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Závodníci bojovali s ledem i sněhem

BESKYDY – Extrémní závod „Adidas 24
hodin na Lysé hoře“ byl i letos pro závodníky extrémní. Zatímco v loňském ročníku
je trápily velmi nízké teploty a omrzliny,
letos se potýkali se zledovatělou trasou a
následně i čerstvě napadnutým sněhem.
Na start závodu v Ostravici se postavilo
912 z celkem 970 přihlášených závodníků.

Nechyběl ani starosta Pržna Petr Blokša,
který v týmu „Vypustili kohouty“ s Michaelem Václavíkem stihl vystoupit a sestoupit jedenáctkrát.
Mistrem ČR v extrémním závodu „Adidas
24 hodin nad Lysé hoře“ se stal Václav Utinek
z Mysločovic s 13 okruhy, které uzavřel v neděli
ráno v 8:55:55 hodin. To znamená, že na trase
byl 21 hodin 55 minut. Oproti loňskému vítězi
Janovi Zemaníkovi to zvládl o 23 minut rychleji.
Mistryní ČR v extrémním závodu „Adidas
24 hodin na Lysé hoře“ se stala stejně jako
loni Linda Beniačová ze Slovenska. Letos ale
oproti loňsku zvládla za 24 hodin 11 okruhů,
což je o jeden více než loni.
Oceněni byli také vítězové dalších kategorií
– muž, žena, dvojice. Nejstarším závodníkem
byl 71letý Miroslav Pavelek z Frýdku-Místku.
Na svém kontě měl pět okruhů, tedy o jeden
více než v loňském ročníku. Závodníci za 24
hodin absolvovali dohromady 4 907 výstupů na Lysou horu (4 247 loni) a nastoupali
3 729 320 výškových metrů (3 227 720 loni).
„Vrchol Lysé hory byl pod ledovou krustou
a namrzlá byla i trasa z Ostravice, odkud závod startoval. Větší část sestupové trasy bylo
kompletně v ledu a problém byl i v tom, že na
trase nebyl téměř žádný sníh, takže z ledu
vyčuhovaly ostré kameny a hrozilo vysoké riziko vážných úrazů. Po konzultaci s horskou
službou a s ohledem na zajištění co možná
největší bezpečnosti závodníků jsme nařídili
ihned po startu nasadit na boty speciální ne-

smeky. Jak se později ukázalo, naše rozhodnutí, i když bylo závodníky přijato docela nemile, bylo v konečném důsledku prozřetelné
a správné. Po prvním absolvovaném kole to
uznali i závodníci, kteří byli rádi, že nesmeky
na botách měli a nerozsekali se hned v úvodu,“ řekl ředitel závodu Libor Uher.
Velmi kvalitní práci odvedla horská služba, která zasahovala u dvou případů. V jednom případě poskytla útočiště vyčerpanému
závodníkovi, kterého na vrcholu Lysé hory
zastihla náhlá slabost. Pomáhali také závodnici, která špatně našlápla. Ozvalo se její
staré poranění kyčle a nebyla schopná chůze.
Prokřehlou ji svezli na saních za sněžným skútrem do hotelu Sepetná, kde už ji očekával
její manžel, který se o ni následně postaral.
„Zpestřením letošního závodu byl „cílový
sérak“ na Sepetné. Přechod přes rampu připomínající trhlinu v ledovci budil respekt, ale
závodníci to zvládli bravurně,“ řekl Libor Uher
s tím, že sérak byl zajímavý i pro návštěvníky,
kterých přichází na Sepetnou rok od roku více,
aby závodníky podpořili. Na séraku byl umístěn taky elektronický informační panel, který
všem přítomným poskytoval data o právě probíhajícím závodníkovi. Z panelu se dozvěděli
číslo a název týmu, počet absolvovaných kol a
celkový čas v závodě. „Hlavním cílem ale bylo
zviditelnit závodníky, aby se neutopili v davu
diváků a pořadatelů, aby měli pocit výjimečnosti a aby si každé uzavřené kolo maximálně
užili,“ uzavřel Libor Uher.

Novinka užitečná i pro vás – Beskydy Card

Ředitelka destinační společnosti Beskydy-Valašsko Monika Konvičná, která současně vede Beskydské informační centrum, vysvětluje v rozhovoru nový produkt,
který může být velmi užitečný i pro občany
mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Co je
tedy cílem projektu Beskydy Card?
„Projektem Beskydy Card chceme dosáhnout zvýšení zájmu návštěvníků o naši turistickou oblast Beskydy-Valašsko, zvýšit tak

návštěvnost a prodloužit dobu přenocování
v ubytovacích zařízeních. Konkurence je dnes
obrovská, proto jsme společně s partnery přemýšleli o produktu, kterým bychom naši oblast
nabídkou odlišili a zviditelnili před jinými destinacemi. Tento cíl má plnit projekt Beskydy
Card, regionální návštěvnický systém.“
Co přinese Beskydy Card poskytovatelům služeb?
(Pokračování na straně 3)

Rekonstrukce Hotelu FREUD TŘÍKRÁLOVÁ
se povedla – 8. 2. otevíráme! SBÍRKA 2015

OSTRAVICE – Po téměř dvou letech prací na obnově dominanty centra Ostravice
se slavnostně otevírá Hotel FREUD. Bude
stejně jako dřív sloužit široké veřejnosti,
turistům, obyvatelům obce a jejího okolí.
Po rekonstrukci hotel představuje vzhledem i
výbavou moderní objekt, zřetelně navazující na
proporce a vnitřní strukturu historické budovy
Freudu, jehož kořeny se datují ke konci 19. století.
Uvnitř hlavní budovy se nachází dvacet příjemných a kvalitně vybavených pokojů, splňujících ty nejnáročnější kritéria na ubytování. Punc
historie je dobře patrný například v tom, že místo
prefabrikovaných a zcela identických místností
moderních městských hotelů, má Freud každý
z pokojů individuální dispozice a rozměry. Věříme

proto, že mimo jiné díky tomu se budou cítit dobře
jak cestovatelé, manažeři, tak i rodiny s dětmi.
Součástí hotelu je nová restaurace a kavárna, s důrazem na klasickou českou, ale
zejména beskydskou kuchyni. Ta se bude
zaměřovat na využívání místních a sezónních
surovin tak, aby si na své mohli přijít všechny
skupiny labužníků při rodinných oslavách, plesech nebo např. pracovních obědech.
Areál hotelu se také rozrostl o novou budovu klubu, určenou ke sportu a relaxaci.
Komfortně zařízená sauna a odpočinková
místnost sousedí s klubovým barem, v němž
se už v rámci testovacího provozu v loňském
roce uskutečnila celá řada akcí a tematických
večerů pro veřejnost.

Barevný minivolejbal mezinárodní
BESKYDY – Školní sportovní klub Beskydy je jedním z aktivních propagátorů
metody práce s dětmi známé pod názvem
„Barevný minivolejbal“. O dlouholeté klubové zkušenosti se v ŠSK Beskydy rozhodli podělit s našimi severními sousedy.
Polský klub Czechovicze-Dziedzice, který
také pracuje s mládeží v oblasti volejbalu,
se tak stal nově partnerem klubu, a to vše
díky finanční podpoře z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy.
V průběhu podzimu 2014 proběhly čtyři
velké turnaje v barevném minivolejbale, kte-

ré mohou být právem nazývány mezinárodní.
České i polské děti se utkaly v pěti „barevných“
věkových kategoriích a předvedly kromě krásných sportovních výkonů také vůli k vzájemnému porozumění. O turnaje byl velký zájem,
o čemž svědčí v součtu téměř tisíc účastníků.
Oba kluby si přínosů této nově započaté
spolupráce velmi cení, o čemž svědčí společné plány nejen na její pokračování, ale také
na další rozvíjení. Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti práce s dětmi a mládeží na
obou stranách hranice bude tato spolupráce
určitě pro všechny velmi inspirativní.

MIKROREGION – Letošní již 15. ročník
Tříkrálové sbírky opět probíhal od 1. do
14. ledna. Během těchto čtrnácti dní vás
doma navštívili koledníci převlečeni za Tři
krále. S písní na rtech přáli vše nejlepší
do nového roku a na veřeje dveří napsali
požehnání K+M+B 2015.
Úspěch celé akce závisí na dobrovolnosti koledníků, kteří sbírce věnují svůj čas
a energii. Díky jejich obětavosti je výsledek
sbírky rok od roku vyšší. V letošním roce se
v regionu Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí podařilo vybrat rekordní částku ve výši
1 700 309 Kč.
Obce v Mikroregionu si vedly také moc dobře.
Baška: 40 357 Kč
Bílá: 9 262 Kč
Frýdlant nad Ostravicí: 154 277 Kč
Hodoňovice: 25 791 Kč
Kunčičky u Bašky: 21 599 Kč
Lhotka: 41 433 Kč
Lubno: 14 226 Kč
Malenovice: 21 619 Kč
Metylovice: 54 776 Kč
Nová Ves: 16 566 Kč
Pržno: 20 465 Kč
Pstruží: 27 058 Kč
Staré Hamry: 9 649 Kč
Charita Frýdek-Místek děkuje všem koledníkům, vedoucím skupinek, kněžím, pracovníkům obecních úřadů za jejich čas a pomoc při
sbírce. Děkujeme také štědrým dárcům, kteří
přispěli na dobrou věc.
Za Charitu Frýdek-Místek Renáta
Zbořilová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

NA STARTU: Starosta Ostravice Miroslav Mališ s Liborem Uhrem, hlavním pořadatelem závodu.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
velmi ráda bych letošní únor přivítala nějakou výstižnou pranostikou týkající se zimy, ale jsem v rozpacích. Teplota se v lednu pohybovala v širokém spektru a zažili jsme jak teplé jarní dny,
tak zejména koncem měsíce i pěknou sněhovou nadílku. Mnozí
z nás stihli zasněžené dny využít k pobytu či sportu v přírodě. Nezoufejme, je docela možné, že si únor podrží sněhovou pokrývku.
Proměnlivé zimní počasí zatím přálo stavebním pracím. Po
výměně oken v ZUŠ Leoše Janáčka probíhá zateplování
celé budovy. Dobrou zprávou je, že 7. ledna 2015 bylo předáno staveniště přístavby tělocvičny gymnázia novému zhotoviteli. Na původního zhotovitele, společnost O.K.D.C. Mont s.r.o., byla na jaře roku 2014 vyhlášena insolvence a smluvní vztah se stavebníkem, kterým je Moravskoslezský kraj, byl z tohoto
důvodu ukončen. Komplikaci vyřešilo zpracování rozdílové projektové dokumentace a vyhlášení nové veřejné zakázky na zhotovitele stavby, který by ji dokončil. Je jím Beskydská stavební
a.s. Tělocvična by měla být podle plánu uvedena do provozu v listopadu letošního roku.
Projekt švýcarsko-české spolupráce „Humanizace domova pro seniory Frýdlant nad
Ostravicí“ se aktuálně posunul do své druhé fáze, kterou jsou stavební úpravy. Jejich náplní
je rekonstrukce jižního křídla budovy, oprava hygienického zázemí a zbudování čtyř bezbariérových přístupů. Realizace projektu byla podmíněna úpravou severního křídla budovy SSS,
do něhož budou v průběhu měsíce února přestěhováni senioři žijící v jižním traktu objektu.
Samotná rekonstrukce začíná sanitárními prostory a bezbariérovým vstupem č. 2, následuje
jižní křídlo a souběžně další tři bezbariérové vstupy. Dne 12. ledna 2015 došlo k předání
staveniště zhotoviteli, tj. společnosti CONE stavitelství a.s. Plánovaný termín dokončení je
stanoven do konce měsíce října. Projekt ve výši takřka 30 milionů korun počítá i s dostavbou
výtahu v jižním křídle v roce 2016. Věřím, že starostlivý přístup všech, zejména sociálních
pracovníků střediska, zmírní negativní dopady stavebních prací na jeho obyvatele.
Měsíc únor se i u nás nese ve znamení plesů a dobré nálady. Tyto kulturní akce jsou odnepaměti jakousi vizitkou všech našich spolků, škol nebo dalších aktivistů. Díky nim máme vskutku
pestrý výběr, jak strávit svůj volný čas. Obzvlášť bych vás chtěla pozvat na II. Reprezentační
ples města s názvem Beskydský ples. Akce v únoru doplní i karnevaly pro nejmenší, vystoupení žáků ZUŠ, cestopisy či divadlo. Dne 25. února se uskuteční Benefiční koncert Roberta
Křesťana se skupinou Druhá tráva. Zajímavým zpestřením Farmářských trhů by měla být
i „slezská masopustní zabíjačka“. Vybrané pochoutky budete moci okusit již v pondělí 16.
února a celá akce by měla trvat až do soboty 21. 2. Zajímavým hostem Frýdlantských Hovorů
s… bude tento měsíc děkan ostravské lékařské fakulty doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS.
Ať si vyberete cokoli z připravovaných akcí, na všechny jste srdečně zváni. Více informací
najdete na webových stránkách města, v kulturním nebo informačním centru.
Všem vám přeji klidné, ve zdraví prožité období zimy, a to jak doma, tak na zimních dovolených!
Helena Pešatová, starostka města
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Město Frýdlant nad Ostravicí, odbor školství a kultury

hledá pracovníka na zástup za mateřskou a následnou rodičovskou dovolenou
na pozici referenta odboru školství a kultury

Charakteristika práce: zabezpečení činnosti
projektové kanceláře, veřejné zakázky, podpora deminimis, grantový systém města
Místo výkonu práce: Městský úřad Frýdlant
nad Ostravicí,
Platové zařazení: 10. platová třída v souladu
s nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
možnost přiznání osobního příplatku dle zák. č.
262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a vnitřního platového předpisu
Pracovní poměr: na dobu určitou
Předpokládaný nástup: od 11. 2. 2015 nebo
dle dohody
Předpoklady: dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo
vyšší odborné vzdělání
Požadované dovednosti:
- časová flexibilita, komunikativnost, asertivita,
kreativnost, schopnost týmové práce, odpovědnost, samostatnost, spolehlivost
- uživatelská znalost práce na PC (MS Office,
Internet, ASPI)
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- základní znalost předpisů: z. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, z. 215/2004 Sb. o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory,
z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-

