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Společně v Euroregionu Beskydy
BÍLÁ – V rámci projektu Společně v
Euroregionu Beskydy se na Bílé v hotelu
Bauer uskutečnila dvoudenní konference,
která zástupcům zúčastněných obcí Regionu Beskydy, ale i zahraničních partnerů,
nabídla pestrý a inspirativní program.
Po úvodním slovu předsedkyně Regionu
Beskydy a současné prezidentky Euroregionu
Evy Richtrové byli všichni zvědavi, zda město Frýdek-Místek, tradiční lídr sdružení, bude
chtít pokračovat v dosavadním kurzu. „My určitě chceme navazovat na věci a aktivity, které
fungují. Region Beskydy má za sebou patnáct
let plodné spolupráce a my jako město jej budeme nadále maximálně podporovat, protože

může všem přinést zajímavé projekty podpořené financemi z Evropské unie,“ uklidnil plénum primátor Frýdku-Místku Radim Vrbata.
Zástupci obcí pak absolvovali dopolední
blok věnovaný některým ustanovením zákona o veřejných zakázkách a Občanského
zákoníku, kdy mezi přednášejícími nechyběli
ředitelé odborů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Odpolední blok byl zaměřen na
přeshraniční spolupráci v novém programo-

vacím období 2014-2020, v dalším průběhu
došlo i na ukázky dobré praxe a oslavu 15.
výročí založení Euroregionu Beskydy. „Někteří noví starostové se přesvědčili, že problematika veřejných zakázek není nic jednoduchého, ale určitě byli celkově spokojeni, protože
máme z jejich strany požadavek, abychom
podobné semináře dělali častěji,“ hodnotila projektová manažerka Regionu Beskydy
Dagmar Valášková.
(pp)

KONFERENCE NA BÍLÉ: Starostové Regionu Beskydy našli výborné zázemí pro společný seminář v hotelu Bauer.
Foto: Petr Pavelka

Na turisty čeká v Beskydech unikátní mluvený průvodce
BESKYDY – Na třiceti beskydských místech od slovenské Babí hory až po Hukvaldy čekají na turisty známí herci Marián
Labuda a Norbert Lichý. Prostřednictvím
netradičního mluveného průvodce všem
přibližují spoustu zajímavostí o Beskydech
a doporučují zajímavé tipy na výlety.

Tříkrálová sbírka

MIKROREGION – Tříkrálová sbírka
probíhala od 1. do 14. ledna. Během
těchto čtrnácti dní koledníci převlečení
za Tři krále chodili od domu k domu a s
písní na rtech přáli lidem do nového roku
vše nejlepší a na veřeje dveří jim koledníci napsali požehnání K+M+B 2014.
Úspěch celé akce závisí na dobrovolnosti koledníků, kteří sbírce věnují svůj čas.
Díky jejich obětavosti je výsledek sbírky rok
od roku vyšší. V letošním roce se v regionu Frýdek-Místek podařilo vybrat rekordní
částku ve výši 1 654 737 Kč.
Obce v Mikroregionu si vedly také moc dobře.
Baška:
40 772 Kč
Frýdlant n. Ostravicí:
131 970 Kč
Hodoňovice:
25 584 Kč
Kunčičky u Bašky:
26 759 Kč
Lubno:
13 228 Kč
Malenovice:
24 897 Kč
Metylovice:
50 378 Kč
Nová Ves:
15 249 Kč
Pržno:
18 898 Kč
Pstruží:
25 906 Kč
Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, kněžím, pracovníkům obecních úřadů a hlavně dárcům,
kteří přispěli do kasiček.
Za Charitu Frýdek-Místek
Renáta Zbořilová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Turisté přichází do muzea, berou si sluchátka a u prvního exponátu mačkají jedničku.
Ze sluchátek pak příjemný hlas začne vyprávět o vystavených exponátech. Tuto scénu
znají lidé z celého světa. Nyní ji mohou zažít
také v české a slovenské části Beskyd. Stačí mít s sebou chytrý telefon s QR čtečkou,
sejmout z cedulky kód a zaposlouchat se do
příjemného povídání.
Na ty, kteří se vydají například na Lysou
horu, čeká příjemný hlas ostravského herce
Norberta Lichého přímo na nejvyšší kótě u
takzvaného obelisku. V povídání se zaměřuje
především na úchvatné rozhledy, které Lysá
nabízí za pěkného počasí. S Mariánem Labudou se setkáte například na začátku výšlapu
na nejvyšší beskydský vrchol Babí horu nebo
na slovensko-polsko-českém trojmezí.
Oba herci připravili celkem třicet povídání,
které si lidé mohou spustit na více než padesáti místech v Euroregionu Beskydy. Mluvený
průvodce je připraven také pro zahraniční tu-

risty v anglickém jazyce. Dagmar Valášková
ze Sdružení Region Beskydy doplňuje: „Jsem
velice ráda, že se nám po projektu zaměřeném na popis tras prostřednictvím akčních
GoPro kamer podařilo v Beskydech nabídnout
turistům další světový trend. Věřím, že lidé
uvítají, když nebudou muset číst dlouhé texty
na informačních panelech. Stačí si prostřednictvím QR kódu zdarma stáhnout povídání
do telefonu a pustit si jej kdykoliv během túry.
Přesný seznam lokalit, kde jsme průvodce
zatím připravili, naleznou turisté na internetových stránkách slysimebeskydy.cz.“
Na těchto internetových stránkách je možné najít také soutěž, díky které lze vyhrát další
trendovou věc. O celkem deset značkových
vakuovaných termosek v neoprenovém obalu se hraje až do 15. prosince. Stačí se vydat
na výlet na tři beskydská místa, poslechnout
si v mluveném průvodci tři správné odpovědi a ty prostřednictvím formuláře na internetu
nebo letáku zaslat pořadatelům z Regionu
Beskydy. Podrobnosti a úplná pravidla soutěže lze najít na www.slysimebeskydy.cz. Po
skončení soutěže budou na těchto stránkách
k dispozici ke stažení také všechna povídání o

Ideální zimní dovolená v Beskydech oslovila porotu Tour Region Film
BESKYDY – Karlovy Vary hostily na podzim již 47. ročník nejstaršího festivalu filmů
s turistickou tematikou na světě TOURFILM,
který ocenil opět ty nejlepší snímky z oblasti
cestovního ruchu sezóny 2013/2014. Uspěl
i ten s beskydskou tematikou.
Mezinárodní filmový festival turistických
filmů TOURFILM opět zaznamenal vysoký
počet přihlášených snímků. Do soutěže
se letos přihlásilo 477 filmů a spotů, 163
multimédií ze 132 zemí světa. Zároveň se
pojedenadvacáté konal v rámci festivalu
také festival představující snímky českých
regionů – TOUR REGION FILM. Porota
v něm vybírala z 64 filmů, 35 spotů a 30
multimédií. Cenu Jury Prix v kategorii Filmy
si odnesla obecně prospěšná společnost
Destinační management turistické oblasti
Beskydy-Valašsko s filmem Ideální zimní
dovolená v Beskydech.
„Spot se točil v průběhu loňské zimy,

která nebyla zrovna přívětivá, co se týče
sněhových podmínek. Naštěstí provozovatelé lyžařských areálů si umějí poradit a i na
takovou zimu areály připravit, aby milovníci
zimních sportů byli spokojeni. Společným
úsilím s partnery a díky vlídnému počasí
jsme dostali šanci ukázat, jak je možné si

zimní dovolenou v Beskydech užít. Doufáme, že se spot líbí i široké veřejnosti a přitáhne do Beskyd spoustu návštěvníků, protože zima je zde kouzelná a nabízí spoustu
fantastických zážitků,“ říká Monika Konvičná z Destinačního managementu turistické
oblasti Beskydy-Valašsko.

zajímavých místech české a slovenské části
Euroregionu Beskydy.
Mikroprojekt „Slyšíme a vnímáme Euro-

region Beskydy“ je realizován Regionem
Beskydy v rámci OPPS SK-CZ 2007-2013,
Fond mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty.

JABKOBRANÍ V HODOŇOVICÍCH: I letos se hodoňovický Čendaspolek s místním fojtem rozhodli uspořádat pro širokou veřejnost pečení dobrot, tentokrát s jablíčky. Koláče kynuté, třené,
řezy, dorty, štrúdly, ale i jablka v županu, vše bylo zapsáno pod čísly, aby nedošlo k případnému
ovlivňování poroty. Akce měla své vítěze, ale spokojeni s akcí byli všichni – bavily se celé rodiny.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
první adventní svíce rozzářila všechny domovy a ani jsme
si nevšimli, vpluli jsme do jednoho z nejhezčích období roku,
do adventního období Vánoc. Věřím, že se na toto období těší
malí i velcí bez rozdílu věku. Vůně cukroví, setkávání s rodinou, přáteli a určitě i více lásky mezi lidmi… Toto období samo
o sobě zve, abychom přibrzdili veškerý spěch a udělali si čas
na sebe a své blízké. Osobně se celý rok těším na úžasnou
atmosféru provoněnou cukrovím, ozářenou světlem svící či
vánočním stromečkem. Jsem přesvědčena, že není nikdo, kdo
by se v tuto dobu alespoň v jedné vzpomínce nevrátil do dětství a nečekal překvapení. Přijde mi, že právě v čase adventu se na sebe lidé více usmívají
a jako by více rozuměli životu. Samozřejmě, pokud se o to nenecháme připravit běháním po
obchodech a úmorným sháněním dárků. Určitě není na škodu se do vánoční atmosféry ponořit a načerpat z ní vše, co nám přináší. Kdyby to bylo možné, protáhla bych tuto atmosféru
porozumění a lásky na celý rok.
I v našem městě se na toto období pečlivě připravujeme. Již poslední listopadovou neděli
jsme měli možnost navštívit předvánoční výstavu našich zahrádkářů, prosycenou vůní horké
medoviny a perníku a nechat se inspirovat fantazií přicházejících Vánoc. Po celý prosinec
nás čeká téměř každý den něco výjimečného. Jaké by to byly Vánoce bez vystoupení těch
nejmenších ratolestí na besídkách škol a školek? Už nyní se na ně těšíme a děkujeme pedagogům za trpělivost při jejich přípravě. A což teprve vánoční jarmarky našich školáků, seniorů
a Vás všech, kteří nás chcete potěšit svými vlastními výrobky? Základní umělecká škola je
roky tradiční součástí vánoční atmosféry. Letos se hned třikrát představí svými vystoupeními
i Vánočním koncertem. Nebude chybět ani tradiční Vánoční koncert našeho Frýdlantského
hudebního spolku. Výjimečnou atmosféru navodí i vánoční a farmářské trhy. Ty Mikulášské,
které se budou konat 5. prosince, budou spojeny s vystoupením dětí a s rozsvěcováním
vánočního stromečku. K bohaté kulturní nadílce přispějí akce pořádané v objektu nově zrekonstruovaného Kulturního centra. V nich přivítáme Jana Krause se svou show, na frýdlantských Hovorech s… bude hostem předseda Rady církví Daniel Fajfr. Dále se můžeme těšit
na Mikulášskou i Štěpánskou zábavu, stejně jako na koncert naší folkové skupiny S.R.O.,
pěveckého sdružení ECHO i Janáček. Akcí je samozřejmě mnohem více. Na všechny jste
srdečně zváni a jejich podrobný program najdete na stránkách našeho města nebo v pobočce Beskydského informačního centra.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála krásné a pokojné Vánoce. Aby se na zlé zapomnělo
a dobrého se více vážilo. Klíčem k tomu všemu je láska a vzájemné odpouštění, kterého
nikdy není dostatek, a někdy je to ten největší dar, který můžeme svým blízkým lidem dát.
Před tím, než společně rozsvítíme svíce štědrovečerní tabule, vzpomeňme na ty, kteří potřebují naši pomocnou a ochrannou ruku. Z celého srdce Vám přeji, aby se Vám dařily všechny
Vaše osobní i pracovní plány a abyste celý další rok prožili ve zdraví a síle obklopeni svými
nejbližšími.
Helena Pešatová, starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlantští občané třídí elektroodpady
nejlépe v celém Moravskoslezském kraji

Starostka RNDr. Helena Pešatová a vedoucí
odboru životního prostředí Ing. Miroslav Widlarz
si přijeli převzít 20. listopadu do Ostravy ocenění
za první místo v soutěži s názvem „O keramické
sluchátko“, první místo v soutěži „Elektrooskar“ a
čtvrté místo v soutěži „O keramickou popelnici“.
Občané Frýdlantu nad Ostravicí letos nezklamali a opětovně potvrdili, že patří mezi
nejlepší „třídiče“ separovaných složek komunálního odpadu a elektroodpadu v našem kraji.
Ukázalo se to i při vyhodnocení jubilejního 10.
ročníku krajské soutěže měst a obcí na podporu

třídění odpadů pod názvem „O keramickou popelnici“, kterého se zúčastnilo 299 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Soutěž každoročně organizuje Moravskoslezský kraj s obalovou společností
EKO-KOM, a.s. Frýdlant nad Ostravicí dosáhl v
této soutěži na 4. místo v kategorii měst nad 5000
obyvatel. V předešlém roce byl na příčce desáté.
Frýdlant nad Ostravicí se díky svým ekologicky uvědomělým obyvatelům také 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.
V obdobné soutěži s názvem „Elektrooskar“,
pořádané kolektivním systémem Elektrowin, skončilo město Frýdlant nad Ostravicí také na prvním
místě. V této soutěži se hodnotí výtěžnost odevzdaných velkoobjemových elektrospotřebičů,
jako jsou například chladničky a pračky, nebo elektrické zahradní nástroje a kuchyňské spotřebiče.
Děkujeme všem našim občanům za velmi zodpovědný přístup ochraně našeho životního prostředí!

Výsledky soutěže „O keramické sluchátko 2014“
Umístění
Obec / město
Odebrané elektrospotřebiče celkem (kg) Odebrané elektrospotřebiče na 1 obyvatele (kg) Soutěžní kategorie
1.
Raškovice
8 754
4,92
A
1.
Háj ve Slezsku
11 504
3,51
B
1.
Frýdlant nad Ostravicí
44 269
4,57
C
A – do 2 000 obyvatel; B – nad 2 000 obyvatel; C – obec s rozšířenou působností

Výsledky soutěže „Elektrooskar 2014“
Umístění
Obec / město
Odebrané elektrospotřebiče celkem (kg) Odebrané elektrospotřebiče na 1 obyvatele (kg) Soutěžní kategorie
1.
Tvrdkov
14,42
A
1.
Frýdlant nad Ostravicí
3,94
B
1.
Ostrava
337 000
C
A – do 5 000 obyvatel; B – nad 5 000 obyvatel; C – absolutně nejvíce odevzdaného elektra

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži „O keramickou popelnici 2014“
Obce do 1 000 obyvatel
Obec Nová Pláň
Obec Lhotka
Obec Roudno
Obec Kujavy
Obec Tvrdkov

Obce od 1000 do 5 000 obyvatel
Obec Trojanovice
Obec Velké Hoštice
Obec Raškovice
Obec Třanovice
Obec Bolatice

Dny zdraví na Komeňáku

Výživa, pohyb, voda, slunce, střídmost, odpočinek, vzduch a důvěra… To jsou hesla, v duchu
kterých se nesla akce „Dny zdraví“. Připomněli
jsme si tak nejen to, že v měsíci říjnu máme hned
několik Světových dnů zaměřených na zdraví a
zdravý životní styl, ale také to, že právě naše děti
jsou těmi, na jejichž zdraví nám záleží nejvíce.
Ve spolupráci s občanským sdružením Život
a zdraví se tak ve dnech 22. a 23. října uskutečnil tento poučně zábavný program. Na jednotlivých stanovištích žáci ze čtvrtých až devátých
tříd pomoci různých pomůcek a informačních

panelů absolvovali testy a soutěže. Pro žáky
z druhého stupně byly navíc připraveny zajímavé testy s odborným poradenstvím, například
Harvardský step test, Test životního stylu apod.
Pro děti z prvních až třetích tříd si jejich paní
učitelky připravily zajímavé programy zaměřené na konzumaci zdravého jídla, cvičení jógy
pro děti nebo třeba návštěva Bio prodejny, bazénu, či solné jeskyně.
Celá akce se dětem i nám velmi líbila a
všechny nás motivovala ke zdravějšímu životnímu stylu.

Města nad 5 000 obyvatel
Město Hradec nad Moravicí
Město Třinec
Statutární město Opava
Město Frýdlant nad Ostravicí
Město Bílovec

HLEDÁ SE MAJITEL PSA

Kříženec (viz foto) byl nalezen
dne 24. 10. 2014 ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Je v útulku a moc rád by se už vrátil domů.
Inf. na tel. 558 604 181 – 182, 777 103 234.

krátce z obce
Informace pro občany
Ve čtvrtek 4. prosince a pátek 5. prosince
2014 bude kvůli připravované kulturní akci uzavřeno parkoviště u obchodního domu OMMA.
Děkujeme za pochopení.
Oznámení občanům
Městský úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí
oznamuje občanům, že ve středu dne 31. 12.
2014 a v pátek dne 2. 1. 2015 bude městský
úřad uzavřen. Náhradní úřední den ze dne
31. 12. 2014 se přesouvá na úterý 30. 12.
2014, od 8 do 17 hodin.
Přemístěný obchůdek
Vážení zákazníci, Charitativní obchůdek
ADRA je od listopadu přemístěn na ulici Hlavní
84 do prostor bývalé prodejny BARVY-LAKY.

Fotbal i v roce 2014 přilákal tisíce diváků

Fotbalový klub 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí
uspořádal v letošním roce celkem 95 mistrovských utkání, mládežnických turnajů a také benefiční zápas Kubina týmu. K tomuto číslu je nutné
dále připočíst stovky tréninkových jednotek zejména mládežnických družstev. Branami stadionu
prošlo v roce 2014 více než 13 tisíc návštěvníků.
Největší zájem byl o charitativní akci na podporu zdravotně postižených v rámci utkání Kubina týmu, na který dorazilo 1 500 diváků. Již tradičně má velkou diváckou podporu mužský tým
hrající nejvyšší krajskou soutěž. S průměrnou
návštěvností 380 diváků na zápas je 1. BFK Frýdlant jasně v čele žebříčku Moravskoslezského
kraje. Areál fotbalového stadionu ale zdaleka
neslouží jen 170 dětem, které reprezentují náš
fotbalový klub. Při svých sportovních aktivitách
ho využívají také děti z místního klubu stolního
tenisu a frýdlantské školy včetně gymnázia, ať
již pro turnaj Coca-Cola Cup nebo tradiční středoškolský turnaj v minikopané. Tréninkové hřiště běžně navštěvují také děti, které nejsou členy
fotbalového klubu, ale pro jejich volnočasové
aktivity je tato plocha přímo ideální.
A jak si vedlo našich 9 družstev ve svých
soutěžích? Muži zaznamenali nejlepší umístění v historii účinkování v krajském přeboru a
„přezimují“ na 2. místě. Starší dorost se ani po
třetím postupu za sebou v náročné 3. nejvyšší
soutěži neztratil a patří mu 8. místo, jejich mladší kolegové jsou na 12. příčce. Starším žákům v

krajské soutěži náleží 2. místo, mladší žáci pak
soutěž dokonce vedou. Starší i mladší přípravka
patří dlouhodobě k tomu nejlepšímu, čím se náš
klub může prezentovat, a tak vítězství na turnajích včetně těch mezinárodních nejsou ničím
výjimečným. Ti nejmenší v dresu předpřípravky zatím své fotbalové zkušenosti sbírají spíše
v rámci tréninků. Po splnění přísných kritérií
se od října 2014 může navíc 1. BFK Frýdlant
pyšnit titulem „Krajské sportovní středisko mládeže“, což je jistě příjemným oceněním práce s
místní mládeží. Letos poprvé vstoupily do mistrovských bojů v divizi naše ženy/dívky a od po-

čátku bylo zřejmé, že budou spíše sbírat zkušenosti než mistrovské body. Ale i přesto věříme,
že postupně budou v tabulce stoupat nahoru.
Dovolte nám, abychom na závěr poděkovali
všem hráčům, rodičům, trenérům, vedoucím a
členům výboru za práci pro klub. Děkujeme všem
fanouškům za přízeň a sponzorům za poskytnuté finanční příspěvky a dary. Městu Frýdlant nad
Ostravicí děkujeme za poskytnutí finančních prostředků v rámci grantů na provoz a údržbu areálu
fotbalového stadionu a sportovní činnost mládeže. Přejeme vám všem příjemné prožití Vánoc a
mnoho úspěchů v roce 2015.
(mar)

Výsledky v soutěžích jsou velmi významným ohodnocením aktivity občanů města při třídění odpadů.

