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Kulturní centrum ve Frýdlantě vstupuje do života
FRÝDLANT – Kulturní centrum Frýdlant
nad Ostravicí má za sebou první tři měsíce provozu od slavnostního otevření 3.
října 2014. Za tu dobu se podařilo zorganizovat několik povedených akcí a představení, dlouho očekávaným počinem bylo
znovuotevření kina.
Promítáme zpravidla celkem osm představení, a to v pátek, sobotu a neděli, v případě
cestopisných přednášek či filmových festivalů i během týdne. Jsme rádi, že se nám daří
nabízet filmy srovnatelné s nabídkou velkých
multiplexů. Do konce roku do kina zavítalo téměř 3000 diváků, kteří zhlédli 68 představení,
pravidelně hrajeme představení pro děti ze

základních a mateřských škol. I u nás se potvrdilo, že dlouhodobě nejúspěšnějším filmem
jsou Tři bratři Zdeňka Svěráka.
Tři klubovny situované v prvním patře Kulturního centra slouží pro setkávání zájmových
spolků a sdružení, pořádání schůzí a tvořivých
dílen pro děti.
Velký sál s kapacitou 490 lidí prozatím rekonstrukcí neprošel, nicméně je pravidelně
využíván k pořádání plesů, divadelních představení a větších koncertů. Veškeré prostory
KC jsou k pronajmutí dle podmínek uvedených na našich webových stránkách.
Kulturní centrum je otevřeno pondělí až
pátek od 8 do 16 hodin. Návštěvníci si mo-

hou zdarma prohlédnout stálou expozici frýdlantského rodáka Ferdiše Duši či expozici
umělecké litiny a smaltu umístěné v přízemí
KC. Předprodej vstupenek je v pracovní dny
zajištěn v Beskydském informačním centru ve vstupním vestibulu nebo v kanceláři v prvním patře, mimo pracovní dobu a o
víkendech pak hodinu před představením
v šatně v přízemí. Vstupenky lze také rezervovat telefonicky nebo mailem prostřednictvím kontaktů uvedených na webových
stránkách www.kcfno.cz, kde také naleznete program kina a akcí Kulturního centra,
které budeme pravidelně zveřejňovat i v Mikroregionu F-B.

Laši vítali nový rok na Monte Čupelu
BESKYDY – Podle tradice již šestým
rokem pronášel lašský král Zdeňa Viluš
I., zvaný Chrabry (Krulikovsky), novoroční
projev všem Lachům světa v pravé poledne na Silvestra na nejvyšším kopci Metylovické hůrky – na Čupku – zvané též
– Lašský Říp.
„Něsky zme tež tu, že nam třa rekapitulacyju roka stareho jaksy zrobiť. Hromadu předsevzeti zme uspješně promjenili v skutky,“ začal
lašský král svoji řeč a vyjmenoval akce Království lašského pořádané během roku 2014 na
posílení těla i ducha.
Se starým rokem se na improvizovaném
podiu, kde stála nejen královská družina se
zástavami, ale i starostové obce Bašky a Metylovic, zástupkyně Čendaspolku a T. O. Čupek, rozloučil Zdeňa Viluš I. „po našemu – pivkem a čistu poctivu palenu z našych palarni“.
Poté zazněla v jeho podání i všech zúčastněných Lachů (bylo jich asi na sedm stovek)
lašská hymna, bylo pravé poledne – „a to je
čas, kej třa do noveho roku smělo pohleděť,“
oznámil král. Nejdříve pozdravil všechny Lachy
celého světa i na vzdálených ostrovech Samoa
v Pacifiku, kde už vlastně nový rok přivítali.

slovo starostky

„Solidarnosť nam všeckym v zemjach europejskych třa. Něsmime spolihať enem na ty druhé.
Pokupje držeť spolem, ľubiť svoju zem, svojich

bližnich a něněchať se nikym ohlupovať a rozeštvavať! – pronesl lašský král ke shromážděným
a připil „fajnym ľašským liguerem s tatarčokem,“
popřál štěstí, zdraví a Boží požehnání všem.
Na Čupku se ještě zpívalo, lidé se občerstvovali svařeným vínem i slivovicí, bramborovými placky, fazolačkou i domácími řízky.
Kolem třinácté hodiny se pomalu začali
všichni rozcházet do svých stran – Metylovic, Pržna, Frýdlantu, Hodoňovic, ale třeba i
Havířova, Frýdku. Mnozí sešli do hostince U
Čendy, kde zábava na sále pokračovala. Hráli
zde „hoši od Studny“, a tak se lidé bavili, tancovali, občerstvovali do setmění. Přáli si veselého Silvestra i klidný nový rok 2015. Tak ať se
vydaří!
Dajana Zápalková

Vstoupili jsme do nového roku, jaký bude?
Po často hektickém zakončení starého roku vstupujeme
do toho nového. Přivítali jsme ho, jak se patří – nešetřili jsme
ohněm, světly a dobrou náladou – jsem tedy přesvědčena, že
nás čeká rok dobrý. Novoroční období je odnepaměti časem
bilancování toho starého roku a přemýšlení nad tím, jaký bude
ten nový. Vzpomínáme na to, co dobrého jsme prožili v uplynulém roce, a přemýšlíme, co udělat pro to, aby byl ten další
pro nás naplněn zdravím, pokojem, štěstím a úspěchy. Sama
vím, že nový rok je často jediným momentem v roce, kdy se
dovedeme rozhodnout i pro odvážné změny. Ty pak prověří
jak správnost volby, tak sílu naší vůle dostát závazku. Dovolte mi, abych i já využila této tradice a společně s vámi se v krátkosti ohlédla zpět nyní již za minulým rokem v našem městě.
Každému z nás se uplynulý rok jeví jinak. Osobně vnímám, že byl pro naše město rokem přínosným a společně jej hodnotíme velmi pozitivně. Nesl se ve znamení významných
a rozsáhlých stavebních prací. Podstatnou změnou prošly některé veřejné komunikace a
realizována byla i řada náročných rekonstrukcí stávajících stavebních objektů, z nichž nejvýznamnější je zateplení a výměna oken v ZŠ T. G. Masaryka.
Asi nejvíc sledovanou událostí loňského roku bylo znovuotevření nově zrekonstruovaného
kulturního domu, který se ihned stal očekávaným centrem kultury. Za vše hovoří zcela vyprodaný koncert Jarka Nohavici, úspěšné divadelní představení s Karlem Rodenem nebo spokojení
diváci na show Jana Krause. Dočkali jsme se také kina, z něhož mají radost diváci všech věkových kategorií. Zimní sezóna se ponese opět ve znamení plesů, bálů a společenských večírků.
Letos očekáváme další rozvoj, byť v menším rozsahu. Nový rok s sebou přinese nové
programové období s výzvami s možností čerpání dotací. Abychom je mohli využít, je třeba
vyhotovit studie a příslušné dokumentace a mít připraveny projekty pro jejich realizaci. Zcela
nezbytné je i zpracování velmi důležitého dokumentu Strategického plánu rozvoje města na
období cca 15 let. Předpokládám zapojení odborníků i široké veřejnosti a všech vás, komu
záleží na budoucím rozvoji našeho města.
Naším největším a nejdůležitějším novoročním předsevzetím je udělat vše proto, abychom opět Frýdlant nad Ostravicí posunuli ve všech oblastech vpřed a udrželi standard
moderního města, na jaký jsme zvyklí.
Dovolte mi, abych vám tímto upřímně popřála šťastný nový rok, plný zdraví, radosti, lásky
a úspěchů!
Helena Pešatová, starostka města

Zasedání slovensko-české mezivládní komise
pro přeshraniční spolupráci v Terchovej
Zimní číslo novin Beskydy tourist info
nabízí kompletní informace z Beskyd
BESKYDY – Zima se vším všudy na
přelomu roku konečně přišla, takže pokud
plánujete vyrazit na lyže, běžky, či nějaký
zimní výlet v Beskydech, přijďte si do Beskydského informačního centra pro zimní
vydání oblíbených turistických novin Beskydy tourist info, které nabízí kompletní
turistické informace od Jablunkovska po
Valašsko.
Zimní číslo je jako tradičně nabito spoustou
užitečných informací, nabídne vám přehled
lyžařských areálů, běžeckých tras, kulturních
a sportovních zařízení, jízdní řády skibusů, kalendář akcí či rozhovor s náčelníkem Horské
služby Ing. Radimem Pavlicou, který přiblíží

práci horské služby. Současně vám noviny
přinesou informace o kartě návštěvníka Beskydy Card, díky níž můžete získat spoustu
výhod (www.beskydycard.cz).
Noviny vyšly v nákladu 20.000 ks a na jejich vydání spolupracovaly tři subjekty: Beskydské informační centrum Frýdek-Místek,
p.o., Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. a Regionální rada
rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.
Jako obvykle jsou k dostání zdarma v turistických informačních centrech v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, ve vybraných ubytovacích zařízeních a střediscích a na turisticky
zajímavých místech v Beskydech.

BESKYDY – Ještě před koncem roku ve
slovenské obci Terchová zasedala slovensko-česká mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, které se účastnili zástupci Ministerstva

pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zahraničních
věcí ČR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupci krajů, euroregionů a
další hosté. Nejvýznamnějším hostem komise
byla její excelence paní velvyslankyně České
republiky na Slovensku paní Lívie Klausová.
Jednání komise svolal a řídil státní tajemník
Ministerstva vnitra Slovenské republiky a předseda slovenské části komise pan Jozef Buček.
Jako předsedkyně české části komise se jednání účastnila I. náměstkyně ministryně pro regionální rozvoj MMR ČR paní Klára Dostálová.
V rámci jednání komise proběhla také prezentace Euroregionu Beskydy. Manažerka Dagmar Valášková představila úspěšně realizované
projekty, zaměřené na vzdělávání, uchovávání
kulturních tradic a rozvoj cestovního ruchu.
Účastníci se mimo jiné prostřednictvím multimediální prezentace seznámili s výstupy projektů
„GOOO! Euroregion Beskydy“ a „Slyšíme a
vnímáme Euroregion Beskydy“. Předsedkyně
Regionu Beskydy a prezidentka Euroregionu
Beskydy Eva Richtrová závěrem poděkovala za

aktivní spolupráci primátorovi města Turzovka,
který se na realizaci prezentovaných projektů
podílel. V průběhu neformálního rozhovoru pozvala paní Richtrová její excelenci paní velvyslankyni k návštěvě regionu a předala jí fotopublikaci Kouzelné Beskydy autora Petra Šiguta.

Lívie Klausová s Evou Richtrovou.
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Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
oznamuje občanům, že platby za
- místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- místní poplatek ze psů
bude možné z technických důvodů přijímat na pokladně až od středy 21. 1. 2015

Upozornění ministerstva podnikatelům
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)
upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových
společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci. Uvedený typ nabídek podnikatelům
může vést k mylnému názoru, že se jedná o další
zákonem stanovený poplatek, což není pravda.
Na MPO se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od
různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého
registru nebo evidence, tedy činnost provedení
zápisu za poplatek. Žádná takováto zákonem

stanovená povinnost neexistuje. V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností a z tohoto důvodu na ni lidé nemusí v žádném ohledu reagovat.
MPO upozorňuje české podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího
se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento
správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do
živnostenského rejstříku není zpoplatněno!
IS

Vyberte pro své dítě „Komeňák“
• Jsme škola s devadesátiletou tradicí!
• Nabízíme příjemné prostředí a rodinnou
atmosféru!
• Pracujeme podle školního vzdělávacího
programu „Škola zdravého těla a rozumu“.
Zaměřujeme se na:
- rozvoj matematického a technického myšlení
- sportovní výchovu
- jazykovou výuku
• Spolupracujeme s Beskydskou šachovou
školou.
• Vyučujeme specifické předměty „Figurková školička“ a Anglický jazyk od 1. ročníku,
Pohybové hry, Komunikační výchova, Finanční matematika, Konverzace v AJ v 9.
ročníku s rodilým mluvčím.
• Nekrátíme počet hodin českého jazyka a
matematiky.
• Učíme moderní písmo „Comenia script“.
• Organizujeme celoškolní akce spojující 1. a

2. stupeň (Den Země, jarmark, Den naruby, Olympiáda dovedností a znalostí).
• Vysíláme děti na adaptační pobyty v 1. a
6. ročníku.
• Připravujeme lyžařské výcviky v 1. a 7. ročníku, organizujeme plavecký výcvik.
• Poskytujeme širokou nabídku odpoledních
aktivit.
• Žáci na webu školy píší školní časopis.
• Vyjíždíme do zahraničí a za praxí do výrobních podniků.
• Školní družina je pro vaše děti k dispozici
od 6.00 do 16.30 h.
Přijďte se podívat 8. 1. 2015 na Den otevřených dveří nebo individuálně kdykoli jindy.
Seznamte se se školou prostřednictvím webových stránek www.zskomenskehofno.cz.
Zároveň zveme předškoláky k zápisu s „Večerníčkem“ ve čtvrtek 5. 2. 2015 od 13.00 – 17.00 h.
Mgr. Petr Novotný, ředitel školy

Frýdlant nad Ostravicí

Ve Frýdlantě schválili rozpočet na rok 2015
Hlavním bodem 2. zasedání zastupitelstva
města Frýdlantu nad Ostravicí, konaného 11.
12. 2014, bylo hlasování o rozpočtu, který jeho
členové přijali. Rozpočet na rok 2015 počítá
s příjmy ve výši 149 248,4 tis. Kč a výdaji ve
výši 152 499,3 tis. Kč. Financování příjmy ve
výši 3 570 tis. Kč a financování výdaje ve výši
319,1 tis. Kč. Celkem (Příjmy – Výdaje = 0.)
Pro srovnání pro rok 2014byl schválen rozpočet v prosinci 2013 ve výši 145 819 tis. Kč a
výdaji ve výši 162 234,9 tis. Kč, financování ve
výši 16 415,99 tis. Kč.
Nejvyšší hodnotu příjmů roku 2015 tvoří daňové příjmy ve výši 107 195 tis. Kč.
Běžné výdaje jsou rozpočtovány ve výši
125 221,3 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 27
278 tis. Kč.
Kapitálové výdaje představují náklady na
akci Rekonstrukci mostu 24b – M2 Lubno ve
výši 2 000 tis. Kč, dále se počítá s výstavbou

vodovodu od závodu BESKYD přes ul. SNP
na Novou Dědinu před vodní tok Čeladenka,
realizace vodovodního řadu rozdělena na pět
etap vzhledem ke svému územnímu rozsahu
i finančním nákladům, v roce 2015 se počítá
s částkou 5 000 tis. Kč., další akcí je postupná
realizace rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ
T. G. Masaryka, Frýdlant n. O., předpokládá
se vysoutěžit realizaci celé akce s dobou realizace v průběhu 3 let, v roce 2015 se počítá
s částkou 3 000 tis. Kč. Další investiční akcí je
Rekonstrukce domova – Humanizace domova pro seniory Frýdlant n. O., stavební úpravy
objektu Střediska sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí začnou v roce 2015, měly
by být také realizovány. Město se zavázalo
projekt předfinancovat. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je ve výši 24 837,6 tis. Kč.
Dále zastupitelstvo města schválilo obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Sazba místního poplatku pro rok 2015
se nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce
2014 a činí 700 Kč za osobu. Poplatek je splatný
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
31. 3. a do 30. 9., poplatek za stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická
osoba, je splatný jednorázově nejpozději do 31.
5. příslušného kalendářního roku. Úlevy a osvobození od placení poplatku zůstaly zachovány
jako v roce 2014. Připomínáme poplatníkům, že
nebudou rozesílány složenky, platbu lze provést
bezhotovostně převodem na účet města nebo
v hotovosti na pokladně Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Veškeré informace o platbě
poplatku získáte na finančním odboru Městského
úřadu Frýdlant n. O. u správce poplatku.
Finanční odbor MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Vánoce, Vánoce přicházely…
Přestože prosincové adventní dny neoplývaly zrovna typickým zimním počasím, naše školní
akce v ZŠ TGM Vánocemi dýchaly na každém
kroku. Exkurze do nově otevřeného Světa techniky v Dolních Vítkovicích, účast na Mikulášském rozjímání, tradiční koledování Malé chasy
a chasičky, Vánoce na dědině v rožnovském
skanzenu, vánoční dílny i besídky, besedy na
téma Vánoce. Děti na prvním i druhém stupni
si tento čas mohly skutečně užít a naladit se tak
na období nejkrásnějších svátků v roce.
V celé spleti těchto počinů se stal jakýmsi vyvrcholením projekt 1. stupně s názvem Vánoční
zpívání, který se uskutečnil v pátek 19. 12. před
odchodem žáků na prázdniny. Místem konání
byl náš historický chrám sv. Bartoloměje, za jehož zpřístupnění a umožnění této krásné akce
moc děkujeme panu faráři, otci P. Fichnovi.
Za doprovodu hry na varhany našeho talentovaného žáka ze čtvrté třídy Filipa Kobělky
zazpívaly děti vánoční koledy a vyslechly i pár
slov k vánočnímu zamyšlení. Atmosféra tohoto

zážitku se jistě vryla
do dětských dušiček a
kluci i holky odcházeli
domů nejen správně
vánočně naladěni, ale
rovněž obohacení o
znalost nejznámějších
lidových koled.
To vše jsou však už
jen vzpomínky. Začal
nový rok 2015 a ten
s sebou přináší hned
v úvodu přivítání se
s novými budoucími
žáky školy. Pokud se
Talentovaný Filip Kobělka doprovází spolužáky ze ZŠ TGM
stále ještě rozhodujena Vánočním zpívání v chrámu sv. Bartoloměje.
te, kam zapsat svého
si pro ně připravili i pestrý program.
potomka, pak neváhejte navštívit naši školní
Zápis žáků do 1. tříd se uskuteční v ZŠ T. G.
budovu v úterý 13. ledna, kdy se v ZŠ TGM
koná Den otevřených dveří. Děti z mateřské Masaryka tentokrát ve čtvrtek 5. února v době od
13 do 17 hodin. Bližší informace v příštím čísle
školky si naši školu byly prohlédnout už v prosinci. A nebyla to jen prohlídka, starší spolužáci Mikroregionu a na webových stránkách školy. lg

Návštěva Základní školy TGM ve Frýdlantě

Kdo by dnes ráno tajně pozoroval naše děti
z MŠ TGM třída Pastelka, viděl by je rychle
uklízet hračky. To paní uč. Nikolka je pobízela:
„Děti, už je čas, jdeme se převlékat do šatny a
nezapomeňte si vzít s sebou papučky.“ Kdeže
to děti jdou? No přece na návštěvu do ZŠ, kde
byly pozvány žáky z pátých tříd a jejími pedagogy. Vždyť za dva měsíce půjdou k zápisu do
I. třídy. Je tedy nejvyšší čas prozkoumat nové
prostředí a vědět „do čeho půjdou“.

