosíme, dejte pozor na podvodníky.
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Pstruží

Naše školní družina

S koncem roku bychom rádi shrnuli práci
v naší školní družině. V září jsme zakoupili
spoustu nových zajímavých her a hraček.
Počasí bylo pěkné, a proto jsme spoustu
času trávili venku na hřišti. Uspořádali jsme
pár turnajů ve fotbale, vybíjené, družinový
trojboj nebo závody ve slalomu na autíčkách. Novinkou je pro nás sportovní hra
kubb, která zaujala natolik, že se stala důležitou součástí našeho pobytu venku. Se
začínajícím podzimem přibývalo v dubině
i žaludů, tak jsme se rozhodli pro jejich
sběr. Všichni s radostí pomohli připravit
na zimu krmení pro lesní zvěř.
Když venku prší, soutěžíme ve třídě
v piškvorkách, stavíme zajímavé objekty, tančíme, pořádáme turnaje v různých
stolních hrách. Poslední společná soutěž
bylo kostkování, neboli kostková pyramida.
Zúčastnili se téměř všichni a celý týden urputně bojovali o nejlepší umístění. Vítězem
se stal Adam Platoš, na druhém místě se
umístil Ludovít Leco a na třetím Natálka Šigutová. Blahopřejeme a všem přejeme hodně chutí do dalších soutěží v příštím roce!

Termíny čištění komínů
26. a 27. ledna 2016
7. a 8. dubna 2016
18. a 19. lispopadu 2016
Přesný termín a hodinu nutno domluvit
telefonicky (nejlépe v době 18–20 hodin)
na telefonních číslech:
pan Papřok 728 073 808
pan Kubla 603 955 091

Adventní rozjímání
Rok s rokem se sešel a byl tu zas ten
krásný předvánoční čas. Čas, který je nejen
časem spěchu a shonu. Aby se na chvílí ten
shon a zmatek zastavil, uspořádal obecní úřad
Adventní rozjímání pro občany obce.
V prostorách před Obecním domem to zavonělo nejen dřívím z otevřených ohnišť, ale
především táhnoucí se vůni vařonky, svařáku,
punče i vánočním čajem. Nechybělo také ani
něco malého k zakousnutí, chléb s domácím
sádlem se škvarky. Samozřejmě nechyběla
ochutnávka domácího cukroví. To vše pro občany obce, aby na chvíli zapomněli na předvá-

noční shon, připravila a zorganizovala kulturní
komise obce, za což jí patří velké poděkování.
Děkujeme také MUDr. Ivoši Ševčíkovi
za sponzorský dar dvou kusů elektrický ohřívaných várnic, ve kterých byla možnost udržet vánoční čaj a punč stále v lahodně teplém
stavu.
Akce se všem líbila a lidé odcházeli za svitu
vánoční výzdoby v dobré náladě s vědomím,
že aspoň na chvíli zapomněli na předvánoční
shon.
Ještě jednou velké díky všem, kteří se
na této akci organizačně podíleli.

Příjemná povídání
s paní Málkovou
V listopadu nás navštívila paní Dana Málková s programem Cyril a Metoděj, kterým
obohatila výuku vlastivědy starších žáků.
Mladší žáci se dozvěděli spoustu nových informací o knize knih v rámci českého jazyka.
Nyní nás navštívila opět. Tentokrát nám
zpříjemnila čekání na Vánoce programem
zaměřeným na tato témata – Betlém, dům
chleba a Vánoce v umění. Programy od začátku děti upoutaly a udržely jejich pozornost
až do konce.
Tímto bychom rádi poděkovali paní Daně
Málkové za její pěkné vstupy do výuky a také
za příjemné vánoční povídání pro všechny.
Děkujeme!
Učitelé ZŠ

Poplatky v roce 2016
Odpady:
Na občana s trvalým bydlištěm v obci 450 Kč
(násobeno počtem osob v domácnosti)
Na objekt, v němž není žádná osoba s trvalým
bydlištěm (chaty, chalupy, zahradní domky, novostavby po kolaudaci apod.) 550 Kč
Platba nejpozději do 30. června 2016.
– na č.ú. 1682011309/0800 variabilní symbol
číslo domu
– v hotovosti na OÚ Pstruží
Poplatek za psa:
Za prvního psa 200 Kč
– za každého dalšího psa + 400 Kč
Vlastník psa-důchodce 100 Kč
– za každého dalšího psa + 200 Kč
Platba nejpozději do 31. března 2016.
– na č.ú. 1682011309/0800 variabilní symbol
číslo domu
– v hotovosti na OÚ Pstruží
UPOZORNĚNÍ
Složenky již nebudou zasílány!

Prosinec v MŠ Pstruží

Poslední týdny minulého roku probíhaly
ve znamení vánoční atmosféry. Začátkem měsíce se konala Mikulášská nadílka, při které
navštívili jednotlivé třídy mateřské školy Mikuláš s čertem a rozdali dětem baličky s ovocem,
oříšky a dalšími dobrotami. Děti přednesly
básničky a zazpívaly společně známé písničky, těm méně hodným dal čert na pamětnou
metličkou a přidal doporučení, ať se „zlobiváci“
v příštím roce polepší.
Děti se věnovaly nácviku pásma a výrobě
dárečků pro maminky na vánoční besídku,
která se konala 15. prosince ve třídě Květinka.
Děti i rodiče se tohoto svátečního odpoledne
zúčastnili ve velkém počtu. Přednes básní se
střídal se zpěvem vánočních koled, děti předvedly všem přítomným, co se od září v mateřské škole naučily. Velmi pěkné byly dětmi
vyrobené vánoční dekorace, kterými vyzdobily třídu, a také všechny přítomné upoutala

vánoční atmosféra, podtržená pouze svítícím
vánočním stromečkem a dekoračními světýlky. Za toto vystoupení sklidily pochvalu rodičů, pana starosty i paní ředitelky všechny děti
i paní učitelky.
Následující den si děti rozbalily pod stromečkem vánoční dárky, za které děkujeme našim
skvělým sponzorům. Udělaly našim nejmenším
velkou radost a bylo velmi pěkné sledovat nadšení dětí při společných hrách.
Posledním školním dnem roku 2015 byl
pátek 18. prosince. Tradičně, jako každým rokem, proběhlo zpívání koled společně s dětmi
ze základní školy. Poté jsme se s dětmi rozloučili a popřáli jim krásné prožití vánočních
svátků a spoustu pěkných zážitků u vánočního
stromečku.
Vše dobré v roce 2016!
Zuzana Tomančáková
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Důstojné zakončení klubového roku

Klubový prosinec, byť s ohledem na Vánoce
zkrácený, důstojně zakončil starý rok 2015.
První čtvrtek jsme opět cestovali s paní
Janou Bártovou, tentokrát jsme navštívili ruský Petrohrad a v něm světoznámou Ermitáž,
Zimní palác, chrámy a další skvosty carské
architektury. Další ze zajímavých přednášek
paní Jany byla zpestřena ukázkami z ruského
pěveckého folklóru.
O týden později se udála společná vycházka s názvem „Oklikou do Pařezu“ coby psychologická příprava na předvánoční shon. Takže
jsme po cca tříkilometrové „oklice“ nakonec

dosáhli cíle v restauraci U Pařezu. Zde jsme
v klidu a míru dobře pojedli a popili a zbaveni
všech stresů jsme se rozešli do svých domovů.
Poslední klubový čtvrtek roku měl dvě části.
Tou první bylo, jak jinak, tradiční polední zpívání angličtinářů na náměstí u jesliček společně
s dětmi z MŠ Čeladenská Beruška. Odpoledne
pak byl tento krásný (byť lehce deštivý) den
završen předvánočním posezením. Tradiční
součástí programu je návštěva dětiček z Berušky, jejich vánoční recitál a rozdávání dárků
seniorům. Nejinak tomu bylo i tentokráte, děti
a jejich učitelky (v čele s paní Bartošovou) se
představily s nápaditým recitálem „Vánoční
pohádka“ a opět sklidily mohutný aplaus. A samozřejmě nechyběly ani milé dárky závěrem.
Odpoledne pak pokračovalo posezením u dobrého vínka a společným zpěvem vánočních
písní.
Jinak se v klubovně v úterky a čtvrtky do-

poledne pilně cvičilo a snažili se i angličtináři.
V měsíci lednu se můžeme vždy ve čtvrtek
těšit na poetické odpoledne s poezií, živou
hudbu, společnou vycházku a „výroční“ program „Koukám, jak ten čas letí…“. Ve druhé
půli měsíce je v plánu obnovení úterních odpoledních posezení se společenskými hrami
a středečních Všehomixů.
Kompletní program na měsíc leden najdete jako obvykle v čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227)
nebo přes e-mail petr.bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání
a přeji všem dobrý rok 2016.
Petr Bernady

Paní Jana Bártová o Petrohradu.

Něco z akcí ZŠ Čeladná

Pohoda U Pařezu.

Děti z Berušky a Vánoční pohádka.

Zápis do 1. třídy ZŠ Čeladná
čtvrtek 21. 1. 2016
ve 3. A a 5. třídě
13.00 – 17.00
S sebou si přineste:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
u cizích státních příslušníků pas
a povolení k pobytu
případná odborná či lékařská doporučení

Staré Hamry

Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a život bez nehod vám v roce 2016
přeje
Sbor dobrovolných hasičů
Staré Hamry

K zápisu se musí dostavit i dítě, které mělo
v loňském roce odklad školní docházky.
Těšíme se na vás!