Beseda o lese a jeho obyvatelích
Jen co Lukášek ráno vešel do třídy a ještě
jsme se nestačili ani pozdravit, už volal: „Paní
učitelko, víte, že dnes k nám do školky přijde
můj tatínek?“ Nečekal na odpověď a pokračoval: „Já už se tak těším.“ A živě ostatním dětem
začal vyprávět, že dnes bude mít jeho tatínek
– myslivec besedu o zvířátkách, která žijí u nás
v lese. Konečně se všichni dočkali a my jsme
došli na naši útulnou zahradu MŠ Janáčkova,
kde se beseda konala. Pan Martin Hlaváč nás
přivítal vábničkou, která napodobovala hlas zajíce. Děti si zvědavě prohlížely kožíšky zvířat,
která žijí v našich lesích.
Nechyběly ani jelení či daňčí parohy, srnčí
parůžky a rohy muflona. Mohli jsme si je nejen
osahat, ale také potěžkat. Dověděli jsme se
spoustu zajímavostí o zvěři našich lesů. Vyslechli jsme příběhy, které se staly panu Hlaváčovi při jeho pochůzkách v lese.
Na otázku: „Jak se mají lidé chovat v přírodě?“, děti ihned odpovídaly: „Musíme se chovat tiše, nic se nesmí lámat a ničit, nevyhazují

se žádné odpadky, v lese se nesmí rozdělávat
oheň.“ Když jsem poslouchala jejich odpovědi, v duchu jsem je chválila a jen mi hlavou
bleskla otázka. Proč ještě tedy nacházíme v
lese různé odpadky? Neměli by se dospělí v
mnoha věcech učit od dětí? Toto zamyšlení
nechám na každém z nás a vrátíme se zpět k
besedě. Děti si ještě prohlédly a pojmenovaly
obrázky zvířat, poslechly si různé zvuky, vábení od myšky počínaje a divočákem konče. Na
památku dostaly obrázky a na úplný závěr si
vyzkoušely svou fyzickou zdatnost při ručkování po lanech.
Pak už jen zbývalo, aby se děti rozloučily,
zamávaly, Lukášek se ještě rychle pomazlil s
tatínkem a hurá na oběd do MŠ.
Děkujeme panu Hlaváčovi za velmi zajímavou besedu, kterou zcela přizpůsobil věkové
skupině předškolních dětí. Budeme se těšit na
další setkání v příštím roce.
Jana Popelářová, uč. MŠ T. G. M.
(odloučené pracoviště MŠ Janáčkova)

Fyzika a chemie v praxi
O technické obory není zájem“, čteme a slyšíme ve sdělovacích prostředcích. Na ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí se snažíme
změnit nazírání a přístup k technickým oborům.
V pondělí 10. listopadu 8. ročníky vyměnily
výuku chemie a fyziky ve školních lavicích za
praktickou návštěvu známého podniku Ostroj a
výrobnu vánočních ozdob Irisa v Opavě.
Žáci na vlastní oči viděli, že i ve velkém
průmyslovém podniku vyrábějícím těžkou důlní
techniku dnes už nenajdou jen umazané dělníky v montérkách. Na většině pracovišť se setkali s moderními stroji, které obsluhují zaměstnanci v bílých pláštích. Tzv. „in natura“ žáci
viděli a zažili, že zaměstnání v prestižní továrně
není podřadná práce a výdělky kvalifikovaných
zaměstnanců nejsou zanedbatelné.
V praxi žáci viděli, k čemu se využívá to, co
se teoreticky učí ve škole. Seznámili se s používáním jednotlivých kovů, využíváním jejich
vlastností, viděli, jak probíhá pokovování. V
Irise si prohlédli zpracování skla, zručnost při
jeho barvení a množství ruční práce při výrobě
vánočních ozdob. Zajímavé byly bezprostřední
reakce žáků po exkurzi: „Překvapilo mě,“ říká
žák VIII. B Jakub Prokop, „že se naše stroje
vyváží do celého světa.“ Jeho spolužák Erik

Týče dodává: „Nikdy jsem si neuvědomil, jak
se ve formách vytváří tvary baněk.“ Jedním
ze zaměření naší školy je rozvoj technického
myšlení žáků a exkurze jsou účinnou součástí
výuky, protože přibližují žákům současný svět,
na který je připravujeme.
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Zajímavější vyučovací hodiny na ZŠ TGM
V měsíci září byl na naší škole ukončen další
projekt financovaný z 85 % Evropským sociálním fondem a z 15 % státním rozpočtem. V projektu Využití ICT (informačních a komunikačních
technologií) ve všeobecně vzdělávacích předmětech (č. p.: CZ.1.07/1.1.24/02.0013) jsme
připravili našim žákům zajímavější výuku volitelných předmětů z českého, anglického a německého jazyka, matematiky, dějepisu a zeměpisu.
Výše poskytnuté dotace byla 901 198 Kč.
Protože děti práce s počítačem a interaktiv-

ní tabulí v hodinách baví, vytvořili naši učitelé pro žáky druhého stupně nové interaktivní
výukové materiály nebo soubory pracovních
listů. Cílem bylo zpestřit i v následujících letech dětem výuku a zvýšit jejich dovednosti
v oblasti práce s ICT. Koupili jsme další interaktivní tabuli, tentokrát do žákovské knihovny,
elektronické slovníky do němčiny a angličtiny a
dovybavili knihovnu nábytkem.
Projekt současně probíhal v prvouce ve
třetím ročníku. Dětem jsme nabídli interak-

tivní výukové materiály a navíc zajímavé pokusy, přednášky a exkurze. Zaměřeny byly
na ochranu životního prostředí a život v obci
a regionu. Žákům se nejvíce líbila soutěž
mezi třídami o nejhezčí minizahrádku a turisticko-naučná vycházka, která vedla děti po
stopách zbojníka Ondráše. A protože i menší
děti rády pozorují mikroskopem, koupili jsme
z finančních prostředků projektu sadu žákovských mikroskopů pro první stupeň (viz
foto).
vedení projektu

Matematická soutěž už popatnácté

Ve velkém sále kulturního domu proběhl 21.
listopadu už 15. ročník matematické soutěže,
kterou pořádá frýdlantské gymnázium pro žáky
8. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Letos se zúčastnilo 76 soutěžících z 9
škol. Mladí luštitelé a matematici přijeli z Frýdlantu, z Frýdku-Místku, ale i z Třince. A letos
poprvé se soutěže zúčastnili i studenti našeho
spřáteleného gymnázia ve Friedlandu v Německu, takže byla soutěž vlastně mezinárodní.
Zatímco vloni se nejvíc dařilo děvčatům,
letos obsadili první místa chlapci. Vítězem se
stal Erik Paško z 11. ZŠ (ul. J. z Poděbrad) ve
Frýdku-Místku a odnesl si hlavní cenu, kterou
nám věnovalo nakladatelství Albatros – krásné vydání všech 7 dílů románu Harry Potter. V
soutěži škol zvítězilo Gymnázium Třinec před
ZŠ u. 1. máje 1700 a ZŠ Nár. umělce Petra
Bezruče z Frýdku-Místku.
Děkujeme sponzorům soutěže za krásné
ceny: bylo to Nakladatelství Albatros, Týdeník
Rozhlas, který věnoval 80 výtisků týdeníku,
plných zajímavého čtení a programu televize
i rozhlasu, vydavatelství Turpress Ostrava a

Svaz českých hádankářů a křížovkářů s vydavatelstvím Novum, kteří vydávají křížovky,
kódované obrázky, sudoku apod. Děkujeme
také Městu za opětovné poskytnutí velkého

sálu kulturního domu, který je pro nás velkou
pomocí jak kapacitou kvůli velkému počtu soutěžících, tak reprezentativností prostředí.
Josef Svoboda

Nové mikroskopy malé třeťáky opravdu zaujaly.

Vánoční poděkování a přání ze ZŠ TGM

Tradiční Pochod světlušek

Pro letošní podzimní prázdninový podvečer
připravili cvičitelé TJ Sokol Frýdlant n. O. již
tradiční Pochod světlušek. Hlavní motivací pro
rodiče a děti bylo uspávání berušek a broučků vlastní výroby. Skořápky z ořechů se staly
hlavním výtvarným materiálem, takže domácí
úkol všichni splnili. Státní svátek 28. 10. 2014
se stal tou pravou oslavou pro všechny světlušky, které se shromáždily na náměstí u kašny s
lucerničkou, nebo spíš s lampionkem.
Po krátkém přivítání a seznámení s netradičními úkoly a stezkou odvahy, nechyběla
básnička o beruškách a broučcích, kterou se
všichni naučili. Společně si také zazpívali písničky. I starostka města Helena Pešatová popřála dětem i rodičům další radostné cvičení v
naší sokolovně, ale zdůraznila, aby neusnuli v
teplé postýlce jako ty berušky a broučci.
Pochod světlušek se vydal směrem k sokolovně, ale tentokrát vedlejší cestou. Prvním

úkolem bylo, utrhnout si sladkou odměnu mezi
stromy bonbonovníků. Druhým úkolem bylo
skákání po barevných listech nakreslených na
chodníku. Pochod světlušek došel až k bráně
naší sokolovny. Ta se proměnila ve velkou
pavučinu, kterou děti i rodiče museli překonat
prolézáním, aby se mohli vydat na stezku odvahy. Získaný obrázek světlušky pak nalepily
na velkou papírovou tabuli s pavučinou. Běžecká dráha byla lemována svíčkami, takže
pohled na celý světélkující areál byl úžasný.
Na stezce odvahy čekaly další úkoly. Děti měly
poznat hmyz na osmi obrázcích, zavěšených
na plotě. Nechyběl kouzelný světélkující domeček, kterým děti procházely. Úkolem bylo
spočítat, kolik má vlastně beruška na obrázku
teček. Odměnou byl světélkující náramek. Pak
už zbýval poslední úkol. Uložit své výrobky v
podobě berušek a broučků k zimnímu spánku.
Svíčky byly zanedlouho obklopeny barevnými

ve druhé části akce, na kterou přišly v sobotu
děti ze všech oddílů Sokola ve věku 8-13let.
Byl pro ně přichystán sportovně-hravý program, kluci z oddílu florbalu se navíc věnovali
nějaký čas jak hře samotné, tak i florbalovým
pravidlům. Všichni si zahráli spoustu nových i
osvědčených her jak v tělocvičně, tak i venku,
vyzkoušeli si kruhový trénink, skoky na trampolíně, noční hru a mnoho dalšího.
Letos se ještě 29. 12. uskuteční v sokolovně

vánoční víceboj smíšených dvojic a rovněž po
Novém roce bude náš Sokol v pořádání dalších akcí pokračovat. Těšíme se na vás i na
vaše děti, přijďte a uvidíte, že nebudete litovat.
Všechny důležité informace o pořádaných akcích a také fotky z již uskutečněných akcí najdete na našem facebooku: TJ sokol Frýdlant
nad Ostravicí.
Petra Plačková, cvičitelka oddílu pobytu v přírodě TJ Sokol Frýdlant n. O.

Výzva majitelům psů - hlídejte si své miláčky
Žádáme občany, aby se v případě zaběhnutí jejich psa obraceli ihned na městský úřad
(tel. 558 604 181) nebo útulek (tel. 777 103
234, 737 116 684), kde dostanou informaci,
zda pes nebyl nalezen. Rovněž je nutné opatřit psa jakoukoliv identifikací (např. tel. číslo
na obojku ap.), abychom mohli majitele psa o
nálezu informovat a nestresovat pejsky zbytečným převozem do útulku.

Informace o odchycených psech na území
města jsou rovněž zveřejňovány v informační
skřínce umístěné u vstupu do budovy městského úřadu čp. 139 (nová budova MěÚ).
Současně upozorňujeme, že volné pobíhání
psů bez přítomnosti chovatele, tj. vzdálení se
zvířete mimo sféru ovladatelnosti jeho chovatelem, lze posuzovat i jako porušení zákona č.
246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, jak

formace přinese lednové číslo Mikroregionu).
Pohled do kalendáře nám tedy všem nemilosrdně napovídá, že budeme mít brzy za
sebou další rok třetího tisíciletí. Vánoční čas
bývá každoročně příležitostí k ohlédnutí za
uplynulým rokem. My bychom rádi i touto cestou poděkovali Městu Frýdlant nad Ostravicí za
„nový kabát“ naší ZŠ TGM, který se nám moc
líbí, rovněž rodičům a našim příznivcům za
podporu, spolupráci i přátelské vztahy, které
přinášejí do činnosti školy významná pozitiva,
tolik důležitá pro chod našeho zařízení.
Rádi bychom nejen všem jmenovaným,
ale také našim žákům, pedagogům a všem
přátelům naší školy popřáli klidné a pohodové
Vánoce prožité v kruhu svých nejbližších. V novém roce 2015 pak pevné zdraví, veselou mysl
a hodně příznivých okamžiků možná i v naší
ZŠ T. G. Masaryka.
lg

skořápkami, kamínky i kaštánky. Než všechny
děti se svými lampiony došly na konec stezky
odvahy, rozhořel se velký táborák a nechyběl
horký čaj a buchta. Ve stánku si i rodiče mohli
koupit něco na zahřátí. Každá malá světluška
obdržela za splnění všech úkolů účastnický list
a sladkou odměnu.
Ohlas rodičů i dětí, že se Pochod světlušek
opět vydařil, byl velký. Poděkování patří všem,
kteří se Pochodu světlušek zúčastnili. Velký
dík však patří především všem cvičitelům a
dalším nadšencům, kteří Pochod světlušek
připravili. Fotografie a další informace o aktivitách naší TJ Sokol Frýdlant n. O. najdete na
webových stránkách. Doufám, že tato akce
byla nejen zážitkem, ale i prožitkem, na který
se hned tak nezapomene.
Za TJ Sokol Frýdlant n. O.
děkuje hlavní světluška Maruška
(cvičitelka Marie Magdoňová)

Činnost Sokola Frýdlant n. O. je opravdu pestrá
Kromě pravidelných cvičení v osmi oddílech
všestrannosti a v oddílu florbalu připravili cvičitelé frýdlantského Sokola v novém školním
roce celou řadu velmi vydařených akcí.
Nejdříve to byl v sobotu 13. 9. turnaj v pétanque dvojic, kterého se zúčastnilo 12 družstev z několika sokolských jednot.
17.-18. 10. proběhla pro děti z oddílů pobytu
v přírodě, všestrannosti žáků a fitdance víkendová akce s názvem „Cesta kolem světa za 20
hodin“, při které děti navštívily celkem 15 zemí,
kde si zahrály např. kroket, skládaly tangramy,
navštívily vojenské výcvikové centrum a zažily
mnoho dalších dobrodružství podle toho, ve
které zemi se zrovna nacházely.
V úterý 28. 10. se uskutečnil „Pochod světlušek“. Pro děti školou povinné byl na pátek 31.
10. připraven v areálu sokolovny Halloween. V
průběhu večera děti malovaly dýně, prolézaly
pavučinou, ochutnaly zombie drink, zahrály si
strašidelné hry a také všechny úspěšně zvládly stezku odvahy.
Velmi zajímavá akce proběhla v sokolovně
ve dnech 14.-16. 11. Její první část z pátku na
sobotu byla zážitkovo-vzdělávací a byla určena pro praktikanty a cvičitele. Ti si zahráli večerní hru ve městě, byly jim představeny různé
varianty her v místnosti, vyzkoušeli si uvádění
her s následným zhodnocením a proběhlo také
malé školení. Vše si mohli v praxi vyzkoušet

Advent, prosinec, Vánoce, Nový rok. Ať
chceme či nikoli, už je to tady. Podzim končí
a my máme za sebou nejen volby do obecního
zastupitelstva, ale my ve škole také 1. čtvrtletí
školního roku 2014/2015.
Vzhledem k nedostatku místa v Mikroregionu se nedostalo na informace o akcích,
které se v naší škole na podzim uskutečnily.
Ať už to byl sportovní kurz žáků 9. tříd, účast
na sportovních soutěžích, zapojení školy do
mnoha projektů anebo tradiční Uspávání
broučků. Za zmínku stojí rovněž ukončení
prací na rekonstrukci naší ZŠ. To a mnoho
dalších informací najdou naši příznivci na
webových stránkách školy. Rovněž rodiče
budoucích prvňáčků, na které se v příštím
roce těšíme, zde čeká informace o Dni otevřených dveří, který se v naší ZŠ TGM uskuteční v úterý 13. ledna 2015 (podrobnější in-

vyplývá z pozdějších změn. Z pohledu tohoto
zákona se jedná o únik zvířete ze zájmového
chovu. Ustanovení § 13 odst. 1 citovaného zákona totiž stanoví, že každý je povinen učinit
opatření proti úniku zvířat ze zájmového chovu. Jestliže tedy určitá osoba neučiní opatření
proti úniku zvířat, jedná se o přestupek podle
zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Odbor ŽP

Podzim v novoveské škole

Od začátku školního roku uběhly sotva tři
měsíce a žáci ZŠ v Nové Vsi toho už spolu se
svými učiteli stihli opravdu hodně. Zúčastnili se
výuky v lese, v rámci Dne zdraví podnikli vycházku pod Ostrou, navštívili výstavku ovoce
a zeleniny v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě,
kterou spojili s návštěvou ZŠ na Komenského
ulici. V maskách oslavili Halloween a při té
příležitosti se zašli ukázat i dětem MŠ v Nové
Vsi, kterým také vybraní čtenáři ve čtvrtky čtou
před spaním. V rámci dílny čtení si děti ve škole
čtou knihy podle vlastního výběru. Děti ze čtvrté třídy absolvovaly výuku na dopravním hřišti.

Žákům novoveské školy byla rovněž nabídnuta
řada volnočasových aktivit – kroužky sportovního zaměření, výuka latinskoamerických tanců, angličtina, výtvarný kroužek a další. Ani ve
školní družině se děti nenudí. Kromě pobytu
a her v tělocvičně a za příznivého počasí na
zahradě se věnují výtvarným činnostem, mají
k dispozici řadu deskových her, byla pro ně
uspořádaná drakiáda.
V současné době se připravujeme na vánoční jarmark, který se uskuteční 11. prosince
v tělocvičně školy a na který rodiče srdečně
zveme.
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Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Staré Hamry

Nové zastupitelstvo a vedení obce Kunčice pod Ondřejníkem
Starosta: Ing. Tomáš Hrubiš
E-mail starosty: starosta@kuncicepo.cz
tel: 556 850 171
mobil: 724 161 964
Místostarosta: Mgr. Michaela Šebelová
E-mail místostarosty:
mistostarosta@kuncicepo.cz
tel.: 556 843 192
mobil: 736 773 930
Členové zastupitelstva obce pro volební
období 2014-2018 (dle abecedy)
David Fojtík (Naše Beskydy – Sdružení nezávislých kandidátů)
Ing. Tomáš Hrubiš (KDU-ČSL)

MUDr. Jan Chovančík (KDU-ČSL)
Ing. Karel Jurek (KDU-ČSL)
Milan Kubín (ČSSD)
Richard Macura (Ano pro Kunčice)
Vít Majerek (Ano pro Kunčice)
Ing. Markéta Menšíková (Nezávislí 2010)
Ing. Michal Pavlita (Ano pro Kunčice)
Ing.Lumír Poledník (VELKÉ KUNČICE – naše
tradice)
Ing.Pavel Řezníček (KDU-ČSL)
Ing. Zdeněk Strnadel (Nezávislí 2010)
Mgr. Michaela Šebelová (Nezávislí 2010)
Ing. Antonín Žák (KSČM)
Eva Žurková (KDU-ČSL)

Rada obce pracuje v tomto složení:
Ing. Tomáš Hrubiš – starosta obce (KDU-ČSL)
Mgr. Michaela Šebelová – místostarosta obce
(Nezávislí 2010)
David Fojtík (Naše Beskydy – sdružení nezávislých kandidátů)
Ing. Markéta Menšíková (Nezávislí 2010)
Ing. Pavel Řezníček (KDU-ČSL)
Finanční výbor:
předseda: Ing. Michal Pavlita
členové: Ing. David Strnadel, Ing. Miloslav Hrdý
Kontrolní výbor:
předseda: Eva Žurková
členové: Vít Majerek, Milan Kubín

Podaří se nám rekonstrukce naučné
stezky Chodníčky v Podbeskydí?

Je příjemné, že žijeme v oblasti chráněné
horami a obcí s množstvím stromů a zeleně,
která má zdravé životní prostředí a je bohatá i
na svou historickou minulost.
Ani si neuvědomujeme:
- že každý hektar keřové a stromové zeleně
zachytí za rok 30 až 70 tun prachu, současně
pohlcuje škodlivé plyny, produkuje vůně, a
proto nás absolvování naučné stezky uklidní,
osvěží, nabídne lesní plody, seznámí s obojživelníky a za zpěvu ptactva si zlepšíme náladu,
upevníme své zdraví a snad i mezilidské vztahy
- že celá řada dřevin a keřů má na povrchu
listů fytoncidy, které hubí mikroby stejně dobře
jako antibiotika
- že pokud nám nevystačí finanční prostředky slíbené od ústřední výkonné rady ČSOP,
Obecního úřadu Kunčice p. O., získané od dalších sponzorů a dárců, kteří v již současné době
odpracovali bezplatně řadu hodin a střeží nám
zeleň, bez které není kyslíku, není vody, není
krásy, není života, nebudeme moci vychutnávat
tyto dary při návštěvě Chodníčků v Podbeskydí
Doufáme:
- že se nám snad podaří utlumit vandalismus

s agresivními vandaly, kteří nám poničili infotabule, můstky, zábradlí, lavičky, stoly a směrové
kůly na celé 3,5 kilometrové trase
- že se nám podaří dokončit druhou část naučné
stezky přes Pekliska, Maralův kopec až do BRC
- že se nám s okolními obcemi a Místní akční
skupinou Frýdlantsko-Beskydy povede rozvinout turismus

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se
s námi dívají do budoucnosti, využijí kotlíkové dotace, likvidují černé skládky, zamezují
znečištění vodních toků napojením na obecní
kanalizaci a pomáhají s obnovou sakrálních
staveb v obci. Je radostné, že dobrá vůle u občanů Kunčic p. O. začíná převládat.
Miloslav Šrubař, předseda ZO ČSOP 68/01

Informace a aktuality z obce Kunčice pod Ondřejníkem
naleznete na www.kuncicepo.cz

Mariášový turnaj v Kunčicích
V příjemném prostředí Myslivecké chaty U
Petrů v Kunčicích pod Ondřejníkem se v neděli
9. listopadu konal již tradiční turnaj v trojkovém
voleném mariáši. Turnaje se zúčastnilo 36
hráčů z okolních vesnic, kteří celé odpoledne
zápolili o co nejlepší umístění.
Nakonec zvítězil domácí hráč Tomáš Petr.
Na druhém místě se umístil Radim Žiška z Janovic a jako třetí skončil Miloš Mališ z Janovic
– Bystrého. Po skončení jsme si všichni skvěle
pochutnali na výtečné vepřové pečeni se zelím
a knedlíkem. Všichni účastníci byli s akcí velmi
spokojeni a již se těší na závěrečný turnaj letošní série Mariáš Tour 2014, který proběhne

Čeladná

Senior Club Čeladná informuje

Listopadový klubový program byl již nasměrován do tepla klubovny. Výjimkou byl plánovaný výlet z Metylovic přes Čupek do Pržna,
nicméně mrholení a mlha byly proti, a tak jsme
stejně zase skončili v klubu u karet. Ale klubové akce stály za to.
Úvodní čtvrtek patřil pestrému recitálu pana
Jaroslava Málka (mj. externího zpěváka opery
ND v Ostravě), písně a árie klasiků i současníků (s vlastnoručním kytarovým doprovodem)
byly prokládány verši ze Zpěvů staré Číny a
také zazněly housle. Nestárnoucí umělec nás
obohatil o krásný zážitek. Dalším pořadem bylo
zdravovědné odpoledne s názvem „Přijďme
tomu na kloub…“ Paní Krista Černá coby nejen
klubová cvičitelka popsala a předvedla cviky
vhodné i pro starší generaci a pan Pavel Kříž
zase poradil, jakou stravou podpoříme kosti a
klouby. Někteří zájemci si ještě nechali změřit

Duo Zdeněk a Vašek ještě z konce října.

osteoporózu speciálním přístrojem. Doufejme,
že všechny informace se nám podaří zanést do
praktického života, to bývá někdy problém…
No a poslední listopadový čtvrtek byl cestovatelský, s paní Janou Bártovou jsme se vypravili do severní Itálie k jezerům a nejkrásnějším
zahradám.
V klubu probíhaly též standardní programy,
tzn. úterní a čtvrteční zdravotní cvičení a karbanická posezení, angličtina a country-tance.
V měsíci prosinci se můžeme těšit na předmikulášské hudební odpoledne s oblíbeným Pete-Saxem, pak nás čeká již tradiční předvánoční
cesta do Pstruží s cílem ve Vlčárně a rok zakončíme v klubu předvánočním posezením, které nám
zpestří dětičky z MŠ Čeladenská Beruška. Takže
program zkrácený, ale pestrý, srdečně zveme.
Program na měsíc prosinec najdete jako
obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu, v

Pan Málek a Zpěvy staré Číny.