ších předpisů, správní řád, občanský zákoník
- možnost ověření testem
- praxe v oblasti získávání dotací z EU výhodou
- jazykové znalosti AJ, NJ výhodou
Žádost musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
- telefonní kontakt, příp. e-mail
Doklady, které zájemce připojí k žádosti:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o
průběhu vzdělání, dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
- originál výpisu z evidence Rejstříků trestů ne
starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Žádost s požadovanými doklady zašlete
(nebo doručte na podatelnu MěÚ Frýdlant nad
Ostravicí v jejich úředních hodinách) nejpozději do 9. 2. do 17 hodin na adresu:
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí
k rukám vedoucí odboru ŠaK
Náměstí čp. 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
vždy v uzavřené obálce označené
„Žádost o pracovní místo – odbor školství a
kultury - NEOTVÍRAT“

Den otevřených dveří na Nové Vsi
V úterý 13. 1. proběhl na naší škole Den otevřených dveří. Rodiče tak mohli vidět své děti při
pilné práci a ostatní měli možnost nahlédnout, jak
to u nás funguje. Návštěvníci viděli kromě běžné
výuky také výuku ve spojených ročnících, v počítačové učebně, hodinu angličtiny či čtení metodou

RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení).
Vy, kteří jste u nás návštěvu nestihli, neváhejte, ozvěte se nám, rádi vám školu ukážeme
a odpovíme na vaše dotazy.
Těšíme se na vás!
www.novaveszs.cz

Frýdlant nad Ostravicí

Dotační program „Zachování a obnova
historických tradic v Moravskoslezském kraji“
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Město Frýdlant nad Ostravicí využilo projektu Moravskoslezského kraje „Zachování a obnova historických tradic v Moravskoslezském
kraji“ a získalo tak finanční prostředky na opravu pietního místa na Nové Vsi.
Z tohoto dotačního programu se podařilo získat 20 000 Kč na obnovu zeleně u památníku
na Nové Vsi v křižovatce. Město Frýdlant nad
Ostravicí vyčlenilo z vlastních prostředků 14 200
Kč. Celkově se náklady vyšplhaly na 34 200 Kč.
Ze získaných finančních prostředků jsme nechali odstranit náletovou dřevinu, doplnit ornici na
svahu k silnici na Malenovice a následně zatravnit plochu. Od sousední plochy byl památník oddělen živým plotem a také byla upravena výsadba kolem památníku a přístupového chodníku.
Oprava památníku byla dokončena v říjnu
roku 2014.
odbor ŠaK

Vykročení do roku 2015 v ZŠ TGM a pozvání zároveň

Pravda …..ani letošní lednová zima nebyla
ve své první půli tou, kterou bychom si asi my,
milovníci té pravé, zasněžené a mrznoucí představovali. Ke konci se ale pan Mrazík probudil
a v posledním týdnu nás sněhovou nadílkou
přece jen obdaroval.
Pro naše sedmáky naštěstí nespal ani v prvním lednovém týdnu, kdy se vypravili se svými
vyučujícími tělocviku na Bílou, aby zde absolvovali svůj lyžařský výcvik. Počasí bylo jako vypočítané a přírodní sněhová pokrývka umožnila našim milovníkům bílé stopy prožít skvělý „lyžák“.
Ti ostatní, kteří se po letos docela dlouhých
vánočních prázdninách vrátili do školních lavic,
uvítali 13. ledna 2015 na Dni otevřených dveří
nejen své budoucí spolužáky, ale také rodiče a
ostatní zájemce. Přišli si prohlédnout školu, zavítali do vyučovacích hodin, zajímali se o chod
školní družiny a naší školní restaurace. Návštěva měla pomoci rodičům budoucích prvňáčků i
šesťáků při rozhodování, kam pro dalších pár
let umístit svého potomka.
Naše škola nabízí při jejich rozhodování
mnohé tradiční hodnoty, které jsou jednoznačně uvedeny již v samotném názvu našeho
Školního vzdělávacího programu SOUHRA.
Kromě samotného významu slova jsme v naší
ZŠ TGM poskládali jeho počáteční písmena
z toho, čím chceme svým žákům prospívat a
vycházet vstříc. Jsou to: S jako sport, snaha,
spolupráce, sebeúcta, O jako ochota, odbornost, ohleduplnost, objevování, U jako učení,
uznání, úcta, um, H jako hravost, harmonie,

houževnatost, hloubavost, R jako rada, respekt, rozum, radost a A jako atmosféra, aktivita, adaptabilita a autorita.
Naší předností však nejsou jen uvedená pozitiva, ale také forma hravého zápisu do 1. tříd,
který připravujeme pro naše budoucí prvňáčky
již několik let. Jako téma vybíráme vždy to, co
je malým klukům a holkám nejbližší – pohádky, zvířátka, známé postavičky apod. Již před
pěti lety zaujal budoucí adepty školní docházky zápis motivovaný Večerníčkem, který tehdy

slavil své pětačtyřicetiny. Nemohli jsme proto
opomenout ani jeho padesátiny, a tak jako před
pěti lety opět motivovat náš zápis hrdinou, který stejně jako my si váží tradičních hodnot.
Zápis do 1. tříd (viz. plakát) proběhne tentokrát
ve čtvrtek 5. února v době od 13 do 17 hodin. Věříme, že při rozhodování, kterou školu vybrat pro
svého potomka, vás nezklameme, jako nás nikdy
nezklame dobrá pohádka na dobrou noc. Milí budoucí prvňáčci i šesťáci, v naší Základní škole T.
G. Masaryka se na vás už všichni moc těšíme! lg

Blahopřání k jubileím a nutný souhlas
K blahopřání seniorům je nutná žádost o zařazení do seznamu jubilantů a jejich souhlas se
zpracováním osobních údajů.
Mezi tradiční aktivity obecních úřadů již tradičně patří i do jisté míry společenská záležitost, kterou je blahopřání občanům k životním
jubileím, ať se již jedná o významnější „kulaté“
narozeniny, výročí svatby apod.
Vedení města má velký zájem pokračovat
v této dlouhodobé tradici gratulovat občanům
města, kteří dosáhli významného životního jubilea, jako výrazu úcty k nim, a má zájem se
s těmito občany nadále setkávat.
Proto dne 13. ledna byla dle zákona o obcích usnesením rady města č. 6/2.2 zřízena
„Komise pro občanské záležitosti“, jejíž náplní
jsou návštěvy občanů při příležitosti jejich významných životních jubileí.

Není však možné, aby obec prostřednictvím
zástupců komise sama od sebe k životním výročím svých občanů blahopřála, jelikož k tomu
nemá potřebné informace a žádný právní předpis ji neopravňuje tyto informace aktivně vyhledávat a osobní údaje svých občanů využívat
k účelům, které nejsou stanoveny zákonem
bez jejich souhlasu.
Vzhledem k výše uvedeným omezením je
potřebné v případě, že občan bude mít zájem o
zařazení do seznamu jubilantů, aby prostřednictvím formuláře „Žádost o zařazení do seznamu
jubilantů a souhlas se zpracováním osobních
údajů“, poskytl údaje k tomuto nezbytné a vyslovil souhlas s jejich užitím. Formulář si každý občan může vyžádat na Městském úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí, u p. Andrey Fryčové a p.
Hany Němcové (č. dveří 107), popř. u člena ko-

mise, který bude mít formulář pro občana připraven k vyplnění a podpisu při osobní návštěvě.
Město Frýdlant nad Ostravicí vyjadřuje politování nad tím, že k projevení úcty občanům
musí volit tuto cestu, a zároveň se těší na
všechny, kteří i přes tuto komplikaci projeví zájem o setkání při příležitosti jejich jubilea.
Omlouváme se všem občanům, kteří v lednu 2015 oslavili své významné výročí narození
a očekávali, tak jako v minulosti, zástupce města. Na základě uvedených skutečností, zpřísnění a omezení využívání osobních údajů, muselo
město Frýdlant nad Ostravicí pozastavit jak
zasílání blahopřání, tak i návštěvy u jubilantů.
Od měsíce února, na základě obdržených formulářů, bude tato aktivita ze strany města obnovena. Ing. Renata Šigutová, vedoucí odboru
vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad

Elektronické informační panely Časopis žáků ZŠ TGM Tamtam slaví 5 let
V rámci evropského projektu PIMMS CAPITAL společnost Koordinátor ODIS s.r.o. úspěšně přihlásila projekt „Poskytování dopravních
informací cestujícím“ ke spolufinancování
Evropskou unií prostřednictvím ROP Moravskoslezsko z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (85 %), zbývající část prostředků (15 %)
poskytnul Moravskoslezský kraj.
Elektronické informační tabule s odjezdy
jednotlivých spojů včetně případného poskytování dalších informací (o zpoždění, změnách,
výlukách apod.) jsou dnes již zcela běžným jevem v zemích s rozvinutou veřejnou dopravou,
Českou republiku nevyjímaje. S výjimkou elektronických tabulí umístěných na jednotlivých

nádražích a sloužících výhradně železniční
dopravě jsme však donedávna v našem kraji
v tomto směru poněkud zaostávali, elektronické informační tabule byly dosud umístěny pouze na několika místech.
Předmětem projektu proto byla instalace 21
elektronických informačních tabulí v celkem
18 městech našeho kraje, vždy se jednalo o
významné dopravní uzly (nádraží, ústřední zastávky apod.). Jedním z nich byl také Frýdlant
nad Ostravicí – přednádražní prostor.
Na tabulích je zobrazováno i případné zpoždění spoje, pokud tuto informaci dopravce
poskytuje. Provoz tabulí zajišťuje společnost
Koordinátor ODIS s.r.o.

Ano! Už pět let Tamtam baví a rozšiřuje
obzory žáků z Tégeemky. V redakci se vystřídalo několik desítek redaktorů, vydalo se zatím
15 čísel, získal také 3. místo za titulní stranu
v celostátním kole nejlepších školních časopisů, které se konalo v Brně, a také pár dalších
ocenění z Ostravy, kde se konalo krajské kolo.
Poslední úspěch je z prosince 2014, kdy získal v Brně na celostátní soutěži Cenu poroty. A
že toho je málo? To se pletete! Každé číslo je
originální. A kdo dělá Tamtam tak výjimečným
a originálním? No přeci všichni z žurnálu naší
školy! Bez nás a p. uč. Ševčíkové by totiž Tamtam „nevstal z mrtvých“. Všichni kolem nás inspirují k novým článkům. Napsali jsme hóóódně
rozhovorů, ať už s učiteli, nebo s osobnostmi,
které jsme mohli potkat na různých akcích.
Také bychom neměli zapomenout na naši
„odbornou spolupráci“, která nám v posledních
číslech pomáhala vylepšovat grafiku a vzhled
Tamtamu – a těmito odborníky jsou: p. uč.

Šlesingerová a p. uč. Strangfeld. Tamtam své
ky, grafika a vzhled titulní stránky se pomalu zlepprvní číslo vydal v lednu 2010, kdy se p. uč. Ševšovaly a my věříme, že tomu tak bude i nadále.
číková rozhodla „oživit“ školní časopis. Panu uč.
(Vybráno z článku redaktorek Tamtamu
Strangfeldovi můžeme poděkovat za záhlaví a
Karolíny Brňákové a Elišky Kokešové)
zápatí, p. uč. Šlesingerové děkujeme za krásné a nápadité titulky.
Pomalu ale jistě se
začal Tamtam stále více
a více zlepšovat. Do žurnalistického kroužku přicházejí další děti, které
se rozhodly přispívat do
tohoto časopisu svými
články a článečky. Také
jsme začali psát rozhovory s osobnostmi jako
např. Pavlem Šporclem,
Lucií Vondráčkovou a
Dagmar Křížovou. A nejen rozhovory, ale i člán- Redaktorky Tamtamu ze ZŠ TGM přebírají v Brně Cenu poroty (prosinec 2014).
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Informace pro zájemce o rybaření Korálky – cvičení rodičů a dětí v TJ Sokol
Do 11. února je nutno odevzdat přihlášky
za členy Českého rybářského svazu na líheň
Pstruží, případně zaslat poštou nebo odeslat
na naši e-mailovou adresu.
Postup zájemců:
1). Vyzvednout si přihlášku v kanceláři na
líhni Pstruží (Pstruží č. p. 214), nebo požádat
o zaslání na naší e-mailové adrese crsmofrydlantno@seznam.cz a přihlášku vám zašleme
na váš e-mail, případně si ji můžete stáhnout
z našeho webu: www.rybarifrydlantno.cz

2). Řádně a čitelně vyplněnou závaznou přihlášku odevzdat nejpozději do 11. února 2015.
adresa:
ČRS MO Frýdlant nad Ostravicí
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
e-mail: crsmofrydlantno@seznam.cz
V úterý 17. února pro zájemce proběhne od
16 hodin školení na líhni v Pstruží.
Zkoušky nových rybářů proběhnou v sobotu
28. února od 9 hodin na líhni v Pstruží (Pstruží
č. p. 214).