Na počátku prosince na naší škole opět proběhla školní kola dvou celostátních předmětových soutěží. Zájemci o historii si změřili své
síly ve znalostech středověkých dějin. Téma 45.
ročníku Dějepisné olympiády znělo: „Po stopách
Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. O několik dní později se konal 42. ročník Olympiády
v českém jazyce.
Všem zúčastněným
děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresních kolech. Zorganizovali
jsme soutěž O nejnápaditější vánoční ozdobu. Odevzdané výrobky jsme vystavili v atriu školy.
Vychovatelky
školní
družiny opět uspořádaly
tradiční a oblíbené vánoční dílničky. Nachystaly rekordních deset stanovišť,
kde si děti mohly vyrobit
zajímavé vánoční dekorace a dárky. Zúčastnila se
všechna oddělení družiny,
pomoct přišla i paní Kahanková, které patří velký
dík. Svou pomoc nabídli
i starší žáci naší školy, kterým rovněž děkujeme. Vyráběli jsme například štěstíčka, vánoční přáníčka,
svícínky či andílky. Veškeré výrobky si děti mohly
odnést domů spokojené,
že Vánoce mohou začít.

Krásným završením vánočních příprav byl náš
tradiční vánoční koncert, který se konal v čeladenském kostele sv. J. Nepomuckého dne 22.
prosince. Žáci vystoupili se svým programem, zazpíval pěvecký sbor školy a vystoupení obohatili
i naši hosté – Porubští trubači. Žesťové nástroje
v našem kostele zněly poprvé a spolu s hlásky
našich dětí to byl excelentní zážitek…

Staré Hamry

Kácení stromů na Samčance Netradiční rozsvícení vánočního stromu
V průběhu listopadu a prosince byly na Samčance pokáceny tři stromy. Jehličnan a lípa
u školy, zerav před obcí. Důvody byly různé.
Jehličnan byl již v minulosti zkrácen o špici, ale
větve znovu začaly prorůstat do drátů elektrického vedení. Lípa nejenže větvemi zasahovala
do drátů internetového spojení mezi školou
a obcí, ale také ničila vedlejší střechu. Původně
byl zvažován pouze její ořez, ale nakonec byla

pokácena. Jak se ukázalo, bylo to prozíravé
rozhodnutí. Kmen lípy byl uvnitř už rozlomen
a bylo jen otázkou času, kdy se nekontrolovatelně odlomí.
Zerav u budovy obecního úřadu už byl
na hranici své životnosti.
Na jaře bude namísto lípy vysazen nový listnatý strom a namísto túje (zerav západní) bude
vysazeno něco jiného, vhodného.

Mikulášská nadílka s divadlem
V pátek 4. prosince byl sál kulturního
domu na Samčance málem malý. Tolik dětí
a rodičů přišlo na každoroční mikulášskou
nadílku spojenou s vystoupením divadelního
souboru Nahodile.
Děti dychtivě sledovaly představení a ani
se nehýbaly. Jen když na jevišti bylo až moc

čertů, tak se někteří tiše přesunuli ke svým
rodičům. No co, žízeň je žízeň.
Po pohádce Mikuláš dětem rozdal balíčky
se sladkostmi. A máme u nás samé hodné
děti, protože uhlí nebo brambory nebyly ani
v jednom balíčku.
A máme nejen hodné děti, ale také šikovné. Vyrobily a přinesly
krásné ozdoby,
kterými
nazdobily stromeček. Všem
dětem za ozdoby děkujeme. Stromeček je umístěn
v
chodbě
obecního úřadu. Přijďte se
podívat.

Stalo se již tradicí rozsvěcovat začátkem
adventu na Samčance starohamerský vánoční
strom. V letošním roce však bylo tradiční rozsvícení jiné. Vánoční strom se rozsvěcoval už
v předvečer první adventní neděle na místo v neděli, kdy tato akce probíhá také u našich sousedů – v Bílé a na Ostravici. Zároveň bylo poprvé
na slezské straně Starých Hamer, u kostela.
Když jsem viděla, kolik lidí nastupuje do autobusu na Samčance – cca 10 osob, byla jsem napjatá. Těsně před zahájením, před 16. hodinou,
kdy se okolí kostela zcela zaplnilo, jsem se zase
začala obávat, zda máme dost koláčků a svařáčku pro všechny. A také jsem byla zvědavá, jak to
vše dopadne.
Zvědaví ale byli všichni, kdo přišli. A všichni
byli překvapeni, mile překvapeni. Rozsvícení vánočního stromu u kostela mělo úplně jiný rozměr.
Svou roli sehrála atmosféra místa, která je jiná,
taková kouzelná. Možná k tomu přispěl i rozsvícený kostel, který takto viděli někteří poprvé.
Úplně jinak tam vyzněl celý program: vánoční křídlovka pana Miroslava Kubačáka, koledy
žáků naší školy i vystoupení souboru Grunik pod

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

rozsvíceným stromem, kostelní varhany, které
na závěr rozehrála Marka Šimečková.
Musím říct, že kladné ohlasy převládají, přestože jsme podcenili ozvučení. Příště bude. Chtěla
jsem vám hlavně sdělit, jak to bude v budoucnu.
Od letošního roku budeme v obci rozsvěcovat
vždy vánoční stromy dva. Jeden na Samčance
a jeden u kostela. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se na Samčanku vrátí hned v příštím
roce. Další rok bude zase u kostela. Prostě to
budeme střídat.
Myslím si, že je to spravedlivé řešení pro
všechny občany přehradou rozdělené obce.
Všechny akce, které obec pořádá, se konají
na Samčance, a tak se ani nemůžeme divit, že
občané žijící na slezské straně se cítí být opomíjeni. A tak jsme se rozhodli alespoň trochu tento
letitý zvyk napravit.
Nejsem si tak úplně jistá, že všichni občané
vědí, že původním centrem naší obce není Sam-

čanka, ale že historický střed obce Staré Hamry,
lépe řečeno to, co z něj zbylo po výstavbě přehrady, je okolí kostela sv. Jindřicha. A že Samčanka
a celá moravská strana dnešních Starých Hamrů
až do roku 1951 byla součástí obce Ostravice.
Myslím si, že by měl každý znát historii místa, kde
se narodil, či kde žije. Vždyť bez minulosti není
ani budoucnosti. 
Eva Tořová, starostka

V prostorách sauny, které byly pronajaty,
ale nebyly využívány, došlo k poškození dlažby na podlaze. Rozhodně se nejedná o několik kachliček, které brzdí celý provoz sauny.
Poškození je celoplošné a zřejmě bylo způsobeno špatným materiálem nebo pracovním
postupem (stavbu v r. 2005 prováděla firma
Bytmont z Frýdku-Místku), které se projevily
až nyní.
Vzhledem k rozsahu oprav, výměně nejen

veškeré dlažby, ale snad i podkladu, se nebude jednat o levnou záležitost. Prioritní je zajistit kvalitní provedení prací, a proto je nutné
nejprve stanovit správný pracovní postup a až
pak začít s opravami.
Z uvedených důvodů bude sauna uzavřena
do provedení oprav.
Není přece možné co 10 let měnit podlahu. Navíc podlahu v místnostech, které nejsou
řádně využívány či provozovány. starostka

Důvody k uzavření sauny
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slovo místostarostky
Vážení a milí sousedé,
v novém roce musím samozřejmě začít upřímným přáním zdraví a osobní pohody vám všem.
Věřím, že obec čeká rok úspěšný a že práce, kterou jsme s kolegy započali, a úsilí, které vynakládáme, přinese další konkrétní výsledky.
Přece jen se ale musím ještě vrátit zpět a shrnout dění v obci před Vánocemi. V prvním týdnu
se konalo 5. veřejné jednání zastupitelstva s nabitým programem, kterému dominoval návrh rozpočtu obce na rok 2016 a body s ním související. Velmi nám záleželo na tom, aby obec vstoupila
do nového roku s řádně schváleným rozpočtem, a nikoli s rozpočtovým provizoriem, jak tomu bylo
v minulosti. Tento model nám totiž umožní urychlit zejména přípravu investičních akcí, kterou by
rozpočtové provizorium komplikovalo. Tradičně pestrý byl kulturní předvánoční program v obci.
Proběhly mikulášské nadílky v restauraci U Toflů na Bystrém, v mateřské škole i na prostranství
před obchodem v Janovicích. Soutěžilo se o nejlepší bramborový salát, konal se Vánoční jarmark
i Rozsvícení vánočního stromu. Nesmím zapomenout ani na zájezd do vánoční Vídně, koncert Ireny Magnuskové nebo rodinnou vycházku za zvířátky. Nezaháleli ani sportovci, zejména vyznavači
stolního tenisu, kteří opět uspořádali turnaj pro neregistrované hráče.
Na obci jsme pak dostali v prosinci hned dva vánoční dárky v podobě úspěšných žádostí o dotace. První se týká již zrealizované investice v základní škole, kde od listopadu funguje nové oddělení mateřské školy. Na tuto akci obec obdrží přes dva miliony korun. Druhý se týká projektových
dokumentací na zateplení veřejných budov v obci, na jejichž přípravu obec získala 500 tisíc korun.
Zvláštní pozornost bych chtěla věnovat nově vznikajícímu klubu seniorů, o jehož založení se
snažíme s kolegyněmi ze sociální komise. Již první setkání začátkem prosince nám udělalo velikou
radost, neboť jsme tak velký zájem opravdu nečekaly. V roce 2016 bychom rády klub rozvíjely
a dovedly ho k samostatnosti na úroveň srovnatelnou s jinými fungujícími spolky v obci. Jsme
si vědomy, že oproti jiným spolkům bude mít klub seniorů vždy větší potřebu podpory, zejména
organizační, a s tou samozřejmě počítáme i do budoucna.
Posledních pár vět bych ráda věnovala odpadovému hospodářství. O třídění bioopadu jste
byli již vícekrát informováni v minulém roce v rámci pořízení nového obecního svozového vozidla
a výpůjčkami domovních kompostérů. Prostředky jsou tedy k dispozici, teď je potřeba je začít
aktivně a správně využívat. V prvním čtvrtletí roku 2016 se možnost separace odpadů dále rozšíří
o rostlinné oleje a tuky a drobný elektroopad. Zvláštní nádoby na tyto odpady budou k dispozici
na třech stanovištích – u obchodu v Janovicích, na autobusové zastávce Legerský a u hasičské
zbrojnice na Bystrém. Chtěla bych touto cestou požádat každého z vás, abyste třídění odpadu
věnovali náležitou pozornost. Nejde „jen“ o záležitost ekologie. Jde na prvním místě o peníze! Náklady na likvidaci zbytkového komunálního odpadu neustále rostou a tento trend bude v budoucnu
pokračovat. Byť za posledních několik let celkový objem tříděných složek odpadů v obci roste,
ve srovnání s okolními obcemi se krčíme na posledních příčkách. Vím, že máme na lepší umístění!