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 skrze e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Všem čtenářům tohoto výtečného periodika
přeji tímto krásné Vánoce a úspěšný rok 2015.
Těším na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Z recitálu pana Málka.

Vystoupení pěveckého sboru na pietní vzpomínce
Bylo pondělí 3. listopadu a školní pěvecký
sbor se chystal na vystoupení. Naším zpěvem
jsme chtěli vzpomenout na čeladenského hrdinu, partyzána Janka Ušiaka. V tichosti jsme se
to odpoledne odebrali na čeladenský hřbitov.
Pan starosta i mnoho starších pamětníků
sdělili všem zúčastněným zajímavé a důležité

události z života tohoto statečného člověka,
který čelil nástrahám tehdejší válečné situace.
Na vystoupení jsme se připravovali s tím, že
chceme také projevit úctu tomuto člověku. Myslím, že se písně všem zúčastněným líbily. Zazpívali jsme s jemným kytarovým doprovodem
píseň Mezi horami, Ej padá, padá rosička a žák

Tomáš Stýskala velmi pěkně přednesl báseň
O rodné zemi.
Vzpomínkové odpoledne proběhlo pěkně,
žáci pěveckého sboru předvedli hezké vystoupení. Všichni jsme odcházeli z místního
hřbitova s tím, že jsme vzdali hold a vzpomínku
člověku, který si ji zasloužil. MJ, ZŠ Čeladná

v neděli 30. listopadu ve 14 hodin v Obecním
domě v Malenovicích. Tam bude také vyhodnocena celá letošní série turnajů. A pokud se
budete v mezivánočním období doma nudit,
přijďte si zahrát na Novou Ves do restaurace
Na Nábřeží v neděli 28. prosince ve 14 hodin
na přátelský turnaj, jehož výsledky již nebudou
započítávány do celoročního hodnocení. Další ročník Mariáš Tour 2015 pak bude zahájen
v neděli 25. ledna ve 14 hodin v restauraci U
Toflů na Bystrém. Zveme všechny příznivce tohoto ušlechtilého a povznášejícího sportu, aby
přišli rozšířit naše řady a pobavit se v příjemné
společnosti.
Ing. Miroslav Šálek

Staré Hamry

Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Staré Hamry konaného dne 7. 11. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce určuje počet místostarostů: 1 (slovy: jeden).
Zastupitelstvo obce schvaluje funkci starosty jako funkci dlouhodobě uvolněnou.
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty
a místostarosty veřejným hlasováním.
Zastupitelstvo obce schvaluje Bc. Evu Tořovou starostkou.
Zastupitelstvo obce schvaluje funkci místostarosty jako funkci neuvolněnou.
Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Rudolfa
Frantu místostarostou.
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finanč-

ního a kontrolního výboru. Oba výbory budou
tříčlenné.
Zastupitelstvo obce schvaluje Bc. Jana Klepáče předsedou finančního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje Mgr. Roberta
Langa předsedou kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva bez dalších funkcí: 400 Kč/měsíc.
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva vykonávajících funkci předsedy
výboru: 600 Kč/měsíc.
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty: 10.000 Kč/měsíc.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce 18. 11. schvaluje návrhovou
komisi ve složení: p. Ivo Franke a Mgr. Robert Lang.
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele
zápisu: Bc. Jan Klepáč a p. Jaromír Pindur.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený
program jednání doplněný o bod žádost ředitelky ZŠ Staré Hamry o věcný dar ve výši 2.000
Kč na školní večírek.
Zastupitelstvo obce schvaluje Plán zimní údržby
komunikací v obci pro období 2014-2015 ve znění
přílohy č. 1 přijatého usnesení a pověřuje starostku
obce k podpisu smluv s vybranými dodavateli.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 3075/7 – výměra 458 m2 v k.
ú. Ostravice 2 za cenu 66 Kč/m2, která byla
stanovena odborným posouzením, p. Martině
Večerkové, bytem Staré Hamry 290.
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek na kroužek „Sluníčkové děti“ ve výši
1.000 Kč pro děti s trvalým pobytem v obci Staré Hamry, na celý školní rok 2014/2015.
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelové
neinvestiční dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH Staré Hamry ve výši 6.000 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.
14201173 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí uzavřenou mezi
Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00
Praha 11, IČ: 00020729 a Obcí Staré Hamry,
se sídlem Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ: 00297241, kterou se Fond zavazuje poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 52 655
Kč na akci „Energetické úspory Hasičského
domu, č. p. 301, Staré Hamry“.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo na stavbu „Energetické úspo-

ry Hasičského domu, č. p. 301, Staré Hamry“
uzavřenou mezi Obcí Staré Hamry, se sídlem
Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČ:
00297241 a firmou FENBAU s.r.o., se sídlem
Gajdošova 59,702 00 Ostrava, IČ:25815457,
kterou se mění ustanovení V. Cena za dílo uzavřené smlouvy takto: cena o dílo se navyšuje o
částku 124.859 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o dofinancování provozních nákladů ISÚ Komorní Lhotka.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zakoupení mikulášského
balíčku pro děti s trvalým pobytem v obci Staré Hamry ve věku 0-11 let včetně v ceně 120 Kč na dítě.
Zastupitelstvo obce schvaluje věcný dar ve
výši 2.000 Kč na školní večírek pořádaný ZŠ
Staré Hamry, příspěvková organizace, dne 22.
11. 2014. Zastupitelstvo obce schvaluje členy
kontrolního výboru: Ing. Ivo Martykána a p. Alenu Literákovou. Zastupitelstvo obce schvaluje
členy finančního výboru: sl. Janu Borskou a sl.
Martinu Hluchaňovou.

slovo vedení obce
Vážení občané,
jménem nově zvolených zastupitelů obce
vám děkujeme za důvěru projevenou ve volbách. Naším cílem je, aby o věcech veřejných,
tedy dění v obci a záležitostech týkajících se
vás, občanů, jsme rozhodovali společně a
otevřeně. Budeme rádi, když za námi přijdete.
Jsme přístupní vašim návrhům, ale i kritickým.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Jako každý začátek, tak ani ten náš není
lehký, ale společně to zvládneme. :-)
Bc. Eva Tořová, Ing. Rudolf Franta
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Trampoty, ale také radosti života na misijní škole

Je úterý. Vyučování začínám v půl osmé
ráno a končím o půl třetí odpoledne. Jazyk se
mi lepí k patru, košile k zádům a prsty od křídy
k sobě navzájem. V poledne si jdu dát sprchu,
jinak se mi přilepí i nohy k podlaze a já se pod
rozpálenou střechou učebny dočista rozteču.
Odpolední program už mám rozmyšlený, i
když jsem se k němu musel dlouho přemlouvat. Ze sborovny beru učitelský počítač. Někdo
tomu nebožákovi dnes ráno podstrčil virus a
on teď potřebuje doktora. Jen aby to nebylo
něco vážnějšího. Součástky do počítačů tady
nemáme. Cokoli se pokazí, musíme objednat
v hlavním městě a nechat si to přes čtvrt tisíce
kilometrů oceánu poslat … a pak čekat, až vytoužený náhradní díl dorazí.
Na zemi vedle mého učitelského stolu stojí
otevřená počítačová bedna a ukazuje mi své
vnitřnosti. Jsem unavený. Mašina potřebovala
rozmontovat, vyčistit a přeinstalovat. Dávám
počítač dohromady a zkouším zapnout. Chvála
Bohu funguje. Berthrand, učitel matematiky,
který šel náhodou kolem, mi pomáhá odnést
počítač i obrazovku a kabely do sborovny. Pak
mě čeká hodinka pobíhání mezi učebnou informatiky a sborovnou. Síťový kabel k počítači
nefunguje, je třeba najít jiný... klávesnice se
začala chovat podivně, vyměnit... nový kabel je
taky nějaký zvláštní, běžím pro třetí. Pot ze mě
kape na klávesnici a stůl. Mám chuť všeho toho
nechat, vrtošivý počítač za trest nakopnout a

jít si aspoň na hodinku lehnout. Beztak jsem
jediný, kdo teď v tom vražedném vedru pobíhá
venku. Mám toho dost.
Jak se tak vracím se třetím kabelem zpátky
do sborovny, pod mangovníky na dvoře školy
mě něco zastaví. Slunce prosvítající mezi větvemi vytvořilo ze světla a stínů na hlíně pod
stromy krásné pravidelné srdce. Beru to jako
pozdrav shora. Usměji se. Hned je mi veseleji.
Připomínám si, že tahle práce na misii se musí
dělat radostně a s láskou… jinak se nedá dělat vůbec. Berthranda nacházím ve sborovně.
Studuje knihu o matematice a po očku kouká,
jak se s počítačem trápím. „Stejně je to fajn
tady ve škole pracovat, že?“ mrknu na něj.
Usměje se a přikývne.
Když po půl deváté večer zavírám učebnu
informatiky, zůstává se mnou Hervé, Eddy a
pár dalších studentů z dvanáctého ročníku.
Jdeme spolu k internátu. Nějak se začneme
bavit o hvězdách a sluneční soustavě, kterou
teď probírají s Berthrandem v přírodních vědách. Říkám klukům, že jsem s sebou přivezl
pěkný hvězdářský dalekohled a že si jednou
uděláme večerní pozorování. Kluci jsou nadšení. Já koukám na oblohu, je téměř celá jasná
a ani vlhkosti ve vzduchu moc není. Měsíc je
taky ještě za obzorem. Docela slušné podmínky. Měním „někdy“ na „teď“ a posílám kluky za
vychovatelem Noelem, aby mi je na hodinku
půjčil. Zatím jdu do internátu děvčat, aby holky

Vánoční strom v Bašce svítí

Poslední listopadová sobota byla velice mrazivá, ale přesto přilákala do Kulturního domu v
Bašce spoustu občanů – rodičů s dětmi, prarodičů, i těch, kteří chtěli nasát vánoční atmosféru. Vždyť to byla poslední sobota před Adventem, a proto Obec Baška, bašský Spolek rodičů
ZŠ a MŠ i místní spolky připravily Rozsvěcování stromečku s vánočním rejem masek pro děti.
Před kulturním domem příchozí vítala vůně
medoviny, ale i uzenářských a zabíjačkových
výrobků. Ve stáncích byly k prodeji vánoční
dekorace, medové perníky, koláče, cukroví,
koření, víno z černého rybízu, medovina a
jiné dobroty, rybí speciality od místních rybářů, prodávané v kuchyni, nechyběly. K tomu
všemu zněly koledy, bylo možné se ohřát u
venkovních ohňů. Takže se vytvářely hloučky známých, přátel, ale i celé rodiny, které si
sdělovaly své dojmy z příprav na Vánoce, či se
přivítali, že se dlouho neviděli.
Ve vestibulu kulturního domu bylo rovněž
příjemně. Při vstupu mnozí obdivovali výrobky
ze šustí Bronislavy Vojkovské. Mnozí jemným
tvarům a krásně nazdobeným andělíčkům z tohoto přírodního materiálu neodolali a zakoupili
si je k výzdobě stromečků ve svých domovech.
Dále zde byly ke koupi obecní pohlednice, ale
i zvoneček z pedigu, jehož koupí přispěli občané do Nadačního fondu Baška dětem. I vědomostní soutěž o vánočních zvycích a tradicích
byla ve stálé permanenci. Mnozí si vyzkoušeli
uplést vánočku, vždyť tento symbol Vánoc patří

do českých domácností. A tuto doslova vánoční
atmosférou přibarvovali „hoši od Studny“ vánočními melodiemi, zněly vlastně různé žánry.
Hosté si je rádi vyslechli u dobrého punče, kávy
či jiných nápojů, které se prodávaly v baru.
A sál kulturního domu skutečně „žil naplno“.
Více jak stovka dětí, oblečených v různých maskách, dováděla v animovaném dvouhodinovém
programu, který připravily učitelky místní školy
spolu s klauny Alesem a Jondasem, kteří dokázali rozdováděné děti zaujmout. A rodiče zatím
mohli vyrábět adventní věnce, zakoupit třeba
vánoční dárky pro své nejbližší, které zde byly
nabízeny – ručně dělané, z různých materiálů.
Sálu vévodila vysoká jedle, nazdobená
ozdobami žáků místní školy, opodál děti zahlíželi do betléma, který pro tuto akci zapůjčila
místní farnost. A jakmile se za okny rozprostřela tma, vykoukla první hvězdička, to bylo znamení pro všechny, že se u malovaného betléma Bedřicha Šimoňáka před kulturním domem
budou zpívat koledy. Po svátečním slovu
starostky Obce Baška Ireny Babicové a faráře Radka Drobisze nejdříve vystoupila místní
schola, pak zpěváci Lašského smíšeného pěveckého sboru Baška. A ty nejznámější české
koledy se nesly z úst téměř všech přítomných,
aby připomněly nám všem, že nastává adventní doba a brzy, zase po roce, tu budou Vánoce.
Tak ať jsou pro Vás, pro všechny šťastné a
veselé, prožité v klidu a pohodě v kruhu vašich
nejbližších!
Dajana Zápalková

Nejste spokojeni se svou účetní?
Začínáte podnikat?
Topíte se v papírech...
pomůžeme Vám...
Nabízíme veškeré služby v oblasti účetnictví...
• vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
• rekonstrukce účetnictví,
• zpracování mezd, personalistika,
• zpracování daňových přiznání,
• účetní a daňové poradenství,
• zastupování na úřadech,
• ostatní administrativní činnosti.

Ceny již od 1000,-Kč
divize účetnictví
divize informační technologie

tel.: 732 906 235
e-mail: ucto@dotcomoffice.cz

DOTCOM office s.r.o.

Nabízíme veškeré služby v oblasti
informačních technologií...
• správa a oprava PC, tiskáren, počítačových sítí
• uživatelská podpora osobně i po telefonu
• dodávka počítačové techniky - hardware i software
(počítače, tiskárny, tonery, síťové komponenty)
• záloha dat - návrh a realizace
• návrhy řešení a optimalizace každodenní
kancelářské agendy
tel.: 603 780 935
• řešení krizových situací (viry, obnova dat, ...)
e-mail: it@dotcomoffice.cz

ze dvanáctky nepřišly zkrátka. Vychovatelka
Celine zprvu moc nechápe, proč chci někam
brát holky a kluky společně v noci; zavání jí
to nějakou neplechou, ale nakonec souhlasí,
když se jí za děvčata osobně zaručím.
S asi desítkou mladých zájemců o astronomii a Sylvanem, kterého teleskop taky nadchl,
jdeme za internát kluků do jednoho tmavého
koutu. Tam nás neruší světla z oken učeben
a učitelských domů. Na stůl stavím svůj malý
Dobson, vysvětluji, jak funguje, kam se dívat a
proč je třeba na hvězdy dalekohled a nevystačíme si s okem.
Než začneme pozorování, děláme ještě
společnou fotografii, kterou pošlu svým přátelům z Asociace Italských Astro-amatérů, kteří
mi loni tenhle přenosný a lehký dalekohled
darovali, abych jej mohl odvézt sem na ostrov. Nejdříve pozorujeme jen pouhým okem.
Vysvětluji, kde je Mléčná dráha a co to je, jaký
je rozdíl mezi hvězdou a planetou. Nechávám
studenty vyjmenovat planety a ptám se, jestli
už nějakou viděli. Prý ne. Ukazuji na Jupiter
zářící na severní obloze. Dokonalý údiv. Tak
tohle je tedy ten Jupiter. Ve škole se o něm
učili, ale jejich znalost zůstala na úrovni akademické. Teď jej vidí doopravdy. Mířím na něj
teleskopem. Děti se koukají jeden po druhém
do dalekohledu, Sylvano s velkým zájmem
taky a nevěří svým očím. Světlý bod na obloze se mění v kolečko a kolem něj dokonce tři

další tečky. Vidíme tři ze čtyř Galileových měsíců Jupiteru. Když se všichni vystřídají, mířím
na mlhovinu v Orionu. Vysvětluji, jak vznikají
hvězdy a že se teď podíváme na místo, kde
se právě rodí. Orionova mlhovina je nádherně
viditelná, opravdu pěkná podívaná. Využívám
toho, co jsem nedávno pochytil se starým Iawilu v Lowkwaria a učím děti jména jednotlivých souhvězdí v jejich jazyce. Studenti kulí
oči, kde jsem se to naučil, a Sylvano dává
pozor, abych něco nepopletl. Všichni mají
spoustu dotazů. Všechno je zajímá a dotazy
jsou často velice promyšlené. Ani se nenadáme a uběhne hodina a půl. Čas jít spát. Příště
si připravím i krátkou prezentaci a uděláme

z toho opravdovou malou školu astronomie.
Je to můj velký koníček a moci ho tu s někým
sdílet, je moc hezká představa. Je téměř jisté,
že žádné z našich dětí a ani učitelé neviděli
v životě hvězdářský teleskop a mají jenom
málo ponětí o tom, co se jim to nad hlavami
vlastně noc co noc objevuje. O to více je to
ale zajímá. Uklízím teleskop, jdu se umýt a
spát. Mám za sebou dlouhý den. Skončil ale
hezky, a to je to podstatné.
Dominik Maximilián Ramík
(Autorem textu je rodák z Bašky, misionář,
středoškolský učitel informatiky, který v současné době působí na misijní škole v Lowanatomu, kontakt: http://dominicweb.eu)

Letošní rok se významně vepsal
do bohaté historie pěveckého sboru

Nejenom členové Lašského pěveckého
smíšeného sboru, ale i obec Baška se může
právem pyšnit nad mimořádně bohatou činností svého pěveckého tělesa. Sbor, který
má již více než šedesátiletou tradici a u jehož
zrodu stál jeho první dirigent pan Adolf Kolčář,
vede od roku 1998 sbormistryně Mgr. Janina
Ptaková.
Činnost sboru v letošním roce lze jistě onačit za jednu z nejúspěšnějších v jeho bohaté
historii. V lednu letošního roku bašští zpěváci
vystoupili v České televizi, uskutečnilo se rovněž několik samostatných koncertů a zdařilá
byla také organizace třetího ročníku Mezinárodního pěveckého festivalu k poctě českého
pěvce Eduarda Hakena. K vrcholům druhého
pololetí jistě patří slavnostní koncert „Ohlédnutí“, který se uskutečnil u příležitosti třiceti let
počátku přátelských vztahů s nejstarším sborem Horní Lužice, sborem Meja z Radwora u
Budyšína, v sobotu 4. října v sále KD Baška.
Tento koncert byl rovněž připomenutím dvaceti
let od udělení čestného občanství obce Baška
českému pěvci Eduardu Hakenovi. Koncert
probíhal ve slavnostní atmosféře a jeho hlavními protagonisty byl vedle LSPS lužicko-srbský
sbor MEJA. Adventní a vánoční čas bašského

pěveckého sboru je naplněn bohatým programem, o kterém starosta LSPS Michal Válek
mimo jiné řekl:
„Bude to především uvedení Vánoční mše
Jana Jakuba Ryby Hej, Mistře, kterou sbor má
ve svém programu už mnoho let. Rád bych
však zmínil zejména mladé generaci, že ne
vždy mohlo být toto dílo v Bašce uvedeno. V
archivu našeho sboru máme zajímavý dokument z listopadu 1970, ve kterém dává předseda OB v Bašce na vědomí dirigentu sboru
panu Adolfu Kolčářovi a předsedovi sboru J.
Konečnému toto: Protože trvá rozhodnutí vedoucího odboru kultury ONV s. Jiřího Kafky
podporované tajemníkem OV KSČ ze dne 25.
11. 1970, aby „Vánoční mše“ J. J. Ryby byla
vzata z pořadu pěveckého koncertu LSPS (k
25. 12. 1970), doporučuji, abyste II. část programu naplnili písněmi světského rázu. Jako
navrhované čtení doporučuji z knihy Jarmily