V ZŠ nás přivítala paní zástupkyně Mgr. Karla Šigutová a už děti čekalo jedno překvapení za
druhým. Otevřely se dveře a usměvavá paní učitelka nás zvala do skutečné školní třídy. Každý žák
navštívené páté třídy si vzal na starost jednoho
„školkáče“ a už je vedli k lavicím, kde naše děti z
MŠ musely předvést své dovednosti. Jejich noví
starší kamarádi jim v tom vydatně pomáhali, především trpělivě vysvětlovali, co mají dělat. Takže
děti si vyzkoušely číst podle obrázků, procvičily si

Děti z MŠ hostí žáci ZŠ TGM.

na pracovním listu matematiku – počítání do deseti, pečlivě obtahovaly předtištěný obrázek, aby
ukázaly, jestli správně drží tužku, stavěly si z kostek. Změnu činnosti vždy oznamoval zvoneček, na
který zacinkala paní učitelka. Nápad, že se o naše
předškoláky budou starat samotní žáci, byl k nezaplacení. Bylo až dojemné sledovat, jak pěkně
se starší děti chovají k dětem z MŠ. Kolik je v nich
najednou trpělivosti, klidu a ochoty poradit. Ze třídy
jsme odcházeli bránou, kterou nám ze svých rukou vytvořili žáci a přešli do vedlejší třídy.
Opět nás mile přivítala paní učitelkou se svými
svěřenci. Než jsme se nadáli, naše děti si rychle
rozebrali školáci a začali společně vytvářet zajímavé výrobky – korále z barevných těstovin,
šnečka z bonbonu. Všechno, co si děti vytvořily,
si mohly odnést. Nakonec jsme navštívili školní
družinu, kde nás přivítal pan učitel a společně
s ním plno čertíků, andělů a dokonce i Mikuláš.
Tentokrát si naše děti vybraly, s kým si chtějí jít
zacvičit do vedlejší herny. Jestli to bude čert, anděl nebo Mikuláš, záleželo jen na jejich odvaze.
Při všech těchto činnostech čas tak rychle plynul,
že děti se jen nerady loučily se svými novými
kamarády. Jestli se to našim dětem líbilo? Posuďte sami. Náš Matěj něco šeptal své mamince
do ucha, když si pro něj odpoledne přišla. Ta se
smála a ptala se: „To se ti ta holčička opravdu
tolik líbila a dal jsi jí tu pusu?“ Jen jsem viděla
červené Matějovy tváře a mamince odpověděl:
„Nedal, já jsem se moc styděl, ale bylo tam fajn.“
Děkujeme všem ze ZŠ TGM, kteří se podíleli
na organizaci této povedené akce. Bylo velmi
příjemné sledovat, jak se děti věnují dětem.
Paní učitelky z MŠ TGM třída Pastelka

Projekt studentů oceněn 1. místem

Hodně práce, hodně legrace a hodně zlámaných pastelek! Žáci 2. ročníku čtyřletého
Gymnázia ve Frýdlantě nad Ostravicí v čele s Kristiánem Burešem, Lucií Brusovou a Veronikou Handlířovou se zúčastnili soutěže Vytvoř si svůj vlastní komiks, aneb Dotkni se 20.
století. Tato soutěž byla vyhlášena Národním muzeem v Praze v srpnu 2014 a studenti si
z Prahy přivezli kromě 1. místa i zvláštní ocenění poroty za celkové výtvarné zpracování.
Náš projekt, skládající se z 32 historických událostí, byl nejmonumentálnějším dílem celé
soutěže a jeho obsahem byly události českých dějin 20. století, které utkvěly celému českému národu v paměti nebo jej proslavily v zahraničí. Čtyřmetrová práce zahrnovala např.:
první vojenskou přehlídku nového porevolučního prezidenta Václava Havla v krátkých kalhotách – českým národem přezdívané „havlovky“, nebo bývalého generálního tajemníka
SSSR Leonida Iljiče Brežněva a jeho památnou větu: „Eto vaše dielo…“.
Většinu dějinných momentů jsme nezažili na vlastní kůži, a proto bylo velmi zajímavé
hledat cestu k výtvarnému vyjádření. Naše fantazie musela zkrátka pracovat na sto procent.
Projekt byl tvořen především v hodinách českého jazyka s pomocí vyučujících dějepisu
a výtvarné výchovy. Bylo interesantní poslouchat naše profesory, jakožto pamětníky, kteří
vzpomínají na dobu minulou.
Rádi bychom poděkovali všem pedagogům, u nichž jsme mohli čerpat podporu a inspiraci. Na závěr také děkujeme naší paní ředitelce, ing. Petře Schwarzové, která umožňuje
studentům angažovat se v mnoha zajímavých projektech, čímž nejen rozšiřuje jejich obzory
do budoucího života, ale zároveň také zvyšuje prestiž naší školy.
Studenti 2.B
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Frýdlant nad Ostravicí

I v Komeňáku vládla vánoční nálada

Předplavecká příprava dětí z MŠ Janáčkova
„Plavání, plavání, všechny smutky zahání,
plavání, plavání je lék“, tak to by si mohly zpívat
děti při vodních radovánkách na frenštátském
krytém bazénu a pozměnit tak text jedné známé
písničky. Toto mě vyvstane na mysli vždy, když
je vidím radovat se ve vodě. Abyste tomu rozuměli. Jedná se o předplaveckou přípravu předškolních dětí MŠ Janáčkova. Tak jako v každém
školním roce měli rodiče možnost přihlásit své
ratolesti do kurzu předplavecké přípravy.
Přihlásilo se 43 dětí, aby se jim celkově 10
hodin věnovaly instruktorky plavání. Že se toto
všechno děje formou her, netřeba zdůrazňo-

Celý listopad žáci základní školy Komenského žili přípravami na Vánoce. V každé třídě se
vyrábělo, malovalo, tvořilo, všichni se připravovali na blížící se jarmark. A už je to tady. Ve
čtvrtek 4. prosince, jen co se setmělo, se nádvoří školy rozzářilo mnoha světly, světélky a
dočasně proměnilo ve vánoční tržiště.
Děti s nadšením prodávaly své výrobky a oči
jim zářily radostí. Vánoční atmosféru podtrhlo

vystoupení Pavla Býmy, folklorního souboru
Lašánek a žáků druhého stupně. Nechybělo ani
občerstvení U Čerta, o které se přičinili dobrovolníci z řad rodičů. A kdo by neznal pohádku Mrazík? Žáci 6. A se v pátek 5. prosince proměnili v
nejrůznější pohádkové postavy a své spolužáky
z prvního stupně zavedli do mrazivého světa této
klasické pohádky. V dalších dnech svým představením potěšili rodiče a děti z mateřských škol.

Hasiči a dopravní nehody

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant
nad Ostravicí obdržela v prosinci od Moravskoslezského kraje dar v podobě nového hydraulického vyprošťovacího zařízení HOLMATRO.
Moravskoslezský kraj koncepčně doplňuje nebo
obměňuje vybavení jednotek dobrovolných hasičů a poslední dva roky se zaměřil také na jednotky, které jsou předurčeny pro řešení zásahů
u dopravních nehod. Za dva roky kraj daroval
městu Frýdlant nad Ostravicí prostředky, které
hasiči používají při zásazích u dopravních nehod, v hodnotě převyšující 500 tisíc korun.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí je jedna z 27 jednotek dobrovolných hasičů, která je v Moravskoslezském
kraji předurčena pro řešení zásahů u dopravních nehod. Co to pro frýdlantské hasiče znamená? Vyjíždějí na žádost operačního střediska a pokrývají rozsáhlé území, a to od začátku
Frýdku-Místku na silnici I/56 nebo k hranicím
Slovenska. Při zásahu spolupracují s profesionální jednotkou z Hasičského záchranného
sboru Frýdek-Místek, zdravotnickou záchrannou službou, policií a dobrovolnými jednotkami
hasičů, které jsou povolány k zásahu.
Tato předurčenost neznamená jen zásahy,
ale také několik desítek hodin školení, ať už

teorie nebo praxe. Díky ochotě autovrakoviště,
sídlícího ve Frýdlantě n. O., máme po dohodě
k dispozici vozidla, na kterých můžeme trénovat postupy vyprošťování a práci s vyprošťovacím zařízením. Tento trénink děláme společně
s profesionálními hasiči nebo sami. K dopravním nehodám často dojedeme jako první složka
integrovaného záchranného systému, takže
musíme být připraveni i po stránce zdravotnické. Každý rok podstupujeme školení v rámci poskytování první pomoci pod dohledem lékařů a
záchranářů ze zdravotnické záchranné služby,
seznamujeme se s vybavením sanitky a s použitím různých přístrojů. Samozřejmostí u všech
školení je výměna zkušeností, rozbory zásahů a
návrhy na zlepšení spolupráce u nich.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Frýdlant nad Ostravicí k listopadu 2014 zasahovala u 28 dopravních nehod a 7krát u úniků
ropných produktů z vozidel. Dále řešila 40
technických pomocí, 24 požárů a 4 události,
které byly vyhodnoceny jako planý poplach.
Díky vynikající přípravě členů naší jednotky
a její vybavenosti jsou frýdlantští hasiči všude
tam, kde je třeba co nejrychleji a nejúčinněji
odborně pomoci při záchraně zdraví a životů
našich spoluobčanů.

Služební psi v naší MŠ Janáčkova

Jako každým školním rokem jsme dětem
umožnili zhlédnout přednášku s ukázkou výcviku služebních psů.
Přednášku vedl p. Duží, který s těmito služebními psy pracuje jako psovod na letišti v
Mošnově. Práci se psy se věnuje už delší čas a
tak se dá říct, že je odborníkem ve svém oboru.
Děti se zájmem sledovaly, jak výcvik psa probíhá, jak pes reaguje na pokyny svého cvičitele. Dozvěděly se, jakou péči a disciplínu pes

potřebuje. Podobně jako člověk i zvířata potřebují pochvalu, odměnu a lásku svého cvičitele.
Psovod dětem vysvětlil, jak je důležitá činnost,
kterou pes provádí. Pomáhá s jistotou vyhledávat omamné látky, výbušniny, a tak předchází
nebezpečí před různými delikventy. Poděkování patří p. Dužímu, že přijal pozvání do naší MŠ.
Ukázka práce se služebními psy byla zajímavá
a dětem se moc líbila.
Yvetta Petrová, uč. MŠ Janáčkova

Leden 2015

vat. Děti při první hodině ukázaly, do jaké míry
jsou s vodou kamarádi, a na tom se odvíjela
další výuka. Nejprve si hrály v dětském bazénu
a potom se šly za pomocí molitanových pásů a
kruhů na rukou seznámit s bazénem velkým.
Zpočátku tu panovala trochu nervozita, jestli
jsou tyto zvláštní pomůcky spolehlivé a unesou
je na vodě. Po zjištění, že se není čeho bát,
začaly ty pravé hrátky. Plaváčci se zde naučili
nejprve foukat do vody, potápět se, podplouvat
desky, plavat na zádech i břiše za pomocí destiček pod vedením instruktorek. Je pravda, že
se našly také děti, které potřebovaly větší trpěli-

vost a pochopení pro překonání strachu z vody.
Vhodnou motivací a názorným příkladem se to
většinou povedlo. Když už bylo pobytu ve vodě
dost, ohřáli se malí plavci na chvíli v sauně. Je
pozitivní, že se děti seznamují nejen s vodou,
ale také si upevňují své návyky při sprchování, či oblékání. Učí se spoléhat sami na sebe a
pomoci kamarádovi, když je potřeba. Vedle odvahy a samostatnosti se u dětí upevňuje také
takt a ohleduplnost. Takže: „Plavání, plavání,
všechny smutky zahání, plavání, plavání je lék“
Jana Popelářová, MŠ T. G. M.
(odloučené pracoviště MŠ Janáčkova)
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Leden 2015
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vstupujeme společně do roku 2015. Chtěl bych vám všem i vašim blízkým popřát, abyste
do nového roku vstoupili tou správnou nohou, také hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních
úspěchů. Nechci hodnotit celý uplynulý rok, protože byl rokem volebním, kdy jste si zvolili nové
zastupitelstvo a práci minulých zastupitelů jste si už zhodnotili, a věřím, že to bylo hodnocení pozitivní. Jen krátce bych připomenul poslední dva měsíce roku 2014, kdy se novému zastupitelstvu
podařilo dotáhnout do konce výběrové řízení na dodávku kompostérů, štěpkovače a nakládače
na obecní traktor. Také jsme úspěšně dokončili výběrové řízení na dodavatele stavby „Zateplení
a výměna zdroje tepla v mateřské škole. Ke konci prosince byla stavba předána dodavateli a
byly započaty stavební práce. Chtěli bychom poprosit za trpělivost během této stavby, kdy bude
omezeno parkování u školky a také může dojít k zvýšené hladině hluku a případnému znečištění
vozovky. Věříme, že toto omezení bude jen na nezbytně nutnou dobu. Veškeré práce by měly být
ukončeny do konce března 2015. Obě tyto akce jsou dotovány z Operačního programu Životního
prostředí. Prodloužili jsme veřejné osvětlení až k hranici hřbitova, které umožňuje neomezenou
návštěvu hřbitova i po setmění. Na prosincovém veřejném zasedání zastupitelstva byla schválena vyhláška o odpadech, kde bylo podle novely zákona o odpadech zapracováno nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem rostlinného původu. Z tohoto důvodu byly pořízeny domovní
kompostéry pro likvidaci domovního BRO a štěpkovač pro likvidací větví z ořezu stromů apod.
Jako sběrné místo bude vyhrazen prostor u kravína, kde mohou občané tyto větve ukládat a
následně budou zdarma seštěpkovány. V případě většího množství je možné štěpkovač přistavit
až k nemovitostem občanů, kde bude štěpkování provedeno. Vzniklá štěpka bude použita pro
obsyp záhonů, keřů a stromů na obecních plochách, případně si ji ponechají občané pro své
osobní využití. Také byla novou vyhláškou určena stanoviště sběrných nádob pro hromadný sběr
komunálního odpadu. Také děkuji vám všem, kteří třídíte poctivě odpad, díky čemuž se umísťujeme na předních příčkách v soutěži „O keramickou popelnici“. Po vítězství v roce 2013 jsme minulý
rok obsadili hezké druhé místo v kategorii malých obcí Moravskoslezského kraje. Také kulturní
výbor při obecním úřadu nezůstal v pozadí. V listopadu jsme přivítali devět nových občánků a za
celý letošní rok je to celkem šestnáct. Uspořádali vystoupení skupiny Flair, společně se scholou
Rosnička zorganizovali akci „Česko zpívá koledy“ a také 11. ročník vánočního koncertu, přispěli na mikulášskou besídku. Velký dík patří vedoucím scholy Rosnička manželům Tesrčíkovým
za spolupráci s kulturním výborem. V prvních měsících nového roku čeká zastupitele příprava
nového rozpočtu, který bychom měli schválit na březnovém veřejném zastupitelstvu. Určitě to
nebude úkol lehký, aby nasměrovali tak malý objem financí, jaký skýtá obecní rozpočet, tam, kde
budou nejvíce prospěšné nám všem. Také nás čekají práce na probíhajícím územním plánu obce,
zahájených pozemkových úpravách, odvodnění komunikace u hřbitova a také je stále prioritou
sehnat finance na vybudování nového chodníku nad školkou. Věřím, že se nám to v co nejkratší
době podaří a budou se nejen naše děti při procházkách se školkou, ale i my při chůzi podél této
krajské komunikace, cítit bezpečněji. Je toho hodně, co bychom ještě v naší obci chtěli vybudovat a zkrášlit. Bude to vyžadovat mnoho práce, ochoty a také trpělivosti, toleranci a především
spolupráci s vámi občany. Nakonec bych chtěl poděkovat všem občanům, firmám za pomoc a
spolupráci s obcí. Také připomínám, že dveře na obecní úřad jsou vám vždy otevřené, ať potřebujete radu, nebo máte různé náměty či připomínky pro práci zastupitelů. Věřím, že si v letošním
roce také najdeme čas na další společné setkávání.
Zdeněk Kubala, starosta

jubilea
Oslavenci v měsíci lednu
Mynář Milan 84 let
Smelíková Ludmila 81 let
Svobodová Dáša 70 let
Oslavencům přejeme hodně štěstí, elánu
a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinou pohodu.

Plesy ve Lhotce
16. ledna, sál obecního domu
Hasičský bál
7. února, sál obecního domu
TJ Sokol a Klub žen
13. února, restaurace U Fandy
Elektrikářský ples
14. února, sál obecního domu
Dětský karneval

Trocha statistiky k 16. 12. 2014
Počet obyvatel:
534
Z toho cizinců s trvalým pobytem:
4
cizinců s pobytem v rámci EU:
1
Ženy:
260
Muži:
274
Průměrný věk obyvatel Lhotky je:
40,17 let
Úmrtí:
2
Narozených dětí rodičům s trvalým pobytem: 11
Odstěhovaní:
30
Přihlášeni k trvalému pobytu:
20

Lhotka

I ve Lhotce zněly koledy

Také Lhotka se připojila 10. prosince k celorepublikové akci Deníku „Česko zpívá koledy“.
U kaple Navštívení Panny Marie se v mrazivém
počasí sešla více než stovka lhoteckých občanů – zpěváků. Jádro tvořil církevní pěvecký
kroužek Schola Rosnička, který vedou manželé Lenka a Jiří Tesarčíkovi. Ti se také výrazně
podíleli na organizování této akce spolu se členy folklorního souboru Pilky a obecním úřadem.
Vlezlou zimu pomáhaly zahánět připravené
horké nápoje pro děti i dospělé. Zvon na věži
oznámil osmnáctou hodinu a centrem obce se
rozezněly koledy. Sice všem známé, ale pro
osvěžení paměti pomáhaly rozmnožené kompletní texty koled. Akce netrvala dlouho, protože v mrazivém počasí to k dlouhému pobytu
nelákalo, ale i tak se setkala s velkým ohlasem.
Na příští rok se možná na zimu připravíme lépe
a pak se zpívání protáhne.