Gabriela Milotová, místostarostka

Prodejní výstava věnců a perníků
V pátek 27. listopadu proběhla výstava
adventních věnců a ručně vyrobených a ozdobených perníků. Výstavu uspořádala skupina
šikovných žen pod vedením Pavlíny Zamarské. Ta také prozradila, že si skupinka dala
název „Babinec“. Jedná se o volně uspořádanou skupinu asi deseti žen, které mají jedno
společné – šikovnost a vztah k výrobě drobných a milých věcí a hlavně odvahu jít se svými výrobky „ven“ a ukázat je svým sousedům
a občanům obce.
A tak se otevřely dveře místní hasičky

a společenskou místnost plně obsadily překrásné malé vánoční perníčky a perfektní
adventní věnce. Místnost voněla čerstvým
vánočním pečivem a právě zalitou kávou.
Atmosféra klidu a úsměvy žen, které u dveří
vítaly každého návštěvníka, plně navozovala
vánoční pohodu. Ta byla podpořena vyzdobeným vánočním stromečkem.
Díky skupince žen za jejich aktivitu. Věřím,
že výstava byla hojně navštívena sousedy
z Janovic, stálo to za to.

Vladimír Kutlvašr

Janovice

Rozsvícení vánočního stromku
ČČK Janovice uspořádal v sobotu 28.
listopadu již tradiční rozsvícení vánočního
stromku v Janovicích. Odpolední slavnost
byla samozřejmě doprovázena vystoupením
dětí.
Oficiální začátek akce byl v 16.00, ale už
před touto hodinou bylo na prostranství před
obchodem v centru Janovic velmi rušno.
Hemžilo se to tam návštěvníky a i tentokrát
bylo rozsvícení vánočního stromu doprovázeno jarmarkem, na kterém šlo zakoupit ručně
dělané výrobky od loveckých nožů, přes adventní svícny, perníčky, vánoční ozdoby, ručně šité polštářky a spoustu dalších hezkých
výrobků. Mohli jsme také ochutnat domácí
zabíjačkové speciality a zahřát se svařeným
vínem nebo medovinou.
V 16.00 úvodním slovem pan starosta zahájil kulturní část rozsvícení vánočního stromku. Následně nastoupily děti z mateřské školky se svým krásným vystoupením, ve kterém
bylo vidět nadšení ukázat, co se ve školce
naučily, a nefalšovanou radost z příchodu
Vánoc a adventní doby. Po nejmenších dětech vystoupily děti ze základní školy, které
nám zahrály na flétnu, harmoniku a zazpívaly. Následovalo vystoupení sboru Ondrášek
s výborně nacvičeným tancem a zpěvem.
Po tomto vystoupení před zraky všech

Andělský den v MŠ Janovice
Šustění křídel, tetelivé vzrušení, nadšené
pobíhání a spousta andílků. Opravdu, viděla jsem je na vlastní oči! V mateřské škole
v Janovicích proběhl 17. prosince „Andělský
den“.
Rodiče si dali s kostýmy opravdu práci a my mohli obdivovat překrásné andílky v celé jejich kráse – se závoji, volánky,
třpytkami a hvězdami na čele.
Holčičky vzaly svou úlohu vážně a kluci reprezentovali spíše
anděly s ďáblem v těle.
Děti jsou po svačince, usedají do herny, štěbetají a najednou zvoní zvoneček. Zavřít
oči a překvapení je tu. Do třídy
přicházejí andělé (tedy spíše
andělky – paní učitelky) s písničkou a prskavkami – malé
krčky se natahují a očička mžikají, aby o něco nepřišly.
Následuje povídání o Vánocích, jak probíhaly kdysi
a dnes. Děti poslouchají příběh o narození Ježíška, ochutnávají chléb se solí, jako kdysi
pasáčci, kteří přišli Ježíška

obdarovat. Dále oplatky s medem, krájí se
jablíčka – hurááá, opravdu je uvnitř hvězdička, zpíváme koledy, na řadu přichází cukroví.
Nevynecháme ani andělskou poštu – vzkazy rodičů a dětí s přáníčky. Rozloučíme se
písničkou a Sovičky (předškoláci) odcházejí
zkontrolovat do své třídy, zda na ně Ježíšek
nezapomněl. Prcci jdou popřát krásné Vá-

na pokyn paní Šárky Godovčíkové došlo
k rozsvícení vánočního stromu s překrásným
nově pořízeným osvětlením.
Marie Janáková z janovického Ondrášku
moc děkuje vystupujícím dětem i dospělým,
především paní Taťáně Němcové a Základní
škole v Janovicích. Všichni už se moc těší
na další vystoupení.
ČČK děkuje Sboru dobrovolných hasičů Janovice za pomoc při průběhu akce.
Dále pak děkuje panu Mohylovi za ozvučení
a osvětlení, za pomoc pří přípravě děkuje
obecnímu úřadu, panu Lážovi a panu Fiedorovi.
Václav Biolek

Proběhlo 6. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva proběhlo v pátek 4.
12. 2015 a mělo, kromě běžných bodů jednání,
i jeden důležitý úkol – projednat návrh rozpočtu
na rok 2016.
Rada obce zpracovala a předložila návrh rozpočtu a předložila důvodovou zprávu k tomuto
rozpočtu. V diskuzi se řešila otázka míry a rozsahu přípravy podkladů pro budoucí rozhodnutí,
zda bude, či nebude obec realizovat diskutovanou
kanalizaci obce. V rozpočtu je počítáno s realizací
studie – zjišťovacího řízení, na základě kterého budou získány informace o zájmu občanů o napojení
se na případnou kanalizaci. Diskuze nad rozpočtem obce se dotkla i problematiky odměn pro zastupitele a členy komisí a výborů.
Zastupitelstvo nakonec schválilo pro rok 2016
schodkový rozpočet obce Janovice. Schodek
ve výši 4 miliony korun bude pokryt z vlastních
prostředků obce Janovice.
Dále zastupitelé schválili obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a č. 2/2015 Požární řád obce. Obě obecně závazné vyhlášky nahrazují dosud platné vyhlášky
s účinností od 1. ledna 2016.
Zastupiteli byly schváleny dotace na rok 2016
pro SDH Janovice a SDH Janovice – Bystré a TJ
Janovice. Výše dotace na tyto subjekty je v kompetenci zastupitelstva. Schváleny byly v předložené výši. Dotace pro ostatní subjekty v obci jsou
v kompetenci rady obce a byly projednány v rámci
diskutovaného rozpočtu obce.
Stejně jako v předchozích letech bylo kladně

jubilea

Foto: Milan Beneš

Foto: Vladimír Kutlvašr

Srdečné blahopřání zdraví a štěstí
janovickým jubilantům
– paní Iloně Vyvialové, paní Miroslavě
Bílské a panu Johannesovi Bordatovi.
Obec Janovice
noce i paní kuchařce Jaroslavě Karáskové
a paní uklízečce Renátě Branžovské. Zvoneček zvoní podruhé. Jéééééé, jůůůůůůů,
pojďte sem, byl tu Ježíšek! Stromeček je
v obležení a paní učitelky nadělují překrásné
hračky, které budou ode dneška k dispozici
dětem ve školce. Holky zkoumají kočárky,
pokladny, didaktické hračky, kluci si domlouvají pořadníky pro jízdu s novou mašinkou. Ještě tu chybí
ty moje potápěčské brýle. Slzičky zažehnány, paní učitelky
vysvětlují, že tu „svou“ nadílku
děti najdou pod stromečkem
už za pár dní.
Je to opravdu tak, Vánoce
jsou tady! Proto děkuji učitelskému sboru MŠ Janovice
za jejich trpělivost, laskavost
a pochopení. Přeji všem klidné prožití vánočních svátků,
spoustu zdraví, štěstí, ať můžete být s těmi, které máte
rádi, a ať jsou to příjemné dny,
přesně podle vašich představ.
Krásný rok 2016.
Text a foto: Radka Mazourová

rozhodnuto o poskytnutí finančního příspěvku
na provoz pravidelné osobní dopravy mezi obcí
Janovice a Frýdkem-Místkem – linka č. 14. Příspěvek na provoz této linky je ve výši 70 tis. Kč/rok.
Zastupitelé doplnili dva členy do Školské rady
při ZŠ Janovice. Předchozí zástupci Školské rady,
jmenovaní zřizovatelem, na svou funkci rezignovali z důvodu neslučitelnosti výkonu jejich funkce
s jejich pracovním zařazením.
S účinností od 1. 1. 2016 byla schválena žádost
o udělení pracovního volna zaměstnavateli zastupitele Svatopluka Běrského, který zastupuje veřejnou funkci neuvolněného místostarosty, a zároveň
zastupitelé ustanovili dobu, nutnou pro výkon této

veřejné funkce na maximálně 5 dní v kalendářním
měsíci. Od 1. 1. 2016 bude zároveň Svatoplukovi
Běrskému zvýšena odměna za výkon neuvolněného místostarosty. S účinností od tohoto data
bude místostarosta obce Svatopluk Běrský vykonávat svou veřejnou funkci formou osobní přítomností na OÚ v průběhu jednoho dne v týdnu. Rozsah jeho odpovědnosti a působnosti se nemění.
Zajistí se tím vyřizování záležitostí občanů v řádné
pracovní době.
Na závěr jednání poděkoval starosta obce
všem za účast a popřál všem přítomným šťastné
a veselé Vánoce a do nového roku hodně zdraví
a úspěchů.