Glazarové „Roky v kruhu“ str. 378-384 (vydání
z r. 1936).
Vyplňte laskavě druhou stranu žádosti o povolení podniku. Věřím, že na soustředění budete moci procvičit podle plánu vše k vlastní spokojenosti i spokojenosti posluchačů koncertu…“
Uvedený text snad hovoří za vše, připomněl
starosta sboru Michal Válek.
František Vaníček

Plánované koncerty do konce roku 2014

19. prosince 2014 J. J. Ryba – Česká mše vánoční – kostel sv. Jana a Pavla Místek
(společně se Symfonickým orchestrem FM a dalšími pěveckými sbory).
26. prosince 2014 J. J. Ryba – Česká mše vánoční kostel Skalice
4. ledna 2015 J. J. Ryba – Česká mše vánoční – Farní kostel Frýdek

Elita holubářů z Beskyd v Hodoňovicích

Musím se přiznat, že do těchto dnů jsem
ani pořádně netušila, co holubaření obnáší.
Že v Hodoňovicích máme holubáře Vladimíra
Žedka, který každý den nechává proletět své
holuby a chodí je obdivovat i moje dvouletá
vnučka, to vím, ale že je Vladimír mistrem ZO
Baška v holubářských závodech, to jsem do
této chvíle netušila.
A proto jsem si o dění okolo holubů nechala
vyprávět osobou nejpovolanější přes tyto „holubářské záležitosti“ – Františkem Carbolem
– předsedou Základní organizace Baška. Bylo
to právě na výstavě poštovních holubů Oblastního sdružení Region Beskydy, která se uskutečnila 28. Listopadu v sále hostince U Čendy.
„Už se okolo holubů motám čtyřicet let, kdy
jsme v Bašce začínali s bratry Srníčkovými. A
vidíš, dnes je tady nejmladší generace Srníčků, která se věnuje holubaření a mají úspěchy,
což je jistě pro naši bašskou základní organizaci potěšující. A ještě čtrnáctiletý Jan Fuciman
z Frýdlantu, kterému lásku k holubům vštěpil
jeho děda Josef. A právě tento klučina uspěl se
svými holuby na Mistrovství světa v Budapešti.
Není to skvělé vědět, že máme pokračovatele
ve své práci?“ rozvyprávěl se František Carbol.
Oblastní sdružení Region Beskydy zahrnuje
deset základních organizací – od Frenštátu,
přes Nový Jičín, Závišice, Bašku, Frýdek, Krmelín, Mniší aj., které se prostřednictvím svých
členů – holubářů – zapojují se svými holuby i
holoubaty do závodů na dlouhé i krátké tratě.
Těch bývá do roka pro starší holuby (stáří rok
a více) okolo dvaceti a pro holoubata (od tří
měsíců) asi pět. A skutečně to nejsou krátké
tratě – Plzeň, Jihlava, Cheb, ale také belgické
Ostende či německý Koblenz aj. Najednou je
třeba vypuštěno naším oblastním sdružením
dva a půl až tři tisíce holubů, sleduje se jejich
rychlost a doba, kdy se vrátí zpět k chovateli do
holubníku. Tak holubi a holoubata sbírají body

pro celkové hodnocení, tak se z nich stávají
mistři tuzemských či zahraničních závodů. Na
klecních štítcích a popiskách klecí vystavených
holubů a holubic v Hodoňovicích jsme pak
mohli číst, že vystavené kusy patří do Olympijské kategorie, že právě toto je Eso holubice,
Super eso, Výkon holub atd. No, řekněte, tušili
jsme, my laici, co vše se dá u tak křehkých malých ptáků hodnotit?
A nejen o holuby – krasavce, ale opravdu o
ty nejlepší mají zájem i Číňané.
„Před několika lety koupil ode mne čínský
občan holuba, a protože měl s ním a jeho potomky úspěch v Číně (v této zemi jsou holubi
i součástí čínské armády!), oslovil mne opět a
letos si vybral mých 27 holubů a zakoupil si je.
Tomuto podnikateli jsem se u nás věnoval pět
dní, on mě na oplátku pozval do Číny, kde jsem
teprve viděl obrovské možnosti chovu holubů.
A držel jsem i nejdražšího holuba z Evropy v
ruce – stál „pouhých“ půl milionů eur,“ vyprávěl
mi Marek Skrbek ze Studénky (věnuje se holubaření 25 let), který i v Hodoňovicích posbíral
za úspěchy svých holubů několik pohárů.
V sále hostince U Čendy seděl mezi holubáři

další dlouholetý chovatel holubů, bývalý československý reprezentant v řecko-římském zápase Vítězslav Mácha. Ten se svým bratrem chová holuby v Krmelíně a dělají jim samé radosti.
„Dva naši holubi se dostanou na celostátní
výstavu v Lysé nad Labem a jeden pak postoupí i na Olympiádu v Budapešti,“ pochválil se se
svými chovatelskými úspěchy Mácha.
96 vystavených holubů a holubic v sále
hostince U Čendy v Hodoňovicích přišli obdivovat i místní občané. Byli přítomni vyhlášení
výsledků těch nejlepších během celého roku.
Tohoto úkolu se mistrně zhostila předsedkyně
OS Region Beskydy Dagmar Bortlová. Občané se dále mohli zapojit i do bohaté tomboly,
kterou si holubáři pro zpestření celé výstavy
připravili. V místnosti to doslova vřelo, holubáři si sdělovali své dojmy z chovu i zážitky
ze závodů holubů. A tak velkým přáním nejen
toho nejstaršího chovatele holubů ZO Baška
Arnošta Žarloka, ale i ostatních holubářů je,
aby ti létající krasavci působili potěšení nejen
svým chovatelům, ale byli i nadále posly míru
a všeho dobrého na naší planetě Zemi. Věřme,
že se jim toto přání vyplní! Dajana Zápalková
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Pržno

Zastupitelé Pržna měli dostaveníčko s občany

Představení nových zastupitelů i vize, kudy
se bude Pržno bude obírat. To byla hlavní témata tradičních Hovorů s občany, které se
konaly na začátku listopadu v tělocvičně školy.
Několik desítek lidí, mladých, i těch dříve
narozených, si nenechalo ujít tradiční setkání
vedení obce s občany. Jde o přátelské posezení, na kterém se každoročně dozvídají vše důležité, co se v Pržně událo a co se v dohledné
době bude dít. I tentokrát se akce konala v tělocvičně naší školy. „Jsem moc rád, že se lidé
mohli seznámit zejména s novými zastupiteli.
Dorazili všichni, čímž dali jasně najevo, že to
s prací pro obec myslí vážně,“ podotkl starosta
Petr Blokša. A protože se setkání konalo před

výročím sametové revoluce, starosta zhodnotil, že se Pržno od roku 1989 změnilo více než
hodně. „Uteklo to jako voda. Celá země prošla
velkým rozvojem a naše obec nezůstala pozadu. Pamětníci určitě dovedou nejlépe zhodnotit, jak se žilo tenkrát a jak dnes. Osobně jsem
přesvědčen, že ten vývoj je pozitivní,“ řekl starosta. Pokračoval, že Pržno má po ustavujícím
zasedání zastupitelů krom starosty a místostarostky zvoleno i vedení výborů. Finanční výbor
povede Vladimír Prachař a kontrolní výbor Ivo
Stýskala. Navíc na obci vznikla komise, která
bude mít na starost řešení obecných problémů.
„Nebude to komise přestupková, ale bude za
zabývat běžnými situacemi, řešením soused-

Mikulášský jarmark přinesl radost hlavně dětem

ských sporů, ale i věcí, která nás trápí dlouhodobě jako například situace ohledně kravína.
Kulturní a sportovní komisi povede opět Marie
Vašutová,“ uvedl Petr Blokša.
Začal nám Advent, a tak starosta všechny
přítomné pozval na řadu akcí, které se v Pržně
uskuteční. „Nenechte si ujít adventní koncerty. Přijďte podpořit děvčata z našeho souboru
Pržňanka. Myslím, že zpívají už nějakých 17
let a jde jim to moc dobře. Také chci všechny
pozvat na Štěpánský turnaj ve stolním tenise
nebo na tradiční, předsilvestrovský výšlap na
Lysou horu. Loni jsme šli, tuším, dva. Tak pevně věřím, že se k nám letos připojí více lidí,“
doufá starosta.

Děti zažily v listopadu řadu pěkných akcí
Jako všechny děti, tak i ty naše z mateřské
školy milují barvy, mají je neustále kolem sebe
a vnímají veselý barevný svět. Předškolní děti
proto s nadšením malovaly obrázky do oblastní
výtvarné soutěže s názvem Barevný podzim.
Jejich neuvěřitelné nápady nechaly fantazii
volnou cestu.
Pro děti jsme i letos připravili kroužek s názvem Angličtina pro nejmenší, který probíhá ve
čtvrtek dopoledne pod vedením Lenky Křivové.
Hravou formou se seznamují s anglickým jazykem, zpívají a rytmizují. Menší skupina dětí
dává prostor k efektivnímu poznání tohoto jazyka a individuální přístup ke každému jedinci.
Také jsme již stačili navštívit nově otevřenou

knihovnu ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde jsme
měli připravenou interaktivní besedu k integrovanému vzdělávacímu bloku Zvířátka jsou naši
kamarádi. V knihovně jsme si zapůjčili několik
knih, které čteme před spaním nebo ve volných
chvilkách. Návštěvu solné jeskyně ocenily nejen děti, ale i jejich rodiče. V tomto podzimním
čase přichází řada respiračních onemocnění.
Rádi bychom tomu předcházeli nejen návštěvou solné jeskyně, otužováním dětí, ale také
preventivním programem, do kterého se naše
mateřská škola zapojila. Hrdina v boji proti
rýmě Rytíř z Nosu přijel se zprávou o klání o
skvělé ceny pro všechny mateřské školy. Ve
svých poučných pohádkách Rytíř vyprávěl

Rytíř z Nosu děti pobavil, ale i poučil o hygieně a správném čištění nosu.

o tom, jak vyzrát na proradné bacily a jak se
proti nim chránit. Našeho „Rytíře z Nosu“ jsme
vyrobili společně s dětmi z papírových krabic,
papíru, dřeva, látky a polytechnické stavebnice „MAKEDO“. Děti se v pohádkách zábavnou
formou dozvěděly užitečné informace o hygieně, vitamínech a čištění nosu. Většina dětí
z MŠ totiž vůbec neumí samostatně smrkat
a používat kapesník. Měli bychom mít ale na
paměti, že tento hygienický návyk by mělo dítě
zvládnout již před nástupem do MŠ.
Poslední listopadovou sobotu se konala
tradiční předvánoční výstavka výrobků našich
kamarádů ze ZŠ s prodejním jarmarkem. Žáci
ZŠ se proměnili v jarmareční prodavače a nabízeli své výrobky široké veřejnosti. 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. O to větší radost
mají pak děti při pocitu, že všechny získané
finanční prostředky mohou využít na různé kulturní a sportovní akce.
Celý kolektiv MŠ se snaží o to, aby se dětem
ve školce líbilo, rády si tu hrály a měly pocit jistoty a bezpečí. Společně s rodiči bychom rádi
vytvořili pracovní tým, který bude svým dětem
vytvářet příznivé podmínky pro jejich výchovu
a vzdělání. Přejeme všem dětem, žákům, rodičům i občanům obce Pržna klidné prožití těch
nejkrásnějších svátků a v novém roce 2015 jen
samé dobré zprávy.
Kolektiv učitelek mateřské školy

listárna
Varování, aneb, tady jde o život!
Přes všechna upozornění, jak ze strany obce, tak jednotlivých občanů, jsou mezi námi jedinci, kteří si neváží svého života ani života jiných a
neustále přikládají do svých kotlů odpadky všeho druhu a zamořují vzduch způsobem, který již není snesitelný. Není jim jasné, o jak vážnou věc se
jedná. Tady jde totiž o zdraví a je třeba říci, že i o život! Důkazem jsou nemoci dýchací, problémy průduškové a plicní, kterými trpí bohužel většina
starších občanů (naše děti a vnuky nevyjímaje), a také vysoký počet úmrtí na tyto nemoci. A protože nikdo nemá právo zkracovat život jinému,
upozorňuji, že občany, kterých se týká neustálé znečišťování ovzduší, budu sledovat a případně i hnát k odpovědnosti. Mějte na paměti: máme jen
jeden život a je na nás, jak dlouho ho budeme žít. Odpadky do kotle = rakovina! Žádejte si o informace o dotacích na pořízení ekologických kotlů.
Jana Duží

I přes chladné počasí dorazilo na Mikulášský jarmark opravdu hodně návštěvníků. Akce se líbila
hlavně dětem, které obdaroval štědrý Mikuláš balíčkem plným dobrot. Čert tentokrát zůstal v pozadí.

slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
je to až k nevíře, jak rychle čas běží. Ani jsem se nenadál a po roce opět píšu tyto řádky. Začal
nám Advent, asi nejkrásnější svátky roku. A já Vám ze srdce přeji, abyste si je užili. Pěkně v klidu,
bez zbytečných nervů a shonu. Protože jinak Vám proklouznou mezi prsty.
A protože máme za dveřmi i Silvestr, můžu se v klidu pustit do hodnocení letošního roku. Jaký
byl? Hektický! Ale i přesto jsme se měli čas potkat na řadě krásných akcí. S mnohými z Vás
jsme si pěkně zasportovali, na kulturních akcích se společně pobavili a zatančili a na jiných zase
zavzpomínali na řadu důležitých událostí.
Co se týče investic, tak nám obec čistí náš multifunkční vůz a rozsvítili jsme nové veřejné
osvětlení na Gřundělovu. Také se nám podařilo zdárně dokončit realizaci plynového vytápění
v hasičské zbrojnici a opravit vytápění v objektu potravin a pošty. Ani sportovci nelenili. S podporou obce se jim podařilo za získané dotace opravit zázemí klubu – vybudovat nové sprchy, šatny
i sociální vybavení. Celkem bylo v těchto drobnějších akcích proinvestováno více než tři miliony
korun, z dotací byla uhrazena přibližně polovina. Na podzim jsme se pak konečně pustili do výstavby chodníků a také do rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy. Pevně věřím, že v roce
2015 obojí zdárně dokončíme a pustíme se do dalších projektů.
Milí sousedé, spoluobčané, přeji Vám všem, aby byl následující rok 2015 přinejmenším stejně
tak dobrý, jaký byl ten letošní. Abyste si splnili všechny Vaše sny i cíle. Zkrátka, abychom si pak
koncem roku mohli říct, že to zase stálo za to.
Petr Blokša, starosta obce Pržno

adventní koncerty
Pržňanka zve na Vánoční koncert
Udělejte si v předvánočním shonu
chvilku pro sebe a přijměte pozvání na Vánoční koncert. Všechny milovníky lidových
písniček zve pěvecký soubor Pržňanka.
Koncert se bude konat v neděli 7. prosince
v 15 hodin v tělocvičně prženské Základní školy. Jako hosté vystoupí děti z místní
mateřinky. Kdo chce, bude si moct i zatancovat. Srdečně zve Pržňanka.
Koncert v kostele pohladí duši
Druhý předvánoční koncert v Pržně se
bude konat v sobotu 13. prosince od 15
hodin v kostele Neposkvrněného početí
Panny Marie. Na tomto Adventním koncertě vystoupí Irena Magnusková. Na programu budou klasické a adventní skladby
od S. Máchy, A. Dvořáka, G. F. Händela, L. Janáčka a další. Hostem bude Petr Strakoš, který
zpěv doprovodí na kostelní varhany.
Přijďte si zazpívat se sousedy
Zpíváte rádi koledy? Tak to přijďte 23. prosince na naši tradiční akci Zpívání se sousedy a
užijte si předvánoční podvečer v klidu a pohodě. Začínáme v 17 hodin před obecním úřadem.
Pokud můžete, přineste s sebou hudební nástroj. Uvítáme lucerničky, zvonečky, něco na zub i
pro zahřátí. Za celou kulturní a sportovní komisi se na vás těší Marie Vašutová.

krátce z obce
Valná hromada hasičů
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Pržno
vás srdečně zve na slavnostní výroční Valnou
hromadu k 110. výročí založení sboru, která se
bude konat 13. prosince v 15 hodin v restauraci U Ďáblíka – na hřišti SKP.
Zahrajte si s námi ping-pong
Pokud už se nyní bojíte nabytých kil o Vánocích, nechte se zlákat na sport. 26. prosince
se bude konat tradiční Štěpánský turnaj ve
stolním tenisu. Akci pořádá Obec Pržno ve
spolupráci s SK Pržno. Prezence účastníků je
od 8.30. Turnaj je pouze pro neregistrované
hráče bez rozdílu věku a pohlaví. Startovné
činí: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
Lysá hora nás čeká!
V případě, že stolní tenis nehrajete, a přesto se chcete koncem roku pohnout, využijte
nabídky obce a vyšlápněte na společnou túru.
Cíl? Královna moravskoslezských Beskyd
Lysá hora. Půjde se 30. prosince. Sraz je
v 7.25 na vlakovém nádraží v Pržně.
Slavnostní mše v našem kostele
31. 12. – 17.00 slavnostní mše
1. 1. - 8.30 Novoroční mše
Provoz obecního úřadu
Pokud si budete muset něco vyřídit na našem
obecním úřadě ještě před koncem roku, musíte to
stihnout do 22. prosince, nebo následně v pondělí
29. 12., kdy bude poslední úřední den. Běžný provoz pak začne až po svátcích, a to 5. ledna 2015.
Nezapomeňte na Sportovní ples
Tradiční, již dvanáctý ples Sportovního
klubu Pržno, se bude konat sice až 28. února

2015, prodej vstupenek na něj se ale blíží. Můžete si je zakoupit již od 15. ledna na Obecním
úřadě Pržno u pana starosty. „Připomínám, že
stoly jsou pro šest osob a že koupí vstupenky
si zajistíte i místo u stolu, které vám bude nejvíce vyhovovat. Neváhejte a přijďte si pro ně
včas,“ upozornil Petr Blokša, starosta obce a
předseda klubu.
Zastupitelé zasednou
Pravidelné zasedání zastupitelů se bude
konat v pondělí 15. prosince. Jednání začíná
v 18 hodin. Místo konání bude upřesněno. Zastupitelstvo je veřejné.
Komunální odpad
Ve středu 10. 12 a v úterý 23. 12.
Separáty:
Sklo – každý 3. pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.

jubilea
Prosinec je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Miroslava Smýkalová – 85 let,
pan Petr Fajkus – 65 let,
pan Tomáš Kupča – 60 let,
paní Marie Matýsková – 60 let,
pan Roman Filip – 50 let,
paní Stanislava Dlouhá – 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody
a životního elánu. OÚ Pržno
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Janovice

Janovice

Povedené Posezení u cimbálu

Občané obce i další návštěvníci měli možnost si zanotovat při pěkných lidových písničkách v odpoledních a večerních hodinách
v restauraci Ondráš v Janovicích. Sdružení
Prvočas uspořádalo dne 8. listopadu akci s názvem „Posezení u cimbálu“.
Plný sál návštěvníků zhlédl vystoupení
Pustkovy cimbálové muziky z Kozlovic, kterou
vystřídala dětská Cimbálová muzika Trnka ze
ZUŠ u Frýdku-Místku. Krásné melodie doprovázel Taneční soubor Pilky ze Lhotky. Tento
soubor je složen převážně ze starších členů a
bylo zřejmé, že tanci a zpěvu se věnují již dlouho a celým svým srdcem. Výkon vystupujících
strhl řadu diváků, kteří se přidali a doprovázeli
svým zpěvem hudebníky, a kdyby to bylo možné, jistě by se i přidali k tanci.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce

Večerní Janovice byly ozářeny lampióny
14. listopadu prošel obcí početný lampiónový průvod, určený zejména dětem.
Svatomartinský lampiónový průvod tak
symbolicky zahájil řadu akcí, které jsou
pořádány v závěru roku v obci. Brzké stmívání tak přispělo ke sváteční náladě, která
byla podpořena světýlky a stínohrou z řady
lampiónů, nesených našimi nejmenšími.
V obci se nezapomíná ani na kulturu, a

tak v restauraci U Toflů v listopadu proběhly
již dvě divadelní hry. V závěru října se místní přišli podívat na divadelní soubor DIOS
Václavovice, který předvedl pásmo scének
s názvem „Kočárky“. 14. listopadu bylo představeno dílko „Záruka touhy“ v podání sympatických herců divadla „Čtyřlístek“. Myšlenka přivést do obce malá divadelní díla byla
obnovena v loňském roce a zdá se, že se

tato aktivita setkala s velkým zájmem místních, ale i přespolních.
Kdo však chtěl za kulturou jinam, měl příležitost 5. listopadu, kdy kulturní komise obce
uspořádala zájezd do divadla Jiřího Myrona
v Ostravě. Na repertoáru byl muzikál „Edith a
Marlene“ a zaplněný autobus jasně podal svědectví o zájmu občanů.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce

Chodník na Bystrém je před dokončením
V podzimních listopadových dnech vrcholí
práce na dostavbě investiční akce „Chodník
na Bystrém“. Dokončuje se tak poslední letošní
investiční akce. Celá akce je vybudována z investičních prostředků obce Janovice, vynalože-

né náklady se pohybují těsně pod částkou 1,8
milionu korun. Chodník zvýší bezpečnost chodců na poměrně frekventovaném úseku středu
místní části Janovice-Bystré.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce

z řad rodičů, členů PRVOČASu, starších dětí
a dobrovolných hasičů by podobné akce nebylo možné uskutečnit. Za organizátory Jana
Grzymková

Vánoční turnaj
ve stolním tenise

Z divadelního představení „Kočárky“.