Mikuláš byl letos U Fandy
Tradiční mikulášská besídka se letos ve Lhotce nekonala jako
v minulých letech v hostinci Pod Ořechem, ale v sále penzionu
U Fandy. Organizace se chopila Lucie Závodná spolu s dalšími
lhoteckými maminkami. Sehnaly dárky pro děti, zajistily Mikuláše, čerta i anděla, a tak se v pátek 5. prosince mohly děti v doprovodu rodičů a prarodičů vydat na besídku.
Dorazilo sedm desítek dětí nejrůznějšího věku a čekání na
příchod Mikuláše si krátily různými soutěžemi, za které byly odměněny drobnými sladkostmi. Výbornou atmosféru vhodně doplňoval diskžokej. Mikuláš si dával trochu načas, možná hledal
to nové místo besídky, ale pak už nastal ten očekávaný okamžik
a objevil se ve dveřích se svým nebeským i pekelným doprovodem. Jak už to na mikulášských besídkách bývá, dárek bylo
třeba si zasloužit. Podle věku to byla krátká básnička, úryvek
písničky, nebo u těch větších, protože to bylo ve Lhotce, taky i
perfektně zazpívaná lidová písnička. Atmosféra a nálada v sále
byla výborná, děti se bavily a pohled do jejich rozzářených očí
určitě hřál i rodiče a prarodiče. A s besídkou U Fandy byl spokojený i Mikuláš, a tak určitě dorazí i příští rok.

Pilky reprezentovaly Lhotku

Program Vánočního jarmarku na zámku
ve Frýdku-Místku obohatil svým vystoupením
folklorní soubor Pilky ze Lhotky. Jeho členové
se představili v Rytířském sále celkem čtyřikrát
během druhé adventní neděle 7. prosince.
Za doprovodu cimbálové muziky Jana Pustky z Kozlovic a s vydatnou pomocí osmičky

mladých lhoteckých děvčat a chlapců předvedli velmi pěkně připravené půlhodinové vánoční
pásmo. I přesto, že většina členů souboru je
už v důchodovém věku, podali všichni nadšený výkon a odměnou jim byl bouřlivý potlesk
zcela zaplněného sálu a také po vystoupení
obdivná slova za předvedený výkon v kontextu

„s křížky na zádech“. To, že frýdecký vánoční jarmark nebyly jen stánky a nákupy, ale že
si spousta návštěvníků odnesla i velmi pěkný
kulturní zážitek, je zásluha všech účinkujících
a Lhotka se tím nejlepším způsobem zapsala
do paměti dalších lidí. A za tu výbornou reprezentaci obce díky.

Oprava z článku
„Lhotku řídí nové zastupitelstvo“
otisknutého v prosincovém vydání Mikroregionu, v němž bylo uvedeno, že odstupující
starostka vedla obec 12 let. Paní Růžena
Kopčáková vedla obec 16 let po čtyři volební období. Tímto se také paní Kopčákové
omlouváme za chybné uvedení údajů. oú

Nedoplatky na místních poplatcích
Děkujeme občanům Lhotky, chatařům, podnikatelům a majitelům hrobových míst a psů, že až
na výjimky zaplatili všechny místní poplatky.
K dnešnímu dni evidujeme tyto nedoplatky: 1 nezaplaceného psa, 1 nezaplacený poplatek za
odpady u objektu určeného k rekreaci a 6 občanů s trvalým pobytem doposud nemá zaplacen
poplatek za odpady. Bylo by dobré své závazky uhradit a vyhnout se tak exekuci.

Kompostéry ve Lhotce podruhé
Chtěl bych touto cestou poděkovat Státnímu
fondu životního prostředí České republiky a
Fondu soudržnosti Evropské unie za podporu
při poskytnutí finančních prostředků pro zkvalitnění nakládání s odpady a zavedení systému
kompostování biologicky rozložitelných odpadů
vznikajících v domácnostech v obci Lhotka.
Celková výše dotace v roce 2014 činí
480 276 Kč. V rámci této dotace bylo zakoupeno pro služby občanům 40 ks kompostérů,
štěpkovač a čelní nakladač na obecní traktor.

Kompostéry byly občanům bezplatně vypůjčeny na dobu 5 let. V roce 2013 bylo ve spolupráci s obcí Kateřinice za pomocí Státního
fondu životního prostředí České republiky a
Fondu soudržnosti Evropské unie zakoupeno
110 ks kompostérů, které byly taky bezplatně
občanům vypůjčeny na dobu 5 let. Tímto máme
v obci zajištěnou likvidaci biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu vznikajících
v domácnostech pomocí kompostování.
Josef Urbiš

Tříkrálová sbírka ve Lhotce

Jako každý rok bude charitou Frýdek-Místek organizována Tříkrálová
sbírka na území obce Lhotka. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka
mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím. Koledníci budou procházet vesnicí v pěti skupinách dne 10. a 11. ledna 2015.
Výtěžek z této sbírky bude sloužit na nakoupení vybavení a dofinancování v těchto charitních střediscích: Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba,
Oáza pokoje pro psychicky nemocné, Denní centrum Maják pro osoby
s psychickým onemocněním a lehkým mentálním postižením, Terénní
služba ZOOM pro psychicky nemocné, Klub Nezbeda – nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, Terénní služba REBEL pro děti a mládež,
Centrum Pramínek pro rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě a Poradenské centrum ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Za jakýkoliv příspěvek vám předem děkujeme.
Lucie Krpcová

Předvánoční folklorní pohoda

V sobotu 20. prosince se v sále Obecního
domu ve Lhotce konal Vánoční koncert. A jaký
může být Vánoční koncert v obci, jako je Lhotka? Odpověď je jednoduchá, celý se nesl v duchu koled a folklorních písniček.
Sál se zcela zaplnil a dokonce ani stovka židlí
nestačila. První polovina programu patřila dětem. Několika koledami ho zahájila dětská cimbálová Malá Muzička souboru Valášek s malou
zpěvačkou Amálkou Velkou. Pak se představili
finalisté folklorní soutěže Zpěváček a oblastního
kola Talent ve Frýdku-Místku za hudebního doprovodu známého folkloristy a hudebníka Jana
Rokyty. Jmenovitě to byli – Anežka Tabachová,
Sára Kokešová, Danka Rokytová, Filip Krpec a
Yanick Rokyta. Po jejich vystoupení moderátorka
pořadu Šárka Sobková přivítala hosta koncertu,
který ve Lhotce nebyl poprvé. Daniela Valíčková

Kouzlo Vánoc

zazpívala za klavírního doprovodu své sestry Ester Kubátkové dvě krásné árie, které zcela přirozeně a nenásilně zapadly do rámce koncertu. Po
nich patřilo jeviště mladým zpěvákům církevního
kroužku Schola Rosnička s další porcí koled.
Druhou polovinu koncertu po přestávce vyplnil
folklorní soubor Pilky doprovázený cimbálovou
muzikou Jana Pustky. Jeho členové předvedli
vánoční pásmo, se kterým úspěšně vystoupili i na
vánočním jarmarku ve Frýdku-Místku. Je skvělé,
že taková malá obec jako Lhotka dokáže v podstatě z vlastních zdrojů připravit půvabný Vánoční
koncert, na němž se dobře bavila stovka diváků.
Častý potlesk oceňoval účinkující, které od nejmladších po nejstarší dělilo sedm desítek let, a
určitě by měli radost folkloristé, když by viděli a slyšeli folklorní dorost a jeho kvalitu. Po skončení programu byly vylosovány správně vyplněné anketní

Pod tímto názvem připravila Schola Rosnička v neděli 28. prosince pořad, který
připomněl vánoční čas a náladu. Stovka diváků v zaplněném sále Obecního domu
sledovala pořad, který s dětmi připravili manželé Tesarčíkovi.
Na příběhu rodiny Rosničkových v předvánočním čase ukázali na povrchnost konzumního shonu, na poněkud pokřivené rodinné vztahy a vybídli diváky k zamyšlení
nad podstatou Vánoc, nad jejich duchovní náplní, jejich odkazem lidstvu. Po nedlouhém programu se všichni přesunuli před Obecní dům, kde program pokračoval. Po
koledě se průvod v mrazivém počasí vydal s krátkými zastávkami k penzionu U Fandy, kde vedle vysokého vánočního stromu byl živý betlém, u něhož nechyběl ani živý
oslík a koza. Dostavili se už i Tři králové, jako připomínka nového roku. Od vystupujících v kostýmech to byl v silném mrazu opravdu obdivuhodný výkon. Na závěr si
všichni společně i s diváky zazpívali koledy. Lhotka opět ukázala, že je kulturní obcí
a stačí jí k tomu povětšinou elán a um místních obyvatel. A neodradí je ani pořádný
mráz, a tak teplé občerstvení přišlo na závěr vhod.

lístky a výherci převzali ceny, které věnovali místní
sponzoři. Jim, manželům Tesarčíkovým ze Scholy
Rosnička, kteří zajistili ozvučení koncertu, a obecnímu úřadu, který akci zorganizoval, patří dík za
pěkný večer, který ale koncertem neskončil. Diváci
neopouštěli sál, ale využili možnosti prodloužit si
tu příjemnou chvilku, zapomenout na předvánoční
shon, pobesedovat se spoluobčany a poslechnout
si cimbálovou muziku, která atmosféru předvánočního posedění dokreslovala. Byl to příjemný večer.
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Z historie Občanského fóra v Bašce
„První věc, které národu je třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem. Jde o to,
aby národ měl jasné představy o tom, co je hanebné. Je to boj o duši národa.“
Ferdinand Peroutka, novinář a spisovatel
Snad nebude bez zajímavosti ani dnes, „dvacet
pět let poté“, nahlédnout na stránky bašské obecní
kroniky a přiblížit si atmosféru, fakta i události z přelomu let 1989 – 1990 a následujících měsíců tak,
jak toto hektické období zaznamenal dlouholetý
kronikář Bašky, dnes již zesnulý pan Bedřich Fišer.
Bylo to v Kunčičkách u Bašky, kde se v úterý
28. listopadu
1989 uskutečnilo v tehdejší
restauraci „U
mlýna“ setkání
prvních příznivců založení
Občanského
fóra. Tomuto
prvnímu setkání byl také přítomen Ing. M.
Karlický z ČesVáclav Havel,
kého Těšína
hlavní představitel OF
v Československé republice (rodák z Baš-

ky). O týden později se pak obdobný mítink konal již v sále Kulturního domu Bašky, kterému
bylo přítomno na 200 příznivců, ale i oponentů,
tentokráte již ze všech tří částí obce, z Bašky,
Hodoňovic i Kunčiček u Bašky. Tohoto setkání
se jako host zúčastnil i Ing. Zbyněk Mička, jeden
z chartistů, který organizoval listopadovou výstražnou generální stávku na Dole Staříč (pondělí 27. listopadu 1989). Nutno uvést, že Baška
patřila k prvním obcím v našem regionu, kde toto
hnutí, které se zakládalo v těchto prosincových
dnech ve většině měst a obcí, vzniklo.
U jeho zrodu stáli: pp. Stanislav Paško, Otakar
Konečný, Ing. Miroslav Volný, Ing. Libor Vavřík,
Mgr. Stanislav Janeček, Alois Šotkovský, Jaromír
Karásek, PhDr. Petr Saforek a někteří další.
Na tomto dialogu byl vznesen zástupci OF
jako jeden z požadavků dosáhnout zastoupení
většího počtu nestraníků v tehdejší radě MNV
Bašky. Po následném jednání zástupců OF s
představiteli MNV, konaném 4. ledna 1990, byli
do nové rady MNV v Bašce kooptováni: Ing.
Zdeněk Kavka, Otakar Lapiš, Božena Jakešová, Vladimíra Pastorková a Josef Vašků. ČSL v
takto reorganizované radě zastupoval Stanislav
Němec. Po uskutečněných změnách měla Rada
obce Bašky 7 členů, bez stranické příslušnosti,

Archivní snímky ze stolního kalendáře Baška 2015

Budova Obecné školy
v Hodoňovicích
– 40. léta 20. století.

Restaurace Tomáš
– dnešní Bašťanka –
asi rok 1914.

7. září 1930 byla slavnostně
otevřena budova Sokolovny
v Bašce.

BÍLÁ ZIMA – Libuše Karasová
Krajina ztracená pod sněhem,
hladina vodní skrytá pod ledem.
Oblohu modrou letadlo –
tam další – na části krájí
a hory v dálce
načechrané oblačné čapky mají.
Vše jako v pohádce,
to asi sněhová královna
mávla proutkem kouzelným.
Ostrůvek v ledovém zajetí
na pozdrav mává,
dneska však praporkem zeleným.
Jen kachny a volavky odlétly kamsi.

Já cestou po hrázi
o tom všem v duchu povídám si.
A zase všude kolem
ten známý mír a klid.
Kéž by jej celý svět
mohl poznat a mít!
Vesnice téměř na dosah,
schoulená v údolí,
nedělně odpočívá.
Vesnice, kde rodný je práh,
kde smutky přebolí,
kde srdce stárnoucí pookřívá.

Žili mezi námi: Libuše Karasová (1940–2008)
V roce 2015 by se dožila sedmdesáti pěti
let autorka písní a veršů paní učitelka Libuše
Karasová, rodačka z Bašky. Ve svých verších
a písních vyjadřovala svůj citový vztah nejenom
k našemu kraji, ale především ke své rodné
obci Bašce.
V roce 2005 vydala Obec Baška její sbírku
básní a písní „Baška – obrazy“. O své tvorbě
zde mimo jiné napsala: „K literatuře a hudbě
jsem měla blízko od dětství. Ale až v roce 1996

mě začaly napadat verše, či lépe – začala jsem
ve verších myslet. Překvapilo to především mne
samotnou. Potom mě napadlo přidat některým
veršům melodii, ještě později melodii otextovávat, což se mně zdá nejvhodnější. Tak vznikly
mé poslední písničky. Toto tvoření mně pomáhá
vyrovnávat se s životními problémy, nacházím
v něm uklidnění a dobrou náladu. Pomohlo mi
všímat si prostých, ale hezkých a příjemných
skutečností. Je to pro mne vlastně relaxace.“

5 členů zastupovalo komunisty a 1 lidovce. K
výměně čelných představitelů obce v tomto období nedošlo. Předsedou MNV zůstal i nadále
Jaromír Chromiák a tajemníkem Miloslav Šárek.
Významnou událostí tohoto období byla i návštěva prezidenta Československé republiky Václava Havla. Setkání se konalo na zcela zaplněném
místeckém náměstí 3. ledna 1990. Mezi jeho
účastníky byli i mnozí občané všech tří částí Bašky.
„Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora
či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a
pro mnohé z nás znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných časů, poněkud směšné
v éře počítačů a kosmických raket. Jen málokteří z nás dokázali nahlas zvolat, že mocní by
neměli být všemocní.“ Z novoročního projevu
Václava Havla – 1. leden 1990
Významným počinem, organizovaným členy
OF v Bašce bylo rovněž pietní shromáždění k uctění památky studenta Jana Palacha, který se upálil
v lednu 1969 na protest proti okupaci naší země v
srpnu 1968 (leden 1990, Husův dům, Baška).
Epilog: Ukončení činnosti Občanského fóra
V březnu 1991 se v Národním domě v Místku
konalo poslední zasedání delegátů zastupujících
jednotlivá OF v našem okrese. Jeho hlavním
bodem bylo faktické ukončení činnosti OF a převedení stávajícího majetku mezi dva hlavní nově
vzniklé politické subjekty – Občanskou demokratickou stranu (ODS) a občanské hnutí (OH).
Naprostá většina přítomných delegátů zde
dala hlasováním přednost Občanské demokratické straně. Pouze zástupci dvou obcí – Bašky
a Václavovic vyjádřili podporu Občanskému
hnutí. Avšak ani toto hnutí nezískalo pro svou
případnou aktivní činnost v Bašce své příznivce.
František Vaníček

Účastníci prvního setkání OF - jeho příznivců i oponentů v sále v Kulturním domě - 8. prosinec 1989

Otakar Konečný jeden z mluvčích OF v Bašce (stojící)- Kulturní dům Baška, 8. prosinec 1989

Setkání – jedna z nejpodstatnějších věcí v životě
Brzy po ránu jdu na misii. Cestou potkávám
starého Maurice, co bydlí v chatrči hned na začátku vesnice. Milý chlapík a několikanásobný
dědeček s vlasy bílými jako sníh. „Rawut ó, ratol? Nakan ia?“, dobrý den, jak se daří a kam
jdeš, ptám se. „Kapa, rawut am. Iakan apa
nasuman.“ Skvěle, jdu na pole, odvětí. Ptám
se v jazyce, kde je jeho pole a jak mu roste
taro a jam. Moc dobře, odpovídá se spokojeným úsměvem. Pole má prý nahoře, v kopcích
blízko Lowkwaria... to je ještě celkem kus cesty. Shodujeme se na tom, že letos bude dobrá
úroda a zase se loučíme. „Imamó, talauk am.“
Starý Maurice s mačetou v ruce si to rázuje směrem do kopců a já zase dolů k pobřeží.
Na misii není nikdo, ale v chatrči, která je tu za
pekárnu, stojí u stolu Simon s černýma rukama
až po lokty v míse s řídkým chlebovým těstem.
Oči mu, jako vždycky, jiskří veselostí. Chvíli si
spolu povídáme a pak si říkám, že je akorát tak
dobrá chvíle k malé procházce pěšinou mezi
pláží a pralesem. Pomalu jdu směrem k vesnici
Lénus, triedrem koukám na ptáky, hledající v
přílivové zóně něco k snědku, a zdravím ženy a
babičky, které na břeh moře přišly vyprat prádlo. Na pěšině potkávám tři děvčátka se školními taškami. Ptám se jich v jazyce, co jsou zač a
kam jdou. Chvíli si spolu povídáme a hodně se
nasmějeme. Dávám každé z nich malou z vlny
pletenou rybičku, které jsem si dovezl z Česka.
„Nam la tehe“, mořská rybka, vysvětluji. Mají z
nich radost. Vidím je, jak utíkají k základní škole
a ukazují rybky svým kamarádkám. Vracím se
a zpáteční cestu beru přes vesnici Lowaneai.
Zdravíme se a s každým prohodím pár slov.
Tak je to správně. Nejsem tu přece, abych byl
zavřený doma, nebo ve škole. Setkání ... to je
asi jedna z nejpodstatnějších věcí v životě.
Vracím se domů. Beru svůj batoh a plním
ho nejrůznějšími věcmi. Konečně mám příležitost a čas zajít do naší misijní školky a předat
dětem pár dárků, které jsem s sebou přivezl z
Evropy. Je už pěkné horko a jak si to svižně
šlapu zase zpátky na misii, pot se ze mě jen