Ekokonference – projekt MLHA
V pátečním podvečeru dne 27. listopadu
proběhla v tělocvičně ZŠ Janovice již druhá
Ekokonference. Akce byla závěrečnou tečkou
v projektu „MLHA“.
Celou konferencí přítomné provedla Barbora Velčovská z osmé třídy a Pavel Bína z deváté třídy. Mistrem zvuku byl Ondra Mohyla
ze sedmé třídy. Výzdobu ke Smokenově pravidlům a k dalším obrázkům zajistila děvčata
ze sedmé a osmé třídy. Vše bylo v režii dětí.
Program zahájila třetí třída s informacemi
o Janovicích. Následovala první třída s vtipnou
básničkou o projektu Mlha, navázala druhá třída s písničkou o správném topení, pokračovala
čtvrtá třída s krátkou scénkou a první stupeň
uzavřela groteska páté třídy s názvem Nejsem
čmoudil. Pak Martin Pitřík všechny seznámil
s výsledky dotazníkového šetření, které proběhlo na základě 83 vyplněných lístků k názorům na topení v Janovicích. Pokračovala paní
místostarostka Gabriela Milotová s příspěvkem
o tom, jak je možné získat dotace a jakou pomoc obec spoluobčanům nabízí. Druhou část
odstartovala osmá třída s informacemi z fyziky o tepelném auditu domácností, štafetu
pak přebrala sedmá třída, která předala informace o různých zdrojích energie. Žáci šesté
třídy poskytli zajímavé informace o tepelných
čerpadlech, která jsou ve škole v provozu,
a vystoupení žáků zakončili naši nejstarší žáci
s vystoupením dětského Smokemana. Závěr
Ekokonference patřil paní Markétě Ubíkové
z organizace Čisté nebe, která informovala
o smogové situaci v našem kraji.
Projekt „MLHA“ – tento projekt vznikl na základě podané žádosti Obce Janovice nadaci

OPEN SOCIETY FUND PRAHA. Cílem projektu bylo snížit znečištění místního ovzduší lokálními topeništi, a to zejména v topné sezóně.
Jako prostředkem k dosažení tohoto cíle byla
stanovena pozitivní motivace občanů a obyvatel ke správnému způsobu topení a k ekologizaci topenišť a k výměně neekologických
a neúsporných lokálních topenišť. Tato pozitivní motivace spojená s informační kampaní
probíhala prostřednictvím klíčových aktivit, které vycházejí z komunitního života obce. Tento
projekt byl chápán jako dlouhodobý projektový
záměr obce a získaná dotace z nadačního fondu jako prostředek „nastartování“ dlouhodobého trendu a projektového záměru obce.
V rámci projektu byla zrealizována řada aktivit. Mezi klíčové patřila přednáška odborníka
na téma znečišťování ovzduší, diskuze s občany v rámci kontaktního místa na konzultačním centru, vytvořeném na OÚ, nebo u stánku
„MLHA“, který byl doplňkem řady pořádaných
akcí v obci. Součástí projektu byla i edukativní show – vzdělávací zájezd do Výzkumného
ústavu Vysoké školy Ostravy pro skupinu žáků
ZŠ Janovice i občanů obce. Projekt obsahoval i dvě soutěže – výtvarnou a fotografickou
soutěž, jejíž vyhodnocení proběhlo na zmíněné
Ekokonferenci v závěru projektu.
Nedílnou součástí podpory zkvalitnění
ovzduší v obci bylo i vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce k podpoře občanů,
kteří se rozhodnou k ekologicky úspornému
opatření s lokálním topeništěm. V rámci tohoto
projektu byl radou a zastupiteli obce schválen
dotační program.

Monika Olšáková, Vladimír Kutlvašr

Foto: Petr Beneš
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Bílá + Janovice
krátce z obce

„BÍLANSKÝ BÁL“
Dovolujeme si vás pozvat
na tradiční
obecní ples „Bílanský bál“
pořádaný

v sobotu 23. ledna 2016
v prostorách SOŠ,
Frýdek –Místek, p.o., v Bílé.

Začátek ve 20.00 hodin.

Kalendář
Obec Bílá vydala kalendář pro rok
2016. Kalendář je pro každou domácnost trvale bydlících občanů zdarma.
Občané si tento kalendář mohou vyzvednout do 31. 1. 2016 na obecním
úřadě.

Oznámení
V době od 1. do 14. ledna 2016 se
bude konat Tříkrálová sbírka, kterou zastřešuje Charita Frýdek-Místek.

Hudba, občerstvení,
myslivecká kuchyň!
Předprodej vstupenek s místenkou
bude od 13. ledna 2016
na Obecním úřadě v Bílé.
Těšíme se na vás!

Přehled bohoslužeb
na měsíc leden 2016
10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.

-

10.30
10.30
10.30
10.30

Bílá
Bílá
Bílá
Bílá

Leden 2016

Oznámení

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

Severomoravské vodovody

a kanalizace Ostrava a.s.

PŘECE JEN ZIMA ZAČALA: I na Bílé využili mínusových
teplot k vytváření potřebné sněhové pokrývky.

		

Janovice

Nejbližší akce v naší obci

Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte
7. 1. 2016 Setkání klubu seniorů – druhé setkání – pořádá Sociální komise obce
9. 1. 2016 Myslivecký ples – pořádá MS Janovice
23. 1. 2016 Maškarní ples – pořádá TJ Sokol Bystré
30. 1. 2016 Hasičský bál – pořádá SDH Janovice
13. 2. 2016 Ples ČČK – pořádá ČČK Janovice
Detaily k jednotlivým akcím je možné získat na stránkách obce www.obecjanovice.cz

Možnost ekologické likvidace rostlinných tuků a olejů

Vážení a milí sousedé,
od 11. 1. 2016 jsou doplněna stanoviště
separovaného odpadu na Dvorečku v Janovicích, u obchodu v Janovicích, u zastávky
Legerská a obchodu na Bystrém o zelené
plastové nádoby na použité rostlinné tuky
a oleje.

Do nádoby je možné odkládat rostlinné
tuky a oleje v uzavřených PET lahvích. Tímto
způsobem se olejů a tuků zbavíte ekologicky
a doufám, že toho všichni využijeme nejen
po Vánocích při výměně oleje ve fritézách,
ale průběžně po celý rok.

Gabriela Milotová, místostarosta

TJ Sokol Bystré a restaurace U Toflů zorganizovali již čtvrtý ročník soutěže o nejlepší
domácí bramborový salát. Soutěž proběhla
v restauraci U Toflů v pátek 11. prosince. Tato
soutěž již tradičně patří k vánočním svátkům
a je také hojně navštěvována místními i přespolními.
Soutěžící – a sešlo se jich nakonec šestnáct, přinášeli své domácí výrobky do restaurace v předstihu, a tak se mohlo po sedmé
hodině odpolední skutečně klání zahájit. David Fiedor, který standardně takové soutěže
připravuje i moderuje, všechny přivítal. Prvním
bodem soutěže bylo samozřejmě představení
všech autorů soutěžních příspěvků. Bylo zajímavé, že se někteří autoři salátu nechali zastupovat rodinnými příslušníky – přeci jen byl
pátek a to ještě někteří byli v práci.
Dalším důležitým úkolem bylo sestavení
odborné komise, která provede hodnocení
soutěžních salátů. Mezitím byly na pódium přineseny všechny vzorky bramborového salátu,
samozřejmě bez označení, nezbytné lžičky
pro komisi a restaurace připravila i výborné,
na kostičky nakrájené, kuřecí řízky a nezbytnou vodu pro zapití.
Vybraná porota zahájila svou práci ochutnáváním všech vzorků a jejich hodnocením.
Porotci postupně obcházeli stůl se vzorky
a ochutnávali a ochutnávali. Soustředěné obličeje prozrazovaly náročnost úkolu. To mohu
potvrdit – když komise ukončila svou práci,
oběhl jsem stůl a ochutnal také – mým favoritem byl salát č.7 a 14. Ale rozhodné slovo má

samozřejmě porota. Ta také odevzdala lístky
k vyhodnocení. To bylo hotovo za chvilku, ale
než byli vyhlášeni vítězové, byly všechny saláty předány mezi přítomné diváky, aby také
ochutnali. A tak se ochutnávalo a hodnotilo
i na sále. Talíře se vzorky salátu postupně
kolovaly mezi stoly a přítomní hodnotili a diskutovali nad tím, jak oni doma ten svůj salát
vlastně dělají.
Byla zahájena druhá část večera. Postavena byla tři soutěžní družstva z přítomných
diváků a mohlo se soutěžit. Tentokráte byl
na řadě KUFR – podoba známé televizní soutěže. Jiří Foldyna, coby znalec programovacího jazyka, vyladil potřebný program a mohlo
se soutěžit. Na čas se hádala slovesa – a nebylo to jednoduché – družstvo muselo náhodně vybrané slovo předvést tak, aby vybraný
soutěžící slovo uhádl. O vtipné momenty nebyla nouze, a tak se bavili nejen soutěžící, ale
všichni přihlížející.
Variantou soutěže bylo hádání obsahu obrázku, který byl postupně odkrýván po malých
kouscích. Je neuvěřitelné, jakou má člověk
fantazii, a tak o překvapení nouze nebyla.
Soutěžní kola byla dokončena a byl nejvyšší čas na vyhlášení vítězů. A to vítězů soutěže
KUFR, ale hlavně vítězů soutěže o nejlepší
bramborový salát...
Zlatou vařečku si odnáší Ladislav Garba,
stříbrnou pak Alenka Nohlová a bronzovou
Zuzka Gurecká. Gratulujeme. Vítězná dřevěná placka se jménem letošního vítěze bude
slavnostně zavěšena na velkou vařečku, pověšenou na stěně restaurace. Bude tak viset
mezi ostatními se jmény vítězů předchozích
let.
Po vyhlášení vítězů se samozřejmě nekončí – téměř všichni zůstávají a probírají průběh
soutěže a své hodnocení toho nejlepšího salátu. V koutu se ozvaly tóny akustické kytary
a lákaly k přidání se. Večer teprve začíná, ale
byl nastartován skutečně dobře...