Svatomartinský lampionový průvod v Janovicích
V pátek 14. listopadu se v obci konal 7. ročník Svatomartinského lampionového průvodu.
Kolem páté hodiny jsme se jako každý rok sešli
na parkovišti před ZŠ Janovice. Děti postupně
rozsvěcely své lampiony a netrpělivě vyhlížely,
jestli i letos přijede Martin na bílém koni.
Martin nezklamal a opět stanul v čele průvodu. Průvod, kterého se zúčastnilo více než
150 dětí se svými rodiči, se vydal na pochod
obcí. Letos se směr průvodu otočil, šlo se po

hlavní cestě směrem k Hospůdce Obecník, za
ní průvod zabočil doleva a podél potoka pokračoval k mateřské škole, kolem kostela zpět na
parkoviště. Na bezpečnost celou dobu pečlivě
dohlíželi janovičtí dobrovolní hasiči. Děti se rozloučily s Martinem a pospíchaly do tělocvičny
ZŠ, kde na ně čekali Klauni z Balónkova. Připravili si pro ně pestrý program plný kouzel,
soutěží a tančení. Součástí programu byla i
balónková show. V tělocvičně bylo pro všechny

připraveno také občerstvení. Kolem půl osmé
se unavené, ale spokojené děti s balónkovými výtvory v náručí začaly pomalu odebírat do
svých domovů.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se na
přípravě večera podíleli. Bez dobrovolníků

Tělovýchovná jednota Janovice pořádá v sobotu 27. prosince v tělocvičně ZŠ Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise – GENERALI
CUP – Memoriál Vratislava Kohuta. Kategorie: jednotlivci, čtyřhra, ženy, děti do 15 let, jednotlivci nad
50 let, nad 60 let, popř. další. Putovní pohár, poháry
a další zajímavé ceny pro první tři umístěné v jednotlivých kategoriích. V ceně startovného je guláš
a nápoj dle výběru. Přihlášky do soutěže s uvedením kategorií, kterých se chcete účastnit, zasílejte
informativně do 20. 12. na e-mail: livos@centrum.
cz, nebo tel. č. 777 944 400. Prezentace účastníků
proběhne dne 27. 12. od 8.30 do 9.00 hodin. Sponzory akce jsou Generali Pojišťovna a.s., Obec Janovice, Zlatuše Benešová – Restaurace Ondráš,
TJ Janovice, o.s. Zveme všechny aktivní sportovní
příznivce i příznivce z řad diváků.
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Malenovice

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
téměř 73 procent voličů z našich Malenovic přišlo k volbám do zastupitelstev obcí. Mám z tohoto čísla radost, protože jasně dokládá, že je u nás hodně lidí, kterým záleží na veřejném dění.
Proto chci poděkovat všem, kteří si volby nenechali ujít. A také děkuji spoluobčanům, kteří dali
hlas našemu uskupení Za Malenovice krásnější. Potvrdili jste tak, že jste spokojeni s cestou, po
níž obec kráčí. Dali jste nám tím silný mandát k tomu, abychom pokračovali i nadále.
Máme tedy před sebou další čtyři roky, během nichž nás čeká spousta práce. Předně připravujeme Strategický plán rozvoje obce, a to až do roku 2030. A protože chceme znát názory vás
všech na to, jak by se měly Malenovice rozvíjet, připravíme anketu, abyste se mohli vyjádřit. Její
výsledky budeme plně respektovat.
Chceme i v příštích letech pokračovat v dalším zkrášlování obce. Třeba tím, že provedeme
terénní úpravy, aby ještě více vyniknul náš kostel sv. Ignáce. S Lesy ČR budeme i nadále spolupracovat na protipovodňových úpravách našich toků. V oblasti bezpečnosti plánujeme instalaci
zpomalovacích retardérů na cesty i měřiče rychlosti. Máme v plánu podporovat náš Obecní dům.
Zajistíme, aby jeho služby využívalo s maximální spokojeností co možná nejvíce našich obyvatel.
Co se týká rozvoje cestovního ruchu, moc rádi bychom se podíleli na vybudování turistické stezky
k přírodní památce Satinské vodopády. Hodláme pomáhat našim seniorům i mladým rodinám.
Proto jsme se rozhodli, že žáci základních škol, studenti a senioři budou mít dopravu autobusem
na trase Malenovice – Frýdlant nad Ostravicí zdarma. Možná, že to někdo bude chápat jako
populistický krok. S takovým tvrzením ale nemohu souhlasit. Je třeba si totiž uvědomit, že naše
obec nemá školu a děti tak dojíždět musí. Proč bychom jim tedy nevyšli vstříc, když je to v našich
silách? Inspirací je pro nás Frýdek-Místek, kde je MHD zdarma pro všechny. Stejný model by
byl pro naši obecní kasu příliš zatěžující, proto jsme rozhodli o bezplatném cestování jen pro tyto
skupiny obyvatel. Pevně doufám, že se nám náš záměr podaří zrealizovat už od 1. ledna 2015.
Milí spoluobčané, máme tady Advent. Chci vás proto pozvat na mikulášskou nadílku a pak i na
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Těším se na shledání s vámi. Vladimír Malarz, starosta

Krásné a klidné prožití vánočních svátků,
v roce 2015 pevné zdraví, mnoho štěstí, optimismu,
a osobní i rodinné pohody přejí všem spoluobčanům
Vladimír Malarz, starosta obce a zaměstnanci obecního úřadu.

Zastupitelé zvolili vedení obce
Na svém prvním povolebním zasedání se
sešli zastupitelé naší obce. Ustavující schůze
se konala tradičně v malenovickém Obecním
domě 6. listopadu. Nejprve složilo slavnostní
slib všech sedm zastupitelů – Vladimír Malarz,
Miroslav Sajdl, Aleš Buksa (všichni Za Malenovice krásnější), Kamil Kurečka (Hasič Malenovice), Zdeněk Chlopčík (Malenovice sobě),
René Havrlant (Malenovice občanům) a Stanislav Herec (Malenovice pro všechny spoluobčany). Následovala volba prvního muže obce.
Stal se jím staronový starosta Vladimír Malarz.
Místostarostou pro následující čtyři roky byl
zvolen Aleš Buksa. Zastupitelé také odhlaso-

vali složení výborů. Předsedou finančního výboru se stal Miroslav Sajdl a členy jsou Zdeňka
Vančurová a Martin Ninger. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Zdeněk Chlopčík, který
úspěšně navrhl členy Lumíra Herce a Karla Sliže. Zastupitelé dále odhlasovali, že svou práci
pro obec budou vykonávat zdarma. „Děkuji
vám za důvěru. Volby dopadly tak, že můžeme
kontinuálně pokračovat v rozdělaných projektech a začít pracovat na projektech nových.
Jaké to budou, projednáme příště. Slibuji, že
budu pro obec pracovat přinejmenším tak, jak
si to naše Malenovice zaslouží,“ obrátil se na
všechny přítomné starosta Vladimír Malarz.

krátce z obce
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.

Pozvánka na zastupitelstvo
Příští pravidelné zasedání zastupitelů se
bude konat ve čtvrtek 11. prosince od 18 hodin v malenovickém Obecním domě. Na programu je především úprava rozpočtu pro rok
2014, plán práce zastupitelstva na rok 2015 a
schvalování rozpočtu na rok 2015.
Na Vánoce do lesa
Také tyto Vánoce můžete vzít děti na Štědrý den do lesa. Miroslav Sajdl pořádá tradiční

jubilea
V měsíci prosinci oslaví jubileum:
paní Vlasta Mojžíšková – 88 let,
paní Věra Malaníková – 80 let,
paní Dana Jirglová – 60 let,
paní Blanka Stuchlíková – 60 let.
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, mnoho štěstí, životního elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví, klid
a rodinnou pohodu.
(Milí občané, pokud si nepřejete zveřejnit
životní jubileum svého blízkého, nahlaste
to prosím na našem obecním úřadě.
Děkujeme za pochopení.)

vánoční krmení zvířátek. Sraz je, jako každoročně, v 10 hodin u jízdárny. Pojďte se provětrat a udělat dobrý skutek.
Obecní úřad o svátcích
Pokud si budete chtít něco vyřídit na obecním
úřadě před Vánoci, musíte to stihnout do 19.
prosince, kdy bude poslední úřední den. Běžný
provoz pak začne až po svátcích, a to 5. ledna
2015. V případě nutnosti volejte starostovi.
Kupte si vstupenky na obecní ples včas
Obecní ples se bude konat 16. ledna 2015.
Vstupenky na něj jsou již v prodeji na místním
obecním úřadě. Do konce roku mají možnost
si je zakoupit pouze malenovičtí občané. Od
Nového roku pak budou volně k prodeji pro
všechny. Toto opatření slouží k tomu, aby se
na ples měli šanci dostat všichni místní zájemci. Hlavním organizátorem plesu je stejně jako
loni Zdeněk Chlopčík.

Přivítali jsme deset našich občánků
Stejně jako každý rok jsme i letos přivítali naše nejmladší malenovické občánky.
Sešlo se nám deset dětí, z nichž šest jsou
děvčátka a čtyři chlapci. Slavnostní vítání
se konalo v neděli 23. listopadu v malenovickém Obecním domě.
Účast byla hojná, možná i proto, že počasí
tentokrát opravdu přálo. O úvodní slovo se postaral zastupitel Miroslav Sajdl. „Dnešní den
je pro nás pro všechny dnem významným a
radostným. Přicházíte poprvé se svým dítětem oznámit, že je naše obec bohatší o nový
lidský život. Chci vás ubezpečit, že se spolu
s vámi radujeme z narození vašeho dítěte a
zároveň vám děkujeme za tento dar a splnění
nejkrásnější lidské povinnosti,“ řekl na úvod.
Rodičům pak popřál, aby jejich dítka zdárně
rostla a byla zdravá.

Vítání občánků se v Obecním domě koná každý rok.

Slavnostní mše na Borové

Přijďte na Adventní recitál Evy Henychové

V kostele sv. Ignáce na Borové se v prosinci uskuteční řada akcí. Jste na ně všichni srdečně zváni:
7. 12. – 8.30 mše se sv. Mikulášem
24. 12 – 21.00 slavnostní půlnoční mše
25. 12. – 8.30 slavnostní mše
28. 12. - 16.00 Vánoční koncert
(sbor Janáček z Frýdlantu).

Přijďte na akce Rosničky
6. 12. od 17.00 Mikulášská nadílka
7. 12. Předvánoční worshop
Dárek pro vašeho muže?
Šití pánské košile
9. 12. od 17.00 Informativní schůzka k bezplatnému
vzdělávání Moderní venkov
19. 12. od 10.00 Vánoční
besídka pro rodiče s dětmi.
Koná se v herně spojená s
nadílkou u stromečku.

20. 12. od 15.30 Betlémské pásmo
Výroba
Výr
lucerniček, interaktivní
betlémské
b
pásmo a předání
betlémského světla v kostele
sv. Ignáce na Borové s doprovodným programem.
30. 12. Výlet pro děti
Za krásami adventu.
Informace o odjezdu a ceně
budou
na webu
b
www.urosnicky.eu.
www

Zpříjemněte si krásnou předvánoční dobu. Starosti hoďte za hlavu a přijďte na Adventní recitál
Evy Henychová. Písničkářka vystoupí v pátek 12. prosince v našem kostele sv. Ignáce.
Začátek je naplánován na 18.45 hodin. Vstupné je dobrovolné.
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Úspěch mladých hasičů v Moravskoslezské lize

Vyhlášení Moravskoslezské ligy mladých hasičů (MSL-MH) se konalo v sobotu
22. listopadu ve Fryčovicích. Této největší
krajské hasičské soutěže se letos poprvé
v historii zúčastnili i naši mladí hasiči z Malenovic, a to po jednom týmu v kategorii
„mladší žáci“ a v kategorii „starší žáci“.
Ve velké konkurenci z 5 okresů Moravskoslezského kraje skončili naši mladší žáci na
krásném 3. místě z celkových 18 zúčastněných, což bylo pro celou ligu určitě překvapením. Starší žáci skončili těsně pod bednou, na
nepopulárním bramborovém místě z celkových
19 družstev, což je však také krásný výsledek.
Škoda jen šesti bodů, které scházely na bronz.
„Jsme hrdí na to, že i v tak velké konkurenci
se naši mladí hasiči neztratili. Rádi bychom
s podobnými, nebo ještě lepšími výsledky pokračovali i v příští sezóně,“ uvedli vedoucí MH
a starosta hasičů Malenovic.

Vzdělávání pro moderní venkov
Zúčastněte se bezplatných seminářů a získejte
nové znalosti a dovednosti pro lepší uplatnění
na trhu práce.
Témata seminářů:
Základy práce s počítačem
Práce s textem
Práce s tabulkami
Práce s fotografií, obrázky a videem
Práce s mobilním telefonem a tabletem
Nejužitečnější online služby pro osobní i
pracovní život
Finanční gramotnost
Jak založit podnikání
Jak vytvořit úspěšnou nabídku pro zákazníka
Podmínky ziskovosti podnikání
Můžete se zúčastnit libovolného počtu seminářů podle vlastního zájmu. Občerstvení zajištěno!
Termíny seminářů: leden – květen 2015 (přesné termíny budou upřesněny)
Délka semináře: 6 vyučovacích hodin
Kapacita 1 semináře: 10 osob. Proto neváhejte

s přihlášením, aby na vás zůstalo volné místo.
Více informací: www.modernivenkov.cz, na
kontaktu níže, nebo 9. 12. 2014 v Obecním
domě v Malenovicích od 17.00, kde se bude
konat informační schůzka.
Kde se přihlásit: Ing. Hana Matoušková, tel.:
603 199 998, e-mail: rovnovazka.hm@seznam.cz nebo v Obecním domě v Malenovicích
u p. Miluše Plevové.

Bílá

Buďte na Bílé hostem, s místní kartou
Obec Bílá
připravuje pro
následující
zimní sezónu
realizaci projektu
Místní
karta hosta.
Jedná se o
motivační a
slevový produkt, který přináší ubytovaným hostům v této lokalitě možnost čerpat řadu výhod
v podobě slev na nejvýznamnější typy služeb a
zároveň je motivuje k ubytování v Bílé.
Místní kartu hosta obdrží návštěvník zdarma
od svého ubytovatele při ubytování na jednu a
více nocí.
„Karta návštěvníkům přináší 800 Kč v podobě slev na služby, které jim zpříjemní dovolenou v naší lokalitě,“ říká starosta obce Bílá
Karel Matula.
„Ve ski areálu Bílá a Mezivodí mohou uplatnit naši hosté slevu při koupi jízdenky na vleky
nebo v hotelu Bauer na bazén, který je součástí nově zřízeného wellness. Slevu mohou také
návštěvníci využít na výuku v lyžařské a snowboardové škole a zapůjčení lyžařského vybavení. Místní karta hosta se vztahuje i na hotel
Ondrášův dvůr, který zahájil v listopadu provoz
jedinečného thermal parku v přírodě pod širým
nebem,“ doplnila Broňa Ondračková.
S Místní kartou hosta si návštěvníci Bílé užijí
svou zimní dovolenou naplno a určitě jim poskytne důvod k opakovaným návštěvám.

Oznámení a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
o změně ceny vodného a stočného od 1. ledna 2015
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti
byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2015 takto:
Voda pitná (vodné) 34,40 Kč/m³ (bez DPH) 39,56 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 31,88 Kč/m³ (bez DPH) 36,66 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2015, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Bílá

slovo starosty
Povolební zamyšlení
Nedávno se zavřely volební místnosti a já si uvědomuji, jakou výzvou pro nás všechny volební
výsledky jsou. Vzhledem ke své anonymitě volby tak trochu odkrývají, v co věříme a co cítíme u
srdce. Pro mnohé jsou volební výsledky pohřbené naděje a sny, ostatním padl takzvaně kámen ze
srdce. Nemám v úmyslu vás přesvědčovat o té či oné pravdě. Každý chceme totiž žít v obci lepším a
spokojenějším životem, ale představu o tom, jakou cestou jít, má každý jinou. Zvolili jste do zastupitelstva dva občany, kteří v minulosti nikdy v tomto orgánu nepracovali. Je to pan ing. Petr Kaděrka,
který byl zvolen místostarostou, a pan ing. Tomáš Kubačák. Věřím, že nejen oni, ale i ostatní si
uvědomují, že síla je v kolektivu. A pokud chceme naši obec posunout vpřed, budeme muset tu
nejlepší cestu hledat společně. Proto doufám, že budeme v novém zastupitelstvu dobře a úspěšně
spolupracovat tak, aby to následující volební období bylo přinejmenším stejně úspěšné jako to minulé. A právě k tomu vám chci sdělit ještě jednu myšlenku. Často totiž po volbách slýchám, že se
mělo v minulém volebním období udělat to či ono a nemělo se dělat tamto či ono. Rozumím tomu,
že každý má na věci jiný názor. Pokud je ten názor dobrý a věcný, beru ho. Ale pokud je někdo za
každou cenu proti, není to tak docela fér. Vy, kteří chodíte pravidelně na zasedání našeho obecního
zastupitelstva, víte, o čem mluvím. Nechci nikoho obviňovat, jen si myslím, že by se měli občas takoví lidé nad sebou zamyslet, jestli jim jde opravdu o blaho obce, nebo jen o svůj osobní prospěch.
Ale teď už předvánočně. Pomalu ale jistě jsme se dostali do posledního měsíce roku, který
nám přináší mnohé starosti navíc, ale na druhé straně i spoustu radostí. Začal čas adventní, blíží
se Vánoce. Prožijte je tedy, vážení spoluobčané, v pohodě a klidu, ve své rodině, se svými dobrými přáteli.A pokud byste se o dlouhých zimních večerech doma nudili, mám pro vás dobrý tip,
můžete relaxovat ve wellness areálu hotelu Bauer, který je pro vás přístupný za poloviční cenu.
Tak ještě jednou hezké Vánoce!
Váš starosta

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Bedřicha
24. prosince v 16.00 hodin, Bílá
25. prosince v 10.30 hodin, Bílá
28. prosince v 10.30 hodin, Bílá
1. ledna v 10.30 hodin, Bílá

krátce z obce
Oznámení občanům
Obecní úřad v Bílé oznamuje občanům, že
v pondělí 29. 12., v úterý 30. 12. a ve středu
31. 12. bude Obecní úřad Bílá uzavřen.

Zasedání zastupitelstva
Starosta obce Bílá svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek 18. prosince v 16 hodin v budově Horské chaty Bílá.
Program: Návrh rozpočtu na rok 2015,
Rozpočtová změna č. 4, rozpočtový výhled,
záležitosti organizační povahy, diskuse.

jubilea

Slavnostní otevření wellness
centra v hotelu Bauer na Bílé

70 let - Ján Václavík
55 let - Stanislav Červenka

Dne 20. listopadu proběhlo v hotelu Bauer
slavnostní otevření nově postaveného wellness
centra, hosté si měli možnost prohlédnout prostory
celého hotelu a za doprovodu živé kapely formou

Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

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

rautu ochutnat naši kuchyni. Vrcholem večera
byla návštěva biskupa pana Františka Lobkowicze, který vysvětil celý areál a popřál vše dobré do
nadcházející zimní sezony.
Hotel Bauer

V měsíci prosinci oslaví své životní
jubileum:
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Milí spoluobčané,
ppřeji Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků.
A do roku 2015 pevné zdraví, štěstí, optimismus a pohodu.
SStarosta Lukáš Halata a zaměstnanci obecního úřadu

Program: Od 15.00 předvánoční jarmark – možnost zakoupení domácích uzenin
a zabijačkových produktů, dále budou k prodeji perníkové, keramické, háčkované výrobky
a jiná vánoční dekorace převážně od místních občanů.

6. prosince 2014 na fotbalovém hřišti v Metylovicích – začátek 15.00

- vystoupení dětí základní a mateřské školy, soubor Beseda – „Čekáme Mikuláše“, Metylovská
Schola, Ohnivá show, Mikulášská nadílka pro metylovské děti – balíčky hradí OÚ.
Akce se koná za každého počasí.

Zastupitelé zvolili vedení obce
Ustavující zastupitelstvo se v Metylovicích
konalo 3. listopadu. Zastupitelé na něm zvolili
vedení obce i předsedy výborů. Jednohlasně
dali důvěru staronovému starostovi Lukáši Halatovi. Místostarostou se stal, také s podporou
všech zastupitelů, Radomír Kulhánek.
Zastupitelstvo následně zvolilo předsedkyní finančního výboru Jiřinu Halatovou a členy

Leonu Pavláskovou a Jana Koloničného. Dále
předsedu kontrolního výboru Zbyňka Drasticha a členy Lumíra Halatu a Jakuba Farného.
Předsedou stavebního výboru se stal Miroslav
Konečný a členy Marta Bílková a Radomír Kulhánek. Předsedkyní kulturního výboru byla zvolena Leona Pavlásková, která bude spolupracovat s Tomášem Rabasem a Jakubem Farným.