„Paní učitelko, kdy odneseme zvířátkům
do krmelce ty kaštany, které jsme donesli na
podzim?“ Rozhodnutí bylo na světě během
okamžiku. Stačilo se na sebe s kolegyní podívat a zeptat se „zítra?“, jen kývla hlavou. „To je
bezva, já vím, máme si s sebou vzít pořádné
oblečení, teplé boty a batůžek,“ ušetřil nás Lukášek dalších řečí a vysvětlování.
A opravdu, příští den byly všechny děti připraveny na velkou vycházku do hor. Někteří vedle
kaštanů ještě přibrali chleba, mrkev, oves a kukuřici. Vyrazili jsme. Ještě jsme nedošli ani k horské službě a už jsme věděli, jak je kdo na tom po
fyzické stránce. „Kdy už tam budeme?“ začaly se
ptát ty nejméně zdatné děti. Zastavili jsme, děti
se občerstvily a musely jsme nadstavit pravidla,
která by vyhovovala všem. Hoši – naše „rychlé nožky“ měli vždy určený cíl, kde na nás mají
čekat a při tom být na dohled. Ti slabší se nás
chytli a už jsme stoupali vzhůru po modré značce. Když jsme opustili poslední dům a vstoupili do
lesa, zpomalili i naši chlapci. Stoupali jsme pomalu vzhůru a najednou se ozvalo: „Já už ho vidím.“

Konečně jsme dorazili ke kýženému cíli. Děti
nasypaly do krmelce všechny své poklady, které pro zvířátka s láskou donesly. Pak celý krmelec prozkoumaly. Zkontrolovaly, jestli je vše,
jak má být. Našly i líz – sůl a některé se velmi
divily, že ji zvířátka také potřebují.
Posilnili jsme se a pomalu vyšli ještě kousek
výš na cestu, po které jsme potom sestupovali
„indiánskou chůzi“ opět do Frýdlantu. Během celé cesty jsme si zopakovali poznatky o
lese, zvířátkách, dopravních značkách i chování v lese i na silnici. Do třídy Pastelka jsme
dorazili příjemně unaveni s červenými tvářemi
a s úsměvem. Moc jsme si pochutnali na svíčkové, kterou jsme měli zrovna k obědu. A že
čerstvý vzduch dělá s apetitem zázraky, jsme
viděli na dětech, kterým nesmírně chutnalo
a zůstaly po nich jen prázdné talíře i nádoby.
Snad si zvířátka pochutnala stejně dobře na
všech dobrotách, které jsme jim donesli, jako
my na svíčkové. „Zvířátka, dobrou chuť.“
učitelky třídy Pastelka
(odloučené pracoviště)

Staráme se o zvířátka

Již sedmým rokem vede kvalifikovaná cvičitelka Marie Magdoňová hravé cvičení pro malé
neposedy pod názvem Korálky.
V roce 2008 se dlouholetá cvičitelka aerobiku a cvičitelka mladšího i staršího žactva rozhodla pro cvičení s nejmenšími dětmi. Převzala
tak štafetu po cvičitelce Jarmile Liškové, která
koncem roku 2014 oslavila 80 let a stále cvičí
za seniory v oddílu Věrná garda.
Cvičitelka Marie Magdoňová nabídla pravidelné cvičení v dopoledních hodinách v sokolovně TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí. Toto cvičení navštěvují maminky na mateřské dovolené
2x týdně, od loňského roku již 3x týdně i odpoledne. Se svými dětmi využívají hravé cvičení
plné pohybu, písniček i říkadel. K těmto pohybovým hrám se také připojili tatínkové i babičky.
Cvičební hodiny jsou zaměřeny na jemnou a
hrubou motoriku, na sportovní soutěživost formou motivačních her, rozvíjení představivosti
formou pohybových pohádek a začlenění dětí
do kolektivu. Nechybí překážkové dráhy, cvičení

Mistrovství Evropy v šachu mládeže se
v roce 2014 konalo v přímořském městě Batumi v Gruzii. V minulosti se již v tomto městě konaly šachové akce, a tak se dalo předpokládat,
že i tento turnaj bude mít hladký průběh. Šampionát se odehrál v období 18.-29. 10. 2014.
Natálie se na turnaj nominovala druhým

místem na MČR mládeže v šachu, v kategorii
do 16 let. Byla nasazena jako 23. hráčka ME
v téže kategorii. Přáním bylo umístit se o pár
příček výše, než je nasazené startovní pořadí.
Po velmi náročné 24hodinové cestě (Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek-Místek – Brno
– Vídeň – Istanbul – Trabzon – Batumi), byla
česká výprava ubytována v hotelu Intourist.
Turnaj se hrál ve vedlejším hotelu Sheraton.
Oba hotely byly blízko plážové promenády, podél mořského pobřeží. Povinné zdravotní procházky se tak odehrávaly téměř vždy za zvuku
mořského vlnobití.
Na ME se odehrálo 9 kol. Turnaj Natálie rozehrála hodně pozvolně. Dvě prohrané partie ve
2. a 4. kole díky malým chybám hodně mrzely.
V druhé části turnaje však Natálie soupeřkám
ukázala svou sílu a převahu a z 5 partií vytěžila
4,5 bodu. Celkově zisk 6 bodů z 9 znamená pro
Naty konečné 11. místo z 67 hráček Evropy. Natálie hrála tuto kategorii jako patnáctiletá, tedy
mladší v kategorii do 16 let. 11. místo je proto
skvělý výsledek a znamená tak příslib a motivaci
k medailovým umístěním v příštím roce.
Děkujeme městu Frýdlant nad Ostravicí za
poskytnutý finanční dar a drobné dárky pro
soupeřky. Věříme, že dosažený výsledek je dostatečným poděkováním. Bc. Petra Kaňáková

Sportovní sezóna 2014/2015 je historicky
první, v níž nastupují mladí frýdlantští volejbalisté
pod hlavičkou samostatného klubu VK Frýdlant
n/O. Vznik nového oddílu je přínosem pro všechny mladé sportovce, které to s míčem baví.
Projekt přirozeně navazuje na Beskyďáček,
který na území Frýdlantska působí už čtvrtou
sezónu. Zájemci o volejbal tak nemusí dojíždět
až do Frýdku-Místku, ale mohou „volejbalovat“
na domácí půdě, což vítají i mnozí rodiče. Zelenou pro svou činnost dostal klub také od Města
Frýdlant nad Ostravicí, které zařadilo klub mezi
partnery, jimž poskytuje svou podporu.

Cena kastrace kočky je 700-800 Kč. Do konce března máte možnost mít cenu nižší o 200 Kč.
Nemusíte nic složitě vyřizovat. Vystřihněte tento
článek a odevzdejte u veterináře, na výstřižek se
napíše vaše jméno + číslo občanského průkazu.
Sleva se vztahuje i na více koček jednoho majitele. U každé kočky získáte slevu 200 Kč, i kdybyste měli pouze jeden výstřižek. Slevy se nenačítají, maximální sleva na jednu kočku je 200 Kč!
ŽE VYKASTROVANÁ KOČKA NEBUDE
LOVIT MYŠI?
Tomu už dnes snad nikdo nevěří. Právě
naopak. Pokud myši lovila, bude je lovit nadále. Pokud nelovila, asi je lovit nebude. Pokud
značkovala (i kočky značkují), pravděpodobně
značkovat přestane.
ŽE JE TO KOMPLIKOVANÉ?
Není. Objednáte si termín. Kočce nedáte večer najíst. Zavřete ji do nějaké místnosti, klece
či jinde… Ráno dáte kočku do přepravky pro
kočky, nebo do papírové krabice nebo do tašky
se zipem (ať má možnost přísunu vzduchu) a
odvezete či odnesete ji k veterináři. Počkáte
hodinu a vyzvednete si ji.
ŽE KOČKA BUDE TRPĚT?
Nebude trpět ničím. Jedině že vynechá jedno jídlo, ale to není utrpení. Pak bude uspaná.
Po zákroku se bude celý den probouzet. Takže
ji necháte v teple, aby neprochladla. Druhý den
již bude jako rybička.
STAROSTI PO ZÁKROKU?
Kočka je již druhý den fit. Kočka nemusí dostávat antibiotika.
Po pár dnech přijdete vytáhnout steh. Ti šikovnější to dokáží sami.
CO KDYŽ JE KOČKA BŘEZÍ?
Pokud je březost v první polovině – není to
na kočce vidět, pravděpodobně vám ji veterinář
vykastruje. Tuto záležitost je nutno prokonzultovat s veterinářem individuálně.
OBJEDNEJTE SE:
MVDr. Petra Domesová 776 792 394
MVDr. Zbyněk Konvička 558 675 064
Dotaci poskytuje: Nadační fond lidé a zvířata,
737 245 585.
Odbor ŽP

Novinka užitečná i pro vás – Beskydy Card

(Pokračování ze strany 1)
„Poskytovatelé služeb, jak ubytovatelé, tak
provozovatelé atraktivit, zapojením do projektu
zvýší povědomí a zájem o jejich zařízení. Díky
masivní a dlouhodobé propagaci projektu Beskydy Card na internetu, v tištěných médiích
či na propagačních akcích se zvýší výskyt informací o jejich službách a přiblíží se tak jejich
zákazníkům. Samozřejmě ten největší efekt
je zvýšení návštěvnosti. Je však třeba počítat
s tím, že je to dlouhodobý proces.“
Jak Beskydy Card zájemce získá?
„Beskydy Card získá zdarma, pakliže se
ubytuje u smluvních ubytovatelů, a to vždy

minimálně při ubytování na dvě noci. Jejich seznam, který se neustále rozrůstá, získá na portále www.beskydycard.cz. Mysleli jsme také na
jednodenní návštěvníky, kteří mají možnost zakoupit si Beskydy Card prostřednictvím e-shopu na webových stránkách www.beskydycard.
cz nebo ve vybraných informačních centrech
turistické oblasti Beskydy-Valašsko.“
Co přinese Beskydy Card návštěvníkovi?
Karta Beskydy Card je určena návštěvníkům,
kteří aktivně tráví čas při cestování, sportu či odpočinku v turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
Díky kartě tak mohou získat řadu benefitů, a to
po dobu platnosti Beskydy Card, což je 12 mě-

Poděkování proto patří všem rodičům, kteří
si přišli se svými dětmi do sokolovny zacvičit,
ale i těm, kteří se snaží svůj čas věnovat co
nejvíce jakémukoli pohybu v přírodě na hřišti či
v tělocvičně. Poděkování patří i Městu Frýdlant
nad Ostravicí za grant, z kterého čerpá cvičitelka na nájem tělocvičny a další pomůcky pro
cvičení.
Marie Magdoňová

Nový hráč na moravském volejbalovém hřišti – VK Frýdlant n/O

Kastrace koček se slevou
200 Kč – do konce března

Kaňáková na ME v Gruzii na 11. místě

s náčiním, jako jsou míčky, šátky, obruče, lopatky, kelímky, víčka atd. Zábavné cvičení je rovněž
na nářadí, jako jsou kruhy, žebřiny, lavičky, žíněnky, trampolínky atd. Cvičitelka Marie Magdoňová
napomáhá rodičům k tomu, aby své děti vedly
k správnému držení těla při chůzi, běhu i sedu.
Vždyť pohybová hra, prováděná s radostí, je ten
největší zážitek pro dítě i pro rodiče. Cvičební rok
je rozdělen tematicky podle
období. Za pěkného počasí
se využívá i sportovní areál
před sokolovnou.
Za uplynulých šest let
cvičení si cvičitelka musela
zapamatovat desítky a desítky jmen a její největší odměnou je radostný úsměv
na baculatých tvářičkách
dětí. Z malých neposedů
jsou dnes školáci, ale na
první dovádění ve velké tělocvičně určitě nezapomněli.

síců od data vydání. S kartou získají bezpočet
fantastických zážitků a poznání. Výhody Beskydy Card uživatel karty sleduje na www.beskydycard.cz nebo v doprovodné tištěné brožuře,
kterou obdrží společně s kartou.“
Pro úspěch projektu je podstatné, aby držitelé Beskydy Card mohli čerpat maximum nabízených služeb v Beskydech, proto je důležité,
aby se do projektu zapojilo maximum provozovatelů atraktivit. Zájemci o zapojení do projektu
Beskydy Card mohou kontaktovat Destinační
management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., p. Renatu Kotalovou, tel. 739
203 933, e-mail: dm@beskydy-info.cz

O tom, že to ve VK Frýdlant n/O myslí s volejbalem vážně, svědčí fakt, že se klub hned v premiérové sezóně účastní pěti oficiálních svazových soutěží. V okresních minivolejbalových
soutěžích trojic mladšího i staršího žactva, které
hráči klubu po polovině sezóny zcela ovládli, se
zúročuje poctivá příprava a cenné zkušenosti
z předchozích sezón s Beskyďáčkem. Novinkou sezóny je Okresní soutěž v šestkovém volejbale, kterou šikovní hráči pod vedením svých
taktéž ovládli již po prvním kole. Šanci zahrát si
„velký“ volejbal tak dostávají všichni hráči včetně nováčků, a nejen ti nejzkušenější.
Soutěže krajské úrovně jsou pro klub v letošní
sezóně novinkou. Největší výzvou je podle slov
trenérky Nikol Němcové Krajský přebor staršího
žactva: „Nejen že jsme nováčky, ale navíc věkem
mladší žáci. První polovinu soutěže uzavíráme
postupem do druhé, tedy prostřední výkonnostní skupiny, kde se nebojíme dalších výzev. Díky
této soutěži vnímáme, že k vítězství už nestačí

dát jen servis, ale je nutná koncentrace ve všech
herních činnostech od příjmu, přes nahrávku, až
po útok, který zápas od zápasu vylepšujeme,“
hodnotí výkony svých svěřenců trenérka.
Klub se ale nerozrůstá jen o hráče, ale také o
nové trenérské tváře. V sezóně 2014/2015, která
začala už letní přípravou v měsíci srpnu, včetně intenzivního soustředění v Bílovci, přibyl ke stávající
dvojici Nikol Němcová a Jaromír Tomis nově také
Jan Hečko. Změna s příchodem nového kouče je
velmi pozitivní a je patrná nejen na výsledcích, ale
hlavně na přístupu jednotlivých hráčů.