lije. Moc to nevnímám. Těším se na setkání s
dětmi a s Madeleine, mladou ženou z vedlejší
vesnice, která se o děti za dobré slovo stará.
Školička má bambusové stěny, ale podlaha
je z cementu. Dveře jsou docela nízké, a když
vstupuji, musím se hodně ohnout. Klaním se
vám, vanuatské děti, usměju se v duchu.
Malí školáčci jsou rozesazeni na zemi, na
pandánové rohoži, v rukách nazeleno natřené
dřevěné tabulky velikosti listu papíru a na ně
píší křídou velikánská písmena. Křídy jsou malinkaté, spíše takové kuličky, kterými už se moc
nedá psát ... nejspíše zbytky ze základní školy.
Madeleine je moc ráda, že mě vidí, zdraví mě a
vybízí všechny děti, aby mě hezky pozdravily ...
„bonjour monsieur“, říkají sborově svými vysokými hlásky. „Bonjour mes enfants“, odpovídám
jim francouzsky a pak ještě jednou po jejich:
„rawut lapnepen koko min“. Madeleine se mi
snaží vnutit jedinou židli v celé školce. Raději si
sedám na zem k dětem. Vyměňujeme si v rychlosti novinky z prázdnin. Madeleine se mě ptá,
jak se má moje rodina, jak mi bylo doma, a jestli jsem rád, že jsem se zase vrátil. Představuje
mi třídu ... asi dvacítku nových děti ... ty loňské
už jsou v první třídě základní školy na druhé
straně misie. Vysvětluji, že jsem přinesl něco
pro děti, a začínám věci vytahovat z batohu.
Nejdříve dvě balení tlustých různobarevných
kříd. Děti na ně koukají vykuleně, v ruce pořád
ještě ty droboučké zbytky ze základky. Potom
dvě sady barevných pastelek... těch samých,
co jsem rozdával onehdy ve dvanáctce, a dva
linkované sešity. Ty nezapřou evropský původ.
Na obálce mají moudrou sovu s brýlemi, která
učí ostatní malé ptáčky. Jak děcka vidí sovu
jako učitelku, koukají na ni trošku zaraženě, ale
pak se dají do strašného smíchu. Sova je tady
pták, o kterém se říká, že se do něj přeměňují
čarodějové a zlí šamani. Sova jako učitel, to
musí být legrační pohled. Ostatním ptáčkům
z obrázků spolu dáváme místní jména. Slavík
dětem připomíná malého „kauhia-kauhia“, kruhoočko … sýkorka kdoví proč holuba „mak“ a
z dlaska je lejsčík „wun-wun“.
Pro každé z dětí mám z vlny upletenou ma-

lou figurku, které upletla na druhé straně světa
jedna trpělivá babička se zlatýma rukama. Nejdříve rozdávám námořníky. Mají hezkou modrou uniformu a na hlavě modrobílý klobouček.
Takového nóbl námořníka tady nikdo jaktěživ
neviděl. Většinou sem na lodích přijíždějí dočerna opálení chlapi v zapraných a mastných
kraťasech a tílkách, u kterých člověk původní
barvu může jen hádat. S Madeleine dětem
vysvětlujeme, že panáček je „kapitán na Touaraken“, lodi, která sem občas přiváží zásoby.
To se špuntům moc líbí. Když mi kapitáni z
Touarakenu dojdou, rozdávám pletené rybičky, které pokřtím na „taolai“, velrybu. Nakonec
ještě vytahuji pytlík se zbytkem růžovo-bílých
bonbónů. Děti jsou v sedmém nebi, Madeleine
je přešťastná a já se strašně červenám, protože Madeline dětem opřekot vysvětluje, že jsem
jejich velký dobrodinec, že jsem tu byl už loni a
že pokaždé, když přijdu, jim přinesu samé hezké věci. Trochu přehání, zase mě bere ta smutná myšlenka, že jsem měl místo svého oblečení a dalších věcí raději vzít více pastelek, kříd
a sešitů pro děti. To by bylo ještě více radosti.
Madeleine trvá na tom, že se musím zapsat
do knihy dobrodinců, a podává mi velký obstarožní sešit a tužku. Moc v něm toho napsáno
není. Popsaná je jen první stránka a poslední
zápis je z července loňského roku, kdy někdo
z vesnice donesl školičce krabičku propisek a
pastelek. Opravdu tu toho moc nemají. Madeleine se ale o děti stará, jak jen může. Vysvětluje mi, že má vychozených jen deset tříd a že
by se chtěla naučit něco více, aby mohla dobře učit děti. Jestli by prý nemohla někdy přijít,
abych jí vysvětlil různé věci. Samozřejmě, jestli
je budu znát, odpovídám. Děláme spolu s dětmi pár fotografií a loučíme se. „Au revoir monsieur, imamo!“ mávají mi vesele děti a každé mi
chce stisknout ruku. Přece jen jsem těch kříd,
pastelek a sešitů měl vzít více...
Dominik Maxmilián Ramík
(autor textu je rodák z Bašky, misionář,
středoškolský učitel informatiky, který v současné době působí na misijní škole v Lowanatomu, kontakt: http://dominicweb.eu)
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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám v novém roce 2015 hodně spokojenosti,
úspěchů v práci i osobním životě, a samozřejmě mnoho zdraví a štěstí.
Ať se nám v Pržně všem spokojeně žije.
starosta Petr Blokša a kolektiv obecního úřadu

Počasí přálo našim investičním akcím
I díky mimořádně teplému prosinci mohla
pokračovat výstavba chodníků a přestavba bývalé mateřské školy.
Mohl být půl metr sněhu a práce by se zastavily. Díky teplému počasí ale pokračovaly i
před Vánoci. „Takže díky tomu máme hotové
chodníky podél hlavní komunikace, což je důležité především s ohledem na bezpečnost chodců v zimních měsících,“ uvedl starosta Pržna
Petr Blokša. Zbývá dokončit autobusový záliv a
autobusová zastávka. Koncem roku navíc byly
zahájeny práce na části chodníku v odbočce

kolem kravína. Jsou tedy práce popředu? „To
se nedá říct. Nepřálo nám totiž počasí v říjnu,
takže se jen dohnalo zpoždění, které firma nabrala právě na podzim,“ vysvětlil starosta.
V prosinci pokračovaly práce i na přestavbě
budovy bývalé mateřské školy. Obec rovněž
uzavřela smlouvu o úvěru s Komerční bankou, který bude použit na spolufinancování
realizace centra. „Stavba nám sice pokračuje,
ale s mírným skluzem. Termín pro dokončení,
který je v polovině května, je neměnný!!!“ doplnil Blokša.

Blíží se tradiční ples SK Pržno

Náš tradiční již dvanáctý ples Sportovního
klubu Pržno se blíží. Bude se konat v sobotu 28.
února v bašťanském kulturním domě. Nezapomeňte proto na vstupenky, které budou v prodeji již od 15. ledna na Obecním úřadu Pržno u
starosty Petra Blokši. Kdo se staví nejdříve, zajistí si místa, která mu budou nejvíce vyhovovat.

„Neváhejte a přijďte si pro ně včas. Vstupenky bývají rychle vyprodané,“ vyzval Petr Blokša. Na plese zahraje a zazpívá skupina SAGAR. Zajištěna bude rovněž doprava do Bašky
i zpět, jako v letech minulých. Cena vstupenky
činí 200 korun a je v ní zahrnuto i drobné občerstvení. Jste srdečně zváni!

Přijďte na Zimní hry, pobavíte se

Chcete zažít spoustu legrace, zasportovat
si nebo jen prověřit své hlasivky při fandění?
Tak to si určitě nenechte ujít druhý ročník Zimních her. Budou se konat v sobotu 31. ledna od
13.30 hodin na našem fotbalovém hřišti.
Akci pořádá obec Pržno spolu se Sportovním

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

Otevřete dveře třem králům

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic
skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci
setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Letošní ročník sbírky probíhá od 1. do 14.
ledna 2015. „Ve vaší obci Pržno se v rámci
Tříkrálové sbírky vybralo 18 898 Kč, což je o
1 879 Kč více než v loňském roce. Úspěch
celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Za což velice děkujeme. Pokud byste měli zájem přidat se ke ko-

ledníkům, ozvěte se na tel. čísle 733 741 564,“
vyzvala koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity
Frýdek-Místek Renáta Zbořilová. Pokračovala,
že z loňského výtěžku sbírky zakoupila charita
velkokapacitní sušičku prádla pro Oázu pokoje
a automobil pro Charitní pečovatelskou službu. „Zbylou částku jsme použili na chod těchto
charitních středisek: Dům pokojného stáří u
Panny Marie Frýdecké, Poradenské centrum
ve Frýdlantě nad Ostravicí, Denní centrum
Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM,
Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za rok 2015
budou použity na stejná střediska a zakoupení
potřebného vybavení,“ doplnila.
Více informací o sbírce najdete na http://
www.trikralovasbirka.cz/

Pržno

Zlepšili jsme se v třídění odpadů!
Minulý rok jsme zažili nepříjemné překvapení, když se naše obec v soutěži O keramickou popelnici, ve které obce a města našeho
kraje soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu,
propadla až na 25. příčku. Letos je situace o
poznání příznivější.
„Musím s radostí konstatovat, že jsme se
vrátili do první desítky, konkrétně jsme na osmém místě. Předloni jsme ale obsadili příčku
třetí, takže stále máme co zlepšovat,“ konstatoval starosta Pržna Petr Blokša. Pokračoval, že
třídění odpadů pomůže životnímu prostředí, ale

taká peněženkám všech obyvatel Pržna. „Čím
více budeme třídit, tím účinněji se vyhneme navýšení platby za svoz odpadů. Zatím se nám
to daří, protože i letos budeme platit stejnou
částku jako v předešlé roky,“ upozornil starosta. Jak řekl, tato částka je v mnoha obcích o
poznání vyšší. Proto se obrací na všechny obyvatele: třiďte odpad. Rozhodně to má smysl!
V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které
obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti

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

Na výzvědách ve škole
Nevím, jak u vás, ale v naší škole čas neutíká, on přímo pádí. Sotva jsme se rozloučili
s letními prázdninami, přilétly podzimní, ani
jsme jim nestihli zamávat a už je tu čas vánoční. Prvňáčci znají téměř celou abecedu,
druháci čtou jako draci, třeťáci vítězí nad
čísly a děti ze čtvrté i páté třídy také nezahálí
a zdokonalují se ve všech směrech. A to ani
zdaleka není vše! V tělocvičně ZŠ jsme přivítali báječnou návštěvu, cvičený pes Sorbon
se svým pánem předvedl školákům řadu
kousků a oni si s ním pak za odměnu zahráli
fotbal. Nadšení bylo na obou stranách.
Tradičně nejvíce práce, času i píle však
věnovaly děti i jejich učitelky, ba dokonce i
některé maminky a babičky přípravě vánočního jarmarku. Malí školáci s velkým nadšením
vyráběli ozdobné závěsy na stromeček, svíčky
z včelích plátů i dekorativní svícny, prasátka
pro štěstí, dárkové mikulášské pytlíčky, keramické a sádrové ozdoby, kuchyňské chňapky,
adventní věnce… Dětské ručky nejsou sice tak
přesné jako strojová výroba, škola ani nemá
k dispozici drahé materiály, každý výrobek je
však originál. Ale co je nejdůležitější, děti vše
dělaly s láskou a prodejem svých výrobků si
chtěly přivydělat na některé akce. Moc děku-

Preventivní akce malé školáky pobavila, ale především je poučila.
jeme všem, kteří nás podpořili – ať už přiložili
ruce k dílu nebo nás svým nákupem sponzorsky obdarovali, neboť škola jako nezisková
organizace je vděčná za jakýkoli příspěvek na
kulturní akce, exkurze nebo výlety pořádané
pro všeobecný rozvoj a rozhled našich dětí.
Čáry máry fuk, začátkem prosince se ve škole
objevil kouzelník. Kde se vzal, tu se vzal, kouzlil,
čaroval a nakonec se proměnil v Mikuláše. Děti
dostaly balíček sladkostí a my učitelky jsme si
oddechly, že nám žádné dítko neodnesl čert. Do

prázdnin se pak ve školní družině ve spolupráci
s místní knihovnou děti věnovaly projektu O sněhové vločce, četly, plnily úkoly, v rámci tvořivé
dílny vyráběly dekorace. Na řadu přišly i tradiční vánoční zvyky a obyčeje. Konečně poslední
školní den byl v každé třídě ve znamení vánoční
besídky, děti si staré zvyky samy vyzkoušely,
pochutnaly si na cukroví a předaly kamarádům
dárky. Za celou školu přeji nejen dětem, ale Vám
všem kouzelné Vánoce a v novém roce zdraví,
štěstí a dny plné pohody. Dagmar Stýskalová

Z prženského pingpongového turnaje
Na sklonku loňského roku se uskutečnil
tradiční prženský Štěpánský turnaj ve stolním
tenisu, pořádaný tradičně obcí Pržno a sportovním klubem. Konal se přesně na Štěpána a
zúčastnila se jej dvacítka soutěžících.

Po základních bojích ve čtyřech skupinách
byly vytvořeny čtvrtfinálové dvojice pro finále
A. Mezi čtyři nejlepší se probojovali: Karel Karásek, Adrian Hoffman, Alois Kaňák a Robert
Karásek. Celkovým vítězem se nakonec stal

nejmladší účastník turnaje, Adrian Hoffman,
když ve finále porazil Roberta Karáska 3:1 na
sety. V boji o 3. místo byl lepším Karel Karásek,
který přehrál Aloise Kaňáka 2:0. Společné 5.
až 8. místo vybojovali: Tomáš Kovář, Vlastimil
Matýsek mladší a starší a Petr Blokša.
V B finále se dočkali cen útěchy ti méně
úspěšní z bojů ve skupinách, tedy soutěžící na
9. až 16. místě. Vítězem této části se stal Roman Jedlička po výhře 2:0 nad Pavlem Javorkem (loňský vítěz). O celkově 11. a 12. místo
svedli souboj dva Petrové, Javorek a Bezouška. Úspěšnějším se stal Petr Javorek, který
zvítězil 2:1. Společné 13. až 16. místo obsadili
Josef Dostál, Miroslav Krhut, Zdeněk Adamec
a Alexandr Pokorný. Turnaj se konal již poosmé v řadě a přinesl řadu pěkných soubojů a
výměn. Hlavně ale příjemně zabavil a rozpohyboval všechny zúčastněné.
Petr Blokša

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Prženská vánočka se vydařila

Na Mikulášském jarmarku si opět změřili své
síly naši amatérští pekaři. Tentokrát se soutěžilo o titul Nejlepší prženská vánočka.
„Do soutěže se přihlásili čtyři účastníci. Donesli
své vlastnoručně upečené vánočky a čekali na
verdikt poroty. Ta byla složena ze samotných návštěvníků jarmarku, kteří ochutnávali a dávali
body,“ vysvětlila za pořadatele Naděžda Ivánková. A jak to všechno nakonec dopadlo? Na třetím
místě skončila Drahoslava Benčíková. Stříbrnou

jubilea

příčku si svým kuchařským uměním zajistil starosta obce Petr Blokša, který vyhotovil poněkud netradiční třenou vánočku. Vavříny pak získala Eva
Ferenčíková. „Mikulášský jarmark se nám opravdu moc podařil. Jsme rádi, že přišlo hodně lidí, a
to nejen z Pržna, ale i z okolních obcí. Je vidět,
že si akci lidé zamilovali a k Adventu prostě už
neodmyslitelně patří,“ uvedli pořadatelé jarmarku.

Zápis dětí do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRŽNO, příspěvkové organizace pro školní
rok 2015/2016 proběhne ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 13
do 16 hodin v 1. třídě ZŠ.
Nezapomeňte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a dobrou náladu.
Těšíme se na Vás.
Škola dětem nabízí:
• od 3. ročníku povinná výuka anglického jazyka tři hodiny týdně
• moderní a velmi dobře vybavená škola, užívání nových technologií, vybavení všech tříd interaktivními
tabulemi se spoustou výukových programů
• nadstandardní, částečně hrazené aktivity formou zájmových kroužků jako např.: výtvarný, ruční práce, anglický jazyk pro 1.-2. ročník, sportovní, hudebně po-

hybový, šachy, informatika, zdravotnický, mažoretky
• nepovinný předmět náboženství
• výuka plavání je zařazena v ŠVP
• v rámci projektu Recyklohraní učíme žáky ekologickému myšlení
• kulturní vyžití – návštěvy divadelních a filmových
představení, besedy, projekty, pořádání společných
akcí s MŠ atd.
• pitný režim
• zajištění a podávání mléčných svačinek 3x týdně
• zapojení školy do projektu Ovoce a zelenina do škol
(zdarma balíček s ovocem a zeleninou 2x měsíčně
pro všechny děti)
• aktivní odpočinek v ranní a odpolední školní družině
• klidné rodinné prostředí
• individuální přístup

Advent v Pržně si užili malí i velcí

Leden je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
pan Arnošt Lupík – 91 let
pan Mojmír Pustka – 84 let
pan Jiří Kývala – 75 let
paní Dagmar Šindelková – 70 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

Komunální odpad v lednu
Ve středu 7. ledna a ve středu 21. ledna.
Separáty:
Sklo – každý 3. pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.

Děti spolu se svými kantory připravili na jarmark krásné adventní věnce a různé ozdoby. Samy pak na akci prodávaly.

Mikuláš nerozdával dárkové balíčky zadarmo. Děti mu musely nejprve zazpívat. Jak je vidět, zhostily se toho s nadšením.

Betlémské světlo dorazilo i do Pržna. Udělalo radost v nejedné domácnosti. Vánoce mohly začít.