Nevyhazujte oblečení do koše
Máte starší oblečení, které již nenosíte, ale
ještě by se dalo použít? Využijte sběrové kontejnery na textil, které v obci nově máme. Metylovice se rozhodly pro spolupráci s osvědčenými partnery – s humanitární organizací Adra,
s Armádou spásy a Diakonií Broumov. „Máme
tak jistotu, že se věci dostanou k opravdu potřebným. V sousedních obcích se totiž objevily kontejnery polských organizací, které věci

Metylovice

Ovocný sad bude opět plný zdravých stromů
Na třešně chodívali v minulosti snad všichni lidé z Metylovic. Pak ale sad postupně
chátral a stromy chřadly. Nyní se však situace mění k lepšímu. Na louce porostou nové
stromy a navíc už to nebudou jen ty třešně…
Málokdo ví, že metylovický sad byl zasazen k 50. výročí nástupu Františka Josefa
I. na trůn. I proto v něm rostlo přesně 50
stromů. „Původně to byl sad třešňový. Ale
stromy byly staré, ztrouchnivělé, nikdo se o
ně nestaral a v posledních letech už skoro
nerodily. Chtělo to zkrátka obnovu,“ uvedl
starosta Metylovic Lukáš Halata. Obci se
na akci Regenerace ovocného sadu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši zhruba 290 tisíc korun.
V listopadu tak mohlo dojít k výsadbě stromů. „Bude jich celkem 91. Půjde o sad smíšený. Porostou tam tedy nejen třešně, ale i
jabloně, hrušky, švestky a podobně. Vše je
vymyšleno tak, aby tam rostly jarní i podzimní druhy. Zkrátka, aby po celou sezónu něco

Náš metylovický sad se mění k nepoznání.
zrálo,“ upřesnil starosta.
Nový ovocný sad bude mít prozatím na
starost místní organizace zahrádkářů, kteří

Pracujeme na vzniku nové kompostárny
Jednou z priorit pro rok 2015, kterou si obecní
úřad vytyčil, je výstavba nové kompostárny a sběrného dvoru. Měla by vzniknout v areálu horního
kravína. Nejedná se o žádný rozmar, od Nového
roku budou obce a města muset kromě sběru papíru, plastů a skla zajistit právě i třídění bioodpadu.
Jde třeba o slupky z ovoce a zeleniny, větve, trávu
nebo rostlinný odpad z kuchyní. „Měli jsme proto tři
možnosti - zajistit kompostéry do domácností, což
by bylo zbytečné, protože většina obyvatel svůj

kompost má. Pořídit všem popelnice na bioodpad
s tím, že bychom ovšem museli zajistit i svozovou službu. To by ale neúměrně zvedlo poplatky
za svoz odpadu. Nebo zajistit kompostování pro
všechny občany v obci. A právě tato třetí varianta
se nám zdála nejpříznivější i z toho hlediska, že
obec či místní spolky nemají kde likvidovat pokosenou trávu,“ vysvětlil starosta Lukáš Halata.
A jak to s novou kompostárnou tedy vypadá? Vedení obce řeší tamní pozemky se Stát-

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
byl založen v roce 1886. Od roku 1954 se
metylovická družstva a jednotlivci zapojují do

hasičských soutěží. Za tu dobu nasbírali více
než 400 vítězství. V současnosti je naším neúspěšnějším týmem družstvo mužů nad 35 let.

krátce z obce
Slavnostní mše

Obecní úřad během svátků
Obecní úřad bude v prosinci uzavřen pouze
31. 12. V lednu pak 2. 1. 2015. Ostatní dny
bude přístupný dle otevírací doby.

Svoz komunálního odpadu
Odvoz odpadů v posledním měsíci v roce je
naplánován na středy 10. a 24. prosince.

Přijďte podpořit volejbalistky
Naše juniorské hráčky volejbalu čeká tento
měsíc ještě jeden domácí zápas se soupeřkami z Polanky. Přijďte je podpořit v neděli 14.
prosince od 10 hodin.

ním pozemkovým úřadem. Snaží se připravit
veškerou projektovou dokumentaci. V okamžiku, kdy bude moci zažádat o dotaci, totiž musí
mít vše připraveno.
Součástí kompostárny bude i sběrný dvůr.
Díky němu budou moci lidé odevzdávat velkoobjemový odpad, elektroodpad, stavební suď,
pneumatiky či nebezpečný odpad celoročně,
tedy nejen od jara do podzimu první víkend
v měsíci, jak je tomu v současné době.

Metylovičtí veteráni – mistři Moravskoslezské ligy v požárním útoku

prodávaly do secondhandů. Touto cestu jít
rozhodně nechceme,“ vysvětlil starosta Lukáš
Halata. V současné chvíli vlastní každá organizace svůj kontejner. A co do nich můžete vkládat? Textil, obuv, hračky nebo bytové doplňky.
Vše samozřejmě čisté a nezničené. Humanitární pracovníci žádají všechny dárce, aby věci
vkládali do kontejnerů nejlépe v igelitových taškách, aby se neponičily.

Udělejte si čas a přijďte na naše slavnostní
mše do kostela Všech svatých:
24. 12. – 24.00 Půlnoční mše
26. 12. - 10.00 Svatoštěpánská mše
31. 12. – 17.00 Silvestrovská mše
1. 1. 2015 - 10.00 Novoroční mše

mají moštárnu. I to je dobrá zpráva, moštárna byla totiž několik let mimo provoz, což by
se mělo s revitalizací sadu změnit.

V roce 2004 získali druhé místo v Moravskoslezské lize v požárním útoku (MSL)
v kategorii mužů. Od roku 2006 s mírnými
obměnami startují i v kategorii nad 35 let, ve
které v roce 2011 byli v MSL opět stříbrní. Éra
druhých míst v lize skončila v letošním roce.
Povedl se jim již úvod v květnu v Malenovicích (FM), kde vyhráli, a vítězství pak přidali i
na následujícím kole v Oprechticích (FM). Po
dalších zastávkách ve Svinově (OV), Metylovicích (FM), Vrbici (KI) a Staré Vsi (OV) přišel
ligový závěr počátkem září v Bartovicích (OV).
Na posledním kole naši pětatřicátníci uhájili
náskok před druhým Svinovem a třetí Starou
Vsí a 8. listopadu na galavečeru Moravskoslezské ligy ve Větřkovicích si zaslouženě na
krk pověsili zlaté medaile.
Ligový titul patří bezpochyby k největším
sportovním úspěchům SDH Metylovice v posledních desetiletích, a tak nezbývá než doufat,
že na další obdobný úspěch nebudeme čekat
příliš dlouho.

Fotbalisté splnili, co si předsevzali
Mužstvo jsem po dohodě s vedením převzal
jako hlavní trenér s tím, že mi bude asistovat
hrající starosta obce Lukáš Halata. Příprava začala 15. července 2014. Se mnou přišlo sedm
nových tváří, které měly za úkol oživit, omladit
a zvýšit konkurenci v týmu.
Trénovali jsme dvakrát týdně a odehráli
jsme dva přípravné zápasy. Vojkovice jsme porazili 6:2, branky našeho týmu střelili F. Vegh
- 3, D. Veselý - 1, J. Šlachta - 1 a J. Janíček
- 1. V dalším zápase přišla opět výhra, a to se
Staříčem v poměru 4:2, střelci: J. Slanina - 2, F
Vegh - 1, K a Hradil - 1. V prvním kole Českého
poháru jsme dokonce porazili Kunčice pod Ondřejníkem 7:0, střelci F. Vegh - 2, K. Hradil - 2,
J. Janíček - 1 a J. - Pergler. Touto výhrou jsme
postoupili do druhého kola poháru, kde nás
ale čekal silný soupeř, Frýdlant nad Ostravicí,
který přijel s několika dorostenci. Utkání bylo
po celý zápas vyrovnané, se šťastným koncem
pro Frýdlant. Po těsné porážce 1:2 jsme byli z
poháru vyřazeni.
Během podzimu jsme pak odehráli 13 mistrovských zápasů, z toho šest jsme vyhráli, jednou remizovali a šestkrát jsme soupeři podlehli. Během těchto zápasů se v týmu vystřídalo

celkem 23 hráčů. Mužstvo ukončilo podzimní
část v tabulce na 7. příčce s 19 body a skórem 28:23. Na našich vstřelených brankách
se podíleli tito hráči: F. Vegh - 17 branek, M.
Bukovjan - 3 branky, J. Šlachta - 3 branky, O.
Kulhánek - 2 branky, O. Sztuchlík - 2 branky a
J. Slanina - 1 branka.
Před sezónou bylo naším cílem umístění ve

středu tabulky, což je sedmým místem splněno. Stínem podzimní části soutěže bylo dlouhodobé zranění K. Hradila při druhém utkání s
Baškou. Do konce sezóny nám tak fandil jen
jako divák. Na závěr chci poděkovat všem, kdo
nás podporoval a pomáhal při fotbalových zápasech, a také všem našim fanouškům.
Arnošt Uherek, trenér SK Metylovice

První měsíce v metylovské školce

Uplynuly již bezmála tři měsíce a děti se ve
školce začínají cítit téměř jako doma. Jak většina z vás jistě ví, metylovská školka se rozrostla
o jednu třídu, umístěnou v budově naší nové
školy. Máme tedy již tradičně oddělení těch nejmenších – Krtečků a starších – Medvídků. A tento školní rok k nim přibyla i předškolní Sluníčka.
Předškoláci si svou úplně novou, krásně
barevnou třídu zamilovali. Mají dostatek hraček
i prostoru, aby si s nimi dosyta vyhrály. Děti
jsou náramně šikovné a všechny každodenní
činnosti bez problémů zvládají, včetně poněkud netradičních přesunů mezi patry do jídelny
několikrát denně. Tato jejich přizpůsobivost
je podstatnou měrou zásluhou profesionálního

přístupu a trpělivé práce našich učitelů. Mnohé
z dětí by mohly do první třídy nastoupit již dnes.
Školáčci středního oddělení, Medvídci, se již
také ve své třídě hezky zabydleli. Základ dětí
tvoří podobně jako u Sluníček „veteráni“ naší
školky, kteří svou jistotou a samozřejmým přístupem k režimu ve školce krásně pomohly
zvyknout si dětem novým, které byly zpočátku
přece jen maličko nejisté. Nyní si již děti užívají
hraček i kamarádů, s radostí se učí básničky a
písničky a nemalé množství času také usilovně
přemýšlí, jakou neplechou vykouzlí svým učitelům shovívavý úsměv na tváři tentokrát.
V oddělení nejmenších dětí, Krtečků, se ono
vření z prvního a částečně druhého měsíce již

také uklidnilo a již i naše malinké děti si pomaličku, avšak jistě, zvykají. První měsíc byl pro paní
učitelku Pavlínku neskutečně těžký a víc než
kdo jiný si zaslouží naše poděkování za obdivuhodnou trpělivost a téměř mateřský přístup, prokládaný ovšem pevným postojem a vytrvalostí,
kterýžto mix těchto vlastností je natolik potřebný.
Pryč je již doba, kdy se vám na libovolný počet
libovolných otázek dostalo vždy stejné, často
velmi důrazně řečené odpovědi: „Chceš ještě
přidat?“ „Já chci maminku!“ „Nechceš si prohlížet
tuhle krásnou knížku o zvířátkách?“ „Já chci maminku!!!“ Přestože jsou některé děti stále ještě
ne vždy zcela ve své kůži, bude vše zanedlouho
zcela v pořádku. (Pokračování na straně 11))
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První měsíce v metylovské školce
(Pokračování ze strany 10)
Školka má za sebou již několik akcí: pár
návštěv Divadla loutek v Ostravě; divadýlko
Smíšek i jiná divadélka naopak přijela za dětmi.
Za dobrého počasí (a koneckonců i za mírně
nepříznivého) si děti naplno užívají nové zahrady plné prolézaček a zajímavých pocitových
chodníčků, klouzačky i horolezecké stěny, pískoviště… zkrátka mají venku vše, na co si vzpo-

menou. Nedávno si děti vyráběly hrůzostrašné
masky a z tříd stále ještě dýchá atmosféra Halloweenu – všude jsou strašidelní, leč veselí a
usměvaví duchové, netopýři či šklebící se dýně.
Zanedlouho tady máme advent a s ním pomalu se blížící Vánoce. Ha! Že pomalu? No vždyť
to známe! Než se nadějeme, bude všude kolem
samý shon a ze všech stran otázky „Už máš koupené dárky?“ I my ve školce se začínáme připra-

vovat na Vánoce, výzdobou počínaje a tradičním
vánočním vystoupením dětí konče. Pak nadejde
onen Večer, všude ticho, klid a z rádia se polinou
klidné, příjemné zvuky vánočních koled. Rodiny
zasednou ke štědrovečernímu stolu a shon a
spěch dní minulých bude zapomenut. A myslím,
že je jedno, zda dárky přinese Ježíšek, Děda
Mráz nebo Santa Claus. Naše děti jdou hodné a
ty dárky si jistojistě zaslouží. Oldřich Staněk

Angličtina v naší mateřské škole
Anglický jazyk se stal světovým jazykem
číslo 1. Je nepostradatelným dorozumívacím prostředkem jak při turistických cestách,
tak i v případech obchodního jednání. Proto
se snažíme, aby již děti naší mateřské školy
s ním přišly do kontaktu. Z toho důvodu probíhá každý týden v naší školce výuka angličtiny
pro předškoláky. Upřednostňujeme formu hry
a osvojení jazyka díky přirozeným situacím a
smysluplným aktivitám.

Pro děti jsme vybrali příběhy kocourka
Cookie a jeho přátel – klokana Lulu a kačera
Denzel. Jedná se o kurz pro nejmenší, založený na poslechu a mluvení. Děti se prostřednictvím písniček seznamují s anglickými výrazy,
zapojují se do jednoduchých pohybových aktivit a rytmických her, hádanek a vymalování
nebo vyplňování pracovních listů. Plyšová
hračka Cookie děti povzbuzuje k aktivnímu zapojení, karty s obrázky slouží k procvičení slov-

ní zásoby a plakáty k pochopení a hraní příběhů. Mezi nejoblíbenější činnosti patří anglické
hry na interaktivní tabuli, kde děti na základě
instrukcí například vybarvují obrázky nebo skládají puzzle. Naším cílem není jen získání základní slovní zásoby a schopnosti jednoduché
komunikace, ale i vytvoření pozitivního vztahu
k poznávání, učení a k angličtině jako takové,
jež motivuje děti k dalšímu studiu cizích jazyků.
Věra Rožnovská

Lhotka

Lhotku řídí nové zastupitelstvo
Ve středu 5. listopadu se v Obecním domě
ve Lhotce konalo za slušné účasti občanů ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Představili se na něm spoluobčané, kteří byli zvoleni
v říjnových komunálních volbách.
Jediná kandidátka v obci nabízela devítku
osob, které se ucházely o hlasy voličů. Z hlasování vzešla sedmička, která usedla v obecním
zastupitelstvu – Zdeněk Kubala, Josef Urbiš,
Ing. Peter Solik, Pavel Krč, Lucie Krpcová,
Ing. Pavel Pasek, Jiří Fojtík. Zasedání zahájila
odstupující starostka Růžena Kopčáková, která vedla obec 12 let po tři volební období. Po
volbě nového starosty, kterým se stal Zdeněk

Oznámení o uzavření OÚ

Oznamujeme občanům, že dne 31. 12. 2014
bude obecní úřad uzavřen.
Ve dnech 22., 23. a 30. prosince bude přítomen jen místostarosta pan Urbiš.

Mikulášská nadílka

Lhotecké maminky zvou nejen děti na Mikulášskou nadílku v pátek 5. 12. od 16 hod do
restaurace U Fandy.

Kouzlo Vánoc

Farnost Lhotka ve spolupráci s obecním úřadem Lhotka vás všechny zve v neděli 28. 12. v
17.30 hodin do Obecního domu na představení
s názvem Kouzlo Vánoc. Jedná se o příběh rodiny Rosničkových, která pozná pravé kouzlo
Vánoc v biblickém příběhu o narození Ježíška.
Přijďte si společně zažít kouzelnou vánoční atmosféru se zpěvem koled u „betlémské stáje“
s Ježíškem, Marií, Josefem a živými zvířátky.
Těší se na Vás schola Rosnička.

jubilea
V prosinci své životní jubileum oslaví:
Marie Cabáková 84 let
Jaroslav Kocián 80 let
Zdeněk Židek 60 let
Josef Slípek 60 let
Jiří Závodný 60 let
Jiří Navrátil 60 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme především pevné zdraví.

Oznámení katastrálního úřadu
Na základě plánu Kú MSK se v katastrálním
území Lhotka u Frýdku-Místku přistoupilo k revizi
sítě bodů podrobného polohového bodového pole
(PPBP) a jeho případnému doplnění. Tyto práce
jsou součástí digitalizace katastrální mapy ve výše
uvedeném katastrálním území. Součásti těchto
prací bude umísťování měřičských značek na pozemky, barevné označování vyhledávacích šipek
(žlutou barvou) a malou žlutou tečkou označování rohů objektů, které budou zaměřeny jako body
PPBP. O umístění značky s trvalou stabilizací bude
každý vlastník na závěr prací uvědoměn písemně,
s grafickým znázorněním umístěné značky.
Poučení vlastníka o povinnostech a právech
při zřizování měřičských znaků dle zákona najdete na obecních stránkách a vývěskách obce.
Obecní úřad ve Lhotce srdečně zve
na 11. vánoční koncert

TEN VÁNOČNÍ ČAS

Koncert se uskuteční v sobotu 20. 12. 2014
v 18 hodin v sále obecního domu.
Vystoupí: soubor Pilky, cimbálová muzika
Jana Pustky, schola Rosnička, Malá muzička
Valášku, Zpěváčci, Daniela Valičková
Po vystoupení bude následovat
posezení u cimbálu.

Kubala, mu předala řízení schůze a také obce.
Zdeněk Kubala pak poděkoval bývalé starostce za dobrou práci, kterou v průběhu dvanácti
let pro obec odvedla. Následovala volba místostarostů a komisí. Prvním, uvolněným místostarostou, byl zvolen Josef Urbiš, druhým,
neuvolněným, Ing. Peter Solik.
Do závěrečné diskuse se zapojili i přítomní
občané. Hovořilo se o možnosti sběru bioodpadu v obci, opravách místních komunikací i problému s rychlou jízdou neukázněných řidičů v
obci. Nastínili tak některé z úkolů, které na nové
zastupitelstvo čekají. V rámci možností obecního

rozpočtu bude třeba optimálně a efektivně zvolit
akce, které přispějí ke zvelebení obce a spokojenému životu všech lidí žijících ve Lhotce.

oblasti Moravskoslezských Beskyd, např. Leoše
Janáčka, nebo zhudebňují texty Petra Bezruče.
Jan Rokyta sáhl i do rodinného bohatství – odkazu jeho pratety a otce, vynikajícího cimbalisty
a folkloristy. Skladby původní se střídají s výtvory
z vlastní dílny, chmurné balady střídají skladby
temperamentní, pocházející z folkloru moravského, balkánského či cikánského. Ač se složení
kapely nemění, zní hudba značně rozdílně barvou, rytmem, náladou. Lhotecký koncert byl první zkouškou před publikem a upřímný dlouhý potlesk byl dobrým signálem pro to, aby se FLAIR
vydal na úspěšnou cestu do světa. Zlomte vaz!

Vítání nových občánků

V neděli 16. listopadu se v sále Obecního domu
ve Lhotce konalo vítání nových občánků. Zdá se,
že obec zasáhl babyboom, protože to bylo letos už
druhé vítání. Po červnových sedmi nových občáncích jich tentokrát přibylo dokonce devět.
A šestnáct nových obyvatel, to málokdo pamatuje. Sál se zaplnil rodiči s dětmi a také početným
příbuzenstvem. Přítomné přivítal nový starosta
Zdeněk Kubala, který popřál novým občánkům
hlavně hodně zdraví a pak láskyplné domácí
prostředí, v němž budou vyrůstat ke spokojenos-

ti svých rodičů. A všem pak, ať se jim ve Lhotce
žije dobře, k čemuž by svým dílem měl přispívat i
obecní úřad. Na závěr si pak připil s rodiči nových
občánků Lhotky, kterými se stali – Jiří Pečínka,
Hana Stonavská, Alex Kazimír, Nikol Vlášková,
Sebastian Bílek, Viktor Mičulka, Nikol Blablová,
Valentýna Zlá, Barbora Kunešová. Lhotka se rozrůstá a vedení obce asi čekají starosti, jak zajistit
dostatečnou kapacitu školky. Ale to jsou starosti v
podstatě příjemné, protože si přejeme, aby obec
vzkvétala a přibývali v ní spokojení obyvatelé.

Soutěž o keramickou popelnici

Dne 20. listopadu proběhlo v Ostravě v areálu Dolních Vítkovic předávání cen v soutěži „O
keramickou popelnici“. Soutěž organizuje Moravskoslezský kraj společně s Autorizovanou
obalovou společnosti EKO-KOM, a.s.
V soutěži šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele. Pro nás je
potěšující, že naše obec se opět dostala do finále této soutěže. Po loňském vítězství v kategorii
obcí do tisíce obyvatel převzal starosta Zdeněk
Kubala ocenění za 2. místo ve stejné kategorii.
K tomuto ocenění převzal také certifikát na 30
000 Kč, které budou použity na zkvalitnění likvidace odpadů v obci. Poděkování patří přede-

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do posledního měsíce letošního roku, blíží se čas adventu a vánočních svátků.
Je to období, kdy se scházíme se svými blízkými, zamýšlíme se a hodnotíme uplynulý rok a také
si dáváme různá předsevzetí a trošičku plánujeme příští rok. Po říjnových volbách, kde jsme si zvolili
nové zastupitele, se 5. listopadu uskutečnilo ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Na základě
volby zastupitelstva jsem byl zvolen na pozici starosty. Věřím, že spolupráce se všemi zastupiteli a
také s vámi občany bude úspěšná a tvůrčí. Nás zastupitele čeká v příštím roce náročná práce, abychom dostali slibům, které jsme vám, občanům, před volbami dali. Nechtěl bych opakovat náš volební
program, který jste si určitě všichni podrobně prostudovali a teď vás budou zajímat, jak budeme tyto
sliby plnit. Jsme si vědomi, že s výší obecního rozpočtu to nebude práce lehká a na většinu akcí bude
nutné najít finanční prostředky z vyhlášených dotačních titulů, což je především náročné jak časově,
tak i administrativně složité. V příštím roce bychom měli zrealizovat zateplení mateřské školy, včetně
změny vytápění. Na tuto akci probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Nadále budeme v práci na
novém územním plánu obce hledat možnosti profinancování výstavby nového chodníku od Mateřské
školy směrem k p. Mičulkovi. Připravujeme řešení odvodnění místní komunikace a odstavné plochy u
hřbitova a v rámci možností chceme provádět opravy dalších obecních komunikací. Samozřejmě, že
všem těmto akcím předchází pečlivá příprava rozpočtu na rok 2015 tak, aby finanční prostředky obce
byly účelně využity. Vás občany bych chtěl požádat, pokud potřebujete informace o činnosti obce,
pokud potřebujete radu, či máte náměty pro práci obecního zastupitelstva, přijďte na obecní úřad,
kde máte dveře vždy otevřené a kde vám budou poskytnuty objektivní informace a odpovědi na vaše
dotazy, případně se ptejte svých zastupitelů, kteří vám určitě rádi tyto informace poskytnou.
Dovolte mi, abych na závěr roku poděkoval všem občanům, bývalým i stávajícím zastupitelům,
bývalé starostce paní Růženě Kopčákové, zaměstnancům obce i mateřské školy, všem spolkům
v obci, prostě všem, kteří jste se v průběhu celého roku podíleli svou činností na společenském a
kulturním rozvoji naší obce.
Za všechny zastupitele a pracovníky obecního úřadu Vám chci popřát klidné prožití blížících se
Vánočních svátků, ať jsou plné pohody a klidu, a do Nového roku přeji vám i Vašim blízkým hodně
zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a splnění všech přání. Zdeněk Kubala, starosta

Světluškový průvod

Zažili jsme premiéru
Pestrý kulturní život ve Lhotce obohatil v neděli 23. října odpoledne koncert hudební skupiny
FLAIR. Bylo to po dvou měsících perných zkoušek
první veřejné vystoupení této nadžánrové kapely,
která čerpá z klasické i lidové hudby různých zemí.
Idea na vznik tohoto hudebního seskupení se
zrodila v hlavě lhoteckého občana, cimbalisty
Jana Rokyty a nalezl spřízněné duše v dalších
pěti vynikajících muzikantech: Jiří Pospěch – viola, Lukáš Švajda – kontrabas, Igor Františák
– klarinet, Petr Vala – housle a Klára Obručová
– zpěv. V programu jsou úpravy lidových písní z
různých regionů, inspiraci čerpají i od velikánů

Lhotka

vším vám občanům, kteří odpady poctivě třídíte
a kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijete
a budou v budoucnu žít vaše děti.