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

Předvánoční bramborový salát

Kompostéry pomohou třídění
V roce 2015 jsme uspěli s podanou žádostí
na dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí a získali tak finanční prostředky
ve výši 1,77 mil. Kč na pořízení vlastního svozového automobilu, velkoobjemových kontejnerů a domácích kompostérů.
Cílem této investice je zvýšení objemu
tříděných složek odpadu, které ve svém důsledku povede ke snížení nákladů na likvidaci
zbytkového komunálního odpadu, který již třídit nelze. Pořízení vozidla je již zajištěno a vozidlo je v provozu. Současně byly pořízeny tři
velkoobjemové kontejnery na svoz bioodpadu

z obce. Článek o tomto byl zveřejněn v minulém vydání Mikroregionu. V rámci projektu bylo pořízeno 150 kompostérů, které byly
na základě zápůjční smlouvy předány v prosinci občanům obce.
Občané obce tak mohou třídit bioodpad –
celoročně do domácích kompostérů a v produkčním období od dubna do listopadu také
do velkoobjemových kontejnerů. Obec zajistí
průběžné likvidování bioodpadu z kontejnerů.
Byl tak nastartován poměrně rozsáhlý projekt, který bude mít pozitivní vliv na naše životní prostředí.

Klub seniorů zahájil svou činnost
Ve čtvrtek 3. 12. 2015 se uskutečnilo první setkání seniorů obce Janovice. Organizaci setkání
zajistila Sociální komise rady obce.
Bylo slunečné odpoledne okolo 14. hodiny
a ve středu obce Janovice u fary se začali shromažďovat senioři. Ve společenské místnosti
zasedli spolu k dlouhému stolu, aby si okusili
první setkání budoucího Klubu seniorů, který by
si chtěli i v této obci založit. Ač počasí nepřipomínalo prosinec, první téma, které jsme chtěli sdílet,
bylo Vánoční tradice. Program setkání připravila
členka sociální komise Ludmila Kaňoková, která
již několik let vede podobná setkání např. v Ostravě, Frýdku, Frýdlantě nad Ostravicí.
Vánocům předchází doba adventní, tak jsme
začali povídáním o ní. Potom jsme si povídali
o nadílkách: mikulášské či od „Matičky“, která

bývala 8. prosince. A už byl skok k Vánocům,
jejichž smysl by měl stále spočívat ve vzájemné
úctě, lásce a přátelství. Měly by být dobou, kdy
se schází celá rodina pohromadě u svátečně prostřeného stolu ke štědrovečerní večeři a zvykům
okolo něho. Prostírání stolu se věnovala velká
pozornost, vše co se tam ukládalo, mělo konkrétní symboliku. Součástí štědrého večera bylo tajemné vánoční kouzlení. Každý se ho trochu bál,
přesto se každým rokem znovu a znovu snažil
poodhrnout clonu budoucnosti (kouzlení s jablíčky, jadýrka ořechů, lití olova atd.).
Po sdílení jsme si trochu potrénovali paměť při
vánočních přesmyčkách, povzpomínali na české televizní pohádky při vánočním pohádkovém
kvízu a vyluštili tajenku v tzv. špagetovém čtení.
Nechybělo malé občerstvení, hodně úsměvů i ra-

Jako každý rok, tak i 5. 12. 2015 v 15
hodin, jsme si pro děti připravili mikulášskou nadílku s tradiční pohádkou.
Tento rok jsme zahráli pohádku
O Jeníčkovi a Mařence. Po pohádce byl jako překvapení na programu
kouzelník, který dětem předváděl
zajímavá kouzla. Děti, které chtěly,
mohly být s kouzelníkem na chvíli
na pódiu a mohly mu asistovat.
Po kouzlení, které se dětem moc
líbilo, přišel Mikuláš s andělem
a třemi čerty. Mikuláš postupně
vyzval děti, ať si jdou pro balíček,
ale aby jej dostaly, musely zazpívat
písničku nebo zarecitovat básničku.
Mikuláš a anděl děti hezky pohladili, poděkovali a řekli, že za rok

se zase sejdeme. Díky čertům nechyběly
čertovské šarvátky o balíčky, které se sna-

Foto: Milan Beneš
dost z fajného odpoledne. Na první setkání přišlo
21 lidí a další připravujeme na 7. 1. 2016 od 15
hodin. Těšíme se na vás!

Ludmila Kaňoková

Mikulášská nadílka s pohádkou

Foto: Vladimír Kutlvašr

žili dětem při předávání odcizit. Čerti si opět
udělali oheň, nad kterým měli svůj kotlík,
kde vařili guláš. Také hráli karty
a špinili dětem obličeje.
Po odchodu Mikuláše s družinou následovala malá diskotéka
pro děti. Po diskotéce jel autobus, který děti přivezl i na začátek
akce, zpět do Janovic.
Mikuláš rozdal celkem 48 balíčků, takže jsme se sešli opět
ve velkém počtu. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří se na akci
podíleli, a těm, kteří se zúčastnili. Děkujeme a těšíme se na příští
rok!

Za ČČK Janovice

Petra Dostalíková

Obec dostala vánoční dárek v podobě úspěšného projektu

V rámci stavebních úprav během prázdnin
2015 bylo v budově Základní školy v Janovicích zřízeno samostatné oddělení mateřské
školky pro předškolní děti o kapacitě 24 dětí.
Po tomto navýšení činí kapacita předškolního
zařízení v Obci Janovice 81 dětí. O této skutečnosti jsme informovali v samostatných článcích
o rekonstrukci a o slavnostním otevření oddělení Soviček.
Současně byl tento projekt přihlášen v rámci

dotační výzvy ROP, prioritní osa 10. 4 Rozvoj venkova.
Projekt byl v této výzvě úspěšný a v rámci
regionální rady regionu soudržnost Moravskolezsko byla obci Janovice přiznána dotace
ve výši 2 496 514,16 Kč. Náklady obce Janovice na tyto stavební úpravy činily celkem
2.666.015,72 Kč. Stavební úpravy zahrnovaly
celkovou úpravu dispozice vnitřních prostorů
dvou tříd v budově školy na samostatné oddě-

Irena Magnusková spolu se svými hosty uspořádala v neděli 20. prosince adventní koncert
v kostele sv. Josefa v Janovicích.
Aktuální počasí zrovna vánoční čas nepřipomíná. Vysoké teploty nad nulou a voda maximálně tak ve formě deště. O to víc bylo možné přivítat uspořádání Adventního koncertu v kostele sv.
Josefa v Janovicích. Stejně jako v minulém roce
koncert uspořádala Irena Magnusková se svými
hosty – Veronikou Střálkovou, Annou Mecovou,
Petrem Strakošem a Martinem Kozelským. Vystoupení v našem kostele bylo poslední z řady
podobných akcí, které proběhly v kostelech okolních obcí.
V neděli se kolem čtvrté hodiny odpolední,
postupně zaplnila téměř všechna volná místa
v kostele – bylo zde odhadem 200 posluchačů.
Jakmile zazněly první tóny varhan, bylo na nepřízeň počasí alespoň na chvilku zapomenuto. Známé, ale i méně známé melodie se nesly prostorem kostela. Mohutný zvuk varhan byl doplňován
zvučným hlasem paní Ireny Magnuskové. Bě-

hem připraveného programu byl zpěv vystřídán
táhlými melodiemi houslí i vysokými tóny flétny.
Nechyběla ani improvizace hry na varhany.
Na posluchačích bylo možné vidět nejen
pozorné napětí, ale i plné odevzdání se příjemným tónům, při kterých bylo možné na chvilku
zapomenout na běžné starosti a trápení. Bylo to
příjemné odpoledne. Bouřlivý potlesk na konci
programu byl snad dostatečnou odměnou vystupujícím. Nechyběly ani květiny, jako poděkování
za vystoupení jménem obce a občanů Janovic.

Text a foto: Vladimír Kutlvašr

lení MŠ. Zřízeno bylo mimo jiné nové sociální
zařízení pro předškolní děti, nová výdejna stravy včetně vybavení, šatna a nová učebna.
Příprava potřebných dokumentů a aktivity
v rámci regionální rady – příprava a přihlášení
se k výzvě – se tedy vyplatila. Obec nejen že
zajistila potřebnou kapacitu MŠ, ale podařilo se
většinu vynaložených nákladů získat prostřednictvím dotačního titulu zpět do rozpočtu obce.

Svatopluk Běrský, místostarosta

Adventní koncert v kostele sv. Josefa

– 14 –

Leden 2016

Kultura

Všední a sváteční dny frýdlantských smaltérů 2015
Opakování je matka moudrosti, říkali
staří latiníci, a proto je dobré, podívat se
zpětně na uplynulý smaltérský rok. K největším zážitkům jistě patřily výstavní akce,
ve kterých frýdlantský smalt dělal dobré
jméno nejen tradici, ale i městu.
Patřila k nim výstava v Radiu Katowice, která měla propagaci v půlhodinovém
rozhovoru v celopolském vysílání. K nejkrásnějším výstavám patřilo Umění ohně
v galerii Obok v Tychách, která je pro
prezentaci smaltu výborně vybavená, a instalace prof. Kuraj byla bez chyby. Podíl
frýdlantských smaltérů na 8. mezinárodním trienále smaltů ve Frýdku-Místku byl
unikátní, jelikož zde byli v mezinárodním
výběru zastoupeni všichni tvůrčí členové
spolku. Dalším z vrcholů bylo Beskydské

smaltování, které se uskutečnilo díky finanční a materiální podpoře firmy Beskyd
s.r.o. Sešlo se na něm čtrnáct umělců
a výsledkem byla menší výstavka v Kulturním centru a hlavně dokončení Galerie Zastávka na autobusovém nádraží. Ke krásným patřila akce Hledáme talent 2, kde se
již podruhé sešly děti ze základních škol
a užily se práci se smaltem přímo v dílně.
Výstavka v Kulturním centru naznačila, že
zde máme i několik slibných talentů, které by bylo dobré podpořit. Většina práce
spolku probíhala skrytě v dílně. Prostředí
zde bylo doplněno o dokončenou expozici
Minimuzea technologie smaltu, které viděly desítky návštěvníků v dílně i při dnech
otevřených dveří. Snad se stanou místem
atraktivním i pro procházky městem, které

pořádá BIC. V dílně proběhlo během roku
27 workshopů, z nichž řada byla i vícedenních. Celkem dílnou prošlo za rok 208 výtvarníků, kteří zde pracovali. Několikrát se
vrátili učitelé a doktorandi z Polska, umělci ze skupiny IN SIGNUM. Realizace pro
lázně Luhačovice zde vytvořila brněnská
výtvarnice Jitka Jurnečková. Provoz dílny
zajišťovali členové spolku a odpracovali
zde stovky hodin jako paliči, lektoři, při
přípravě smaltu a dalších úkolech. Organizačně náročná byla také změna statutu
dle nového občanského zákona a zjednodušení názvu na Dílnu uměleckého smaltu, spolek. Největšího uznání došla práce
spolku při návštěvě účastníků 8. trienále
z řady zemí Evropy i Japonska, kteří ocenili práci nejvíce. 
(kb)