Ostravice
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Ostravice za první světové války (1914–1918)
(dokončení) Hned v prvních dnech války
byla obec těžce postižena povinnými dodávkami pro válečné účely. Pro armádu bylo odvedeno a dodáno:
20 párů koni s povozy a se vším příslušenstvím, 135 kusů hovězího dobytka, 1129 q ovsa
a později ještě 100 q slámy.
V prvním roce války se ještě neprojevoval
hlad. Úroda byla v roce 1914 vcelku dobrá a
podařilo se ji včas sklidit. O sklizeň se postarali
ženy, děti a dědové. Všichni se utěšovali, že válka brzy skončí, připravovali se na zimu a doufali,
že již o Vánocích budou se svými narukovanými
vojíny již opět doma. Postupně ale poznávali, že
jejich naděje pohasíná a záhy začali pociťovat
velké zklamání a zažívat těžké důsledky války.
Nejdříve to bylo znát na stoupajících cenách
potravin a jejich narůstajícím nedostatku. Proto
byla v obci vytvořena tzv. chlebová komise a
zaveden přídělový systém nákupu potravin na
potravinové lístky. Zpočátku bylo dovezeno do
obce každých čtrnáct dnů 39 q mouky, která
byla rozdělována ve frontě čekajícím občanům
za dozoru členů komise. Rozdělovalo se na
verandě obecního hostince (nyní U Tkáčů), v
Hutích pod Smrkem a v Bílé. Čím déle válka
trvala, tím více zásobování potravinami vázlo,
až se úplně zhroutilo. Mouky byl takový nedostatek, že přestala být dovážena a místo ní lidé
dostávali pohanku nebo bob nebo vůbec nic.
Těžko si dnes umíme představit, jak lidé mohli
za takových okolností existovat. Potravinové
lístky – lidově zvané „Moučenky“, „Tučenky“,
„Cukřenky“ a jiné „-enky“ – přestaly mít jakýkoliv význam, protože nebyly kryty příslušným
množstvím potravin. Z toho důvodu o ně přestali mít lidé zájem a ponechávali je bez povšimnutí na obecním úřadě.
Na půdě ve školní budově u kostela byly
skladovány ještě dlouho po válce. Stoupající
hlad vyvolával rostoucí nespokojenost, která
se obracela proti členům komise. Část potravin
se záhadně ztrácela již při dopravě a skladování a členové komise byli obviňováni z nespravedlivého rozdělování a špatného dozoru.
Nepomohlo ani vyslání deputace k okresnímu
hejtmanovi s žádostí o zvýšení přídělu potravin.

Nejvíce práce na obecním úřadě měl obecní
tajemník Antonín Košacký. Také on musel původně nastoupit na vojnu, ale později byl jako
nepostradatelný pro obec z armády propuštěn a
ihned se ujal své funkce. Vyřizoval veškerou korespondenci, vyplácel podpory ženám narukovaných vojáků, dopisoval vojínům za ženy a matky,
dotazoval se na raněné a zajaté, předával smutné zprávy o padlých a z příkazu nadřízených úřadů pořizoval po domácnostech soupisy drůbeže,
hovězího dobytka, sena, slámy, brambor, zrní,
oseté půdy atd. Marně se hledaly zásoby tohoto
zboží. Stav dobytka se nebezpečně zmenšoval,
protože pro válečné účely muselo být čtvrtletně
dodáno 12 procent celkového stavu a hrozilo
nebezpečí, že chov dobytka – jediná obživa horského lidu – bude zničen.
Do války odcházely další ročníky mladých
mužů, i těch starších, kteří byli častými odvody povoláváni do zbraně. Projevoval se velký
nedostatek pracovních sil. V době senosečí a
žní byly ze školní docházky uvolňován starší
děti, aby mohly pomáhat v hospodářství doma.
Také ve škole pracovaly děti pro vojáky na
frontě. V pracovním vyučování pro ně zhotovily
papírové podešve do bot, kterých bylo odesláno 1000 kusů. Děvčata pletla za dozoru učitelky ručních prací ponožky, šály, nátepníčky
a kukly proti sněhu a mrazu. Často byly také
pořádány sbírky ve prospěch vdov a sirotků po
padlých vojácích. Školní mládež sbírala ostružinové listí na čaj a léčivé byliny. Již v roce 1915
hrozily obyvatelstvu nakažlivé nemoci, včetně
nebezpečné cholery, kterým podvyživený organismus těžko odolával. Obec se na nepříznivou situaci připravila přístavbou dvou světnic
s osmi lůžky v místním chudobinci, který sloužil
jako nemocnice. Byla zde také postavena světnice s kuchyňkou pro ošetřovatelku.
V roce 1916 bylo v zotavovně Náboženské obce židovské na Osmeku (nyní Penzion
Florian) ubytováno 150 válečných uprchlíků z
Haliče – většinou Židů. Za nějaký čas se mezi
nimi vyskytl skvrnitý tyfus, takže museli být
izolováni od okolí. Sloužila jim i školní budova
Na Osmeku, na jejímž místě byl po demolici v
sedmdesátých letech postaven bytový dům.

KOS informuje o činnosti
V příjemné předvánoční atmosféře restaurace U Řeky se členové našeho klubu sešli, aby
se pobavili a oslavili Mikuláše. Po úvodním přivítání a informacích umocnilo slavnostní chvíle
roztomilé vystoupení dětí ze souboru Grunik,
které se velmi líbilo a uvedlo příchod Mikuláše se svými pomocníky, aby přítomné potěšili
drobnými dárky, které si museli všichni zasloužit po přednesu básničky, písničky nebo vtipu.
Pokud si někteří na své vystoupení netroufli,
mohli se nechat zastoupit přítomnými pomocníky Mikuláše, andílky. Za jejich účast a pomoc
děkujeme místní základní škole. Celé odpoledne proběhlo v příjemné náladě u bohatého
občerstvení, o které se zasloužily naše členky,

paní Hanka Frydrýšková a Vlasta Němcová,
spolu s personálem restaurace.
Za příjemně prožité
odpoledne, které bylo
poslední akcí roku 2014, patří poděkování
všem zúčastněným a organizátorům. Příští
akce klubu, hodnotící schůzka, se koná dne 14.
1. 2015 od 14 hodin v restauraci U Řeky, na
kterou zveme nejen členy, ale i všechny, kteří
mají zájem o život a práci Klubu ostravických
seniorů. Jménem výboru KOS přeji všem čtenářům Mikroregionu úspěšný rok 2015 s pevným zdravím a životní spokojeností.
JN

Veškerý styk s uprchlíky obstarával obecní tajemník Košacký. Denně jim bylo dodáváno 40
litrů mléka, brambory a další strava, což nesli
s nelibostí místní občané, protože tím byli kráceni na vlastních dávkách. Několik uprchlíků
nebezpečné nemoci podlehlo a jejich tělesné
pozůstatky byly pohřbeny na místním hřbitově. Také v obci se nakonec objevil břišní tyfus,
který sem byl zavlečen a vyžádal si oběti mezi
dětmi. Onemocněla i učitelka ručních prací Arnošta Michňáková a objevily se další nemoci.
Na Samčance vypukla úplavice, která se odtud
přenesla do Hutí pod Smrkem a na dolní konec
obce a vyžádala si rovněž oběti na životech. V
revírech Baraní, Salajka a Bílá řádily černé neštovice v takové míře, že škola na Baraní musela být využita k izolaci pro nemocné pod dohledem MUDr. Malého. Nejvyšší úmrtnost byla na
samém konci války v roce 1918, kdy jen v Bílé
zemřelo 42 dospělých a 40 dětí. Situace začala
být kritickou. Nebezpečně se šířily souchotiny,
záškrt a další nemoci. Útrapy nebraly konce,
denně přicházely zprávy o padlých a zemřelých, řada vojínů zůstávala nezvěstná a v zajetí.
Pochmurnou náladu vylíčil v roce 1918 obecní
kronikář Antonín Paskovský následovně: „Válka zuřila v neztenčené míře a konec války, ač
dosud v nedohlednu, přec blížil se. Drahotné
poměry zhoršily se tak, že lidstvu znemožněno
jest lidsky žíti. Ceny potravin stouply do závratné výše, jakož i vůbec ceny všech potřeb
životních. Školy pro nedostatek uhlí zavírány,
ani dříví nebylo možno v dostatečné míře opatřiti. Nálada všech lidí v říši je stísněná a každý
nepokrytě přeje si konec války, ať je jakýkoliv.“
Co k tomu dodat? Shora popsané skutečné události se nám zdají být příliš kruté a neuvěřitelné. Žijeme dlouhou dobu bezstarostně
a v blahobytu a těžko si umíme představit, co
všechno museli prožívat v důsledku nesmyslného válečného běsnění naši předkové. Buďme šťastni a daleko více si važme toho, co
máme. Žijeme dlouhou dobu v míru, nikdy jsme
nepoznali skutečný hlad a tak děsivé útrapy,
jaké museli prožívat lidé, kteří žili na Ostravici a
vůbec v celé zemi před sto lety.
Václav Krpeš, kronikář obce

jubilea
Významné životní jubileum oslaví v měsíci
lednu 2015 tito naši spoluobčané:
50 let - paní Marta Kalusová Šigutová
50 let - paní Ivana Kalužová
90 let - pan Josef Dočekal
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Oznámení občanům

Obecní úřad Ostravice se připojil
k Tříkrálové sbírce pořádané
Charitou Frýdek-Místek.
Sbírka bude probíhat
od 1. do 14. ledna 2015
na obecním úřadě.

Halloween aneb my se strachu nebojíme

Před obdobím, kterému vévodí Vánoce,
jsme si čas po podzimních prázdninách ve
škole pořádně užili. Věnovali jsme ho svátku
Halloween, který je dnes znám nejen v anglicky mluvících zemích. V rámci jeho příprav jsme
se už celý měsíc říjen věnovali tématu strachu,
jeho překonávání, boji s předsudky, ale i přípravě dýňových jídel, která se vážou k podzimu.
I výzdoba školy se pomalu den ode dne měnila. Na chodbách se zabydlela strašidla a duchové, návštěvníky vítal u vchodu kostlivec, ale
to pravé rejdění vypuklo až ve čtvrtek 30. října.

Větrníkový den
Naše škola se zúčastnila Větrníkového dne, akce
na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou.
Vysvětlili jsme si, jak se tato nemoc projevuje a jak moc je těžké, nebo dokonce nemožné
pro takové děti foukáním roztočit větrník. Proto
se právě on stal symbolem celé akce. Vyrobili
jsme větrníky všech velikostí a barev a vystavili
je po třídách a ve vestibulu školy.
Na našem tradičním Vánočním jarmarku jsme
se je snažili prodat a výsledek zašleme jako finanční dar Klubu Nemocných Cystickou Fibrózou.

Celé dopoledne jsme dlabali a zdobili dýně,
které jsme pak umístili do všech prostor školy
a hlavně před školu do školního parku. Když
se setmělo, dýně se rozsvítily a vytvořily tu
pravou halloweenskou atmosféru. Některé
z nich tak strašily svým světlem náhodné návštěvníky celý týden.
V pátek 31. 10. byla škola plná strašidel,

malých čarodějnic a jiných prapodivných bytostí, které se proháněly po chodbách a ve třídách,
aby se sešly na svém reji v tělocvičně. Došlo i
na duchařské filmy. Nakonec nás v jídelně vítalo speciální halloweenské menu. Protože se
celý projekt konaný pod záštitou Žákovského
parlamentu líbil, snad se uskuteční i za rok.
Renata Tkáčová, autorka projektu

Inspekční činnost ve škole
Na naší škole proběhla loni vícedenní inspekční činnost České školní inspekce. Členové
České školní inspekce prošli všechny školní budovy, objevili se v některých vyučovacích hodinách, promluvili si se zástupci Žákovského parlamentu a prošli si veškerou školní dokumentaci
tohoto i minulého školního roku. Celou Inspekční
zprávu najdete na školním webu, tady vypíšeme
jen inspekcí uvedené slabé a silné stránky školy:
Slabé stránky:
• vysoký počet dětí ve třídách MŠ vzhledem k
počtu dětí mladších tří let
• nedostatečné propojení ZŠ a MŠ (v oblasti
dokumentace, řízení školy, prezentace školy
prostřednictvím webových stránek, označe-

•
•
•
•
•
•
•

ní jednotlivých budov ZŠ a MŠ)
Silné stránky:
sepětí školy s regionem, podpora regionálně
zaměřených aktivit a sounáležitosti dětí
i žáků s regionem
podpora zřizovatele v oblasti materiálního
zabezpečení školy
stabilizovaný pedagogický sbor v ZŠ, příznivé školní klima v ZŠ
minimální výskyt závažných kázeňských
přestupků, nízká absence v ZŠ
respektování individuálních zvláštností dětí v
MŠ a žáků v ZŠ
kvalita výchovně vzdělávacího procesu,
nadprůměrné výsledky vzdělávání v ZŠ
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slovo starosty
Milí spoluobčané,
jsme na začátku roku 2015 a já mám pro vás zajímavou zprávu. Počet obyvatel naší obce
překročil cifru 700. Když jsem se před 15 lety nastěhoval do Malenovic, bylo nás tady pouze 350.
Na rozdíl od velkých měst nás přibývá, což svědčí o jediném – žije se nám tady pod horami dobře.
Malenovice se staly skutečně vyhledávanou a prestižní adresou. Na druhou stranu se ale musíme
vážně zamyslet, kam chceme, aby se naše obec dále ubírala, a to ke spokojenosti všech. Přeji
nám proto všem, aby se nám tento rok žilo ještě lépe než v roce předešlém. Záleží jen na nás
samotných, zda se nám tento cíl splní či nikoliv.
K lepšímu životu v Malenovicích jsme ostatně udělali první krok v prosinci na zasedání zastupitelstva obce, když jsme schválili rozpočet na letošní rok. To nám samozřejmě umožňuje další
rozvoj Malenovic a pokračování zvelebování obce. Jako prioritní vidím úpravu kopce Borová.
Cílem je, aby se upravila tamní zeleň, aby kopec nezarůstal vysokými stromy a tím vynikl lépe náš
kostel sv. Ignáce. Tento rok také dokončíme Strategický plán rozvoje obce, a to až do roku 2030.
O anketě jsem se již zmiňoval v minulém čísle. Takže jen připomenu, že ji najdete v příštím vydání
Mikroregionu. Za pomoci již zpracované studie o možnostech územního rozvoje obce a výstupu
z ankety občanů bude dáno zadání pro vypracování strategického plánu rozvoje obce do roku
2030. Tvůrci zjistí, zda si přejete, aby do naší obce například zamířili noví obyvatelé či jak moc se
má rozvíjet turistický ruch. V únoru dále proběhne veřejné slyšení ke změně územního plánu č.
2, na kterém nám architekt objasní připravované změny (o termínu vás budeme včas informovat).
Samozřejmě se k nim budou moci všichni, kterých se připravované změny týkají, vyjádřit. Byl
bych moc rád, kdyby se nám podařilo dokončit změnu územního plánu do konce dubna.
Co se týče dalších změn, tak jedna z těch pozitivních se týká dopravy. Asi jste již postřehli, že
jsme na zastupitelstvu schválili bezplatnou autobusovou dopravu na lince Malenovice – Frýdlant
nad Ostravicí. Týká se žáků od 6 do 15 let, studentů od 15 do 26 let a seniorů. V praxi to bude
vypadat tak, že si dotyční zakoupí předplatní dlouhodobou časovou jízdenku a my jim ji na obci
proplatíme. Chci upozornit všechny, že jednotlivé jízdenky proplácet nebudeme. A proč jsme se
rozhodli pro tento krok? Uvědomujeme si moc dobře, že v obci nemáme školu. Proto chceme
ulehčit aspoň trochu rodinám dětí i studentů, kteří za vzděláním musí dojíždět. Na druhou stranu
chceme pomoci i starším lidem. Mnozí jezdí do města pravidelně k lékaři a na nákupy. Věřím, že
bezplatnou dopravu uvítají.
Milí spoluobčané, vcházíme spolu do roku 2015, s nadějí doufáme, že bude přinejmenším stejně tak dobrý, jako rok předešlý. Přeji vám všem jen to dobré. Aby se vám dařilo v osobním i
profesním životě, aby naše Malenovice jen a jen vzkvétaly. Zkrátka, abychom se v prosinci sešli u
vánočního stromu a mohli konstatovat, že to byl zase dobrý rok. Váš starosta Vladimír Malarz

Šťastný rok 2015, mnoho úspěchů v práci
a štěstí v kruhu rodinném,
spoustu pěkných chvil a samozřejmě i hodně zdraví
Vám všem ze srdce přeje
Vladimír Malarz, starosta obce,
a zaměstnanci obecního úřadu

Zastupitelé schválili rozpočet
Zastupitelé Malenovic se museli sejít
hned dvakrát, aby mohli schválit rozpočet na letošní rok. Na první schůzi to kvůli
náročnosti programu nestihli, takže zastupitelstvo pokračovalo o týden později na
další schůzi.
Na ní se ale už podařilo základní nástroj pro
řízení obce schválit. A jaký bude? Na straně příjmů má cca 10 milionů korun, na straně výdajů
12 milionů korun. Schodek pokryje finanční
rezerva obecní pokladny. Z rozpočtu se krom
základních věcí, jako je údržba cest, zeleně, či

veřejných prostor budou hradit i různé investiční akce, jako je například úprava kopce Borová,
prodloužení vodovodního řadu, zastřešení venkovního posezení u obecního domu, rozšíření
komunikace Malenovice – Lubno či pořízení
bezpečnostních prvků na naše místní komunikace. Peníze z rozpočtu podpoří činnost Centra
volného času U Rosničky i různé spolky, které
v obci fungují, jako jsou například myslivci, hasiči nebo včelaři. Mimo to zastupitelé otevřeli
i pár zajímavých bodů, jako je například možnost pokrytí obce Wi-Fi sítí.

Malenovice

Hasiči přejí vše nejlepší
V novém roce, ať cestu svou najdete,
splní se vám vše, co si ze srdce přejete,
ať šťastná hvězda vás provází
a úsměv vaši tvář rozzáří,
láska vás těší a objímá,
štěstí se vám snáší do klína,
zdraví a hojnost ať máte po celý rok,
ať pevný a jistý je každý váš krok.
To Vám přejí hasiči z Malenovic.
Výroční valná hromada SDH v Malenovicích se koná v sobotu 17. ledna od 16
hodin v Obecním domě v Malenovicích.
Ramík Alois, starosta SDH

Přijďte na akce Rosničky
10. 1. 2015 Začíná kurz domácí homeopatie
Více informací a přihlášky na
www.urosnicky.eu
17. 1. 2015 Výlet pro děti
Poznáváme okolí Malenovic, aneb rodiče si můžou po plese odpočinout a poslat děti na výlet

Navštivte nový kurz domácí homeopatie
Centrum volného času U Rosničky zahajuje v lednu nový kurz pod názvem Domácí
homeopatie. Pokud se zajímáte o vlastní
zdraví a není vám jedno, jak se léčíte, určitě je tento kurz pro vás. Pokud nechcete nemoci pouze potlačit, ale chcete se
opravdu uzdravit a mít dobrou imunitu, tak
vám homeopatie může nabídnout šetrnou a
účinnou alternativu.