V pátek 30. října se opět uskutečnila oblíbená podzimní akce Světluškový průvod. Děti
s rodiči a dalšími rodinnými příslušníky se postupně scházeli v zahradě mateřské školy, kde
společně vyčkávali, až se úplně setmí.
Mezitím se mohli občerstvit různými dobrotami
nebo zahřát čajem. Jako vstupenku obdržel každý dětský účastník strašidýlko s číslem, na které
mohl vyhrát při troše štěstí nějakou pěknou cenu
při losování před promítáním filmu. Stejně jako
vloni se rozdalo sedmdesát pět strašidýlek. Těsně před odchodem průvodu s lampiony si děti ještě mohly najít v trávě svůj barevný svítící přívěšek.

No, a když už byla tma jako v ranci a zhaslo
i pouliční osvětlení, vydal se dlouhý osvětlený
had až do sálu Obecního domu, který se proměnil v kinosál. Na děti čekalo promítání, ke
kterému nemohly chybět coca-cola a popcorn.
Ti nejmenší měli radost z pohádky o krtečkovi
a ti větší pak z animovaného filmu Rio 2. Po
skončení filmu, který ke konci už sledovali jen
ti nejvytrvalejší, a po sklizení všudypřítomného
popcornu a místy rozlité coly se všichni začali
pomalu rozcházet do svých domovů.
A jaká další akce se pro vás, děti, letos ještě
chystá? No přece mikulášská nadílka!

Krmaš sluncem zalitý

Když krmaš připadá na konec října, nejsou
lidé co se týče počasí asi příliš optimističtí. Letos
připadl ve Lhotce na víkend 25. a 26. října. A počasí jako by kalendář nebralo na vědomí. Sluníčko svítilo a teploměr se šplhal ke dvacítce.
To potěšilo místní fotbalisty, kteří si na neděli
naplánovali krmašový fotbálek. Po zkušenosti z
loňského roku, kdy se na tradiční zápas svobodní
– ženatí nedostavilo dost mladých hochů, pozvali
letos přátele za sousedních Kozlovic a Metylovic.
Díky počasí a skutečnosti, že na krmaš přijíždějí i příbuzní z jiných míst, se u hřiště na Kuřínu
sešla celkem hojná návštěva diváků. Sledovali
tři utkání, která nabídla následující výsledky:
Lhotka - Metylovice 2:3, Metylovice - Kozlovice
2:2 a Lhotka - Kozlovice 4:2. Závěrečný bodo-

vý součet pak vypadal následovně – Metylovice
4 body, Lhotka 3 body a Kozlovice 1 bod, což
místní fanoušky potěšilo, protože v soubojích se
silnějšími sousedy poslední příčka zpravidla připadne Lhotce. Takže se krmašový fotbal vydařil
nejenom počasím a návštěvou diváků.
Lhotecký krmaš se zdaleka nemůže měřit s
bohatším v sousedních Kozlovicích. Kolotoče,
houpačky a jiné atrakce zachraňovala jediná
střelnice před hostincem Pod Ořechem, v jehož
sálu v pondělí odpoledne senioři uspořádali jedinou krmašovou zábavu. Jídlo, pití, tanec, zábava a tombola, všechno bylo tak, jak je na seniorských zábavách zvykem. Jen do účasti trochu
nepříznivě zasáhly nemoci. Ale to se na dalších
akcích lhoteckých seniorů zase určitě napraví.
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Kluziště Lojzůvky připraveno
V roce 1970 za spolupráce s JZD Frýdlant
n. O. začala budovat požární nádrž na „Lojzůvkách“, na které se po dohodě s NV, JZD a TJ Sokol Pstruží vybudovalo kluziště s umělým osvětlením pro účely bruslení a hraní hokeje pro mládež.
Tato nádrž o rozměrech 30x60 m byla vyhloubena buldozerem. Byl vykopán přívodní
kanál pro napouštění. K převlékání byla postavena šatna s vytápěním ze zůstatkových panelů z výstavby odchovny telat ve Pstruží. Panely
zprostředkoval předseda JZD Stanislav Běčák.
Stavbu šatny vedl stolař František Bialek. Střechu pokryl Oto Kvapil. Pro přívod elektřiny bylo
nutno vybudovat vedení od Jidřicha Kurečky.
Tzn. vykopat díry pro šest sloupů. Sloupy zajistil tajemník MNV Frýdlant Emil Mazoch.
Přípojku vedení přípojku zhotovilo Místní Hospodářství Čeladná (pan Jurkovský). Následně
byla zhotovena elektroinstalace (pan Oto Kvapil) a vybudováno osvětlení v počtu osmi světel zavěšených ve dvou řadách na kovových
sloupech, které zajistil NV Pstruží. Kabely pro
osvětlení zajistil Oldřich Šprla na dole Paskov.
Byly vybudovány lavičky na přezouvání a střídačky a také suché WC. Takto vznikl zimní stadión,
který neměl a nemá konkurenci v širokém okolí.
Kluziště bylo vybaveno brankami a nářadím
(hrabla na odstraňování sněhu) všechno zhotovili členové TJ zaměstnaní v Ostroji Frýdlant
n. O. Po zrušení oddílu ledního hokeje ve Frý-

dlantě n. O. jsme pro naše hokejisty dostali hokejovou výstroj, kterou nám daroval předseda
TJ Frýdlant n. O. pan Pavelek.
Na výstavbě měli největší zásluhu Josef Bialek, Karel Huser, Oto Kvapil, Stanislav Běčák,
dále Bohuš Bialek, Ladislav Pajurek.
V letech 1970-80 se na tomto kluzišti scházela pravidelně téměř každý den parta hokejistů okolo 17 hodin a hrálo se jako o život. V této
době vznikl na Pstruží silný hokejový tým, který
ani jednou neprohrál s okolními vesnicemi Čeladnou, Lhotkou a Ostravicí.
Toto kluziště dodnes funguje, a to hlavně
zásluhou členů volejbalového oddílu. Připra-

Angličtina trochu jinak
Projektový den na téma Halloween jsme si
na Pstruží užili v posledním říjnovém dni. Postupně jsme se po třídách vystřídali ve výuce
angličtiny, kterou si speciálně pro tuto příležitost připravila paní Kateřina Topičová s pomocí
rodilé mluvčí paní Alexandry Munns.
Při skupinové práci si děti upevňovaly slovní zásobu, seznamovaly se s říkankami a písničkami,
které používají v reálu při oslavách děti z anglicky
mluvícího prostředí. Další výuka probíhala v kmenových třídách s materiály a pomůckami zaměřenými na téma tohoto dne. Nakonec se všichni žáci
sešli v tělocvičně, kde ve smíšených skupinách
dětí všech ročníků plnili úkoly, při nichž použili
znalosti nabyté při výuce. Také jsme si zopakovali

písničky a říkanky a tímto počínáním jsme zaujali
naše malé kamarády z mateřské školky, kteří byli
pochopitelně zvědaví, co se to dnes ve škole děje.
Předem připravené kostýmy a masky na závěrečné „párty“ byly skutečně zajímavé.
Záměrem bylo seznámit děti s tématem učiva, které je součástí tematických okruhů anglického jazyka, poznávat odlišnosti ve způsobu
života lidí jiných zemí a jejich odlišné kulturní
tradice. Zaměřili jsme se také na spolupráci
dětí v rámci třídního kolektivu i skupin z různých ročníků (kompetence sociální a personální). Nutno říci, že plnění výchovně vzdělávacích
cílů bylo pro žáky poutavé. Tento den se ve
škole bavili a odnesli si tak příjemný zážitek.

25. ročník Memoriálu Josefa Bialka

Tenisový klub TJ Sokol Pstruží uspořádal
v tomto roce již jubilejní 25. ročník Memoriálu
Josefa Bialka na počest zakládajícího člena
Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží.
Pan Josef Bialek byl zakladatelem a dlouholetým předsedou TJ. Podílel se na výstavbě všech
sportovních zařízení TJ (kluziště, lyžařský vlek, Areál Dubina-šatny, volejbalové hřiště, letní klubovna,
taneční parket včetně tribuny a tenisové dvorce).
Poslední stavbou byly tenisové dvorce, které společně s panem Karlem Huserem, Ladislavem Kneblem, Bohumilem Bialkem dokončili v roce 1988.
Z těchto jmenovaných nikdo tenis nikdy nehrál, a

Příjemné prožití svátků vánočních
a mnoho štěstí v novém roce přeje
soc., kult. a šk. komise.

přesto vybudovali dva tenisové dvorce a tím položili
základ pro dnes již nejrozšířenější sport ve Pstruží.
Rok od roku každé jaro ožívá areál v Dubině
díky tenistům. Hraje se již na čtyřech dvorcích,
které jsou pravidelně zaplněny. Hrají nejmladší
dětí předškolního věku, žáci, dorost, ženy, muži
až po hráče v důchodovém věku.
Dokončení výstavby tenisových dvorců se
již pan Josef Bialek nedožil.
Od roku 1990 se na jeho vzpomínku hraje
Memoriál Josefa Bialka jako přebor jednotlivců jednoty v tenise v kategorii mužů. Výsledky
jsou uvedeny na www.tenispstruzi.cz.
Strejdo, moc děkujeme!
Za všechny tenisty Zdeněk Huser

vit jej na sezónu je stále těžší. Stojí to mnoho
volného času a ochotných pořád ubývá. Přesto
kluziště bude sloužit i v letošní zimní sezoně,
pokud tomu bude zima nakloněna. Vše je připraveno a pouze čekáme na počasí.

Noc plná hvězd
Ze čtvrtku 20. listopadu na pátek 21. listopadu jsme my, stateční, přespali ve škole. Čekala
nás noc plná hvězd. Každý si pod tím představoval něco jiného. Někdo čekal, že se z něj
přes noc stane pěvecká superstar. Někdo se
bál, že nakonec bude spát pod širákem.
Po spoustě her jsme se konečně dočkali
rozuzlení tohoto do poslední chvíle utajovaného překvapení. Čekalo na nás v tělocvičně školy a na první pohled nás velmi zaujalo.
Navštívil nás totiž pán, který s sebou přivezl mobilní planetárium, kde jsme zhlédli filmy
o hvězdách, o vesmíru a o původu života na
planetě Zemi. Byli jsme nadšeni a moc se nám
vše líbilo.
Žáci ZŠ Pstruží

Florbalový turnaj
20. listopadu se konal florbalový turnaj na
ZŠ T. G. Masaryka ve Frýdlantě nad Ostr. Naše
škola na tomto turnaji nemohla chybět. Kromě
ZŠ Pstruží se této akce zúčastnily obě frýdlantské školy, ZŠ Janovice, ZŠ Čeladná a ZŠ Pržno.
Hrálo se systémem každý s každým, takže
všechny týmy odehrály 5 zápasů. ZŠ Pstruží
se nakonec umístila na skvělém 3. místě, když
nestačila pouze na favorizované školy z Frýdlantu, a nebýt smolné porážky od pozdějších
vítězů, kdy jsme byli lepší a dostali rozhodující
gól v posledních vteřinách, mohlo být umístění
ještě lepší. Vítězem a jediným postupujícím se
stala domácí škola ZŠ T. G. Masaryka, které
gratulujeme. Musím také pochválit žáky, kteří
k zápasům nastupovali s odhodláním a bojovností a obzvláště individuální výkon Petra Eltnera, bez kterého bychom na „bedně“ asi nestáli.
Výsledky:
ZŠ Pstruží – ZŠ Janovice
3:0
ZŠ Pstruží – ZŠ Komenského Frýdlant 0:6
ZŠ Pstruží – ZŠ Čeladná
2:1
ZŠ Pstruží – ZŠ T. G. M. Frýdlant
1:2
ZŠ Pstruží – ZŠ Pržno
3:0

Prezentace a přednáška o
příhraničních oblastech ČR a SR
Dne 18. listopadu se v klubovně informačního
centra ve Pstruží konala prezentace knihy věnované příhraničním regionům Slovenské a České
republiky. Prezentaci prováděl samotný autor
Prof. PaedDR. Jaroslav Vencálek Csc. Autor
velmi poutavou formou seznámil přítomné s krajinou, zajímavostmi a význačnými památkami
příhraničních oblastí Moravy a Slovenska. Autor
na mnoha fotografiích ukázal ta nejvýznačnější
místa. Seznámil nás se zajímavostmi těchto oblastí i s plány místních obyvatel udělat svůj region
atraktivnější. Po prezentaci proběhla živá debata
o této problematice. Prezentace posloužila nejenom k představení těchto oblastí, ale zároveň

rozloučili jsme se
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 31.
10. 2014 naposledy rozloučit s paní
Libuší Macurovou.
Zároveň děkujeme za mnoho květinových darů, za kondolence a podporu
v této těžké chvíli.
Petr Macura s rodinou

Kulturní a jiné akce MŠ Pstruží v měsících říjnu a listopadu
Říjen i listopad byly měsíce bohaté na kulturní, hudební i jiné akce. Divadelní představení
Lakomá Barka proběhlo v tělocvičně dne 10.
10. 2014, dětem se velmi líbilo a ocenily i sladkosti, které měli divadelníci pro malé diváky na
závěr přichystány.
Indiánské hudební nástroje si mohly děti
půjčit a prakticky vyzkoušet při Indiánských

muzikohrátkách, bubnování a jiné zvuky se přitom rozléhaly celou budovou školy a děti byly
nadšené. Na konci října proběhl již tradiční lampiónový průvod, ale vzhledem k nepříznivému
počasí byla účast menší než v loňském roce.
Závěr měsíce října byl ve znamení podzimních
prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili.
V polovině listopadu následovalo hudební před-

stavení „Popletené muzikohrátky“, z něhož měly
děti velkou radost. Taktéž proběhlo vánoční focení a až na pár výjimek, kdy děti z neznámých
důvodů odmítly pózovat, bylo vše v pořádku.
Dne 19. 11. 2014 zhlédly děti divadelní představení „Děd Vševěd“ a o dva dny později následovala „Truhlice plná pohádek“, která se rovněž
velmi líbila i žákům pátého ročníku ZŠ :-)

seznámila s prací a zlepšením prostředí, která se
obyvatelům v těchto oblastech podařilo uskutečnit. Prezentace byla dobrým námětem na výlety,
popřípadě tipem na dovolenou. Účastníci prezentace strávili příjemný večer, naplněný zajímavým
a poutavým vyprávěním autora.
Zapsal kronikář obce

noví občánci
V obci jsme přivítali naše nové občánky:
Panáčka Ondřeje rodičů
Lucie Vaňkové a Lukáše Panáčka
Fryščáka Vojtěcha rodičů
Karly a Vlastimila Fryščákových
Onderku Karla rodičů
Radky Štěrbové a Radima Onderky
Pavláska Ondřeje rodičů
Bohuslavy Přidalové a Libora Pavláska
Porubu Marka rodičů
Hany a Břetislava Porubových
Rodičům i dětem přejeme hodně síly, zdraví,
lásky a vzájemné trpělivosti při výchově.
soc., kult. a šk. komise

jubilea
V měsíci prosinci 2014 oslaví svá životní
jubilea tito naší spoluobčané:
85 let - p. Huserová Zdeňka
60 let - p. Bužková Justina
55let - p. ing. Marcaník Dalibor
50 let - p. ing. Kašing Radim
Hodně štěstí, zdraví, osobní pohody a životního optimismu do dalších let.
soc., kult. a šk. komise
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Služby občanům
v naší obci
Obec Ostravice zajišťuje pro seniory a invalidní občany obce dovoz obědů v pracovní dny,
cena za dovoz je 16 Kč + cena jídla 64 Kč za každý oběd. Obědy jsou donášeny až ke dveřím
bytu a právě toto může být velkou pomocí. Výběr je ze tří teplých jídel denně. Pro zajištění víkendu je možné si objednat dva obědy v pátek.
Každý musí mít dva vlastní jídlonosiče. Zájemci se mohou dohodnout přímo na obci nebo
na tel. 558 412 553.

KOS informuje

OZNÁMENÍ
Obec Ostravice vydává kalendář na rok 2015.
Tento si můžete vyzvednout od 17. prosince na obecním úřadě v kanceláři č. 7
u paní Lenky Lojkáskové. K dispozici bude zdarma pro každou ostravickou domácnost.

slovo vedení obce
Vážení spoluobčané,
letošní říjnové komunální volby stanovily nové složení Zastupitelstva obce Ostravice. Naše
ostravické zastupitelstvo je složeno ze zástupců všech politických uskupení, které v obci kandidovaly. Počátkem listopadu bylo svoláno první ustanovující zasedání nového zastupitelstva obce
Ostravice pro volební období 2014-2018. Všichni členové složili slib zastupitele. Na tomto ustanovujícím zasedání vám byli představeni zvolení zastupitelé a zvoleno vedení obce Ostravice. Na
základě volby zastupitelstva obce pro následující čtyřleté období byl zvolen Ing. Miroslav Mališ na
pozici starosty obce a také byl zvolen místostarosta obce pan Jiří Pavlán. Členové Rady obce byli
zvoleni pan Jaroslav Zátopek, paní Martina Klímková a pan Rudolf Sýkora.
V následujících čtyřech letech nás čeká složité období, které je a bude poznamenáno republikovým a světovým ekonomickým vývojem. Na tento ekonomický dopad budeme muset reagovat
formou snižování provozních i investičních výdajů, přizpůsobovat své hospodaření ekonomické
situaci a vývoji státního rozpočtu. Připravuje se nové plánovací období v oblasti dotací, ze kterého
vyplynou nové možnosti a příležitosti financovat rozvojové záměry obce. Čeká nás nové volební
období plné změn a smyslem naší společné práce bude provést obec Ostravici volebním obdobím tak, aby obec ustála všechny své uvěrové splátky a závazky, zajistila chod obecního úřadu,
základní školy a mateřské školy jako své jediné zřízené příspěvkové organizace, tak i provozních
výdajů a údržby majetku obce, ochrany obyvatelstva a zachování standardu služeb, které obec
občanům zajišťuje. Je svědomím každého zastupitele konat tak, aby obec Ostravice své dobré
jméno úspěšně rozvíjela, cestu udávání a komplikování všeho možného jsme již vyzkoušeli a
zjistili, že tento postup nic nevyřešil, narušil osobní vztahy mezi občany a hlavně obci Ostravice
nepřinesl nic dobrého.
Pozvolný a trvalý rozvoj obce Ostravice, klidné a spokojené prostředí pro život všech generací
občanů a turistů je naší myšlenkou a snad i všech zastupitelů napříč politickým spektrem.
Vážení spoluobčané, dovolte nám závěrem poděkovat za váš hlas v komunálních volbách a
toto by měla být poslední politická slova. Jsme přesvědčeni, že vzájemnou spoluprací, snahou
a pochopením máme co nabídnout všem občanům obce Ostravice, aby se jim v této obci žilo
spokojeně a šťastně.
Ing. Miroslav Mališ, starosta a Jiří Pavlán, místostarosta

Komise zastupitelstva vybrala poskytovatele
zimní údržby komunikací, smlouvy jsou podepsány
Vážení občané, na základě Vašich častých
dotazů ve věci zajištění poskytovatele zimní údržby komunikací v obci Ostravice pro sezónu 20142015 uvádím, že zastupitelstvo obce na svém
červnovém zasedání ustanovilo komisi ve složení
pan Tomáš Kokeš, Viktor Fiala, Bc. Miroslav Štefek pro vypsání parametrů/technologie/ veřejné
zakázky, vyhodnocení a výběr dodavatelů těchto
služeb pro obec. Výběrové řízení proběhlo a byly
doručeny obálky od dodavatelů těchto služeb,
komise několikrát zasedala k výběru dodavatele,
kdy vybrala jako nejvhodnější uchazeče na údržbu komunikací firmu RV Styl s.r.o. Ostrava, která

nabídla stroje CAT 432E a CAT 434E se třemi
radlicemi dle smlouvy a firmou Jaromír Blažek,
Čeladná na posyp komunikací se stroji Multicar
4x4 a čelním nakladačem. Rada obce na svém
zasedání dne 8. 10. 2014 respektovala doporučení komise zastupitelstva pro výběr a vyhodnocení, která byla určena zastupitelstvem obce. Na
internetových stránkách obce Ostravice www.
obec-ostravice.cz a na informačních tabulích je
vyvěšeno rozdělení a kontakty na poskytovatele
údržby komunikací v obci Ostravice. Rada obce
vydala také plán zimní údržby komunikací.
Jiří Pavlán – místostarosta