„Hm, tak svět techniky…no proč ne... a bude
to děti vůbec bavit?“ To byly myšlenky, které
se mi honily hlavou, když jsem se dověděla,
že máme naplánovaný výlet pro děti z MŠ Janáčkova – třídy Motýlek a Pastelka do Světa
techniky v Ostravě.
Smutná, zatažená a šedivá obloha věštila
další obyčejný zimní den. Překvapení však nastalo, když naše děti uviděly autobus, který nás
měl do Ostravy přepravit. „ To je hasičský autobus, má na sobě nápis hasiči,“ volal Filípek.
„Já jsem si to přečetl.“ A měl pravdu. Bezvadný
autobus řídil pohodový a usměvavý pan řidič.
Do areálu jsme s dětmi přijeli o něco dříve,
než byl naplánovaný vstup. Aby dětem čas do
otevření lépe uběhl, ukázali nám sál, kde byly
zhotoveny modely celého „Světa techniky“. Na
stolech ležely různé hlavolamy a zajímavosti.
Co však děti uchvátilo, byla tabule, na které
byly upevněny velmi hustě vedle sebe tyčinky,
které se daly prostrčit z jedné strany na druhou.
To byla neobyčejná zábava – otisknout si ruku,
hlavu, tělo. Než se děti stačily této hry nabažit,
už nás volali, že je otevřen hlavní sál. To, co
děti viděly a co všechno si mohly vyzkoušet,
předčilo všechna jejich i má očekávání. Začalo
to pískovištěm a různými stavebnicemi. Stavěly
si dům a řídily opravdový jeřáb.
Navštívily farmu a pokusily se podojit krávu.
Mimochodem, některá děvčátka jsou roze-

né farmářky. V dílně si hoši mohli vyzkoušet
všechno nářadí, které jen chtěli.
Ve zdravotním sektoru si děti mohly prohlédnout operační sál, zkoumaly jednotlivé orgány.
Ve světě televize měly děti možnost si obléknout různé kostýmy a viděly, jak jim to bude
slušet před kamerou. V hudebním salonku si
zahrály na různé hudební nástroje od bubnů
počínaje a kytarou konče. Byla zde pohádková strašidelná cesta, kde děti musely pozorně
naslouchat a plnit různé úkoly, aby našly cestu
ven. Vedle znalostí musely prokázat velký kus
odvahy. Vyzkoušely si být paní prodavačkou se
vším, co k tomu patří.
Je tady sektor klouzaček, prolézaček a sítí,
kde děti ukázaly svůj pohybový um. Jediné štěstí
bylo, že vodní svět nebyl zrovna funkční, protože
bychom tam byli dodnes. Se svou kolegyní jsme
byly na roztrhání, každé dítě se chtělo s námi podělit o své zážitky. Byly jsme doslova zaplaveny
dětskými úsměvy radostí a nadšením.
Hodina a půl, kterou jsme tady strávili, byla
pro děti jen okamžikem. Nechtělo se jim z toho
bezvadného světa a ten, kdo ho vymyslel, má
děti skutečné rád a v sobě má kus dítěte. Je
dobře, že takoví lidé ještě existují.
Maminky a tatínkové, už víte, kde půjdete
s vaším dítětem tento víkend? Vyzkoušejte to,
nebudete litovat.
Jana Popelářová, učitelka MŠ TGM

Svět techniky v Ostravě

Když tma vystřídala světlo
Dne 27. ledna si civilizovaný svět připomněl
70. výročí osvobození koncentračního tábora v
polské Osvětimi.
Naši žáci 9. ročníků se v hodinách dějepisu
dovídali nejen o bojích během 2. světové války,
ale zároveň se zaměřili na stále aktuální téma
holokaustu. Zjišťovali, co to znamenalo být Židem v této těžké době a jaká nesmyslná omezení a nebezpečí to přinášelo.
Někteří byli překvapeni, že židovský původ
měl i významný fyzik Albert Einstein či slavný
režisér Steven Spielberg.
Žáci se dověděli, že známý zachránce ži-

dovských dětí Nicolas Winton byl úplně obyčejný mladý muž, který měl rád motorky a vynikal
v šermu. A přesto dokázal v pravou chvíli udělat něco mimořádného pro záchranu cizích lidí.
Věnovali jsme se také „Stolpersteinům“ neboli „Kamenům zmizelých“. Jsou to zlaté destičky se jménem židovského obyvatele, které se
umisťují mezi dlažbu před dům, kde jmenovaný
žil. Hledali jsme nešťastné osudy lidí a také fotografie, které jsou skryté za těmito jmény.
Proč si stále připomínat ony tragické události? Prostě jen a jen proto, aby se už tato hrůzná
část historie NIKDY neopakovala.

Marie Bařinová na sněmu ATOMu

Ve dnech 24.– 25. ledna proběhl ve Zlíně již dvanáctý sněm ATOMu
(Asociace turistických oddílů mládeže), kterého se zúčastnili také tři zástupci frýdlantského turistického oddílu mládeže „Divočáci“, a to jeho dlouholetá vedoucí Marie Bařinová a dvě instruktorky.
Sněm se odehrával ve zlínském Velkém kině a kromě projednávání významných a pro „tomíky“ důležitých otázek jako například zpráva o činnosti
spolku v posledních dvou letech, schvalování nových stanov apod. došlo
rovněž na gratulaci paní Marušce Bařinové, která v listopadu loňského roku
oslavila významné životní jubileum. Z dopisu řediteli odboru pro mládež
MŠMT ČR Michala Urbana u této příležitosti zaznělo, že paní Bařinová převezme ocenění za celoživotní práci s dětmi také z rukou ministra školství Marcela Chládka v Praze.

–4–

Únor 2015
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ještě jsme se v novém roce ani pořádně nerozkoukali a už vstupujeme do jeho druhého měsíce. Zimní období je čas, kdy se věnujeme převážně odpočinku a nabíráme síly do aktivní části
roku, kdy nás čeká práce na zahrádkách, polích, opravách a zvelebování okolí naších domů. Možná to tak vypadá, že i u nás na obecním úřadě tak trošku odpočíváme, ale opak je pravdou. Jak
už jsem psal v minulém čísle, koncem prosince 2014 začaly práce na změně vytápění a zateplení
školky. Začátkem ledna byly provedeny stavební úpravy technické místnosti ve školce, kde bude
umístěno tepelné čerpadlo a akumulační nádrž, včetně zásobníků teplé užitkové vody. Jednalo
se o opravy omítek, výměnu zárubní, elektroinstalace a úprava kanalizace pro odvod kondenzátu
od čerpadla. V současné době pokračují práce na zateplení střechy a stropů ve sklepě. Také
jste určitě zaznamenali zvýšený pohyb těžké techniky a zvýšeného hluku v okolí školy. Touto
technikou byly prováděny hlubinné vrty pro tepelné čerpadlo. V lednu proběhlo výběrové řízení
na firmu, která provede ve školce rekonstrukci vnitřního otopného systému, aby bylo možné bezproblémové napojení na nový zdroj vytápění. Touto cestou bych chtěl poděkovat paní ředitelce
za spolupráci, všem zaměstnancům mateřské školy a rodičům za trpělivost během provádění
stavebních prací, kdy je provoz školky omezen. Ohledně postupu prací vás budeme pravidelně
informovat a doufáme, že nám počasí dovolí a práce dokončíme v plánovaném termínu. Díky
přívětivému počasí se nám podařilo zahájit práce na opravě odvodnění komunikace a parkoviště
u hřbitova. V současné době je komunikace odvodněná a jsou zachyceny také stékající vody
z okolních pozemků, které ničily hlavní přístupovou komunikaci na „Bahennou“, na které se v zimním období tvořilo nebezpečné náledí. Dokončovací práce budou provedeny v jarním období. Dne
21. ledna proběhl na obecním úřadě audit hospodaření obce za rok 2014. Výsledek kontrolního
protokolu zněl: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zastupitelstvo obce na svých pravidelných
schůzkách připravuje podklady pro nový rozpočet obce na rok 2015. Předpokládáme, že se nám
podaří rozpočet připravit do konce února tak, abychom ho mohli schválit na březnovém veřejném
zasedání zastupitelstva obce. V letošním roce naběhlo také nové programovací období a čekáme
zveřejnění nových výzev pro čerpání dotací. Abychom na tyto dotace dosáhli, musíme být připravení. Základem pro žádosti je připravenost projektů, projektových dokumentací a studií. Důležitou
součástí připravenosti projektů je také zpracování Strategického plánu rozvoje obce na dobu
min. 10 let. Při zpracování tohoto dokumentu počítáme i se zapojením vás občanů, kterým není
lhostejné, jakým směrem se bude dále rozvoj obce ubírat. Uvítáme od vás náměty, připomínky
související s dalším rozvojem naší obce.
Zdeněk Kubala, starosta

Přijďte na vzdělávací seminář z oblasti
právního vzdělání.
Sousedské vztahy.
Účastnící budou seznámeni se svými právy, povinnostmi a
způsoby, jakými se jich lze domáhat, se zdůrazněním změn
oproti úpravě v předchozím Občanském zákoníku.

Kdy?

V úterý 3. března 2015 od 17:00 hod

Kde?

Obecní úřad Lhotka (sál obecního domu)

Účast je zdarma, občerstvení zajištěno

Více informací: 573 776 201, http://vzdelavani.rravm.cz/

Fotokronika obce

Prosíme občany, kteří mají doma staré fotografie z historie Lhotky (veřejné prostranství,
budovy, staré rodinné domy, zbourané domy,
fotografie z veřejných akcí, pohledy na Lhotku, negativy, staré dokumenty, listiny apod.),
a jsou ochotni tyto dokumenty zapůjčit k oskenování, aby tyto podklady donesli na obecní
úřad, kde budou ofoceny a následně vráceny

Nesprávným tříděním se celý sesbíraný obsah znehodnotí!
Sklo barevné a bílé – zelené a bílé kontejnery
Do části označené bílou barvou se vhazuje sklo
bílé, do části označené barvou zelenou se vhazuje
sklo barevné. Sklo musí být čisté, bez zbytků potravin, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů.
NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, kameninu, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným
výpletem, automobilová skla a zbytky potravin
Plasty – žluté kontejnery
• plastové obaly označené (na obalu) zpravidla
následovně HDPE, LDPE, PET, PS
• stlačené nebo sešlápnuté PET láhve různobarevné
• prázdné kelímky od jogurtů, másla, tvarohu,
láhve od stolních olejů, granulovaných čajů atd.
• prázdné obaly od čistících prostředků (od saponátů, aviváží, tekutých pracích prostředku atd.)
NEVHAZUJTE plastové obaly znečištěné
škodlivinami od olejů, různých chemikálií nebo
potravin, linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty,
bakelit, korek, plenkové kalhotky, konzervy, sklo,
elektroodpad a ostatní odpad, který není plast.
Papír – modré kontejnery
Noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, krabice atd. Svázané kartóny odevzdávejte na obecní
úřad, abychom předešli přeplňování kontejnerů.
Následně budou předány přepravci k odvozu.
NEVHAZUJTE mokrý, špinavý a mastný papír a ostatní odpad, který není papírem.
Elektroodpad se odevzdává společně při
sběru nebezpečných a velkoobjemových odpadech, 2× ročně dle daných termínů.
Menší elektroodpady – drobné použité baterie a akumulátory, mobil, kalkulačka, telefon,
drobné počítačové vybavení, MP3 přehrávač a
jiné malé elektrozařízení o max. rozměru cca
15×20 cm lze vyhodit do boxu, který je umístěn
ve vstupním prostoru budovy obecního úřadu.
NEVHAZUJTE úsporné žárovky, zářivky, výbojky a ostatní odpad, který není elektroodpadem.
Biologický odpad rostlinného původu –
domovní kompostéry
Odpad vzniklý z ořezu stromů a keřů ukládejte na vyhrazené místo v prostoru u kravína.
Odpad bude následně zeštěpkován. Při větším
množství větví bude štěpkování provedeno přímo na nemovitosti občana.
Plechovky – červené kontejnery
Železný šrot je vykupován ve sběrně kovového odpadu Delkos Palkovice.
Oděvy, textil, obuv a hračky – sběr 2x ročně
Diakonie Broumov Zdeněk Kubala, starosta

krátce z obce
Plesy ve Lhotce
7. února 2015, sál obecního domu
– TJ Sokol a Klub žen
Svozy odpadu
Termíny svozu komunálního odpadů:
úterý 3. a 17. 2.
Domovní kompostéry
Zájemci o poslední volné domovní kompostéry,
hlaste se na obecním úřadě. V případě zájmu
si je můžete vyzvednout v pracovní době obecního úřadu. Kompostéry byly pořízeny z dotace
v rámci Operačního programu Životního prostředí „Zavedení systému kompostování BRO
vznikajících v domácnostech v obci Lhotka“.

Divadelní představení ve Lhotce

Kulturní výbor při obecním úřadě vás zve
v pátek 6. března v 19.00 h. na divadelní přestavení „Let OK302 Madrid-Mexiko“. Jak již
název napovídá, hra se odehrává na palubě
letadla v první třídě, která má namířeno z Madridu do Mexika. Pro posádku normální pracovní

80 Kč – za prvního psa
140 Kč – za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu
Místní poplatky můžete platit hotově na pokladně OÚ nebo příkazem přes banku č. účtu
1690539349/0800
- odpady TRVALÝ POBYT – V.S. vaše číslo
domu, za toto číslo připojit číslici 7, do sdělení
pro příjemce napsat vaše jméno
- odpady OBJEKTY K REKREACI – V.S. vaše
číslo chaty nebo domu, za toto číslo připojit číslici
6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno
- PES – V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit
číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno
- HROBOVÉ MÍSTO – V.S. 3632 + číslo smlouvy, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno.
Dále vyzýváme dlužníky jednoho domu s trvalým pobytem a jednoho domu určeného k rekreaci, aby uhradili své závazky z roku 2014,
včetně jednoho psa a mandlu. Celkem dlužná
částka činí 1 615 Kč.

den, sestava cestujících v první třídě jako vždy
rozmanitá a náročná. Každý z pasažérů má ovšem v Mexiku svůj velmi důležitý cíl. Netuší, že
je něco spojuje...
Toto představení sehraje vám už známý divadelní soubor „Divadlo U Lípy“ z Ostravy-Hrabové.