Vzpomínky nejen na Staré Hamry
Originálním příspěvkem do regionální
literatury je brožura, vydaná na konci roku
2015 s názvem Lidé ze Starých Hamrů
ve 20. století s podtitulem Valašské hory
jsou naše otčina. Drobná brožura je dílem
známého historika na Univerzitě Palackého v Olomouci Doc. PhDr. Josefa Bieberle,
CSc. a nazuje na řadu jeho vzpomínkových
knížek týkajících se většinou olomouckého
prostředí.
Vzpomínková práce je shrnutím zážitků více než 30 let, které on a jeho rodina
(žena byla historička a dcera frenštátského malíře Břetislava Bartoše) prožívali
od roku 1963 v tzv. Zadních Horách v dřevěnici u Červenků, kousek pod soutokem
Černé a Bílé Ostravice v horní části Sta-

rých Hamrů – Říce. V jednotlivých kapitolách zachycuje prostředí dvouměsíčních
prázdninových pobytů a dalších návštěv,
ve kterých poznal nejbližší lidi v okolí a zamiloval se do prostředí Zadních Hor. Seznamuje se zážitky rodiny, svými sousedy, přáteli. Reaguje na dramatickou etapu
výstavby přehrady, odchod 700 Hamřanů
do Frýdlantu a atmosféru té doby. Popisuje
putování po horách a návštěvníky, kteří se
na chalupě během pobytů vystřídali. Vzpomínky jsou někdy lidsky drsné, ale pravdivé, nevynechají slabosti místních lidiček,
ale jsou prodchnuty i láskou k nim. V desítkách medailonů se setkáme s osobnostmi,
které Bieberlovy na Hamrech navštívily,
jelikož toto období patřilo také k politicky

KINO

pá 1.1 od 17:30

LÁSKA Z KHON KAEN
Thajsko/VB/Fra./Něm./Malajsie, drama, přístupný bez omezení, délka
122 min, cena 100,-, Artcam, titulky
Film se odehrává v provizorní nemocnici, kde se léčí vojáci trpící spavou
nemocí. Žena v domácnosti Jenjira tam dohlíží na vojáka Itta a za pomoci
média Keng se jí otevřou zcela netušené možnosti. Rež. A. Weerasethakul.

pá 1.1. od 20:00 a st 6.1. od 19:00

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
USA, sci-fi, přístupný bez omezení, délka 136 min, cena dospělí
120,-, děti 100,-, Falcon, titulky
Pokračování vesmírné ságy George Lucase, které začíná třicet let po
posledním dílu - Star Wars: Epizoda VI - Návrat Jediho (1983). Rež. J.
J. Abrams.

so 2.1. od 15:00 a st 6.1. od 17:00

KRÁLOVÉ HOR

vypjatým momentům let šedesátých a pak
tzv. konsolidace, kde řada z jejich přátel
včetně autora byla na politickém i pracovním indexu. Setkání na Hamrech bylo
tedy i místem k diskusím a řešení úkolů.
Řada jmen bude známá jen Hamřanům,
další však jsou významné pro politické
a kulturní dějiny (vzpomeňme MUDr. Vašíčka, JUDr. Karla Goliatha, JUDr. Zdeňka Flajzara, prof. Milana Myšku) a desítky
dalších osobností, které Hamry navštívily
a o kterých se autor zmiňuje. Setkáváme
se zde se zajímavým pohledem na regionální kulturní a společenský život viděný
originálním prismatem. Brožuru vydalo
Olomoucké vzdělávací sdružení a je doplněna řadou originálních fotografií.  (kb)

Frýdlant n.O.
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pracuje jak s poetickými a vizuálně uhrančivými pasážemi, tak chytrou
situační komikou. Rež. J. van Dormael.

so 9.1. od 15:00 a st 13.1. od 17:00

ŽABÁK RIBIT
Malajsie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 88 min, cena
dospělí 115,-, děti 90,-, Intersonic, dabing
Ribbit je žabák se závažnou krizí identity. Na rozdíl od ostatních žab nesnáší poskakování a má odpor k vodě. A díky tomu se cítí úplně ztracený.
A protože musí najít jiný smysl svého života, vydává se spolu se svým
nejlepším přítelem, létající veverkou, na cestu za svým pravým místem
na tomto světě. Rež. Ch. Powers.

so 9.1. od 19:30, ne 10.1. od 17:00 a út 12.1. od 19:00

JOY
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 124 min, cena 110,-, Cinemart, titulky
Film podle skutečné události popisuje citově podmanivou cestu ženy, která je tvrdě odhodlána udržet svou výstřední a dysfunkční rodinu pohromadě tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Rež. D. O. Russell.

so 23.1. od 15:00, ne 24.1. od 15:00 a st 27.1 od 17:00

LEDOVÁ SEZÓNA
USA/Indie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 86 min, cena
110,-, Bontonfilm, dabing
Lední medvěd Norm se vydává ze svého severního pólu do města, které
nikdy nespí. Do New Yorku. V jeho týmu jsou tři nezničitelní arktičtí lumíci
a společně musí zajistit svému zasněženému domovu klid od civilizace.
A užít si taky trochu legrace, když už jsou jednou ve městě. Rež. T. Wall.

so 23.1. od 17:00, st 27.11. od 19:00 a pá 29.1.
od 20:00

TAJEMSTVÍ JEJÍCH OČÍ
USA, krimi, nevhodný do 15 let, délka 111 min, cena 110,-, Bontonfilm, titulky
Dvojice agentů FBI je na stopě mladého brutálního vraha. Vyšetřování se protáhne na dlouhá léta, ale protože krutý zločin zasáhl přímo do jejich osobních
životů, jsou pevně rozhodnutí dotáhnout věc do hořkého konce. Rež. B. Ray.

ne 10.1. od 15:00, so 16.1. od 15:00 a st 20.1. od 17:00

so 23.1. od 19:30, ne 24.1. od 17:00, út 26.1. od
19:00 a so 30.1. od 17:00

KYKY RYKY A PÁR VAJEC

LÍDA BAAROVÁ

so 2.1. od 17:00

Mexiko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 98 min, cena
100,-, Indigo Film, dabing
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale když chce zlý rančer zničit jeho
domov a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným
kohoutem. On a jeho přátelé se spojí a prožijí velké dobrodružství, kde se
ukáže, že velké činy mohou udělat i ti malincí. Rež. G.R.P. Alatriste.

PADESÁTKA

st 13.1. od 19:00 a pá 15.1. od 20:00

ČR/Slovensko, životopisný, nevhodný do 12 let, délka 110 min, cena
dospělí 120,-, Cinemart
Česká herečka je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů,
považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec
okouzlí i davy fanoušků v celém Německu. Užívá si slávy i náklonnosti
Gustava Fröhlicha, tehdejšího idolu všech německých žen. Ten je nejen
jejím partnerem před kamerou, ale stane se i jejím milencem. Obdiv neskrývá ani sám Hitler. Hvězda Baarové strmě stoupá. Rež. F. Renč.

Rakousko, drama, přístupný bez omezení, délka 97 min, cena
110,-Bioscop, dabing
V krásném prostředí rakouských hor se odehrává příběh o přátelství malého chlapce a orla. Lucas je po smrti matky osamělý, dokud nezachrání
opuštěné orlí mládě před smrtí. Pojmenuje ho Abel a začne se o něj starat. Za pomoci místního lovce Danzera se snaží naučit orla létat. Pomalu
přichází čas, kdy by měl orla vypustit zpět do divočiny, kam patří… Rež.
G. Olivares, O. Penker.

ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 97 min, cena 110,-, Bontonfilm
Komedie se odehrává v zimě na horách a její děj se točí okolo lidí ze
zasněžených hřebenů, běžkařského závodu Tříkrálová padesátka a muže,
který se rozhodl poznat svého otce. Rež. V. Kotek.

so 2.1. od 19:30, út 5.1. od 19:00 a ne 10.1. od 19:30

CREED
USA, drama, nepřístupný do 12 let, délka 132 min, cena 110,-,
Forum Film, titulky
Pokračování úspěšné série ROCKY. Film z prostředí boxu v hlavní roli se
Sylvestrem Stollonem, který se tentokrát objeví v úloze trenéra. Rež. R.
Coogler.

ne 3.1. od 15:00

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Rusko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 78 min, cena 100,-,
Mirius FD, dabing
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a
vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním skřítkům se zalíbila svoboda, kterou
do té doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sněhu však povstali nové temné síly, kterým dokáže čelit jen po boku svých
věrných přátel. Rež. A. Cicilin.