Vážení spoluobčané, chataři a návštěvníci této obce,

chtěla bych Vás jménem Obecního úřadu Ostravice požádat, pokud jdete na vycházku, do obchodu nebo z jakéhokoliv důvodu se svým pejskem ven a ten vykoná potřebu,
prosím vás, používejte sáčky na exkrementy a tyto po svém pejskovi ukliďte. Sáčky
na exkrementy jsou umísťovány na stojany u odpadkových košů, ale bohužel někteří
nenechavci je likvidují. Tímto se na vás obracím s prosbou, abyste nosili také své sáčky.
Množí se nám stížnosti, že tyto exkrementy jsou roznášeny na botách do veřejných prostorů budov. Věřte, že na chodnících a veřejných komunikacích to nepůsobí esteticky a
není příjemné exkrementy po vašich pejscích uklízet. Myslím si, že máme pěknou obec
a také bychom ji měli udržovat v pořádku.
Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce. L. Lojkásková

Ostravice za první světové války (1914–1918)
Osudné výstřely, vypálené dne 28. 6. 1914
v Sarajevu srbským studentem Gavrilo Principem, ukončily život rakouského následníka
trůnu arciknížete Ferdinanda ďEste a jeho
manželky, české hraběnky Žofie Chotkové.
Tím byla dána záminka k rozpoutání válečného
konfliktu, jaký lidstvo dosud nepoznalo. Vzplanula první světová válka, jejíž příčiny se utvářely již dávno předtím, než začala, a byly patrné
v neustále rostoucím napětí mezi mocnostmi
Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a
Itálie) a Trojdohody (Francie, Velká Británie a
carské Rusko).
Připomeňme, že 28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku nepoddajnému
Srbsku, aby ho potrestalo za sarajevský atentát a následně, dne 31. července, všeobecnou
mobilizaci. Válečná mašinerie se dala do pohybu. Na obranu maličkého Srbska se postavilo
Rusko, do války vstoupili po boku Rakousko-Uherska jeho spojenci Německo a Itálie (ta se
však v roce 1916 přidala na opačnou stranu),
zatímco Francie a Velká Británie zahájily na
západě válku – jako spojenec Ruska – proti
Německu. Je zajímavé, že všichni se mylně domnívali, že válka bude trvat jen krátce a skončí
rychlým vítězstvím jedině jejich strany. Opak
byl pravdou, válka se neskutečně protáhla a od
prvních chvil začala velmi bolestně zasahovat
do mnoha lidských osudů.
V tomto krátkém článku si chceme připomenout, jak těžce doléhala tato nesmyslná válka
na ostravické občany, kolik utrpení a žalu jim
přinesla. Jejich život se změnil ihned po vyhlášení mobilizace. Obecní kancelář ve školní
budově u kostela se proměnila v mobilizační
centrum. Spěchali sem vojíni a domobranci,
hlásící se ke svým plukům. Zde dostávali první
potřebné informace a rady od obecního tajemníka řídícího učitele Antonína Košackého. Zde

také zanechávali před odchodem do války svá
přání v zájmu svých rodin a svěřovali do péče
svou poslední vůli. Nejpohnutější byly poslední
dva dny před odjezdem zvláštního vlaku, který
byl vypraven z Bílé k odvozu rukujících vojáků.
Stalo se tak 2. srpna 1914. Toho dne nastala
pro mnohé Ostravičany těžká chvíle loučení,
naplněná velkými obavami o osud svých nejbližších a nejednou slzou. Loučili se otcové
s manželkami a dětmi, starší bratři se svými
mladšími sourozenci a snoubenkami. Nikdo
z odjíždějících si nebyl jistý, zda se vrátí a zda
znovu ještě vůbec uvidí své nejbližší. Kronikář
obce Antonín Košacký, který byl přítomen loučení na železniční zastávce Pod Žárem, píše,
že někoho z rukujících napadlo zanotovat píseň
„Zasviť mi, ty slunko zlaté, na poslední z vlasti
krok“. Ostatní se sborově přidávali, takže píseň
se rozléhala po okolí a došlo k zvláštní, těžko
popsatelné náladě, naplněné hlubokým dojetím, přerušeným houkáním blížícího se vlaku.
Následovaly poslední pohledy, poslední stisky
rukou, poslední objetí a polibky, rychlé nastoupení a již se vlak rozjížděl, aby odvezl vojíny
od svých drahých do velmi nejisté budoucnosti.
Neblahé předtuchy se bohužel u mnohých
vyplnily. Po dlouhé čtyři roky nasazovali naši
vojíni své životy na frontách první světové vál-

ky a domů do Ostravice se jich 58 již nikdy
nevrátilo. Tu je třeba si uvědomit, že tehdejší Ostravice patřila svou rozlohou 102 km2
k největším obcím v zemi. Její katastr se táhl
v kilometrových vzdálenostech po levém břehu řeky Ostravice od Nové Dědiny po Horní
Bečvu a Slovensko, se kterým měla společnou hranici od Bílého Kříže až po Bumbálku.
Podle posledního předválečného sčítání lidu
v roce 1910 měla tehdejší Ostravice 3132 obyvatel. Z horní části obce (Hutě pod Smrkem,
Samčanka, Bílá, Konečná, Mezivodí) padlo
nebo zůstalo nezvěstných 24 a z dolní části
34 bojujících mužů. Jedním z prvních padlých,
o kterém přišla na obecní úřad smutná zpráva,
byl oblíbený obecní strážník Emanuel Mrkva.
Nejmladší z padlých Vincenc Myslikovjan měl
pouhých 18 let. O raněných nejsou žádné
zprávy, ale určitě jich bylo mnohem více. Tato
krvavá daň války byla nejbolestnější. Vnesla
mnoho utrpení a smutku do postižených rodin, kde zůstaly vdovy a sirotci, i do celého
společenství obce. Připočteme-li k tomu ještě
zvýšenou úmrtnost dětí a starších lidí v důsledku oslabení organismu z podvýživy, narušené psychiky a silného nárůstu infekčních
chorob, můžeme tyto válečné ztráty označit za
děsivé. Seznam všech padlých a nezvěstných

Návštěva z Anglie

V pondělí 20. října k nám přijeli hosté z Anglie. Byli tři, dva kluci, Zach a Georgie, a jedna
holka, Hannah. Ti kluci byli starší než my. Ze
začátku byli trochu nejistí, ale to i my. Ale první
den nám pomohl syn paní učitelky, který přijel
až z Islandu, který našim hostům překládal. Potom jsme se snažili s nimi bavit i my a moc jsme
se smáli tomu, jak nám to nejde. Hráli jsem růz-

né hry. Naši hosté chodili do hodin i jiných tříd
a Hannah byla zase několik dní na gymnáziu.
Dlabali s námi i dýně a dívali se na film. Jen škoda, že pak odletěli domů a nemohli se tak zúčastnit našeho halloweenského reje strašidel.
Bylo to fajn, jen nás mrzí, že tu nebyli déle.
Snad si to užili jako my.
Upraveno z prací žáků 5. ročníku

Po úspěchu minuloroční soutěže v pečení
bábovek se členové klubu sešli tentokrát k odpolednímu posezení a soutěži v pečení z kynutého těsta. Do soutěže bylo přihlášeno sedmnáct výrobků koláčků, ale především „lopaťáků“.
Po prohlídce a ochutnávce přítomni odevzdali hlasy pro jednotlivá čísla soutěžících.
Poté určená porota sečetla hlasy a vyhodnotila pořadí. Třetí místo obsadila paní Miloslava
Marešová, druhé místo paní Veronika Ježová
a vítězství si odnesla paní Marie Němcová.
Poděkování patří manželům Kožušníkovým
za přípravu, organizaci a zhotovení diplomů
do soutěže, rovněž soutěžícím a členům, kteří
svou účastí přispěli k příjemnému prožití klubového odpoledne, ke kterému také velkou mírou
přispělo vedení a obsluha restaurace U Řeky.
Příští akce „Mikulášské odpoledne“ se koná
dne 10. 12. od 14 hodin v restauraci U Řeky.
Z důvodu, že následující číslo Mikroregionu vyjde po Novém roce, dovoluji si jménem
výboru KOS Ostravice popřát všem členům,
příznivcům a čtenářům příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho pevného
zdraví a spokojenosti.
JN

jubilea
Významné životní jubileum oslaví v měsíci
prosinci 2014 tito naši spoluobčané:
60 let - pan Miroslav Hurtík
70 let - pan Jiří Miloň
70 let - pan Zdeněk Kuliha
70 let - paní Ludmila Valgová
80 let - paní Zdeňka Pavlisková
93 let - paní Eva Mrózková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Upozorňujeme občany Ostravice, že od 24.
12. 2014 do 2. 1. 2015 dochází k uzavření
sběrného dvora na Ostravici. Od 3. 1. 2015
bude sběrný dvůr otevřen v nezměněné
provozní době určené pro zimní období
STŘEDA 12.00 – 15.00 hodin
SOBOTA 9.00 – 12.00 hodin
OÚ Ostravice

je uveden na Pomníku padlých a obětí obou
světových válek vedle hřbitova. Z Ostravice
nastoupilo na válečné bojiště první světové
války více než 300 mužů a domů se nevrátil
takřka každý pátý.
Václav Krpeš, kronikář obce Ostravice

Beskyďáček se na Ostravici
již definitivně zabydlel
Sport odjakživa k beskydskému regionu přirozeně patřil, a to v mnoha podobách. Školní
sportovní klub Beskydy (ŠSK Beskydy) mu v
posledních letech vtiskl podobu zcela novou
prostřednictvím Beskyďáčku.
Tento projekt, který vznikl v roce 2011, je určen dětem I. stupně ZŠ a jejich všestrannému
pohybovému rozvoji se zaměřením na míčové
hry, respektive minivolejbal. Beskyďáček je unikátní v tom, že není prioritně zaměřený na výkon, nezaměřuje se pouze na sportovně nadané jedince, ale dává možnost uplatnění plošně
všem dětem. Nicméně patřičné pozornosti se
dostane samozřejmě i mimořádným talentům.
Díky podpoře obce Ostravice a vstřícnosti
vedení místní školy je zde Beskyďáček velmi
aktivní již od září 2011. Vedoucí projektu Nikola Němcová si velmi pochvaluje spolupráci
s koordinátorkou Beskyďáčku Magdou Pavlánovou. Díky jejich dobré spolupráci navštěvuje
Beskyďáček v průměru 30 dětí. V průběhu let
se trenérsky věnovali a věnují dětem Michal
Němec, Michaela Mohylová, Iva Veličková, Kateřina Peřinová, Pavel Kudělka, Jana Kalužová
a Sára Silvestrová, za což jim patří velký dík.
Ten patří ale také RC Sepetná, která je dlouholetým partnerem projektu prostřednictvím
společného motivačního programu. Každoročně se pak v překrásném areálu koupaliště Slu-

níčko koná zakončení Beskyďáčkové sezóny,
na kterém kromě turnaje v BMV přijde na řadu
také koupání a trocha kultury v podobě vystoupení místních zájmových skupin.
Jak již bylo výše zmíněno, ŠSK Beskydy nezapomíná ani na talenty, které se mezi mladými
sportovci objeví. Nejvýraznějšími volejbalovými
objevy poslední doby, které vzešli z řad Beskyďáčku, jsou Iveta Mikesková, v současnosti
hráčka Sokola F-M a účastnice republikových
soutěží, a Vladimír Lyčka, veliký talent a jeden
z klíčových hráčů VK Frýdlant nad Ostravicí.
Atraktivita Beskyďáčku spočívá zejména v
jeho pestrosti. Nabízí nejen pravidelné tréninky s individuálním trenérským přístupem a v
různém prostředí – tělocvična, tráva, beach,
ale také paletu dalších aktivit. Mezi ně patří zejména turnaje, a to od lokálních, přes okresní,
krajské až po celorepublikové či mezinárodní,
dále kempy, na kterých se dětem dostane možnosti růstu a rozvoje nejen po stránce fyzické i
psychosociální, a v neposlední řadě akce zábavného, spíše teambuildingového charakteru
či regenerace v podobě bazénu či vířivky.
Všichni trenéři, asistenti i koordinátoři Beskyďáčku děkují za podporu a všem malým
Beskyďáčkům za snahu a poctivý přístup. Na
viděnou v tělocvičně či na hřišti!
Nikola Němcová
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Literáti vydali své
almanachy za rok 2014
Blíží se konec roku, všude se hodnotí, abychom si vytvořili obrázek, co dobrého nám
přinesl, či co nám vzal. Literární klub Petra
Bezruče si takové hodnocení dělá každým rokem. Na listopadové schůzce, která proběhla
ve frýdlantské restauraci Park, si členové rozdali své almanachy, které jsou jakousi vizitkou
jejich práce. Je to vlastně dvacet jedna brožur
o čtyř stech osmdesáti čtyřech stranách. Je to
málo nebo moc? Těžko soudit.
„Jsme rádi, že se členové klubu snaží psát, být
stále lepší a lepší. Některým se třeba psaní nedaří tak, jak by chtěli, ale vše se člověk musí učit.
Chce to trpělivost a hlavně se nenechat odradit,“
řekl čestný předseda literátů Miloslav Oliva.
A co je v almanaších psáno? Verše i próza.
Jaká témata? Básně o lásce, z běžného života,
se zamyšlením se nad obyčejnými věcmi, těšínský dialekt ve verších. V próze pak najdete
zápisky z cest po Austrálii, střípky z Indie, ale i
příběhy z pracovního života psané nářečím; o
životě obyčejného člověka i nevšední historky,
detektivní příběh.

Literární klub ještě během roku vydal dvě
čísla interního časopisu Zrcadlení, který je
tvořen z příspěvků členů klubu. Dále pak sborník k mezinárodnímu setkání literátů při akci
Beskydská lavečka, k listopadovému Dni poezie vyšel almanach Den poezie 2013, 2014 v
Pobeskydí. A ještě jeden dárek si literáti nadělí
na prosincové vánoční schůzce – Beskydský
nástěnný kalendář s kresbami Bedřicha Šimoňáka, doplněný verši členy klubu vždy pro
příslušný měsíc.
Zdá se, že se literátům rok 2014 vydařil, že
se mohou pochválit, to ano, ale nelze usnout
na vavřínech. Musí jít dál ve své tvorbě, vejít
do povědomí občanů Pobeskydí jako spolek
živý, který se snaží tvořit ne do „šuplíku“, ale
pro své přátele, pro veřejnost, pro své potěšení. Snad se jim to i díky štědrým sponzorům
podaří. Vždyť vydávání knih, brožur, pořádání
setkání lidí se stejným zaměřením na literaturu,
jsou jistě finančně nákladnou záležitostí.
Tak hodně síly a tvůrčího elánu do příštího
roku, vážení literáti!
Dajana Zápalková

Členové LKPB se svými almanachy.

„Církevní restituce
a Frýdlant nad Ostravicí“
ADVENTNÍ KONCERT EVY HENYCHOVÉ:
Sobota 13. prosince
od 16 hodin, kaple v Hodoňovicích.
Jste srdečně zváni.

Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
Čtvrtek 11. prosince 2014 od 18:00 hodin
v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí
Daniel Fajfr, předseda ekumenické rady církví ČR, člen týmu, který
jednal s vládou o podobě církevních restitucí.
Petr Fichna, farář katolické církve ve Frýdlantě nad Ostravicí od
roku 2013.
Zdeněk Kogut, šťastný manžel a otec čtyř dětí, od roku 2011 kazatel dvou
Sborů Církve adventistů sedmého dne ve Frýdlantu n/O a ve Frenštátu p/R.
Jiří Valeš, studoval teologii ve Švýcarsku, kde se seznámil s ženou
Nicole, která je z Německa. Od října bydlí ve Frýdlantě, kde je pastorem pro mládež ve sboru Církve bratrské.
Přijďte do nově rekonstruovaného Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí diskutovat v rámci čtvrtého ročníku cyklu besed „Frýdlantských hovorů“
s panem Danielem Fajfrem a představiteli církví v našem městě nejen o církevních restitucích.
VSTUP ZDARMA, rezervace není nutná. Pozvěte své přátele.
Videa z předchozích akcí a více informací na www.frydlantskehovory.cz
Najdete nás i na Facebooku.

Daniel Fajfr
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Za příběhy dobrovolníků
Jsem dobrovolník teprve asi půl roku, ale
i když jsem jen „batole“, mám velkou chuť
psát o prvních „krůčcích“ a objevování svého
nového světa. Ani nevím proč, ale už mnoho
let mě lákalo poznat svět mentálně postižených. Je to řízení osudu, že dcera, s kterou
všechno společně absolvuji, objevila letáček
na kurz dobrovolníka ADRY a sled událostí
už na sebe nenechal dlouho čekat. Strach z
pocitu, že to nezvládnu, vystřídal neskutečný
hřejivý pocit blaha už při prvním setkání v Našem světě s Ondrou, který náhodou postával
u vchodu, podal mi ruku, představil se a do-

volil mi během delšího rozhovoru nahlídnout
do části svého nitra. Můj osud byl zpečetěn,
když jsme s dcerou vstoupily do domečku na
Pstružovské. Obklopilo nás domácké prostředí a upřímné srdce zdejších kluků a holek.
Hned při prvním setkání mě Zdeněk „zatáhl“
na pokoj a ukazoval mi všechny své věci. Roman si zase chtěl jen povídat a vyprávěl mi
svůj dojemný životní příběh. Všichni nás okamžitě přijali mezi sebe a darovali nám pocit,
že mezi ně patříme. Hráli jsme kostky, fotbálek, povídali si o čemkoli. V přístupu k životu,
v názorech, by mohli jít příkladem spoustě lidí.

Přátelství, které vám nabídnou, je na hony
vzdálené dnešním pokřiveným mezilidským
vztahům.
Doufám, že až „povyrostu“ a z batolete se
stanu třeba „předškolákem“, budu pořád psát o
světě, kde se láska snoubí s upřímností, srdečností a dětskou radostí. Psát o čistotě duše, o
vděčnosti, o radosti z tady a teď, z každé maličkosti, z radosti z vaší přítomnosti, z každé
chvíle, kterou jim věnujete, psát o štěstí, dávat
a mnohem, mnohem víc dostávat.
Taťána Kahánková,
dobrovolnice Náš svět Pržno

Frýdlantští smaltéři nečekají na Ježíška!
Každý spolek si před závěrem roku trochu
bilancuje svou činnost a je čas i na hlubší filozofii činnosti. Také frýdlantští smaltéři spojení
ve Výtvarné dílně uměleckého smaltu uvažují, jak dál, i když ještě probíhají poslední akce
roku a jejich definitivní vyhodnocení bude teprve v lednu. Během roku vznikla řada akcí, které
byly podnětem pro další činnost. Připomeňme
třeba projekt s frýdlantskými dětmi Hledáme
talenty, který zaujal školy a je to výborná forma, jak propagovat tradici, šikovnost dětí i kantorů. Mezinárodní dosah měla spolupráce se
skupinou IN SIGNUM na mezinárodním projektu Barevné smalty, jehož výsledky – barevné vany – jsme mohli vidět na dvou výstavách
v Ostravě. Realizace projektu Umění ohně,
kdy se zde ve Frýdlantu setkali čeští zkušení
smaltéři a podělili se o své znalosti s polskými studenty a doktorandy, ale také výbornými

smaltéry-umělci, mělo velký dopad. Jak jsme
již psali, slavnostní vernisáž v Czieszynie byla
v rámci začátku akademického roku, takže se
jí zúčastnila desítka zástupců z vysokých škol
z celého Polska. Výstava dále poputuje, takže
bude šířit originalitu frýdlantského uměleckého
smaltu a jeho tradice, jak to úspěšně začala
již stejnojmenná výstava v Jihlavě. O letošním
15. mezinárodním sympoziu jsme se již zmiňovali několikrát. Podařilo se hlavně díky firmě
Beskyd realizovat i další smaltéřskou výzdobu
ve městě. Během roku se rozšířil počet členů
dílny o další výtvarníky a postupně se prohlubuje i organizační struktura činnosti, provozní
řád dílny a další organizační věci. Vyplývá to
ze skutečnosti, že vlastní provoz dílny si hradí členové spolku a účastníci akcí z vlastních
prostředků, případně grantů, přesto část těchto
prostředků šla ve prospěch podpory smaltéř-

ských tradic. Vznik spolku Email Art a sympozií
vycházel s filozofie, že smalt je jednou z mála
tradic, vedle železářské výroby, kterou se
město může chlubit a navazovat na jeho takřka
dvousetletou historii. Město Frýdlant na to léta
nezapomínalo, což se projevilo v podpoře mezinárodních sympozií, vzniku galerie smaltu,
katalogu a některých dalších akcí, které přesáhly dopadem daleko hranice kraje a státu a
městu udělaly velkou reklamu. Je potěšitelné,
že první listopadová schůzka vedení města,
zástupců VDUS, spolupořadatele sympozií fy
Beskyd, zastoupené panem ředitelem ing. V.
Rojíčkem, ale také vedením Muzea Beskyd,
které připravuje 8. mezinárodní trienále uměleckého smaltu, konkretizovala část úkolů, které je v této oblasti v dalším období nutné udělat
společnými silami.
Karel Bogar

Prosinec 2014

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
ČELADNÁ

D. Kopecký
Autobusy pro 22 - 49 osob - zájezdy,
výlety, návštěvy, svatby, oslavy, kulturní a
sportovní akce, společenské akce i pro
klubyy seniorů a sportovců
Zaváděcí ceník:
minibus 1km - Kč 18,autobus 1km - Kč 23,čekací doba u obou
1hod. - Kč 100,- + DPH

Tel.: 604 806 211
www.kopecky-doprava.cz

daniel.kopecky67@seznam.cz pev. l.: 558 684 296 od 8.00 - 16.00 hod

Pro inzerci volejte 603 249 743

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
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