Na kurzu proniknete do filozofie homeopatie
a do jejich základních principů a dovíte se, jak
účinně a šetrně léčit sami sebe či své děti při
běžných onemocněních či úrazech. Kurz bude
probíhat ve dnech 10. ledna, 14. února, 14.
března a 11. dubna, a to vždy od 8.30 do 17.30
s hodinovou pauzou na oběd od 12.30 do 13.30
v Obecním domě v Malenovicích. Informace o
platbě najdete na stránkách www.urosnicky.eu

Chystáme se pomoci postavit nový pomník na Ivančeně
Stojí v katastru naší obce již 69 let. Znají ji lidé
nejen z celé České republiky, ale také zahraničí.
Je symbolem boje za svobodu ať již proti nacistické okupaci, ale také proti totalitnímu režimu. A
tento rok ji čeká zcela zásadní rekonstrukce. O
čem je řeč? Přece o památníku Ivančena.
„Musíme si uvědomit, co mohyla představuje. Tento rok to bude 70 let od tragické události,
kdy němečtí okupanti popravili skupinu skautů, a
právě tato stavba tragédii připomíná. Ale nejen
ji. Vždyť za celou dobu čtyřicetileté totality se u
ní scházeli svobodomyslní lidé a tím protestovali
proti tehdejšímu režimu,“ řekl starosta Vladimír
Malarz. Je si vědom toho, že památník neodmyslitelně k Malenovicím patří a že obec mnoho
desetiletí patřičně zviditelňuje. „Proto jsem přesvědčen o tom, že bychom měli přispět finance
na jeho rekonstrukci. Cítím, že je to doslova naší
morální povinností,“ obrátil se starosta na zastupitele při schvalování rozpočtu na tento rok. A
zastupitelé jeho slova vyslyšeli a na náročnou
rekonstrukci odsouhlasili částku 50 tisíc korun.
Něco z historie památníku
Ivančena je kamenná mohyla na hřebenu
Lysé hory, u které každoročně uctí památku
popravených skautů stovky a možná i tisíce lidí.
Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Otto Klein, Milan Rotter a Quido Němec byli spolu s dalšími
třinácti skauty popraveni za svou odbojovou
činnost 24. dubna 1945 v polském Cieszyně. Na
paměť jejich statečnosti byla jejich kamarády z
30. ostravského oddílu dne 6. října 1946 založena mohyla na Ivančeně. Od té doby každý kolemjdoucí, který chce uctít památku mrtvých hrdinů, přikládá na mohylu kámen, který k ní vynesl.
Za desítky let své existence tak vznikl památník složený z tisíců kamenů z nejrůznějších
koutů světa, všemožných tvarů, barev a velikostí,

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.

který snad nemá obdobu nikde ve světě. Skauti,
trampové, turisté, lyžaři a řada dalších známých
a neznámých lidí vytvořili z mohyly jedinečné
memento naší historie s velkou symbolikou a
výchovným dopadem. Z pomníčku zavražděným
kamarádům se postupem času stalo místo připomenutí dalších skautských hrdinů, kteří položili
životy na obranu vlasti, ale také památník nezdolnosti skautského ducha a boje s nesvobodou. Ta
byla zejména v 70. a 80. letech 20. století spojena
se zákazem skautingu a z toho vyplývajícími snahami totalitního režimu zakázat také výstupy na
Ivančenu. Teprve po roce 1989 se mohly výstupy
začít opět konat ve svobodném duchu. Skauti
si od té doby na svátek Sv. Jiří, tj. v den výročí
popravy, připomínají památku svých hrdinů nejen
výstupem na Ivančenu, ale také pietním aktem
na židovském hřbitově v Cieszyně. Ivančena se
také stala místem udílení skautských medailí.
Nová Ivančena bude jiná
V průběhu více než šedesáti let byly na Ivančenu vyneseny tisíce kamenů, jejichž celkový objem
je odhadován na více než 50 metrů krychlových.
Většina kamenů byla na mohylu kladena bez
jakýchkoliv plánů či technických úprav, a tak se
postupem času, vlivem fyzikálních a přírodních
zákonů, ale také přispěním vandalů, stala velmi
nestabilní a také zdraví a životy návštěvníků ohro-

žující. Proto bylo v roce 1995 přistoupeno k její
částečné rekonstrukci. Mohyla byla přesunuta o
pár metrů níže a umístěna na zpevněný základ,
což prodloužilo její životnost. V posledních letech
se však ukazuje, že uskutečněná rekonstrukce
nebyla tak úspěšná, jak se původně předpokládalo, a mohyla potřebuje mnohem větší a
komplexnější úpravy. Cílem projektu je zejména
rekonstrukce mohyly, což obnáší hlavně zastavení jejího současného sesuvu ale také praktické
řešení jejího dalšího růstu v letech budoucích.
Projekt by měl také vyřešit úpravy okolního terénu
tak, aby byl důstojným prostředím pro každoroční
vzpomínkové akce. Minulý rok tak proběhla architektonická soutěž. V porotě byl i starosta Vladimír
Malarz. „Osobně jsem sice hlasoval pro jiný projekt, ale respektuji rozhodnutí odborníků a věřím,
že se mohyla bude nakonec líbit i široké veřejnosti,“ řekl starosta. A co říkají architekti o nové podobě památníku?: „Vítězný návrh zaujal především
v netradičním přístupu k rovnocennosti návštěvníků mohyly při tradičních skautských výstupech.
Oproti ostatním návrhům je podpořeno urbanisticko-krajinářské řešení i prostor pro rozvíjení. Porota tento návrh vybrala jako nejvhodnější, protože
je ohleduplný vůči krajině a okolí a respektuje ducha a tradice místa,“ vysvětlil kopřivnický architekt
a předseda soutěžní poroty Kamil Mrva.

Advent v Malenovicích byl plný akcí

Platba za odpady se měnit nebude
Občané Malenovic mohou již od ledna
platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro
trvale žijící občany je stejná jako v loňském
roce, a to 450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění
a zůstává ve výši 500 Kč za objekt na rok.
Současně s platbou budou vydány nálepky na
popelnice platné pro rok 2015. Upozorňujeme
všechny, že neoznačené popelnice nebudou
od 1. dubna 2015 vyvezeny.

jubilea
V měsíci lednu oslaví jubileum:
paní Jiřina Drabinová – 91 let
pan Oldřich Paciorek – 80 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.)

Lidé si v Obecním domě Malenovice vyrobili sami adventní věnce a ozdoby.

Když se rozsvítil vánoční strom,
oči zářily nejenom dětem.

Do Malenovic dorazil i děsivý čert.
Děsil, do pytle ale nikoho nestrčil.
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Metylovice

Leden 2015

Křižovatka na Vrchovině změní svou tvář

Možná se to stalo i vám. Jedete autem a na
Vrchovině vám vjede do cesty zprudka auto od
léčebny. Nebo naopak od Lhotky. Nebezpečná
křižovatka se ale má změnit. Pro větší bezpečnost řidičů i chodců.
Asi všichni řidiči v Metylovicích ví, že výjezd
od léčebny na hlavní silnici na Vrchovině je problematický. Další kámen úrazu je v zimě, kdy
řidiči kloužou nejen k léčebně, ale i na hlavním
tahu, kde mají problémy zejména řidiči autobusů. K tomu se občas přidají neukáznění chodci,
kteří přechází silnici doslova, kde se jim zlíbí.
A právě proto vedení obce rozhodlo, že se situace musí změnit. „Zažádali jsme o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na úpravu této křižovatky. Pokud budeme s žádostí o
dotaci úspěšní, tak ji ještě tento rok změníme,
aby byla bezpečnější pro řidiče i chodce,“ slíbil
starosta Metylovic Lukáš Halata.
A co konkrétně se na křižovatce bude dít?
Z obou stran k ní bude snížena rychlost na
40 km/hod. Na hlavním tahu vznikne místo
pro přecházení chodců. Uprostřed silnice
nechá obec vybudovat silniční ostrůvek,
který má za cíl zpomalit i usměrnit dopravu
a umožnit chodcům přecházet cestu nadvakrát. U autobusových zastávek vzniknou

Křižovatka je nebezpečná hlavně nyní v zimě. Potíže mají autobusy i osobní auta.
zálivy i chodníky. Součástí projektu bude
zatrubnění příkopů.
„Pokud dotaci obdržíme, začneme s úpravou křižovatky tento rok. A do budoucna máme
další plány,“ pokračoval starosta. Má na mysli
výstavbu chodníku z centra obce na Vrchovinu.
Měl by vést po pravé straně vozovky. Ocení jej
především rodiny s dětmi. Obec ještě nemá

zpracovanou projektovou dokumentaci, ale
práce na ní by mohly začít již tento rok. „Další úsek chodníků chceme vybudovat směrem
z centra ke škole. Jde asi o stometrový úsek,
jehož výstavbu zvládneme z vlastních zdrojů.
Máme již vyřízené územní rozhodnutí, takže
bychom mohli teoreticky v létě začít stavět,“
doplnil starosta.

Děti křtily své CD, v kině nebylo k hnutí
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám v roce 2015 spoustu pracovních
i osobních úspěchů. Mnoho štěstí, zdraví
i příjemných chvil s Vašimi nejbližšími.
Nám všem pak klidné soužití a vzkvétající Metylovice.
Lukáš Halata, starosta obce, a zaměstnanci obecního úřadu
adu

Cestující mají na zastávkách větší komfort
Cestujete autobusem? Pak jste si jistě všimli, že obec začala postupně renovovat autobusové zastávky. Staré a plechové budky mění
za útulné, ale hlavně praktické dřevěné budky.
„Zatím jsou čtyři. Tento rok ale máme
v plánu dodělat další na dolním konci u Mužného a také dvě na Vrchovině. A v čem se ještě tyto zastávky od svých předchůdkyň liší?
Když pominu estetické hledisko, tak především mají osvětlení. Takže se v nich rozsvítí

světlo spolu s veřejným osvětlením,“ řekl starosta Metylovic Lukáš Halata. Pokračoval, že
jedním z důvodů pro výměnu zastávek bylo
vandalství. „Scházejí se tam různé skupinky
lidí a páchají škody. Nové dřevěné budky jsou
ale otevřené, jde do nich více vidět, takže si
slibujeme, že se to zlepší. Samozřejmě prioritní je pro nás komfort cestujících i to, jak
zastávky zapadají do krajiny. A mně osobně
se moc líbí,“ dodal starosta.

Přijďte si zatančit na naše plesy

Pomalu, ale jistě se blíží. Co? Přece plesová sezóna. Pořiďte si tedy nové šaty, obleky,
vyčistěte střevíce, ale hlavně přijďte. Na první
akci sezóny bude nutná důkladná příprava. Jde
totiž o Retro ples. Koná se 24. ledna v sokolovně v prostorách kinosálu. Začíná od 19 hodin. Hrát se budou staré písničky. Pořadatelé
vyzývají návštěvníky, aby zvolili oblečení z let
80. až 60. O hudbu se postará DJ Tom, vstupné je dobrovolné. O kulturní vložku se postará
folklorní soubor Beseda. Nebude chybět tombola ani bohaté občerstvení.
V sobotu 31. ledna pořádají svůj tradiční
ples hasiči. Můžete se krom tradiční zábavy

Nezapomeňte na poplatky
v roce 2015
Poznamenejte si termíny splatnosti poplatků
v roce 2015:
Poplatek za odpad:
450 Kč – osoba s trvalým pobytem v obci
700 Kč – osoba vlastníci objekt sloužící
k individuální rekreaci, ve kterém není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu.
Splatnost poplatku: 31. března 2015.
Poplatek za psa:
70 Kč za prvního psa
100 Kč za každého dalšího psa
Splatnost poplatku: 30. dubna 2015

Podpořte naše volejbalistky

Přijďte fandit našim volejbalistkám.
Juniorky hrají 25. ledna se Starou Bělou, a
to od 10 hodin.

těšit na travesti show Noční hvězdy. Vstupenky
se budou prodávat na místě za 100 Kč. Akce
se koná v sokolovně. K tanci budou hrát hned
dvě kapely. Ve velkém sále to bude skupina
Eso, v kinosále pak Drong z Jablunkova. Začátek je naplánován na 19 hodin. O půlnoci
rozjitří atmosféru tombola. Návštěvníci plesu
budou mít samozřejmě k dispozici občerstvení
a vynikající jídlo, prý jako od maminky, včetně
domácích zákusků.
Po krátké pauze si budete moci přijít zatančit 14. února na Fotbalový ples, rovněž v sokolovně. Plesovou sezónu ukončí v Metylovicích
tradiční Šibřinky 28. února.

Jestli se o nějaké akci dá říct, že byla událostí
roku, pak to byl určitě slavnostní koncert Putování za koledou. Jeho součástí byl křest CD s názvem Setkání, které natočili žáci a učitelé naší
metylovické školy v průběhu měsíce listopadu.
Kinosál praskal ve švech, organizátoři museli přidávat židle a několik lidí prostě jen stálo.
V pátek 19. prosince se totiž konal koncert Putování za koledou a také křest CD Setkání, které
mají na svědomí děti spolu se svými učiteli. O
samotný akt křtu se postaral starosta Lukáš Halata, Lumír Tománek a Naďa Reková. „Je to pro
mne velká čest. U křtu jsem sice už byl, jednalo
se o mého synovce, ale cédéčko jsem tedy ještě nekřtil. A co bych mu popřál? Aby vyvolávalo
hezké vzpomínky, a to nejen u dětí, které stály u
jeho zrodu, a aby si jej lidé často a rádi pouštěli,“
přál starosta. Ředitelka školy Renata Spustová
jej doplnila: „Chtěla bych poděkovat nejen dětem a našim učitelům, bez nichž by CD nemohlo
vzniknout, ale právě i vedení obce a zastupitelům za nadstandartní podporu naší školy.“
Jak CD vznikalo?
„V životě nepotkáváme lidi náhodou. Neexistují
náhodná setkání. Naše cesty se protínají z nějakého důvodu. Setkání může být životní zkouškou
nebo darem. Když z takového setkání vznikne
něco pozitivního, je to dvojnásobný dar,“ je přesvědčena Renata Spustová. Pokračovala, že ono
Setkání s velkým S proběhlo na několika úrovních
a ovlivnilo všechny jeho účastníky. Setkání dospělých, muzikantů, splnění si dávných hudebních
snů a následná spolupráce i v profesionálním životě. Setkání dětí, které překonaly věkové bariéry
a jako jeden tým, ať uměly či neuměly číst, si zamilovaly stejné písničky jako my dospělí a zpívaly
je s chutí a radostí. Setkání s našimi absolventy,
kterým jsme dali první hudební základ do života.
„A proč jsme zvolili hudbu? Je nám všem
blízká a co si budeme povídat, je lékem na
duši, je křídlem našich myšlenek, je vyjádřením nepopsatelných emocí, je záchranou před
obyčejným slovem. Je starší než lidská řeč a
je tím pravým klíčem k našemu srdci. Ve světě
techniky, počítačů a mobilů se vytrácí potřeba
setkání, potřeba svobodného sebevyjádření,

uvolnění napětí a skrytých emocí. Hudba však
může sloužit jako prostředek i jako samotný
cíl,“ pokračovala Renata Spustová. Jak dále
uvedla, myšlenka natočit Setkání nebyla náhodná. Líhla se dlouho a konkrétní podobu
získala loni v květnu před oslavou Dne matek.
„Měli jsme nacvičeno množství písniček a také
mne velmi mrzelo, že zvuk z vánočního koncertu 2013 nebyl na DVD záznamu zachován
v očekávané kvalitě. Šumy a zvuky z hlediště
rušily zpěv dětí. Proto jsme se rozhodli, nezkušení, ale o to nadšenější, natočit hudební CD
před Dnem matek v květnu 2014 po generálce
na páteční vystoupení. Bylo to únavné, nestihly se dotočit kytary a nakonec jsme zjistili, že
nevypnutý mobilní telefon a ruchy z okolí celý
záznam zničily. Řekla jsem si – nikdy více. Byl
to pokus – a nevyšel. Ale nikdy neříkej nikdy.
Když odešli naši loňští páťáci, zbylo po nich
opravdu prázdné místo. Setkání při otevření
nové školy nastartovalo to, co jsem již považovala za uzavřenou kapitolu, a příjemné zážitky ze společného zpívání mne přesvědčily,
že stojí za to všechno ještě jednou zopakovat.
Naše děti i naši absolventi se pro věc nadchli.
Souhlasil i zvukař Zdeněk Suchánek, který nás
slyšel zpívat už v květnu a věděl, do čeho půjde,“ vylíčila ředitelka školy. Den D nadešel ve
středu 12. listopadu a dal všem pořádně zabrat. Všichni byli doslova udření, a to dospělí
i děti. „Ty si sáhly opravdu až na dno svých
sil. Ale kázní a neuvěřitelným nadšením dobily
i dospělé, i když jsem si chvílemi myslela, že
sama už nemůžu dál, že se do kláves ani netrefím,“ přiznala s úsměvem Renata Spustová.
A co říci závěrem? „Žádné velké umění, ale
poslouchat se to dá. To jsou slova našeho zvukaře. Tak ať je vám při našem Setkání hezky a
ať se vám dobře poslouchá!“ doplnila Renata
Spustová.
Kdo se podílel?
Žáci z naší školy Amélie Lazarová, Verunka
Svobodová, Tonička Michalíková, Tomášek
Halata, Natálka Lančová, Zuzka Macháňová,
Anetka Langerová, Deniska Duráková, Lukáš
Onderka, Anetka Vyvialová, Barunka Pěcho-

vá, Adam Kotyra, Katka Nytrová, Bára Konvičková, Anička Štaffová, Nela Pavelková, Erik
Kocián, Danek Kaňok, Ondra Opálka, Šarlotka
Drahomíra Tichá a Patrik Velička. Absolventi
naší ZŠ: Terezka Venháčová, Eva Kotyrová,
Anička Stodůlková, Sabinka Bílková, Eliška
Mačejovská, Vaneska Mílková, Katka Michalíková, Deniska Klimánková, Matěj Šigut, Vašek
Šigut a Marek Tománek. Hudební doprovod:
Ad-Re-Na-LLin a spol. Mistr zvuku: Zdeněk
Suchánek. Nahrálo a zpracovalo hudební studio Gloria records www. Gloriarecords.cz. Grafická úprava: Jakub Farný.