OSM HROZNÝCH
USA, western, nepřístupný do 15 let, délka 182 min, cena 110,-,
Forum Film, titulky
Děj se odehrává na americké půdě po občanské válce a drží se motivu
dostavníku, jenž se řítí zimním Wyomingem. Jeho pasažéři přibývají, pak
zabloudí ve sněhové bouři a když naleznou útočiště, zjistí, že už je předběhli jiní podivní hosté. Rež. Q. Tarantino.

pá 15.1. od 18:00

ZKÁZA KRÁSOU
ČR, dokumentární, přístupný bez om., délka 90 min, cena 80,-, Aerofilms
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Mladá a atraktivní dívka se rychle stala největší československou filmovou hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže
své doby. Rež. H. Třeštíková, J. Hejna.

so 16.1. od 17:00 a ne 24.1. od 19:30

SÁZKA NA NEJISTOTU

ne 3.1. od 17:00 a pá 8.1. od 20:00

USA, drama, nepřístupný do 15 let, délka 130 min, cena 110,-, Cinemart, titulky
Příběh čtyř outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní
beránky. Tihle čtyři byli jediní, kdo si spočítal, že světová ekonomika nemůže růst do nekonečna. Vsadili na jednu kartu, srazili banky na kolena a
krutě se napakovali. Rež. A. McKay

PERFEKTNÍ DEN

so 16.1. od 19:30, ne 17.1. od 17:00 a út 19.1. od 19:00

Španělsko, drama, nevhodný do 12 let, délka 106 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Skupinka humanitárních pracovníků pomáhá při řešení krize ve válečné
zóně. Humor, drama, emoce, rutina, nebezpečí, naděje: to všechno se vejde do jednoho perfektního dne. Rež. F. L. de Aranoa.

Česko, muzikál, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena 130,-, Bioscop
Hudební film o dnešních mladých lidech a jejich životech – o touze po
úspěchu, kamarádství, rivalitě, odvaze. A ano, také o lásce. Rež. S. Radun.

ne 3.1. od 19:30 a so 9.1. od 17:00

BOD ZLOMU
USA, akční, nepřístupný do 15 let, délka 121 min, cena 110,-, Bontonfilm., titulky
Vysoko, hluboko, rychle, zběsile nebo vzhůru nohama provádí neznámá
skupina své šílené loupeže a ve stejném stylu musí probíhat i pátrání po
nich. Kdo první narazí na limity svých možností? Kdo první najde svůj Bod
zlomu? Zločin nebo spravedlnost? Rež. E. Core.

pá 8.1. od 17:30

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Francie/Lux./Belgie, komedie, přístupný bez omezení, délka 115 min,
cena 80,-, Aerofilms, titulky
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který nosí
ponožky do pantoflí a celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a
znepříjemňuje lidem život. Komedie postavená na skvělém scénáři, která

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

ne 17.1. od 19:00, st 20.1. od 19:00 a pá 22.1. od 20:00

REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
USA, dobrodružný, nepřístupný do 15 let, délka 156 min, cena 120,-,
Cinemart., titulky
Hluboko v americké divočině zůstává lovec Hugh Glass sám, těžce zraněn
a opuštěn mužem z jeho vlastní skupiny, proradným Johnem Fitzgeraldem. Jedinou zbraní mu je vlastní vůle. Díky ní Glass překoná nepřátelskou krajinu, brutální zimu a bojovné kmeny, to vše v neúnavné snaze
přežít a pomstít se Fitzgeraldovi. Rež. A. G. Iñárritu.

pá 22.1. od 18:00

PAN NEZCHYBNÝ
Francie, thriller, nepřístupný do 15 let, délka 97 min, cena 90,-, Film
Europe, titulky
Ambiciózní mladík se rozhodne vydávat rukopis mrtvého muže za svůj
vlastní. Stane se hvězdou francouzské literární scény nebo se utopí v moři
podvodů a lží? Rež. Y. Gozlan.

pá 29.1. od 18:00

O KUŘATECH A LIDECH
Dánsko/Německo, komedie, nepřístupný do 15 let, délka 104 min,
cena 90,-, Film Europe, titulky
Gabriel a Elias se u smrtelného lože svého otce dozví, že jsou adoptovaní.
Jejich biologickým otcem je odborník na výzkum kmenových buněk. Po
příjezdu na ostrov Ork bratři zjistí, že mají další tři sourozence – velmi
neortodoxní sourozence. Jak zkultivovat trio neotesaných buranů, kteří
chodí spát se slepicemi a pro ránu nejdou daleko? Rež. A. T. Jensen.

so 30.1. od 15:00 a ne 31.1. od 15:00

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:
ČIPERNÁ JÍZDA
USA, komedie, přístupný bez omezení, délka 92 min, dospělí 125,-,
děti 100,-, Cinemart, dabing
Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití
energií, písničkami a především naprosto šílenými nápady. Rež. W. Becker.

so 30.1. od 19:30 a ne 31.1. od 17:00

POLDŮV ŠVAGR
USA, akční komedie, nevhodný do 12 let, délka 101 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Když jste nejdrsnější polda ve městě, je pro vás představa, že se vám do
rodiny coby švagr nakvartýruje prťavý a užvaněný idiot, něco jako oživlá
noční můra. Jenže jak nazvat situaci, když se ten samý člověk má stát
vaším kolegou? Rež. T. Story.

ne 31.1. od 19:30

LES SEBEVRAHŮ
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 87 min, cena 120,-, Falcon,
titulky
Vše začíná v tajemném japonském lese Aokigahara, kde se dějí nevysvětlitelné věci. Do lesa se vydává i mladá Američanka, která chce zjistit, kam
se ztratila její sestra a proč dochází v tomto lese k záhadným úmrtím. Musí
se mít na pozoru, protože toto místo není tak pusté, jak se zdá. Rež. J. Zada.

BIO SENIOR
čt 14.1. od 10:00

ŽIVOT JE ŽIVOT
ČR, komedie, délka 95 min, cena 50,-, Bontonfilm

REZERVACE ON-LINE

Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách kulturního centra, zakoupit v BIC nebo hodinu před promítáním na místě.
Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

Foto z návštěvy zahraničních účastníků 8. trienále smaltu ve Frýdku-Místku.

Frýdlantský bohatý advent
Kulturní centrum připravilo pestrý adventní program, který už symbolicky začal
ve Frýdlantě v pátek 27. listopadu, kdy se
na náměstí, opět po letech, rozsvěcoval
Vánoční strom. Čekání na tento okamžik
zpříjemnilo vystoupení dětí z našich MŠ,
folklorní soubory Chasička, Lašánek a pěvecký sbor gymnázia.
Večer zakončil svým velmi zdařilým
koncertem Tomáš Kočko a Orchestr.
V sobotu se pak konal historicky první Adventní trh. Bylo možno nakupovat vánoční
dárky, formičky na vánoční cukroví, dřevěné ozdoby a dekorace, vánoční ozdoby,
jmelí, polštářky, koupelové soli, proutěné
výrobky, andílky a spoustu dalšího vánočního zboží, k ochutnání byly připraveny
masové speciality na grilu, sýry, langoše,
bramboráky, o punčích všech vůní a receptur, medovině a dalších alko i nealko
nápojích se asi ani zmiňovat nemusíme.
Spousta rozzářených dětských obličejů, maminky s kočárky, tatínci či jiný
doprovod, takové bylo páteční odpoledne 4. prosince, opět na náměstí. Konala
se tady nevšední akce Ježíškova pošta
aneb Velké pouštění balonků. Moderátor
vysvětlil dětem, jak správně napsat přáníčko na papírek zavěšený pod balonkem
a v 15.15 se konečně z reproduktorů
ozval hlas Václava Vydry, který byl přenášen Rádiem Impuls. Pan Václav Vydra
popřál všem krásné svátky a pak už se

305 balonků se vzkazy Ježíškovi vzneslo
k nebi.
V neděli 6. 12. se ve velkém sále Kulturního centra konala Dětská pohádková
Superstar – Mikulášská show s Yvettou
Blanarovičovou a i s andělem a čertem.
Během více než hodinového vystoupení měly děti možnost na podiu soutěžit
a zpívat s Yvettou mnoho známých písniček z pohádek a nakonec všechny děti
obdaroval dárky Mikuláš.
Letos poprvé se naše město přihlásilo
k celonárodní akci Celé Česko zpívá koledy, a tak se ve středu 9. 12. v 18 hodin
v jeden velký sbor spojilo několik stovek
diváků, kteří společně s Frýdlantským hudebním spolkem a sborem Gymnázia BMA
zpívali šest vybraných koled. V tu chvíli
stejným způsobem zpívaly desetitisíce lidí
na více jak 750 místech celé České republiky. S Živým Betlémem se také představili
ochotníci z Kozlovic a večer zakončil svátečním koncertem Pavel Helan, finalista
soutěže Československo má talent.
„Vánoční období dnes řada lidí prožívá více komerčním způsobem, a tak jsme
opravdu rádi, že si spousta z nich našla
čas a na náměstí přišla. Bylo by fajn,
kdyby se tyto akce staly tradicí a náměstí
místem, kde se předvánoční shon zpomalí
a lidé se budou setkávat v příjemné atmosféře se svými přáteli,“ řekla za organizátory Kateřina Kaiserová z KC.