Třikrálová sbírka v naší obci

V letošním roce se ve Lhotce podílelo na koledování pět skupinek dětí pod vedením Markéty Velké, Tomáše Kaluse, Simony Pečínkové,
Šárky Sobkové a Michaely Témové. S dětmi
celkem vykoledovali 41 433 Kč, což je o 12 530
Kč víc než v loňském roce a je to vůbec největší
výnos sbírky za posledních 7 let.
Výtěžek z této sbírky bude sloužit na nakoupení vybavení a dofinancování v těchto charitních střediscích: Dům pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké, Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, Oázy pokoje pro psychicky
nemocné, Denního centra Maják pro osoby
s psychickým onemocněním a lehkým mentálním postižením, Terénní služby ZOOM pro psychicky nemocné, Klubu Nezbeda nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, Terénní služby
REBEL pro děti a mládež, Centra Pramínek pro

rodiny s dětmi ve vyloučené lokalitě a Poradenského centra ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Všem dárcům i koledníkům patří velké poděkování.
Lucie Krpcová

Vánoce opět s pálkou Jako první plesali hasiči

vypůjčiteli. Pokud víte, o kterou část obce,
dům, akci, případně osoby se jedná, prosím
připojte také tyto informace v písemné podobě
pro usnadnění identifikace. Z těchto materiálů
bychom chtěli vytvořit fotokroniku obce, kterou
bychom pro budoucí generace uchovali obrazové vzpomínky na historii Lhotky.
Zdeněk Kubala, starosta

Připomínáme splatnost poplatků
Splatnost poplatků: 31. května 2015

500 Kč odpady – osoba s trvalým pobytem
v obci (od poplatku je osvobozena jen osoba,
prokazatelně se dlouhodobě zdržující v zahraničí, osoba s trvalým pobytem, která se dlouhodobě nezdržuje na území obce a donese
potvrzení o zaplacení poplatku v místě, kde
skutečně bydlí, občané s trvalým pobytem na
adrese ohlašovny, kteří v obci fyzicky nebydlí)
500 Kč odpady – osoba vlastnící objekt sloužící k individuální rekreaci, byt nebo dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
250 Kč u vybraných objektů sloužících k rekreaci s nedostupností sběrného místa pro vývoz KO
Dle směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl. 6
- poplatek za odpady podnikatelé – dle uzavřených smluv
- poplatek z ubytovací kapacity
- poplatek za hrobové místo (občané, kterých se poplatek týká, budou obeznámeni telefonicky, nebo písemně)
Splatnost poplatku: 31. března 2015

Třiďte správně odpad

Lhotka

Boží hod 25. prosince patřil ve Lhotce opět stolnímu tenisu. Do sálu v
hostinci Pod Ořechem dorazilo 33 účastníků, z toho byli 4 hoši do 15 let,
22 hráčů nad 15 let a 7 žen. Po vyřazovacích bojích, jejichž úroveň byla
velmi dobrá, stanovily další zápasy konečné výsledky:
V kategorii do 15 let zvítězil Filip Krpec, na druhém místě se umístil
Samuel Žárský a na třetím Janek Fulnek. Filip Krpec si troufnul i na
vyšší kategorii a podařilo se mu dostat až mezi nejlepší. Prvenství získal
Lukáš Fuchsík, Filip Krpec tentokrát dosáhl na druhou příčku a třetí stupínek obsadil Jarek Solík. Pak nastoupilo za dva stoly 7 žen. Ty svoje
souboje ukončily s následujícím výsledkem: 1. místo Nikola Tobolová, 2.
místo Jiřka Solíková, 3. místo Petra Houserová.
28. prosince patřily stoly v hostinci Pod Ořechem registrovaným hráčům.
Zúčastnilo se jich 13 a nakonec se z vítězství radoval Petr Tobola, druhé
místo získal Vlastislav
Foldyna a třetí příčku
jubilea
obsadil Jiří Foltýnek.
Oslavenci v měsíci únoru
Oba turnaje s velmi
Božena Zlá 90 let
dobrou sportovní úrovŠtěpánka Valíčková 83 let
ní zorganizoval, řídil a
Věra Michalcová 83 let
zajistil ceny pro zúčastOslavencům přejeme hodně štěstí, elánu a do něné opět Tomáš Ivádalších let pevné zdraví, klid a rodinou pohodu. nek a zase úspěšně.

Plesovou sezonu zahájili ve Lhotce 16. ledna hasiči. Tradiční ples
měl i tradiční formu včetně skupiny Meteor, která hrála k tanci a poslechu ke všeobecné spokojenosti. Sál Obecního domu se zcela zaplnil a
zábava se rozproudila tak, jak to má na správném plesu být.
Tanec střídalo občerstvení v „pekle“, besedování s přáteli nebo doplnění kalorií jídlem, které připravil personál pod vedením Vladimíra Slípka. Zpestřením letošního plesu bylo promítání historického videa z roku
1999 ze závodů v požárním útoku, kde soutěžilo 6 místních týmů od
benjamínků, přes ženy až po soutěžní družstvo Sboru dobrovolných
hasičů Lhotka. Mnozí z účastníků plesu se zájmem sledovali, jak jim to
před téměř patnácti lety slušelo, jak jim to šlo a o kolik kilo měli méně.
V příjemné zábavě a tanci se blížil „zlatý hřeb večera“ – bohatá tombola.
A jak už to v této loterii bývá, někdo vyhrál vícekrát, jiný vyšel naprázdno, ačkoliv měl stůl pokrytý desítkami lístků. No, Štěstěna už taková
bývá, ale na náladě těch, co nevyhráli, to neubralo. Po tombole výborná
zábava pokračovala až do ranních hodin. Celkem jsou na programu tuto
sezonu ve Lhotce čtyři plesové akce a hasiči svým plesem nasadili laťku
dost vysoko. Klub žen společně se Sokolem se chystá hasiče 7. února
překonat a uvidíme, zda se jim to podaří.
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Příjemný večer na Plese Obce Baška
V pátek 16. ledna se v místním kulturním
domě konal 15. ročník PLESU OBCE BAŠKA. Snaha pořadatelů o ozvláštnění programu
byla zřejmá a jako hosté plesu jsme ji ocenili. Před vstupem do sálu pořadatelé připravili
milé překvapení – „welcome drink“ příjemným
lašským likérem Beskydské likérky, což snad
žádný příchozí host neodmítl. Pěkná výzdoba
sálu, uspořádání stolů aj. detaily nasvědčovaly
prožití příjemného večera.
Moderování se ujali osvědčení moderátoři
– manželé Feberovi a zahájení plesu podtrhli svým tanečním uměním mladičtí tanečníci
z místní základní školy z tanečního klubu pod
vedením Simony Švrčkové a Tomáše Hoška.
Hudebními hitovkami pak k tanci lákala frýdlantská kapela R.U.M. a rej na tanečním parke-

tě prozrazoval, jak je fajn zapomenout na denní
starosti a krásně se odvázat a pohybově vyřádit. Během večera nás svým tanečním uměním
latinsko-amerických závodních tanců potěšila
ještě jedna taneční dvojice, která za své taneční
kreace sklidila u hostů v sále potlesk.
O lahodnou večeři se postaral kuchařský
tým Pavla Kowalczyka z hodoňovického hostince U Čendy a dolní bufet s nápoji a pochutinami byl posílen o bar s míchanými koktejly
přímo na sále – trochu exotiky v panující zimě
jen prospělo.
Hřeb programu před půlnocí bylo jistě netradiční vystoupení, kdy se ze stropu na sále
spustilo lano a moderátory byl uveden vzdušný
balet – okouzlující akrobacie na šálách. Prožitek z tohoto vystoupení byl prohlouben faktem,

že akrobatka vystupovala zcela bez jištění a
měkčených dopadových ploch. Při závěrečném trojitém vývrutu s kotoulem se bezpochyby i těm nejotrlejším zatajil dech. Následný
bouřlivý potlesk vyjádřil díky za tak neobvyklou
a dobře provedenou podívanou.
Soutěživé typy ocenili popůlnoční soutěž o
ceny, jež byla letos bohatá díky štědrým sponzorům. Pro zmínku, mezi hlavními cenami byl
například televizor, víkendový wellnes pobyt
a další hodnotné ceny. Prostě příjemná akce,
snad jen návštěvníků plesu mohlo být více. Ale
ti, co přece jen překonali pohodlí v teple domova u televizních přijímačů či co se právě vykurýrovali z virózy a přišli se bavit, jistě nelitovali.
Za účastníky plesu: Eva Šťastná,
Ing. Tomáš Břežek
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Děti měly svůj maškarní bál
Ohlédnutí nad pozapomenutou historií skautingu v Bašce
Bohužel již jen ze vzpomínek nejstarších pamětníků si lze připomenout a přiblížit chvíle, kdy
byť jen na několik málo let (1945-1948,19681970) se nacházely i v Bašce skautské ideály
bratrství, čestnosti, odvahy mravnosti, ale také
zodpovědného vztahu k přírodě, a měly i zde
své zapálené nadšence.
Květen 1945
Již v prvních dnech po skončení II. světové
války z iniciativy tehdy pětadvacetiletého Gustava Richtra, jeho kamarádů a vrstevníků: Josefa Paličky, Lubomíra Procházky, Karla Kovala, bratrů Blahutových, Kasíkových, Šárkových,
Gustava Špoka a dalších vzniká v Bašce poprvé v její historii skautský oddíl. Stejně se tomu
děje v Pržně především zásluhou Vítězslava
Mališe. Oba oddíly jak v Bašce, tak v Pržně
spolupracují a pomáhají si.
Počátkem roku 1946 je v Bašce také dívčí
skautský oddíl, který vedla Zdeňka Chmelová
(roz. Lobodová). Skauti v Bašce se pravidelně
scházejí ve své klubovně „ U Krkošků¨“, která
se nacházela blízko nádraží.
Vedle tradičního skautského dění obohaco-

vali svou činnost i mnohými dalšími aktivitami.
Byla to především pomoc při obnově válkou
zničené obce, při stavbě kunčického mostu
přes řeku Ostravici, který byl válkou zcela poškozen, či několikatýdenní výpomoc na žňové
brigádě v Kunčicích u Fulneku. Ještě dodnes si
v Bašce vzpomínají na tradiční loutková představení, která hráli skauti ve své klubovně pro
nejmladší kamarády. S úspěchem se setkalo i
uvedení divadelních her a besídek.
S největší návštěvností i ohlasem bylo přijato
nacvičení a uvedení hry „Kam se mám obrátit“,
kterou sehráli v několika reprízách v sále bašské
sokolovny, autor a režisér této hry byl Gustav
Richter. Vyvrcholením všech iniciativ však byly
letní skautské tábory v létě 1946 na Morávce a
v roce 1947 v Karlově Studánce pod Pradědem.
Na vedení těchto táborů se podíleli: Mališ,
Langer a Miloš Šárek. V roce 1949 je činnost
skautingu v Bašce ukončena. Jejím posledním
vedoucím byl Miloš Šárek. Po roce 1949 jsou
všechny skautské oddíly zařazeny do tehdejšího Československého svazu mládeže, aby
již v roce 1950 byl Skaut označen jako buržoazní organizace a
jeho činnost násilně
potlačena. Následovalo pronásledování, věznění a soudní procesy
s celou řadou předních
skautských činovníků.
Zvláště bolestné však
bylo, že se mezi skauty
vyskytli jednotlivci, kteří
z různých důvodů své
skautské ideály a slib

sloužit pravdě a lásce nejenom zradili, ale v nejednom případě se propůjčili k tomu, aby napomáhali k očerňování skautských myšlenek.
Naštěstí jich bylo velice málo. Ale i to o něčem
vypovídá a dokresluje atmosféru padesátých
let. V poválečném období dosahovalo skautské
hnutí u nás největšího rozmachu v celé své
historii od založení v roce 1912 profesorem Antonínem Benjamínem Svojsíkem (1876-1938).
Skautská členská základna vzrostla oproti
předválečnému stavu několikanásobně a dosáhla 230 tisíc členů.
Snaha o znovuobnovení činnosti
Po dvaceti letech se podaří činnost Skautu také v Bašce na krátkou dobu obnovit díky
skautským nadšencům Vilému Čapčuchovi a
Miloši Lepíkovi (dnes žijícímu ve Staříči). Činnost je opět pestrá, plní se stupně junácké zdatnosti. V letech 1968-1970 se účastní letních
táborů v Hutích pod Smrkem a v Žimrovicích
nad Moravicí v Sulovských skalách. Po zákazu
činnosti skautingu se k pionýrské organizaci nepřipojují. Místo toho se roku 1972 hlásí jednotliví
členové do TISU – Svazu Ochrany přírody a
zakládají „Kmen lesní moudrosti“. V rámci něho
se účastní čistění studánek a potoků, pomáhají
krmit lesní zvěř, zhotovují ptačí budky.
TIS je v roce 1977 také potlačen a tak se činnost soustřeďuje kolem „Mohyly na Ivančeně“.
Zatím poslední pokus o obnovení skautingu
po roce 1989 přebírá skupinka mládeže, kterou
vedl Jiří Hořínek ze salesiánské komunity v Hodoňovicích. Jeho odchodem do salesiánského
domu v Ostravě v první polovině devadesátých
let je činnost skautu ukončena.
František Vaníček

I děti měly svůj bál. A to maškarní, protože je
třeba se vydovádět! Hodoňovický Čendaspolek
s místním fojtem pro ně připravili na neděli 18.
ledna zábavu prostřednictvím Pobeskydské
agentury. Ta přivezla klauny, tanečnici – prostě
dvouhodinovou zábavu s tanečky, soutěžemi a
jinými zajímavostmi.
A jak se na správný maškarní bál sluší, je třeba začít defilé masek. Takže se zde představila
spousta princezen, též fotbalisté, Červené karkulky, superman i spiderman, kuchař, myšky, čarodějnice – prostě masky, na které si jen vzpomenete. A
byla zde asi šedesátka dětí – malé, větší, s některými museli tancovat rodiče, protože se ještě trochu
ostýchaly. Ale posléze se všichni nechali strhnout

tancováním, za soutěže obdrželi sladké odměny,
nechyběla dětská tombola ani nafukovací balónky.
Bylo se čím i občerstvit, rodiče s prarodiči,
kamarádi si poplkali, takže odpoledne uběhlo
jistě příjemně pro všechny zúčastněné.
„I my jsme přišli s naším malým Matýskem,
aby si pomalu začal zvykat na děti, kolektiv
lidí,“ podotkla babička Dagmar Varadyová
z Hodoňovic. A takových malých dětí zde byla
spousta, takže se těšíme, že akce pro děti se
budou stále těšit velké návštěvnosti.
A kdy se i s dětmi můžete zase přijít pobavit? Jistě nesmíte chybět v maškarách v masopustním průvodu 14. února. Těšíme se na vás
všechny!
Dajana Zápalková

Kalendárium Obce Baška
Na fotografii jsou někteří účastníci Zemského junáckého srazu, pořádaného pro skauty našeho kraje v létě 1946 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Mezi
jeho účastníky byli i někteří z bašťanských skautů. Zleva: Otakar Kasík,
Josef Blahut, ***, Lumír „Luma“ Jedlčka z Kozlovic – Zemský náčelník
skautu, Lubomír Procházka, Zdeněk Blahut, Jiří Vašinka (první starosta
Bašky po roce 1989), Augustin Špok, Rudolf Kasík, Jaroslav Saniter.

Před 35 lety v roce 1980 byla dokončena
stavba nové MŠ v Bašce. Na archivní fotografii
jsou pracovníci z Bašky, kteří se významně podíleli na její stavbě.

Spisovatel Jaroslav Foglar předává Vilému Čapčuchovi (dlouholetému
průkopníku skautského hnutí v Bašce) upomínku k 50. výročí významné
návštěvy ETS Setona v Praze. Snímek je z 11. prosince 1986 z Prahy.