Advent v Metylovicích

Klub seniorů hodnotil svoji činnost

Senioři z Metylovic se sešli na své hodnotící schůzi. Ta se konala ve čtvrtek 4. prosince v hospůdce Na Hřišti. Přítomní si vyslechli
hlavní zprávu o činnosti klubu, ve které jsme si
připomenuli nejvýznamnější akce. Nejvíce vzpomínek bylo na autobusový zájezd do Nového
Jičína, kde jsme navštívili muzeum klobouků a
Kroměříže. Zde jsme si prohlédli město, podzámeckou zahradu. Účastnící zájezdu, kterým již
tak dobře neslouží nohy, se projeli v naučném
vláčku, ostatní se procházeli zahradami. Hlavním a očekávaným bodem byla prohlídka Arcibiskupských vinných sklepů, které se nacházejí
pod kroměřížským zámkem. Měli jsme vynikajícího průvodce, který k naší spokojenosti nám
odpověděl na všechny možné otázky. Závěrem
jsme pak ve společenské místnosti sklepů uskutečnili degustaci vín. Za vynikající průběh zájez-

du bylo poděkováno manželům Juřicovým.
Další velikou a zajímavou akcí bylo pro naše
členy otevření a prohlídka nové základní školy
a také prohlídka školy staré. Všichni jsme si
při tom zavzpomínali na své školní léta a spolužáky. Za tuto akci je třeba poděkovat panu
Karteczkovi a ředitelce školy Renatě Spustové
a její zástupkyni Táni Liberdové. Rovněž se
vzpomínalo na smažení vaječiny a placků, opékání párků, které klub seniorů zorganizoval ve
spolupráci s hospůdkou Na Hřišti. Poděkování
za spolupráci patří provozovatelům hospůdky,
manželům Pavelkovým. V září deset seniorů
navštěvovalo kurz práce na počítači v nové základní škole. I toto se setkalo s úspěchem. Měli
jsme také stánek na předvánoční akci Předvánoční jarmark s mikulášskou nadílkou.
Jinak jsme se scházeli každý první čtvrtek

v měsíci ve společenské místnosti obecního
úřadu, kde jsme si připomínali významné události a také vzpomínali na ty, kteří nás předešli
na cestě poslední. Podíleli jsme se na organizování tradičního metylovského Krmáše. Je jen
škoda, že přes velikou propagaci přišli na tuto
významnou akci pouze dva senioři.
Toto jsou jen nejvýznamnější body naší činnosti. Kdo má zájem se setkat se svými vrstevníky, může přijít vždy první čtvrtek v měsíci
mezi nás. Bližší informace najdete ve skřínce
klubu seniorů před obecním úřadem. Závěrem
děkuji tímto obecnímu úřadu za spolupráci a
finanční podporu, bez které by nebylo možné
uskutečnit některé akce. Přejí všem spoluobčanům v novém roce 2015, ať se Vám všem splní,
co si přejete. Vedoucí organizačního týmu
KS Vavřín Michalec

Sportující ženy
překvapil Mikuláš
Ženy z oddílu ASPV (Asociace sportu pro
všechny) 5. prosince bilancovaly svou činnost na
výroční schůzi. A opravdu se nemají za co stydět.
Vše podstatné vyplynulo z výroční zprávy a následné diskuse. Po ní následovala večeře, kterou
připravil David Pavelek, a byla vynikající. Při následné volné zábavě všechny překvapil Mikuláš
s čertem, které údajně nikdo nečekal.
Další pravidelnou akcí je rozloučení se starým rokem u vánočního stromu. To se konalo
v úterý 16. prosince. Účastnice si zazpívaly
koledy, okoštovaly vánoční nápoj a popřály si
do nového roku hlavně zdraví, klid a pohodu.
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Bílá + Čeladná

Oznámení a.s. Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava o změně ceny vodného a stočného od 1. ledna
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.

jubilea
V měsíci lednu oslaví své životní jubileum:
65 let
Jiřina Gabzdylová
60 let
Karel Kubačák
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

OZNÁMENÍ: V době od 1. ledna 2015 do 14. ledna 2015 se bude konat Tříkrálová sbírka,
kterou zastřešuje Charita Frýdek-Místek.
Foto: Petr Pavelka

Rozsvícení
LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA
Vánočního stromu A DĚTSKÝ LYŽAŘSKÝ PARK V PROVOZU
Vracíme se k nedělnímu slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu v Bílé, kde jsme se sešli
společně si připomenout krásu adventní doby.
Během večera vystoupily děti z národopisného souboru Grunik a pěveckého sboru
Skřivan. Po adventní promluvě Mons. Josefa
Maňáka, děkana místeckého, děti z Mateřské
školy Bílá rozsvítily Vánoční strom.
Přehled bohoslužeb na měsíc leden
4. 1. 10.30 Bílá
18. 1. 10.30 Bílá
11. 1. 10.30 Bílá
25. 1. 10.30 Bílá

V sobotu 6. prosince jsme zahájili provoz.
Lyžařská a snowboardová škola a půjčovna
byla otevřena v sobotu a neděli od 9 do 16
hodin. Provoz dětského lyžařského parku byl

omezený. K využití byl zatím jeden pojízdný
pás za zvýhodněné jízdné. Na přelomu roku
ovšem konečně přišla ta pravá zima s adekvátními sněhovými podmínkami.

NOVINKY 2014-2015

Pokrytí dětského lyžařského parku WiFi a nový pojízdný pás.
Nová pobočka ve Velkých Karlovicích u hotelu Horal.
Aktuální provoz vleků a sjezdovek www.sunoutdoor.cz
Jakékoliv další informace a objednávky na e-mailu:
info@sunoutdoor.cz nebo na tel.: 725 222 111.

Čeladná

Mám školu rád, proto v ní chci i spát
Adventní čas s sebou nese přípravu na nadcházející
vánoční svátky. Ti vnímavější jsou v tom čase k sobě
nějak milejší, hodnější, vstřícnější... A právě v tomto období se učitelky a žáci V. a II. třídy rozhodli, že spolu ve
škole pobudou i přes noc.
Proč zrovna tyto třídy? Navázalo se na společný projekt
„Musíme si pomáhat“, trvající již od minulého roku. Přátelství
se završilo. A tak nastaly přípravy, nákupy, pečení buchet,

shánění spacáků, karimatek. Prostě dobré povyražení v tom
stereotypním čase školních povinností. Když se v den D ve
škole odpoledne sešli, byli všichni v radostném očekávání,
jak si to spolu užijí. Přes hry, bohaté svačiny plné buchet
od maminek, společnou výrobu adventních kalendářů až po
nočního bobříka odvahy. A pak ten zvláštní pocit ukládání se
ke spánku ve škole... Zase jsme se dostali k sobě blíž. Byl to
prima zážitek.
HG, ZŠ Čeladná

Venkovní ráj pro děti
Mateřská škola Čeladenská beruška získala
podporu Státního fondu životního prostředí a
Obce Čeladná, na projekt „Zahrada v přírodním
stylu ČELADENSKÁ BERUŠKA“. Díky získané
dotaci bylo možné původní zahradu radikálně
změnit v přírodní učebnu tak, aby podporovala
děti v jejich maximálním a všestranném rozvoji.

Na nové zahradě mohou děti využívat lanové centrum, vodní cesty, zvukovod, pískovky,
amfiteátr nebo mohou sledovat vodní želvy
v jezírku, či králíky ve výběhu. Děti už se nemohou dočkat, až na zahradu poprvé vyběhnou.
Fotografie zahrady můžete vidět na http://celadenskaberuska.rajce.idnes.cz/ Natália Toflová

Čeladná

Senior Club Čeladná informuje
Prosincový klubový program byl
s ohledem na vánoční svátky zkrácen, nicméně o to více se vydařil. S oblíbeným
ostravským hudebníkem Pete-Saxem jsme si
v rámci předmikulášského hudebního odpoledne s chutí zazpívali a zatančili. Posléze jsme
absolvovali již tradiční předvánoční cestu do
Pstruží s cílem ve Vlčárně coby psychologickou

přípravu na předvánoční shon. Poslední předvánoční čtvrtek byl stejně jako loni ve znamení
poledního zpěvu vánočních písní u jesliček na
čeladenském náměstí v podání klubových angličtinářů a stejně jako loni se přidaly i děti z MŠ
Čeladenská Beruška se svými koledami. Tytéž
děti pak odpoledne přišly do klubu, aby představily svůj opravdu půvabný recitál s názvem
„Vánoční nadílka“. Všichni přítomní byli poté obdarováni originálními dárky, na oplátku také děti

Záložka do knihy spojuje školy 2014/2015
S žáky1. stupně jsme se již potřetí zapojili
do projektu Záložka do knihy spojuje školy s
mottem „Moje oblíbená kniha“. Cílem akce bylo
podpořit čtenářství, navázat kontakt se slovenskou školou, vyměnit si záložky do knih a seznámit se s životem dětí na Slovensku.
Naší partnerskou školou se stala Evanjelická základná škola v Prešově. Na chodbě v
1. patře jsme žákům vyvěsili bližší informace
o škole. Ve vyučování jsme si prohlédli webové stránky obce i školy, přečetli si zajímavosti
o Prešově ve slovenském jazyce a porovnali
češtinu se slovenštinou.
Během celého měsíce října jsme si povídali si
o knihách. Děti nosily ukazovat své oblíbené knihy do školy a četly z nich úryvky. Ve výtvarné a
pracovní výchově vyráběly záložky nejrůznějších
tvarů a velikostí. Hotové výtvory, spolu s dopi-

sy od dětí, paní učitelky odeslaly na Slovensko.
Slovenští kamarádi nám rovněž zaslali nádherné
záložky a pozdravy. Dětem se záložky velmi líbily a určitě je budou využívat v hodinách čtení.
Věříme, že jsme tímto projektem u žáků vzbudili
větší zájem o čtení.
JJ, ZŠ Čeladná

Půjdem spolu do Betléma...

Komu dám svůj dárek...

Mikulášový Pete-Sax.

dostaly něco na zub. Paní ředitelce Mgr. Natálii
Toflové a jejímu týmu a samozřejmě i účinkujícím dětem patří dík za krásný zážitek a milé
odpoledne, které jsme pak završili trochou vína
(to už bez dětí) a tím zakončili klubový rok 2014.
Samozřejmě, že v klubu též probíhaly standardní programy, tzn. úterní a čtvrteční zdravotní cvičení a karbanická posezení, angličtina a
country-tance.
V měsíci lednu se můžeme těšit na novoroční posezení v klubu, posléze na vycházku
do horní Čeladné (zřejmě s cílem v horském
hotelu Hamry), na tradiční výroční program
„Koukám, jak ten čas letí“ a měsíc zakončíme
ve Švýcarsku s paní Bártovou.
Program na měsíc leden najdete jako obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu, v
infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Našim příznivcům i všem čtenářům přeji ještě jednou dobrý a úspěšný rok 2015.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

Na cestě do Pstruží.
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Vážení občané obce Janovice,

PF 2015
Do nového roku 2015 Vám přeji
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobních úspěchů.
Ing. Marek Špok, starosta obce

nacházíme se na přelomu dvou volebních
období, a to s sebou nese i změny v činnosti
Obecního úřadu Janovice i ve správě obce. Naší
prioritou je, aby se o dění v obci i o všech věcech
veřejných, rozhodovalo otevřeně a společně.
Ihned od našeho zvolení jsme intenzivně
zahájili svou činnost, závěry našich rozhodnu-

tí jsou veřejně dostupné na webu obce. Věříme, že přijmete naši otevřenost pozitivně. Naším cílem je zapojit do dění v obci co nejvíce
občanů, budeme rádi, když za námi přijdete
a spolu budeme zlepšovat podmínky života
v celém katastru obce Janovice.
Rada obce Janovice

Vánoční jarmark v Janovicích

Soutěž o nejlepší bramborový salát na Bystrém
Již třetí ročník této soutěže byl zorganizován
6. prosince v restauraci U Toflů. Místní obyvatelé přinesli a přihlásili do soutěže celkem jedenáct vzorků výborných salátů. Hodnotící komise, sestavená speciálně pro tento účel, měla
skutečně obtížný výběr. Nakonec se ukázalo,
že mezi řadou jiných se opět prosadily vzorky

stejných autorů jako v ročníku předchozím.
Prostě, kdo umí, ten umí.
Celý večer byl doprovázen dalším programem, v kterém si sestavené soutěžní týmy
mohly vyzkoušet svůj důvtip a schopnost mimické hry. Již samozřejmostí bylo hádání obsahu
promítaných zakrytých fotografií. Bavili se nejen

soutěžící, ale i fandící diváci. Celý večer utekl
velmi rychle a po ukončení všech soutěží a rozdání cen přišla na řadu kytara a společný zpěv.
Jednoduše, na Bystrém bylo možné opět příjemně strávit ve společnosti jiných celý večer a
odpoutat se od zvyšujícího se vánočního shonu.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce

Život a přínos Tomáše Bati –
interaktivní výstava v ZŠ

Náš další příspěvek v rámci – tentokrát nejen historie, nýbrž i geografie, politiky, hospodářství a společenských hodnot – započneme
opět citátem toho nejpověřenějšího, jehož se
projekt realizovaný na naší škole týkal nejvíce:
„Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru.
Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem
a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou
jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat,
poznat vše, co ji podrývá půdu, co jí škodí, krátce soustřediti se – to jest cesta k úspěchu.“
Slova, jež za svého života pronesla světově
známá a pro nás ve své době významná osobnost jménem Tomáš Baťa. Stejně jako jsme
měli v loňském školním roce příležitost uskutečnit interaktivní výstavu na téma Berlínská
zeď, podařilo se nám i letos přes neskutečně
značný zájem z řad mnoha škol získat k dispozici pro nás i pro naše žáky putovní výstavu
právě na téma „Tomáš Baťa – československý
selfmademan“. Na dvanácti výstavních panelech jsme měli příležitost seznámit se nejen s
rodinou výše zmiňovaného, ale také s jeho základními životními myšlenkami, postoji a hodnotami. Dovědět se o jeho podpoře a rozvoji
všech sfér lidského života, ať se už jednalo o
vzdělávání, sport, kulturu, zdravotnictví, či oblast politickou. Měli jsme možnost proniknout
do způsobu marketingu a prodeje žádaného
zboží, do období Baťovy celosvětové expanze,
smutné etapy druhé světové války a znárodňování po ní až po současnost firmy. Z geografického hlediska se žáci mohli dovědět mnohé o

V kostele Sv. Jakuba v Janovicích se v sobotu 13. prosince konal Adventní koncert MgA.
Ireny Magnuskové a jejich hostů. Rozsáhlé
lavice kostela byly zaplněny posluchači, mnozí
přijeli do Janovic speciálně pro tuto akci.
Podobné Adventní koncerty již mají v Janovicích svou historii a nekonají se poprvé.

rozvoji města Zlín a prostřednictvím pracovních
listů projevit svou fantazii a odhalit také zákoutí
života Baťových zaměstnanců. Výstava byla na
naší škole realizována ve dnech 10.–23. listopadu a zapojili se do ní žáci 8. a 9. ročníku. Za
její nabídnutí a příležitost k realizaci jsme vděčni občanskému sdružení Pant – Moderní dějiny
do škol, s nímž již několik let spolupracujeme
na půdě výuky dějepisu. Jsme velmi rádi, že
můžeme budoucím generacím podávat informace o historii ne tak dávné poutavější a přijatelnější formou, neboť si uvědomujeme, že je
vždy nesnadné chápat podstatu a ideologie období lidských dějin, v nichž člověk nevyrůstal.
Je nutno si přiznat, že dnešní mladá generace
žije v čase, kdy prozatím nepoznala útlak či
nesvobodu. Proto je naším záměrem a snahou

Ve středu 26. listopadu jsme připravili dílny
pro rodiče s dětmi, ve kterých si mohli prožívat tu předvánoční atmosféru, která nás čeká.
V tento den nemusely maminky uklízet, péct
cukroví ani zařizovat spoustu jiných věcí, ale
mohly v poklidné a příjemné atmosféře vyrobit
své vlastní výrobky.
Ve škole si mohly vybrat ze tří
dílen. V první dílně si měly možnost
vyrobit vánoční svícen, který ozdobí jejich stůl, okno nebo jinou část
jejich domova. V druhé dílně se
vyráběly adventní věnce, kde se již
více zapotili. Pro některé maminky
to byla první zkušenost, a proto
byly vděčné za jakoukoliv pomoc.
Třetí dílna byla rájem pro trpělivé maminky a jejich děti. Vytvořit
přání z malinkého proužku papíru
formou motání na špejli (quilling),

Vyvrcholením kulturní části jarmarku bylo
společné vystoupení „Chlapů z Bystrého + Ája
a Ivana“. Tato, pro tyto účely speciálně sestavená pěvecká skupina, vystřihla za doprovodu
kytar, perkusí a varhan řadu známých písniček.
To již bylo setmělé prostranství plné a potlesk
nebral konce. Následovalo zdobení velkého
živého vánočního stromu před restaurací přinesenými nebo na místě vyrobenými ozdobami a
jeho slavnostní rozsvícení.
Řada stánků nabízela vánoční sortiment, voněla horká medovina a opékané uzenky včetně
jedlých kaštanů. Ještě dlouho po ukončení posledního vystoupení bylo před restaurací živo,
speciální ohně, rozestavěné po ploše, lákaly
k ohřátí a nikomu se domů moc nechtělo. Akce
se vydařila a ani nevadilo, že letos chybí sníh.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce

Adventní koncert v Janovicích

vštěpovat jim hodnoty, na něž děti zapomínají
či je nevnímají jako součást společenské etiky.
Hovoříme o hodnotách, jako jsou úcta, respekt,
svoboda myšlení, tolerance, odvaha vstupovat
do nových životních výzev, vědomí vlastních
možností a vlastního potenciálu, jehož lze využít ku prospěchu společnosti. A jak praví úvodní
citát našeho malého pozastavení: „…Úspěch
životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru…“. Toužíme po tom, aby naše děti skutečně získaly
potřebné vzdělání prodchnuté řadou znalostí,
díky nimž budou moci nabýt také potřebných
životních zkušeností. Máme naději, že se nám
i v dalším roce podaří uskutečnit obdobnou expozici dané série – tentokrát k osobnosti Olgy
Havlové.
Mgr. Lukáš Pitřík

Vánoční dílny pro rodiče s dětmi

Už je tady zas
sváteční adventní čas.
Vánoce se kvapem blíží,
ale nás to vůbec netíží.
Ve škole si posedíme
a krásné výrobky vytvoříme.