Plánované kulturní
a sportovní akce na LEDEN
úterý 12. 1. v 14.00 – 18.00
ZVÍŘÁTKA ZE SAFARI
Tvořivé dílny pro děti
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
pátek 14. 1. v 18.00
IMUNITNÍ SYSTÉM A ZÁŘENÍ KOLEM NÁS
– Ing. Pavel Kavřík
Přednáška
klubovny Kulturního centra
vstupné dobrovolné
čtvrtek 14. 1. v 18.00
FRÝDLANTSKÉ HOVORY
s Tonym Gomesem
kinosál Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 16. 1. v 19.00
PIVNÍ PLES
velký sál Kulturního centra
neděle 17. 1. v 16.00
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Divadlo pro děti
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00
čtvrtek 21. 1. v 18.00
SETKÁNÍ S REPORTÉREM
MARTINEM STRAKOU
Promítání fotografií z Rallye Dakar, ze závodu
24h Le Mans a z dalších světových i domácích
automobilových a motocyklových závodů,

autorské čtení z knih Mezi oceány a Když
fotoreportér musí.
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
úterý 26. 1. v 14.00 – 18.00
KARNEVALOVÉ MASKY
Tvořivé dílny pro děti
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
sobota 30. 1. v 19.00
SPORTOVNÍ PLES
velký sál Kulturního centra
Připravujeme:
úterý 23. 2. v 19.00
ÉDITH PIAF – MON AMOUR
koncert v rámci turné k 100. výročí narození
pod záštitou velvyslankyně ČR ve Francii – J.
E. Marie Chatardové
velký sál Kulturního centra
vstupné 180 Kč, vstupenky možno rezervovat
na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)
neděle 20. 3. v 19.00
EVA HOLUBOVÁ A BOB KLEPL
Talk show
velký sál Kulturního centra
vstupné 300 Kč, vstupenky možno rezervovat
na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě (vstupenky již v prodeji)
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

– 15 –

Kultura

Leden 2016

Pěvecký recitál – první koncert Kruhu přátel hudby
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na první z koncertů klasické hudby v sezóně 2016, pořádaných frýdlantském Kruhem
přátel hudby (KPH). Proběhne v pondělí 25.
1. v 18.00 ve velkém sále ZUŠ, vystoupí
dvě výborné studentky Hudební akademie
múzických umění v Praze: Jana Prouzová –
soprán a Lucie Vagenknechtová – mezzosoprán, obě jsou laureátkami pěveckých
soutěží. klavírní doprovod Ladislava Vondráčková, docentka HAMU.
V programu zazní krásné operní árie
a písně. Obě zpěvačky patří mezi výrazné talenty nastupující pěvecké generace:
Sopranistka Lucie Vagenknechtová absolvovala Konzervatoř Pardubice a pokračuje
ve studiu klasického zpěvu na Akademii
múzických umění v Praze pod vedením R.
Janála a umělecky spolupracuje s Mgr. J.
Chaloupkovou a Maestrem A. Carangelem. Během studia na konzervatoři získala
několik ocenění v soutěžích, např. 1. cena
v Mezinárodní pěvecké soutěži Pražský
pěvec, 2. cena v Písňové soutěži Bohusla-

va Martinů atd. Spolupracovala s Komorní
filharmonií Pardubice, s Filharmonií Hradec
Králové, s orchestrem Severočeského divadla opery a baletu a Moravskou filharmonií Olomouc. Nyní vystupuje v divadle J. K.
Tyla v Plzni v představení Zápisník zmizelého a v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde
ztvárnila roli Papageny v Kouzelné flétně.
Jana Prouzová je rovněž absolventkou konzervatoře v Pardubicích a studuje
na Akademii múzických umění v Praze.
Absolvovala kurzy italského Bellcanta pod
vedením Mgr. Zdenka Musila a Maestra
Carla Romana a Mezinárodní pěvecké kurzy staré hudby Valtice pod vedením Jiřího
Kotouče. Soukromě studuje u MgA. J. Chaloupkové a také spolupracuje s významným
italským tenorem Maestrem A. Carangelem. Spolupracovala s komorní filharmonií
Pardubice, Karlovarským symfonickým orchestrem a varhaníkem Václavem Uhlířem.
Koncertovala v Itálii a České republice.
Účinkovala ve školních projektech: Prodané nevěstě Bedřicha Smetany, Myslivěčko-

vě opeře Il confuso di Parnaso, Čajkovského Evženu Oněginovi, Mozartově Kouzelné
flétně a Divadelním řediteli aneb ředitelské
pasticcio. Nyní ji čeká hostování na pardubické konzervatoři v opeře Sestra Angelika
a účinkování v operách Bohuslava Martinů
Ženitba a Dvakrát Alexandr v rámci operního studia HAMU.
Klavíristka doc. Ladislava Vondráčková
spolupracovala s různými orchestry, opakovaně účinkovala na koncertech v rámci
cyklů České filharmonie a Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK apod. V roce
2011 natočila spolu se sólistkou SOP Praha Andreou Kalivodovou CD „Cestami lásky“, zahrnující díla z písňové tvorby našich
skladatelů.
Před koncertem je možno zakoupit
také členskou průkazku KPH (300/200 Kč)
pro výrazně zlevněné vstupné, nebo abonentní vstupenku (500/350 Kč) pro vstup
na všechny akce sezóny zdarma; obě průkazky jsou přenosné. V roce 2016 chystáme celkem nejméně 9 krásných koncertů,

takže zájemcům se členství vyplatí. Žáci
frýdlantské ZUŠ budou mít díky spolupráci se ZUŠ v nadcházející 13. sezóně KPH
vstup na koncerty zdarma.

Další informace a plán koncertů najdete na stránkách facebook.com/KruhPratelHudby.

Za výbor KPH J. Svoboda

Fotografická kniha o Frýdlantě – výzva
V těchto dnech probíhají intenzivní přípravy publikace, jež si během tohoto roku určitě najde místo ve vaší knihovně. Uplynulo
již šest let od chvíle, kdy byla v rámci trhu
lidových řemesel slavnostně představena obsáhlá kniha s názvem Dějiny města Frýdlantu
nad Ostravicí, Lubna a Nové Vsi.
Ačkoliv přinesla mnoho objevných a podrobných informací o historii našeho města
i obou slezských obcí, na doprovodný obrazový materiál byla poměrně skromná. Proto
se v letošním létě rozhodl kolektiv v autorském složení Petr Maršálek, David Pindur,
Jan Saheb a Henryk Wawreczka připravit
další knihu, jež by v „obrazech“ zachytila dávnou i nedávnou minulost města Frýdlantu nad
Ostravicí. Svým způsobem by měla navázat
na úspěšnou řadu obrazových publikací
o Beskydech, jejíž čtvrtý díl věnovaný dějinám beskydské turistiky vyšel v polovině tohoto roku (Barcuch, Antonín a kol.: Beskydy.

Turistickými stezkami. Třinec, WART, 2015).
Dosud se podařilo získat obrazový materiál z archivů a muzeí ve Frýdku-Místku,
Kopřivnici, Opavě, ale také od zdejší farnosti,
olomouckého arcibiskupství či Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
v Praze. Díky paní starostce bylo možno čerpat také z fotografického archivu městského
úřadu, sborů dobrovolných hasičů, škol atd.
Většina fotografií a pohlednic ovšem pochází
ze soukromých sbírek, přičemž řada z nich
nebyla dosud nikdy publikována. Ačkoliv je
již nyní z čeho vybírat, rádi bychom touto
cestou vyzvali občany, zda by pro účely této
knihy nebyli ochotni zapůjčit staré fotografie
ze svých rodinných alb zachycující nejrůznější události (momentky z každodenního života,
práce a řemesla, spolkové aktivity, veřejné
i soukromé oslavy, slavnosti, svatby, křty,
pohřby, vítání občánků atd.). Cílem knihy je
zachytit měnící se tvář města a jeho obyva-

tel od nejstarších snímků až do našich dnů.
Proto bychom do publikace, kromě fotografií
budov, rádi včlenili rovněž záběry ze života
občanů města, jež dosud nejsou zastoupeny
v takovém množství, jaké by si právem zasloužily.
Přivítali bychom zejména fotografie
do roku 1950, především z období 2. světové války, snímky z městských částí Lubna
a Nové Vsi. Budeme vděčni také za fotografie
zmizelých částí města, např. „Obecní“ a z následné panelové výstavby. O své fotografie
nemusíte mít starost. Budou naskenovány
za vaší účasti a okamžitě vráceny. Každému,
jenž poskytne fotografii, jež bude použita,
bude v připravované knize poděkováno.
V případě vaší ochoty poskytnout fotografie nás můžete kontaktovat telefonicky nebo
zasílat náhledy e-mailem nejpozději do konce
února 2016. Předem všem děkujeme za vaši
ochotu a vstřícnost. 
(pm)

„Jak se žije Američanům
ve Frýdlantě?“ Dave Patty
Čtvrtek 4. února 2016 od 18 hodin
v kinosále Kulturního centra, Frýdlant nad Ostravicí
Dave Patty se narodil americkým misionářům na Filipínách, studoval v USA, pracoval v Německu.
V roce 1994 se s rodinou přestěhoval do Havířova a 2004 do Frýdlantu nad Ostravicí. Založil
mezinárodní křesťanskou neziskovou organizaci Josiah Venture, která má své sídlo ve Frýdlantě.
Její součástí je i Křesťanská akademie mladých a hotel KAM Malenovice.
Pokud se chcete dozvědět, jak se žije Američanům v Čechách,
co nás spojuje a v čem jsou největší kulturní rozdíly, proč si Dave
vybral právě Frýdlant a jaké má plány do budoucna, přijďte
do kinosálu Kulturního centra ve FnO diskutovat s hostem
Frýdlantských hovorů, Davem Patty.
VSTUP ZDARMA, rezervace není nutná. Pozvěte své přátele.
Přednáška bude v češtině.
Videa z předchozích akcí a více informací na www.frydlantskehovory.cz
Najděte nás na Facebooku.

Pohled z věže frýdlantského kostela k jihu.
Henryk Wawreczka

Ing. Petr Maršálek, Ph.D.

602 749 070

605 311 883

wart.wart@seznam.cz

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

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

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

2)

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

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

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

2)

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

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

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

Stěhujeme sklady
- výprodej!
4 768 Kč * / paleta 975 kg

Dřevní brikety
válec A1

5 190 Kč * / paleta 1 000 kg

va
Dopra a
zdarm

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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

No
vin
ka
!

Dřevní pelety A2

www.financnisprava.cz

Otevřeno
v sobotu.

* Ceny platí do konce února 2016. Ceny vč. DPH.

Objednávejte na:

www.waldera.cz
nebo tel.:

778 700 776

Nová otevírací doba
Po - Pá 08.00 - 12.00
13.00 - 16.30
Sobota 08.00 - 11.00
Allianz pojišťovna a.s.
Elektrárenská 64
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
+420 777 935 579
janka.chromcakova@iallianz.cz
www.allianz.cz

S vámi od A do Z
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