V dubnu 1991 navštívil salesiány v Hodoňovicích jejich tehdejší hlavní
představitel Don Egidia Vigano z italského Milána, který se zde setkal
s mnoha svými spolubratry (především z Moravy). První trojice zleva:
Vojtěch Glogar, Pavel Kuchař a Jan Jiříček, za nimi v tmavém ornátu Jan
Komárek, František Míša. Za nimi zleva: Ladislav Vik (v té době hlavní
představitel komunity českých salesiánů), vedle nejvyšší generální představitel všech salesiánů Egidio Vigano s ornátem se dvěma kříži se svým
sekretářem z Milána. Dále ve světlých ornátech zleva: Václav Filipec,
Oldřich Med, Karel Doležal, Petr Chalupa, Oldřich Macík, Petr Hrubiš a
další.
Foto: Archiv Josefa Gary

MŠ v Bašce, říjen 1980.

Před 30 lety, v květnu roku 1985 u příležitosti 40. výročí osvobození Bašky byla u budovy
tehdejšího MNV v Bašce zasazena „Lípa svobody“. Slavnostnímu aktu byl přítomen i jeden z
osvoboditelů Bašky F. A. Rovčák.

Foto Václav Klečka

–6–

Únor 2015

Pržno

Leden ve školní družině Tři králové vybrali více než loni

„Má-li být něco v mysli, má to projít smysly,“ tento citát J. A. Komenského připomíná jednu z mnoha didaktických zásad, a sice zásadu názornosti,
díky které se děti seznámily v projektu Moje tělo
s jednotlivými částmi těla, kostrou, svaly, orgány,
jejich funkcemi a vlastně poznáváním sebe sama.
Děti pracující ve skupinkách nejprve složily
z pěnovky Kostíka, kamaráda, který je provázel celým projektem. Poté řešily úkoly, aby se
dozvěděly, kolik mají kostí v těle, v tělocvičně
při posilování zjistily, jak jsou na tom se svaly.
Klouby děti jednoduše zvládly vyjmenovat díky
názorné básničce. Asi nejvíce legrace si děti
užily, když si vyzkoušely, jak putuje potrava
naším tělem nebo jestli dokáží nedýchat. Jejich bystré hlavičky nezaváhaly při smyslových

hrách či činnostech zaměřených na cvičení postřehu a vnímání.
A protože je období, kdy na nás číhají různé virózy, z šípků, které děti nasbíraly na podzim, jsme
uvařili výborný čaj, zdroj vitamínu C. Také jsme si
zopakovali, jak se může bacil dostat do našeho
těla a jak máme pečovat o své zdraví.
(bj)

Komunální odpad v únoru
Ve středu 4. a ve středu 18. února.
Separáty:
Plasty – ve středu dle vytíženosti kontejnerů.
Papír – ve čtvrtek dle vytíženosti kontejnerů.
Sklo – v pátek 1x za 3 týdny dle vytíženosti
kontejnerů.

Druhý prženský volejbalový ples
Členové prženského volejbalového oddílu
uspořádali v sobotu 17. ledna ve školní tělocvičně již tradiční volejbalový ples. Tentokrát
jej pojali jako ples maškarní. O hudbu se postarala diskžokejka z Ostravy. A protože při
tanci člověku vyhládne, nechybělo na stolech
bohaté občerstvení. Program byl také pestrý
– závody čtyřčlenných družstev v běhu na ly-

žích, vystoupení skupiny havajských tanečnic
v originálních úborech, vyhodnocení nejlepších
masek a o půlnoci samozřejmě losování tomboly. A když se se nad ránem rozcházeli všichni do svých domovů, tak již přemýšleli o tom,
co vymyslí napřesrok. Nezbývá než doufat a
těšit se, že to již bude v nových prostorách zrekonstruované školky.
(M.Š.)

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, vinšujeme vám. Tak tuto písničku mohli slyšet i obyvatelé naší obce. Tříkrálová sbírka zde probíhala
3. ledna. Do terénu vyrazily tři skupinky koledníků, popřály všem štěstí a zdraví v roce 2015.
Letošní sbírka byla díky darům úspěšná, celkový
výtěžek činí 20 465 korun. V porovnání s minulým rokem je tato částka o 1567 korun vyšší.
Charita Frýdek-Místek děkuje všem dárcům
i vedoucím skupinek (Martin Herot, Jiří Moravec a Daniela Švastová) a koledníkům (Jana
a Radka Gistingerovy, Aneta Havlíková, Vašek
Sopčák, David Herot, Jana a Klára Moravcovy,
Vojtěch Matýsek a Tereza Drobilová) za jejich
pomoc a obětavost při této sbírce. Výtěžek poputuje z velké části na sociální projekty Charity Frýdek-Místek. Bližší informace o použití
finančních darů naleznete na www.fm.charita.
cz nebo na www.trikralovasbirka.cz.

Dětem se u zápisu do školy líbilo
Poznat základní barvy, rozpoznat zvířata a geometrické tvary, kreslit,
počítat minimálně do pěti a říct básničku. Zhruba toto všechno měly za
úkol děti, které přišly 22. ledna k zápisu do 1. třídy naší školy. Nakonec
dorazilo 15 dětí, rodiče dvou z nich požádali o odklad školní docházky.
Pro vzpomínku na první setkání se základní školou si budoucí prvňáčci
odnášeli sněhuláčky z vlny. „Proč právě sněhuláčky? Protože jsme si zimních radovánek zatím moc neužili,“ prozradily s úsměvem paní učitelky.
A co na první třídu říkají samotné děti? Například malá Kateřina se
nejvíce těší na novou aktovku, ale hned následně i na nové kamarády,
družinu a fakt, že nebude muset po obědě spát. Její budoucí spolužák
Šimon zase tvrdil, že se do školy netěší vůbec. „Možná budou dobré přestávky a prázdniny,“ přemýšlel. Pak ale sám uznal, že bude moc rád, až
se naučí číst a bude tak pasován na čtenáře.

krátce z obce
Obec i knihovna děkují
Jménem Obce Pržno děkuji majiteli firmy
THERMA FM panu Ing. Miroslavu Křivovi za
ochotu a pomoc při zachování provozu obecní
knihovny, za zapůjčení prostor a také za zajištění zapojení internetu do knihovny. Poděkování
patří rovněž zastupiteli Radomilu Jarošovi za
zapůjčení techniky k zimní údržbě. Děkujeme
za ochotu a výpomoc. Petr Blokša, starosta
Omluva tenistům
V minulém čísle jsme v článku Z pingpongového turnaje chybně uvedli jména Vlastislava Matýska mladšího a staršího. Za tuto chybu

se omlouváme.
Redakce
Sběrný dvůr ve Frýdlantu
Občané Pržna mohou i letos bezplatně
využívat sběrný dvůr ve Frýdlantu nad Ostravicí (areál AVE CZ). Provozní doba sběrného
dvoru je: v pracovní dny od 8.00 do 18.00, v
sobotu pak od 8.00 do 14.00.
Předplatné obědů
Oznamujeme rodičům dětí a také občanům
využívajícím služby dovozu obědů, že stravné
na měsíc březen 2015 bude vybíráno dne 24.
února 2015 od 6.30 - 13.00 hodin v kanceláři
Mateřské školy Pržno.

Tvoříte rády? Nastupte si do Mašinky
Je pátek podvečer a do tělocvičny prženské
školy míří několik žen s jasným cílem – vyrobit si
něco pěkného a zároveň při tom strávit příjemný čas s kamarádkami či známými. „Scházíme
se jednou za 14 dnů. Vždy dopředu si určíme
téma, já nakoupím potřebné propriety a pak
už prostě přijdeme a pouštíme se do práce,“
usmívá se organizátorka akcí Anna Javorková
z rodinného centra Mašinka. Chcete se přidat?
Není problém. Vítány jsou všechny zájemkyně,
a to i takové, které s tvořením teprve začínají.
Na posledním setkání, které se konalo
v pátek 30. ledna, si přítomné dámy vyráběly
předměty z pedigu. Jde o vlastně o speciální
liánu, která nahrazuje tradiční proutí. Je měkčí,
a proto práce s ní není tak náročná. „Jak vidíte,
učíme se základy. U toho si povídáme, z domu
si nosíme dobroty, kávu i čaj. Atmosféra je veli-

ce příjemná,“ popisuje náladu Anna Javorková.
Kreativní podvečery se konají od loňského léta.
Nejprve se všichni scházeli vždy u někoho doma.
Pak ale zájemkyň přibývalo, a tak se ženy dohodly s vedením obce a místo tvoření se přesunulo
do tělocvičny. Účastnice od té doby vytvořily řadu
krásných věcí, ať už šlo o podzimní dekorace, adventní ozdoby či právě výrobky z pedigu. Překvapivě ale nejvíce zaujalo obyčejné háčkování. „Učily jsme se základy a pak háčkovaly čepice. Takže
nám pak po Pržně najednou chodilo hodně lidí
v podobných čepkách. Háčkování je jednoduché
a musím říct, že i mě nadchlo,“ usmála se Anna
Javorková. Těší se, až bude hotová přestavba bývalé mateřské školy a Mašinka tam bude mít nové
a krásné prostory. „Hlavní ale je, že se scházíme
pravidelně už teď, že nás je čím dál více a hlavně
nás to baví,“ dodala organizátorka.

Informace o záměru „Stáj pro dojnice a sklad krmiv“
Málokdo asi ví nebo tuší, že pan Miroslav Herot chová v současnosti na katastru obce Pržno
140 ks skotu, a to přímo v obci, na rodinné farmě.
Miroslav Herot, inspirován zemědělci – chovateli z Holandska, začal přemýšlet nad novou
technologií chovu skotu, splňující současné
evropské normy pro zemědělské stavby a jejich provoz. Součástí představ je i přemístění
stávajících kusů dobytka do nových prostor, a
to mimo zástavbu v obci. V loňském roce si
tedy nechal k danému záměru zpracovat tzv.
EIA – oznámení o posuzování vlivu na životní
prostředí. Součástí oznámení je mimo jiné: projektová dokumentace stájí, výpočet ochranného pásma k posouzení zdravých životních podmínek, hluková studie a rozptylová studie. Toto
oznámení bylo posuzováno Českou inspekcí

životního prostředí a Krajským úřadem MS kraje, odborem životního prostředí a zemědělství.
Tyto instituce vznesly k záměru své připomínky
spolu se způsoby jejich vypořádání.
Vzhledem k tomu, že se záměr, stavba, umísťuje na katastru Lubna, vyjádřil se k záměru i odbor regionálního rozvoje a stavební úřad Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde je
konstatováno, že za předpokladu eliminování
negativních vlivů na obytnou zástavbu je záměr
v souladu s platným ÚP Frýdlant nad Ostravicí.
A co na to zastupitelstvo naší obce? Určitě
se záměrem, v rámci možností, bude zabývat.
Já osobně bych se moderního způsobu chovu
skotu a výroby mléka nebál. Budou-li splněny
připomínky státních orgánů, tak věřím tomu,
že metody chovu a výroby využívané v Ho-

Fotbalová přípravka – dobré zprávy?

Po řadě let, kdy se fotbalovému oddílu SK
Pržno nedařilo vytvářet základnu nejmenších
členů, to vypadá, že se snad blýská na lepší
časy. Není to samozřejmě žádný velký boom,
ale jsme nesmírně rádi, že se účast prcků na
trénincích fotbalové přípravky ustálila. I v zimním období dochází do fotbalu stále okolo
14-18 dětí (vč. 3 děvčat) ve věku od 5 do 12
let. Tyto aktivity budujeme již více než tři roky.
Skvělé je, že děti chodí rády, i když to není
vždy jen o fotbalu, o dovádění s míčem, ale i
o zdokonalování pohybových dovedností. Podstatné je, že děti baví učit se tomu, co doma s
počítačem nedokáží – běhat, skákat a vyrovnávat se s prohrami. To se jim v běžném životě
může hodit stejně, jako umění padat a zvedat
se při zápolení na hřišti. No a když se k tomu

podaří i kopnout do míče, vést jej u nohy, trefit
branku, dát gól, tak je zaděláno na lásku k fotbalu. Pokud to vydrží, bude to fajn pro všechny. Pro děti, rodiče i obec. Všem, kteří zatím
jen uvažovali o možném zapojení do fotbalové
přípravky na Pržně, připomínáme, že se scházíme každé úterý od 16 hodin v tělocvičně naší
školy (od jara opět na hřišti). Byli bychom určitě rádi, pokud by se řada fotbalové drobotiny
rozšiřovala i nadále. Když zájem vydrží, určitě
časem přidáme i další hodinu tréninku. V loňském roce se již stali naši prckové členy SKP,
v letošním roce i členy FAČR. Pokud vše bude
pokračovat v nastoleném duchu, možná se dočkáme na Pržně i 1. mistráku našich přípravek.
Uvidíme, držte nám palce. Trenérské trio: Honza, Michal a Petr

RODINNÉ CENTRUM MAŠINKA

pořádá
Práce s pedigem vypadá složitě, ale nakonec to všechny dámy s přehledem zvládly.

Zimním hrám přálo počasí, účast ale hojná nebyla
„Nemusí pršet, hlavně když kape,“ říkali si pořadatelé letošních Zimních her, které se konaly
v sobotu 31. ledna na našem prženském hřišti.
Třebaže bylo krásné počasí, svítilo sluníčko a
také sněhu bylo tentokrát dost, dorazilo jen pár
desítek lidí. Nálada ale byla dobrá, děti si užívaly
sněhu a dospělí nadšenci, nebo aspoň ta odvážnější část z nich, se pustili do soutěžení. První
disciplínou byl běh – slalom s lyžemi. Zúčastnilo
se ho devět borců, z nichž dvě byly ženy. Pak
už soutěžily páry, kterých se na startovní čáře
vystřídalo pět. Nejprve je čekal dvoubob, což byl
ve skutečnosti běh se stavebním kolečkem, kdy

jeden závodník běžel a druhý se vezl. Poslední
disciplínou byl běh dvojic na lyžích, tedy přesněji
řečeno na jednom páru speciálně upravených
lyží. Nikomu nescházelo bojovné nadšení a
přihlížející diváci si zase užili mnoho krásných,
sportovních okamžiků. Radost měly i děti, pro
které pořadatelé, tedy obec Pržno – Kulturní a
sportovní komise spolu se Sportovním klubem
Pržno, připravili několik soutěží.
Zimní hry jsou tedy za námi. Nezbývá než
doufat, že se těch příštích zúčastní více lidí.
Poděkování patří všem, kteří se na
organizaci podíleli.