S novinkou přišel TJ Sokol Bystré, SDH
Bystré a restaurace U Toflů, když v sobotu 15.
listopadu společně uspořádali na prostranství
před restaurací jednodenní jarmark, spojený
s vystoupením místních obyvatel.
Akce byla zahájena před západem slunce,
a to hned sérií pěveckých a hudebních vystoupení. Prostranství se naplnilo diváky, místními,
ale i přespolními. Svůj příspěvek ve vystoupení měla řada malých budoucích umělců,
kteří zazpívali vánoční písně nebo ukázali své
umění v hraní na různé nástroje. Velký potlesk
si vysloužila skupinka dětí za svůj výkon pod
vedením Andrey Hovjacké a Ivany Dvořákové.
Na provizorním pódiu se vystřídala celá řada
odvážných sólistů a všichni sklidili zasloužený
potlesk. Vystoupení si nenechali ujít ani žáci
Základní umělecké školy Leoše Janáčka.

byla velkým projevem odvahy a statečnosti.
Ve všech dílnách vytvořili rodiče se svými
dětmi překrásné výrobky. Zpočátku jsme měly
obavy z nedostatku jehličnatých větviček, ale
díky ochotě rodičů jsme si mohli pak vybírat z
velkého množství. Každý odcházel ze školy s
příjemným pocitem, dobrou náladou a vlastním
výrobkem. Děti si mohly užít odpoledne se svými rodiči a zároveň se naučit něco nového.
Purpura večerem zavoní,
zvoneček tichounce zazvoní
a jeho stříbrný hlas
probudí vzpomínky v nás.
Vždyť jsme srdcem stále děti,
jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí,
ať se mají lidi rádi,
každý den a v každém roce
a hlavně přece na Vánoce...
Kolektiv učitelů 1. stupně

Hodinové vystoupení mezzosopranistky Ireny
Magnuskové, prostřídané varhanními sóly
Petra Strakoše, zaplnilo svými vánočními
tóny celou loď kostela a vytvořilo skutečnou
vánoční atmosféru, do které byla radost se
plně ponořit.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce

Muzejní lekce Betlémy 2014
Ve středu 10. prosince navštívily děti školní
družiny muzejní lekci Betlémy 2014. Na zámku
ve Frýdku si mohly prohlédnout výstavu několika Betlémů, které byly opravdu různorodé.
Nejrozšířenějším a tradičním materiálem pro
jejich výrobu bylo především dřevo, ale používala se také keramika, barevná sádra, porce-

lán, textil, sklo i sláma. Ale figurky do Betlémů
se také dělaly z těsta chlebového, perníkového
a vizovického. A právě poslednímu typu se blížilo slané těsto, ze kterého si děti zkusily vyrobit
svou betlémskou figurku. Výrobky se povedly a
každý byl na svůj výrobek právem hrdý. Pečlivě
zabalený si ho odvážel domů. Hana Kimlová
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Pstruží + Staré Hamry

Poplatky v roce 2015
Odpady
Na občana s trvalým bydlištěm v obci 450 Kč
(násobeno počtem osob v domácnosti)
Na objekt, v němž není žádná osoba s trvalým
bydlištěm (chaty, chalupy, zahradní domky,
novostavby po kolaudaci apod.) 550 Kč.
Od poplatku se osvobozují:
- poplatníci starší 85 let včetně
- poplatníci z chatoviště Solárka a okolí
- poplatníci hlášení k trvalému bydlišti na
adrese ohlašovny obecního úřadu
- poplatníci dlouhodobě žijící mimo území ČR
Platba nejpozději do 30. června 2014 na č.ú.
1682011309/0800,variabilní symbol číslo domu
Poplatek za psa
Za prvního psa 200 Kč
a za každého dalšího psa +400 Kč
Vlastník psa – důchodce 100 Kč
a za každého dalšího +200 Kč
Platba nejpozději do 31. března 2014 na č.ú.
1682011309, variabilní symbol číslo domu

Termíny čištění komínů
26. a 27. ledna 2015, 9. a 10. dubna 2015,
18. a 19. listopadu 2015
Přesný termín a hodinu nutno domluvit
telefonicky (nejlépe v době 18 – 20 hod.) na
telefonních číslech: pan Papřok 728 073 808
pan Kubala 603 955 091

jubilea
V měsíci lednu 2015 oslaví svá životní jubilea
tito naší spoluobčané:
91 let - p. Knebel Vladislav
83 let - p. Fedič Ján
80 let - p. Diasová Emilie
75 let - p. Tomanová Vlasta
70 let - p. Hajdysová Anežka
70 let - p. Běčák Antonín
65 let - p. JUDr. Holík Josef
50 let - p. Šamajová Iveta
Do dalších let přejeme hodně štěstí, pevné
zdraví a ještě mnoho let strávených v kruhu
svých rodin.
komise soc., kult. a. šk.

připravujeme
24. 1. 2015
Vítání občánků v 10,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
27. 2. 2015
již V. Sraz důchodců v obci

Ten předvánoční čas… Fantastický úspěch mladých volejbalistů
Čas Vánoc je nejen časem spěchu a shánění, ale především klidu a společného povídání.
Tak přišla k nám paní Dana Málková, aby
nás seznámila s vánočním příběhem. Velice
poutavě vyprávěla krásný příběh o narození
Ježíška a přetěžké cestě, která k této vznešené události vedla. Všichni poslouchali jak
pěny a vstřebávali atmosféru přicházejících
Vánoc. Zářivé oči dětí byly velkou odměnou za

krásný zážitek, za který paní Málkové srdečně
děkujeme. S Vánocemi jsou nerozlučně spjaty
i koledy. Proto jsme se všichni sešli u Betlému
a při svitu barevných žároviček a pod vedením
našich paní učitelek společně si zanotovali
spoustu krásných písní a koled. S lehkou nostalgií a přáním do nového roku 2015 jsme se
rozloučili se školou, dychtiví, co nám nový rok
donese… :-)
(IK)

Ve čtvrtek 18. prosince se konal na 6. ZŠ ve
Frýdku-Místku Vánoční turnaj v minivolejbale.
Zpestřením bylo i to, že se zde mohly děti poměřit se soupeři z jiných zemí. ZŠ Pstruží zde měla
zastoupení čtyř týmů. A vedlo se jim velmi dobře.
Mezi oranžovými se Isabela Šebestová,
Justýna Bilanová a Hynek Basák umístili na

4. místě v základní skupině. Anežka Běčáková a Matěj Kudláč skončili v červeno-oranžové
skupině na 7. místě z 16 týmů. Nejlépe ale
dopadla červená skupina, kde v konkurenci
17 týmů vyhrál Petr Eltner s Dominikem Brzezinou a suverenitu podtrhli druhým místem
Andrea Schneeweiss s Kryštofem Šimčákem.

ZŠ Pstruží dokonce celý turnaj vyhrála a stala
se, ač coby skoro nováček, překvapivým, ale
po zásluze celkovým vítězem mezi 15 školami.
Pořadí:
1. Pstruží 5,5 bodu
2. Polsko 4,92bodu
3. Janovice 4,85bodu

Staré Hamry

Tříkrálová sbírka 2015

Staré Hamry

PF 2015

Rok plný úspěchů, zdraví, pohody a radosti ze života
přejí všem čtenářům Mikroregionu starostka,
místostarosta, zastupitelé a zaměstnanci
obecního úřadu ve Starých Hamrech

Každý rok začátkem ledna vyráží do ulic
skupinky koledníků a chodí od domu k domu
s koledou a přáním všeho dobrého do nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová
sbírka mezi lidmi známá a většinou se koledníci
setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček v našem regionu organizuje
Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi,
farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do
14. ledna 2015.
Ve vaší obci Staré Hamry se během Tříkrálové
sbírky 2014 vybralo 9 749 Kč. Úspěch celé akce
závisí na aktivitě lidí, kteří se do sbírky zapojují

dobrovolně, za což vám velice děkujeme.
Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili
velkokapacitní sušičku prádla pro Oázu pokoje a automobil pro Charitní pečovatelskou
službu. Zbylou částku jsme použili na chod
těchto charitních středisek: Dům pokojného
stáří u Panny Marie Frýdecké, Poradenské
centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní
centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba
ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky za
rok 2015 budou použity na stejná střediska a
zakoupení potřebného vybavení.
Pokud k vám letos koledníci nestihnou přijít,
či Vás tam nezastihnou, můžete přispět také do

Bowlingový turnaj pro všechny
Bowlingový turnaj zahájily děti. Byly rozděleny do dvou kategorických skupin – mladší
a starší děti. V polovině utkání byla rozdána
svačinka – hot dog. Dál se odehrával tvrdý
boj. Koučové dávali rady, ale i když byly dobré,
někdo skončil první a někdo poslední. Pro děti
byly nachystány hojné ceny v podobě medailí,
dětského „šampáňa“ a pohárů. Pro nás vyhrály

všechny děti mladší kategorie, proto se nevyhlašovaly. Ale u starší kategorie vyhlášení bylo
a dopadlo takto:
1. Klára Masná
2. Matěj Brezina
3. Klára Lišková
Okolo 15 hodin se začali dávat do formy
chlapi. Také tu se odehrával tvrdý souboj.

Voda odvedená (stočné):
31,88 Kč/m3 (bez DPH)
36,66 Kč/m3 (vč. 15% DPH)
Ing. Albín Dobeš, Ph. D.,
ekonomický ředitel SmVak a.s.

Výstava betlémů

V prosinci byla v místním kulturním domě uspořádána
výstava betlémů. Děkujeme všem za ochotu a zapůjčení
svých exponátů.
Betlém nebo též jesličky poprvé sestavil v roce 1223 řeholník František z Assisi, když ho italský šlechtic Giovanni di
Velita pozval, aby strávil Vánoce na jeho panství. Budoucí
světec toužil vidět, jak právě narozený Ježíšek leží v jesličkách v chlévě na seně, a rozhodl se tento výjev zobrazit.

V mezičase se posilnili pečeným jehňátkem a
pivínkem. Také pro dospělé byly nachystány
poháry a ceny.
1. Jakub Masný
2. Jaroslav Literák
3. Jan Zýrek
Děkujeme za účast a přejeme úspěchy
v příštích letech.
Klára Masná

Přehled bohoslužeb
v lednu 2015

Oznámení o změně ceny stočného na rok 2015

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace byla v souladu s platnou legislativou
schválena nová cena stočného s účinností od
1. ledna 2015 takto:

pokladničky, která bude po dobu konání sbírky i
na OÚ Staré Hamry.
Více informací o sbírce najdete na http://
www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Zbořilová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek

04. 01. 2015 Bílá – 10.30 hod.
11. 01. 2015 Bílá – 10.30 hod.
18. 01. 2015 Bílá – 10.30 hod.
25. 01. 2015 Bílá – 10.30 hod.

Krátce o dění u našich hasičů

Konec roku je zde a my opět krátce informujeme o dění u Starohamerských hasičů.
29. 11. jsme se společně vydali na tradiční
zájezd do vinného sklípku. Tentokrát se jelo do
již v minulosti ověřené podoblasti velkopavlovické, přesněji do sklípku U Dědy v Bořeticích.
Celý zájezd byl skvěle naladěn již při nastupování do autobusu, a proto se celá cesta nesla
v přátelském a zábavném duchu. Ve sklípku o
nás bylo velice dobře postaráno a zpět jsme

dorazili v brzkých ranních hodinách.
2. 12. jsme byli vysláni k zapadlým kamionům v obci Staré Hamry. Zde jsme ve spolupráci s HZS Frýdek-Místek provedli vytažení a
uvolnění hlavní cesty.
13. 12. byl naší jednotce vyhlášen poplach na
požár nízké budovy v obci Bílá. Naštěstí se jednalo pouze o prověřovací cvičení. Nicméně i přesto
musela naše jednotka postupovat, jako by se jednalo o ostrou událost. Jednotka s technikou dojela

na místo určení, provedla natažení hadic a v dýchací technice průzkum zakouřeného objektu.
Naši hasiči z objektu vyvedli jednu osobu a druhé osobě před budovou, která měla popáleniny,
poskytli neodkladnou první pomoc. Po ukončení
celého cvičení proběhlo vyhodnocení, na kterém
byli všichni zasahující, ale i figuranti pochváleni
za perfektně provedenou práci. Účelem celé této
akce bylo ověřit znalosti hasičů z odborné přípravy a kurzů, které absolvovali během roku 2014.

Kino Frýdlant n. O.
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Eva Henychová přivezla pohodu i hosta
Eva Henychová – zpěvačka, kytaristka,
skladatelka i textařka křesťanského zaměření
v jedné osobě, ale především charismatická
osobnost, přijela na pozvání hodoňovického
Čendaspolku, aby v této adventní době zde
uskutečnila dva své koncerty.
Jeden v pátek 12. prosince v kostele sv.
Ignáce na Borové, druhý pak v kapli Narození
Panny Marie v Hodoňovicích. A kdo na koncert
přišel, jistě nelitoval, protože Eva Henychová
skutečně dokáže zasáhnout srdce lidí všech
generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout hluboko pod povrch
skutečností všedního života.
Hodoňovická kaple skutečně „praskala ve

švech“. A když paní Eva ke svým písním začala
vyprávět svůj osobní životní příběh, kdy bojuje
s nemocí, ale s hlavou vztyčenou, posluchači
oceňovali její zpěv, hru na kytaru, originalitu
projevu i jistotu, že má co sdělit, že přináší poselství, i její úžasnou schopnost komunikace
s divákem, mohutným potleskem.
„A teď se vám v několika písních představí můj dlouholetý přítel, písničkář, textař, ale i
básník Jan Kryl, který to k vám do Hodoňovic
nemá daleko, bydlí v Novém Jičíně, v Bašce
má dokonce příbuzné,“ tak uvedla Eva Henychová svého hosta Jana Kryla, bratra již zemřelého zpěváka Karla Kryla.
Jan Kryl uvedl své písně i písně svého brat-

ra, prokládal je recitací vlastních básní a vnímavému publiku se to líbilo. Pak si svými písněmi
vzala slovo opět Eva Henychová, a protože
její vnitřní svět je natolik bohatý, dokázala si
své hodoňovické publikum plně získat. To se
jen nerado loučilo s ní i Janem Krylem, kteří
se přece jen po několika přídavcích rozloučili
s přáním klidných Vánoc prožitých v kruhu
svých nejbližších.
A vůně vánočního punče, nabízeného
Čendaspoláky návštěvníkům koncertu před
kaplí jen dokreslila magičnost adventní doby
s chvilkou zastavení se a diskuzí s blízkými. A
originální poselství z písní Evy Henychové tiše
v éteru doznívalo. Dajana Zápalková

Malé ohlédnutí za minulou koncertní sezónou
a přehled dalších koncertů klubu přátel hudby
V sezóně 2014 jsme uspořádali 11 akcí, z
toho 9 koncertů vážné hudby s profesionálními
hudebníky, jeden koncert z volného cyklu „mezi
žánry“ a jeden poslechový pořad o vážné hudbě:
1. Pěvecký recitál mladé zpěvačky
J. Kosinové (doporučené Prémiovou
listinou mladých umělců Nadace Český
hudební fond) 27. 1. 2014
2. Koncert staré hudby (duo zpěv – loutna)
4. 3. 2014
3. Koncert pěveckého sboru z Ostravy
9. 4. 2014
4. Klavírní recitál I. Kahánka 17. 4. 2014
5. Koncert smyčcového orchestru z Kopřivnice ke státnímu svátku ve spolupráci s

městem Frýdlant n. O. 7. 5. 2014
6. Nadějní umělci, rodáci z Frýdlantu a okolí
6. 6. 2014
7. Varhanní koncert Marka Kozáka
26. 9. 2014
8. Svatopluk Karásek a skupina Svatopluk
17. 10. 2014
9. Graffovo smyčcové kvarteto z Brna u
příležitosti státního svátku ve spolupráci s
městem Frýdlant 22. 10. 2014
10. Recitál houslí a harfy, B. Marcaníková
a K. Blažková, rodačky z Frýdlantu a okolí
21. 11. 2014
11. Poslechový pořad o vážné hudbě –
beseda s hudebním skladatelem Milanem

Báchorkem 12. 12. 2014
Na sezónu 2015 chystáme:
1. 8. 1. čtvrtek: duo housle-klavír, 18.00
2. 4. 2. středa: recitál pozounu, 18.00
3. 10. 3. úterý: duo housle-cello, 19.00
4. 14. 4. úterý: pěvecký sbor z Ostravy, 19:00,
kostel sv. Bartoloměje,
5. 15. 5. pátek: dech. orchestr z Příbora
6. červen: studenti, rodáci
7. 11. 9. pátek: varhanní koncert (kostel)
8. říjen: smyčcové kvarteto
Všem našim příznivcům přejeme příjemné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce. MgA. Ivo Saniter, Mgr. Josef
Svoboda, Bc. Martina Kaděrová – výbor KPH
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Tříkrálová sbírka v Kunčicích

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

Od 1. do 14. ledna 2015 probíhá v celé
ČR Tříkrálová sbírka. Také v Kunčicích letos
v těchto dnech obcházejí koledníci převlečení
do kostýmů tří králů vždy v doprovodu dospělé
osoby se zapečetěnou pokladničkou. Výtěžek
sbírky je určený především pro Charitu Frenštát (více o sbírce na http://www.frenstat.charita.cz/trikralova-sbirka/).
V loňském roce se v Kučnicích vybralo 58.000
korun, peníze šly především na podporu a rozvoj
pečovatelské a asistenční služby ve Frenštátě
p. R. Díky výtěžku sbírky bylo možné otevřít ve
Frenštátě mj. charitní „šatník“. Charita Frenštát
působí se svými službami také u nás v Kunčicích.
Kunčičtí koledníci budou obcházet domácnosti především o víkendech (ještě 10.-11. 1.), dle
časových možností jednotlivých skupinek i v jiné
dny. Budeme se snažit navštívit všechny domy,
ale letos vyšel dětem přes týden lyžařský výcvik,
tzn. koledování v pracovní dny včetně svátku Tří
králů 6. 1. je v tomto roce značně omezené.

Dvě tříkrálové pokladničky jsou umístěny
stabilně 1.-14. 1. v obou kostelích („dolním“ i
„ruském“). Sbírku lze podpořit také formou
dárcovské sms ve tvaru DMS KOLEDA na č.
87777 nebo i celoročně – zasláním DMS ROK
KOLEDA na číslo 87 777 vám každý měsíc
bude odečteno 30 Kč.
Za všechny vaše příspěvky prostřednictvím Charity Frenštát velmi děkujeme.
(oficiální web sbírky www.trikralovasbirka.cz)

Kunčice p. O. + inzerce

Kouzelný svět sportu – Galerie LARA
Nestihli jste výstavu Zdeňka Šrubaře KOUZELNÝ SVĚT SPORTU v Galerii Karla Svolinského?
Máte ještě šanci výstavu zhlédnout v Galerii LARA v BRC Čeladná.

Divadlo na Huťařství – III.
Opět zveme do divadla na Huťařství.
Divadlo Klauniky z Brna zahraje hru DON
QUIJOTE DE LA ANCHA.
Představení se bude konat v sobotu 17.
ledna od 17 hodin v sále na Huťařství. Sál
bude otevřen od 16 hodin. Před představením a o přestávce bude fungovat bufet.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
ČELADNÁ

D. Kopecký
Autobusy pro 22 - 49 osob - zájezdy,
výlety, návštěvy, svatby, oslavy, kulturní a
sportovní akce, společenské akce i pro
kluby
y 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
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