PŘEDJARNÍ KREATIVNÍ PODVEČER
TENTOKRÁT NA TÉMA:
Velikonoční háčkování

KDY? V pátek 27. 2. 2015 od 18,00 do cca 21,30 hod
KDE? Tělocvična ZŠ Pržno
KDO? Dospělí kreativci
VSTUPNÉ: úsměv a dobrá nálada (rezervujte si předem místo, abychom zajistili dostatek míst
k sezení, a to nejpozději do 26. 2. 2015 na e-mailu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM.
Přineste si s sebou:
 středně silná bavlněná příze různých barev (např. Catania, Katka, Nela, Limone) a PLETACÍ
háček č. 3,
 tenká bavlněná příze různých barev (např. Perlovka, Sněhurka) a háček NA PŘÍZE č. 6, příp. č.
4,
 vyfouknutá vejce nebo polystyrenové, vatové či plastové polotovary vajíček,
 duté vlákno a špejle (u háčkovaných zápichů) v případě háčkování 3D dekorací,
 nůžky a jehlu s větším ouškem.
V případě zájmu o zajištění materiálu z naší strany pište na kontaktní e-mail nejpozději do pondělí
16.2. 2015).
Dobrý kolektiv, pozitivní nasazení, zaškolení a motivaci dodáme my, ostatní je na Vás Čajík či kafíčko zajištěno, vlastní drobná domácí kulinářská produkce VÍTÁNA, obzvlášť uděláme-li
si dlouhý tvořivý večer -.

Do závodu se všichni pustili s obrovskou vervou.

Běh dvojic na lyžích byl dost náročný,
všichni jej ale nakonec zvládli.

landsku, v obcích podobného typu jako Pržno,
mohou bez problémů fungovat i u nás v obci.
Pokud na realizaci záměru dojde, mělo by se
dle oznamovatele jednat o moderní zařízení,
které zatím nemá v republice obdoby. A pokud
má nebo bude mít někdo z občanů pochybnosti o záměru, pojďme o věcech debatovat,
ale rozvážně a s rozumem. Podotýkám, že za
celé mé funkční období, tedy více než 8 let,
jsme neřešili jedinou stížnost na zápach nebo
hluk z Farmy Herot.
Závěrem chci ještě říci, že zemědělství patří
na venkov. Mléko, mléčné výrobky i maso konzumujeme takřka všichni a rádi. Celou studii naleznete na: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/
EIA_MSK1897 nebo v tištěné podobě na Obecním úřadě v Pržně.
Petr Blokša, starosta

Klub seniorů
Procházka Pržnem
Zveme své členy na procházku Pržnem.
Cílem bude nová výstavba Pržna. Procházka
se uskuteční ve čtvrtek 12. února. Sraz účastníků je ve 14 hodin u kravína.

jubilea
Únor je měsícem oslav jubileí těchto spoluobčanů:
pan Antonín Bayer – 87 let
paní Anna Poláková – 60 let
pan Čestmír Faldyna – 55 let
paní Květuše Muroňová – 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody
a životního elánu. OÚ Pržno

RODINNÉ CENTRUM MAŠINKA

pořádá

PŘEDJARNÍ KREATIVNÍ PODVEČER
TENTOKRÁT NA TÉMA:
Velikonoční košíkaření z PEDIGU pro začátečníky

KDY? V pátek 13. 2. 2015 od 18,00 do cca 21,30 hod
KDE? Tělocvična ZŠ Pržno
KDO? Dospělí kreativci
VSTUPNÉ: úsměv a dobrá nálada (rezervujte si předem místo, abychom zajistili dostatek míst
k sezení, a to nejpozději do 12. 2. 2015 na e-mailu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM.
Přineste si s sebou:
 rozprašovač s vodou,
 starší utěrku,
 kleště cvikačky, případně zahradní nůžky,
 šídlo nebo tenčí šroubováček či pletací jehlici,
 pedig (tloušťka 2,5-3 mm, min. 125-200 g), v případě zájmu o zajištění z naší strany pište na
kontaktní e-mail nejpozději do čtvrtku 5.2. 2015).
Dobrý kolektiv, pozitivní nasazení, zaškolení a motivaci dodáme my, ostatní je na Vás Čajík či kafíčko zajištěno, vlastní drobná domácí kulinářská produkce VÍTÁNA, obzvlášť uděláme-li
si dlouhý tvořivý večer -.
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Hudba z beskydských luk
Pod tímto názvem bylo v Lidových Novinách
ze dne 12. ledna 2015 uvedeno hodnocení nového CD Ozvěny folklorního souboru Grunik
z Ostravice hudebním publicistou Tomášem S.
Polívkou.
CD Ozvěny vydalo vydavatelství Animal Music, celkový čas 41:11.
Článek přepisujeme ve zkráceném znění.
Soubor Grunik, známý mimo jiné interpretací lidových písní ve filmu Želary, natočil doslova
pod širým nebem album Ozvěny. Horská úbočí
dala hudbě prostor.
Producent, skladatel a vydavatel Petr Ostrouchov spolupracoval se souborem Grunik
z Ostravice už několikrát. V roce 2002 využil
jeho repertoár pro soundtrack k filmu Želary, o
deset let později ho přizval na orchestrální desku Zvon Ivy Bittové. Pro natočení alba Ozvěny
zvolil metodu terénní nahrávky na místech, kde
jsou písně Gruniku doma. V kolonce „natočeno“ nenajdete jméno studia, ale popis „louka ve
Starých Hamrech u hájovny Košarky, Beskydy“.

jubilea
Významné životní jubileum oslaví v měsíci
únoru 2015 tito naši spoluobčané:
50 let – paní Daniela Kurečková
50 let – pan Ing. Otakar Albrecht
50 let – paní Eva Huňková
50 let – pan MUDr. Radomil Valeš
60 let – pan Jan Karlák
60 let – paní Alena Kubošová
60 let – paní Anežka Pařiková
60 let – pan Josef Milata
60 let – paní Dagmar Smíšková
70 let – paní Vlasta Šigutová
70 let – paní Marie Jurečková
70 let – paní Alena Zabloudilová
70 let – pan Miroslav Milata
70 let – pan Evžen Vrbík
70 let – paní Věra Kišová
80 let – paní Ilonka Snášelová
80 let – pan Miroslav Fryšar
92 let – paní Marie Lojkásková
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví a osobní pohody.

Nešlo zřejmě o žádnou samoúčelnost. Podobný záznam sice mohl snáze vzniknout v pohodlí nahrávacího studia, ostatně výslednou
podobu dodala zvuku studiová mixáž spolu
s masteringem. Ovšem zavřené místnosti obložené technikou mění atmosféru hudby.
Nápad rozestavět mikrofony „pod širákem“,
okolním šumům a ruchům navzdory, určitě
přispěl k větší uvolněnosti zpěvaček. Pomohl
zachovat přirozený projev, který patří k největším kladům alba Ozvěny. Tahat do hor profesionální záznamová zařízení a prostřednictvím
půlkilometrového kabelu elektřinu, se vyplatilo.
Zdánlivě jednoduchá unisona
v zemité podobě
Ostatně nejde o žádnou archaickou metodu
pořizování zvukových snímků. Řada současných muzikantů nejen ze široké škatulky world
music se k praxi terénních nahrávek s chutí vrací. Namátkou západoafričtí „world rockeři“ Tinariwen, kteří točí kvůli inspiraci v poušti, i když už
nikoliv na Sahaře, ale poté, co museli emigrovat z Mali do USA, v pustinách mohavských.
Lidové písně z horského Lašska s Kysúc se
tímto způsobem podařilo zachytit v důvěryhodně zemité podobě tak, jak asi zněly na pastvinách, salaších a v chalupách beskydského

hřebene před stoletím.
V aranžmá převládá přímočarost. Zdánlivě
jednoduchá unisona i sóla (ale zkuste si je nacvičit, aby zněla takhle přesně a dynamicky)
střídají působivé vícehlasy, přičemž rafinovanější harmonie jsou dávkovány natolik decentně, aby neudělaly z lidovek jejich vyumělkované ohlasy. Dívčí sbor občas zpestří zvuk
pastýřských koncovek či zobcové flétny. Stačí
zavřít oči a můžete si představovat, že jste se
propadli do minulosti a pasačky na nedaleké
louce se baví zpěvem a halekačkami.
Soubor grunik pojal album Ozvěny jako
poctu svoji zakladatelce Věře Šejvlové (1919–
2004), zpívá výhradně repertoár z jejích sběrů
lidových písní, pořízené v letech 1949–53. V té

KOS informuje o činnosti
Ve středu 14. 1. 2015 se v hojném počtu
sešli členové klubu ostravických seniorů, aby
poseděli a hlavně zhodnotili uplynulý rok činnosti. Přítomné a hosty, kterými byli zástupci
obecního úřadu pánové starosta a místostarosta, přivítal předseda klubu, který zhodnotil
činnost klubu v roce 2014. Slova předsedy potvrdil svým originálním a výborně zpracovaným
filmovým dokumentem pan Václav Kožušník,
kterého přítomní diváci po zásluze odměnili velkým potleskem. Po zhlédnutí dokumentu nastala chvíle, kdy byli oceněni členové, kteří se
svým osobním přístupem podíleli na zdárném
průběhu akcí a činnosti klubu. Klubové ocenění
„Stříbrný kos“ obdržela paní Hanka Frydryšková, putovní pohár obdrželi manželé Věra a Jindřich Romanovi a hlavní pohár věnovaný obec-

ním úřadem převzal z
rukou zástupců obce
pan předseda klubu
Frydrýšek. V pokračující
části odpoledne byli členové seznámeni s návrhem některých připravovaných akcí v letošním
roce a také požádáni o připomínky a návrhy k
další činnosti. Rovněž vystoupil pan starosta
obce, který velmi kladně ohodnotil práci klubu,
jenž svou činností přispívá ke společenskému
a kulturnímu vyžití seniorů v naší obci. Na této
schůzce jsme rovněž přivítali v řadách našeho
klubu nové členy a kdykoli přivítáme nové zájemce v našich řadách. Příští akce posezení se
zabíjačkovými pochoutkami se koná dne 25. 2.
2015 ve 14 hodin v Restauraci u řeky.
JN

době si Věra Šejvlová uvědomila, že by hudba,
která ji coby naprostá samozřejmost obklopovala od dětství, mohla nenávratně zmizet. Ve
volných chvílích vyrážela na samoty v údolí Ostravice i „na gruně“, jak v lašském nářečí označují odlehlé hřebeny hor, a zapisovala nápěvy
zdejších pamětníků.
Hlubina času za třemi generacemi
Současnou vedoucí souboru Grunik je Zuzana Švébišová, dcera Věry Šejvlové. Ve sboru zpívá i Veronika Šalamounová, vnučka paní
Šejvlové, která zároveň napsala zasvěcenou
stať o historii Gruniku do bookletu cédéčka. A
pokud si představíme doby předávání hudebního folkloru z generace na generaci dlouho před
fixováním do notové osnovy, možná nám z té
hlubiny času krásně zatrne. Dnešní Grunik si
navíc pěstuje i dětskou „odnož“, příslib pokračování tradice.

Hudba na disku nebo v mraku digitálních
dat je samozřejmě moderní artefakt. Krásný
artefakt. Ovšem Grunikem reprezentovaný civilní folklor si drží odstup od folklorismu (folkloru předváděného už jen pódiově), jaký je jen
v současné době možný.
Pomáhá dokázat, že zdejší lidová hudba
ještě nepatří k pouhým zvukovým exponátům
skanzenu. Přirozeně a bez patosu přetrvává
aspoň v životě „zájmových skupin“, i když už
nemůže být součástí běžného života celé lokální populace, a prostě vypovídá o světě, který už
dávno pominul.
CD GRUNIK OZVĚNY je ke koupi v Beskydském informačním centru ve Frýdlantě
n. O. a na Ostravici a na Obecním úřadě
ve Starých Hamrech a v Bílé, případně
lze objednat přímo v e-shopu vydavatelství www.animalmuzic.cz.

Zápis do Mateřské školy v Ostravici
Zápis nových dětí do mateřské školy pro
školní rok 2015/16 se uskuteční ve středu 17.
března 2015 od 14 do 17 hodin v budově mateřské školy.
Kritéria pro přijetí dětí:
- dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. 9.
2015 do 31. 8. 2016 předškoláci,
- dosažení věku dítěte minimálně 3 roky
k datu zahájení školního roku 2015/16.
V letošním školním roce 2014/15 má mateřská škola tři třídy o celkovém počtu 79 dětí. Ve
věkově smíšených třídách a třídě předškoláků
mají děti přirozené podmínky pro rozvíjení celé
osobnosti, sociálního cítění a poznání.

V průběhu roku děti navštěvují kulturní zařízení,
tematicky zaměřené dílny s rodiči, exkurzní výlety,
keramický kroužek, výtvarný kroužek a sportovní
kroužek. Pro předškoláky probíhá výuka anglického jazyka a předplavecká příprava. Zvláštní pozornost je věnována logopedické prevenci.
Těšíme se na nové děti, přijďte mezi nás!
Věra Závodná

Tříkrálová sbírka 2015

Velké poděkování patří všem dárcům tříkrálové sbírky v obci Ostravice.
V letošním roce bylo vybráno do dvou pokladniček 7399 a 3567, tj. celkem 10966 Kč.

Vzpomínka na Drahomíra Kyselovského

Ve středu dne 7. ledna odešel od nás navždy v požehnaném věku 93 let pan Drahomír
Kyselovský. Lidé starší generace si na něj
jistě dobře pamatují, protože působil v letech
1962– 971 na Ostravici ve funkci ředitele Základní školy Ostravice a mnohé z nich také
učil. O ředitelské místo mu vůbec nešlo, působil před tím na Základní škole Komenského
ul. Frýdlant n. O. a byl se svým postavením
zcela spokojen. Na Ostravici nastoupil z příkazu nadřízených školských orgánů v pololetí
školního roku 1962/63, aby na zdejší škole
konsolidoval velmi rozjitřené poměry, které
nastaly po nechvalně známém sporu mezi
ředitelkou školy a učitelským kolektivem, který dokonce řešily nejvyšší stranické orgány
KSČ až v Praze. Nutno hned podotknout, že
nelehkou situaci velmi úspěšně zvládl. Škola
se záhy dostala pod jeho vedením na dobrou úroveň, i když podmínky k práci byly ve
srovnání s jinými školami nesrovnatelně těžké. Nevídanou raritou byla už skutečnost, že
vyučování probíhalo na pěti od sebe značně
vzdálených místech, z toho jedna třída byla
umístěna v bývalém výčepu zrušeného hostince U Ivánka. V naprosto nevyhovujících
podmínkách se vyučovalo také v budově bývalé židovské zotavovny na Osmeku. Chyběly
kabinety s nejnutnějšími pomůckami, sborovna, vhodné prostory tříd a i samotná ředitelna byla spíše miniaturní. Drahomír úřadoval
v nepodsklepené přízemní místnůstce pokryté
holými dlaždicemi, vyznačující se vlhkostí a
plísní, kterou malý „vincek“ v rohu sotva vyto-

pil. Špendlíky na rozvrhu hodin za dva měsíce
zrezivěly, řediteli školy otekly kotníky a on si
posteskl, že za takových podmínek se nedožije ani důchodu. Jisté bylo, že od té doby měl
neustálé potíže právě s kotníky a špatně se
mu chodilo, takže v posledních letech života
ho lidé ve Frýdlantě n. O. potkávali sice veselého a usměvavého, ale každý si mohl všimnout, že téměř vždy měl vedle sebe kolo, aby
se o něj mohl opřít, nebo na něm jet, když mu
chůze činila potíže.
Přímo katastrofální byly v budově tzv.
„Židovny“ hygienické podmínky. Největší
starost měl Drahomír takřka s pravidelnou a
těžko opravitelnou poruchovostí vodovodu.
Budova byla zásobována povrchovou vodou
z vodojemu vzdáleného asi kilometr a cestou,
zvláště v době sucha, se vytrácela. Nejhorší
bylo, že v takových případech nebylo tehdy
možné zajistit někoho, kdo by tak vážnou závadu odstranil. Tehdejší MNV se především
staral o budování JZD a o školu se zajímal
hlavně v době potřeby brigád na vybírání
brambor a sklizeň sena, nebo když potřeboval zajistit tzv. „kulturní vložku“ žáků školy při
různých oslavách a výročních schůzích společenských organizací NF. To, že škola má
poruchový vodovod a nutně potřebuje pomoc
od zřizovatele, nikoho nezajímalo. Zoufalý ředitel byl v situaci, kdy si musel poradit sám.
Z dnešního hlediska je to těžko myslitelné,
ale dosud žijící učitelé důchodci, kteří situaci
dobře pamatují, mohou potvrdit, že Drahomír
s některými učiteli a staršími žáky nejedenkrát organizoval náročné práce na čistění
vodojemu a potoka, kterým přitékala voda, a
když ani to nepomáhalo, dokonce se odvážil
spolu s nejstaršími žáky zahájit výkop nové
studny v blízkosti školy. Později však od toho
projektu z důvodu bezpečnosti upustil.
Další velká starost, která se snesla na bedra Drahomíra Kyselovského, souvisela také s
výstavbou nové školní budovy. Jak je známo,
vyučování na Základní škole v Ostravici bylo
zahájeno 1. září roku 1953 a její první ředitel
Ing. Karel Volný, od počátku upozorňoval tehdejší MNV, že materiální podmínky jsou pro
práci školy naprosto nevyhovující a žádal, aby
se obec co nejdříve postarala o stavbu nové
školní budovy. Avšak stále zdůrazňované finanční důvody, ale i značná liknavost představitelů obce Ostravice, způsobila, že se dlouhou
dobu nic neměnilo. Zatímco sousední Čeladná
nebo Kunčice p. O. si vymohly stavbu zcela
vyhovujících nových školních budov, Ostravice
byla jakousi Popelkou a zůstávala pozadu. Až

teprve v polovině 60. let se začalo určitěji hovořit o stavbě nové školy a Drahomír měl předložit podklady. Výhledovým průzkumem bylo
zjištěno, že Ostravice potřebuje novou školní
budovu minimálně pro dvanáct tříd. Na tento
zcela reálný požadavek však nebylo dbáno, a
tak se stalo, že v září roku 1966 byl vypracován investiční úkol výstavby pouze devítitřídní
panelové školní budovy v Ostravici nákladem
5 236 400 Kč. Projekt zpracoval Ing. Eduard
Kičmer z Hutního projektu Frýdek-Místek, stavbu realizovaly Pozemní stavby Třinec, závod
07. Ředitel Kyselovský byl k jednání přizván až
koncem září roku 1967 (v té době byl projekt
již schválen Okresním národním výborem F-M)
a muselo ho jistě moc mrzet, že na jeho vážné
připomínky, týkající se hlavně nevhodnosti ploché střechy nad celou budovou a tělocvičnou,
zastaralého řešení sociálního zařízení, odvodnění školního hřiště a především absence bytu
pro školníka, případně i učitele, nebylo dbáno.
Později se mu přece jen podařilo prosadit alespoň přístavbu dvou bytů. Po zahájení stavby
se ukázal jeden vážný problém, s kterým se
předem nepočítalo. Zvolené místo „Na Bahnách“ nebylo příliš vhodné. Při výkopu základů vytryskl na povrch silný zdroj spodní vody,
který změnil staveniště v rybník. Odčerpávání
vody bylo neúčinné, a v roce 1969 byli dělníci
ze staveniště odvoláni. Stavba byla zastavena
a teprve několikanásobnou masivní betonovou
injektáží v prostoru kotelny byla situace jakž
takž vyřešena. Dokončení prací se tím prodražilo a protáhlo téměř o jeden a půl roku.
Nakonec se ukázalo, že chybí peníze na vnitřní vybavení školy, což mělo za následek, že
projektant, aby ušetřil, zkrátil prostor tělocvičny o celou třetinu. Stavba byla dokončena teprve počátkem roku 1971 a po kolaudaci byla
nová školní budova slavnostně otevřena dne
7. února téhož roku. Při kolaudaci bylo zjištěno neskutečně velké množství závad, z toho
některé velmi závažné a ředitel školy Drahomír Kyselovský, který vždy tvrdě odsuzoval
šlendrián, váhal, zda má školu vůbec převzít.
Následovala celá řada nepříjemných jednání a
doslova hádek, při kterých ředitel velmi těžko
vymáhal odstranění závad a nekompromisně
hájil zájem školy a obce. Tehdejší situaci snad
nejlépe vystihuje jeho poznámka ve školní
kronice, kde si posteskl: „Odstranění kolaudačních závad se protahuje, je zdlouhavé.
Člověk není zvyklý na takový způsob jednání.
Zkušenosti ukazují, že by se vyplatilo vyškolit
pracovníka, který by tvrdě uplatňoval a hájil zájmy uživatele vůči provádějícímu podniku“. Jak

je vidět, cítil se v boji proti šlendriánu mocného
podniku bezmocný. Jeho námitky vůči práci
projektanta a stavbařů se záhy ukázaly zcela oprávněnými. Jakmile začal tát sníh, nebo
přišly deště, proudy vody stékaly po stěnách
tělocvičny na parketovou podlahu, kde vytvářely malé jezero, a tělocvična se stala nepoužitelnou. Teprve za této situace uznali stavbaři
svou velkou chybu a nákladnou rekonstrukcí
střechy vážnou závadu odstranili.
Drahomír Kyselovský se staral za velmi
obtížných okolností o vytváření co nejlepších
materiálních a pracovních podmínek pro práci
ostravické školy. Především však byl výborným
pedagogem a učitelem matematiky, na něhož
vzpomínají jeho žáci i dosud žijící spolupracovníci velmi rádi a jen v dobrém. Díky svým charakterovým vlastnostem se mu brzy podařilo
stmelit učitelský kolektiv, který odváděl dobrou
práci. Škola získala pod jeho vedením tu nejlepší
pověst a vykazovala dobré výsledky, a to jak ve
vzdělávání, tak i ve výchově žáků. Absolventi ZŠ
Ostravice se dostávali bez problémů na střední
školy a mnozí z nich patřili k premiantům. Kouzlo osobnosti ředitele Drahomíra Kyselovského
spočívalo v jeho optimistickém přístupu k životu, byl veselý, plný elánu a společenský, měl
přirozenou autoritu, vyplývající z toho, že byl
stejně náročný a kritický jak sám k sobě, tak i
ke svým podřízeným a žákům. Nejvíce působil
svým osobním příkladem, skromností a obětavostí, porozuměním a otcovským přístupem pro

každého, kdo se ocitl v nesnázích.
Občané Ostravice by neměli zapomenout,
že Drahomír má velké zásluhy o rozvoj ostravického školství, do jehož historie napsal jednu
z nejsvětlejších kapitol. Ovšem, jak už to na
světě v mnoha případech bývá, ani on se za
svou poctivou práci velkého vděku nedočkal.
Za své postoje v letech 1968/69 a odmítání sovětské okupace Československa byl na konci
školního roku 1970/71 zbaven funkce ředitele
Základní školy Ostravice a přeložen jako učitel
na Základní školu Čeladná, kde působil až do
odchodu do důchodu. Charakteristickým pro
něj bylo, že měl lidi rád, oni mu to opětovali a
vážili si ho. Je to vidět i z testamentu, který nám
zanechal a v jehož závěru píše: „Všechno má
v životě rub a líc. Život sám se podobá sinusoidě, jednou jsi nahoře, jednou dole. Bylo toho
dost, co bylo v životě nutno přeskákat, leccos
i na úkor rodiny. Zde, na místě loučení, děkuji
všem za vytvoření životní pohody při řízení životní lodičky. Bylo mi s vámi všemi dobře. Nechci nikoho napodobovat, ale výrok – Měl jsem
vás rád, v plném znění platí i u mne. Jsme lidé
chybující, někdy ublížíme nevědomky, jindy i
jinak, a tak prosím o odpuštění. Budete mi chybět, měl jsem vás opravdu rád!“
Myslím, že všichni Ostravičané, kteří Drahomíra Kyselovského znali, mi nebudou mít za
zlé, když jejich jménem odpovím: „Drahomíre,
děkujeme ti, i my jsme tě měli rádi a nikdy na
tebe nezapomeneme!“
Václav Krpeš
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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chci vás tímto informovat, že v průběhu měsíce února bude do vašich poštovních schránek
doručena anketa, která by měla pomoci zmapovat názory malenovických občanů na budoucí
územní rozvoj obce. Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že zpracuje tzv. „Strategický plán rozvoje
obce Malenovice“, ve kterém budou stanoveny základní rozvojové směry a tendence obce v následujících letech, přesněji, do čeho by měly být prioritně investovány veřejné finanční prostředky
a úsilí vedení obce. Strategický plán by měl obsahovat návrhy a konkrétní opatření směřující
k budoucímu zachování kvalitního života stávajících obyvatel, ale především ke zlepšení těchto
podmínek a prosperitě obce Malenovice jako celku. Právě jako jeden z nejdůležitějších podkladů
pro zpracování tohoto strategického plánu by měly být použity výsledky ankety, neboť kdo jiný má
určovat žádoucí směřování obce, než její občané. Tímto chci na všechny občany apelovat, aby
věnovali anketě pozornost a využili tak možnost aktivně se podílet na tvorbě budoucí koncepce
rozvoje území, ve kterém žijí. Slibuji, že obec maximálně zúročí všechna takto získaná data a
výstupy. Bližší informace k průběhu ankety budou doručeny spolu s anketními lístky, budou vyvěšeny na webových stránkách obce a dále bude možné se obracet na pracovníky obecního úřadu.
Milí spoluobčané, máme za sebou obecní ples. Chtěl bych tady osobně poděkovat panu Zdeňku Chlopčíkovi za perfektní a profesionální organizaci akce. Věřím, že všichni, kdo se zúčastnili,
byli maximálně spokojení. Děkuji také štědrým sponzorům, kteří darovali do tomboly krásné a
hodnotné dary. A kdo na plese nebyl, třeba přijde příště. Já tedy rozhodně chybět nebudu.
Vladimír Malarz, starosta

Malenovice

Zveme vás na
loutkové divadélko
s dinosaury a
tematické soutěže
2.–6.března. 8 – 16 hod.
Cena 1600 Kč, možnost přihlásit se na
jednotlivé dny za 350 Kč/den

Zveme všechny děti a dospělé na netradiční divadlo. Závěrem
si také děti odnesou domů svou vyrobenou loutku dinosaura.
Těšíme se na vás! -

Čekají vás výlety do okolí, celodenní výlet do
Ostravy do velkého světa techniky U6, do Nového
Jičína návštěvnického centra – muzea klobouků,
bazén, hry, soutěže, tvoření….
Cena zahrnuje svačinu, oběd, jízdné, vstupné,
celodenní program, odměny…
Více info a přihlášky u p.Kulihové tel. 725 080 055

Podpořili jsme Tříkrálovou sbírku Ples se vydařil, korunku mu nasadila Anička Polívková

Stejně jako každý rok i letos u našich dveří
zvonili zkraje ledna tři králové. S kasičkami obcházeli domácnosti a nakonec se jim podařilo
vybrat celkem 21 619 korun. Minulý rok přitom
částka byla o více než tři tisíce vyšší.
„Každopádně bych ráda poděkovala všem
koledníkům, kněžím a pracovníkům obecních
úřadu za pomoc při sbírce a velké poděko-

vání patří také dárcům, kteří do pokladniček
přispěli,“ řekla Renáta Zbořilová z Charity Frýdek-Místek. Doplnila, že z letošního výtěžku
zakoupí charitativní pracovníci zvedák pro zvedání ležících pacientů do Oázy pokoje. „Dále
finanční prostředky použijeme na zkvalitnění
poskytovaných služeb Charity Frýdek-Místek,“
doplnila Renáta Zbořilová.

Areál Ski Malenovice zve na pořádnou lyžovačku

Až si budete chtít pořádně zalyžovat, vydejte
se do Malenovic. Tamní areál Ski Malenovice
nabízí vyžití všem bez rozdílu věku. Na vylepšených sjezdovkách se nudit nebudete.
Nejlepší podmínky za loňskou a zatím i letošní sezónu panují v těchto dnech v lyžařském
centru Ski Malenovice. V době uzávěrky novin
leželo na tamních svazích zhruba 40 centimetrů umělého a 40 centimetrů přírodního sněhu.
„Takže jsme mohli spustit provoz na všech
našich sjezdovkách, tedy i na nové turistické
o délce 1400 metrů, která je vhodná pro začínající lyžaře či děti,“ řekl provozovatel areálu
Radovan Švrček. Návštěvníci mohou využít i
večerního lyžování a hlavně kvalitně upravených sjezdovek. „Od minulého roku máme také
rozšířené parkoviště kousek od areálu, zrekonstruovaný vlek a rovněž u nás dobře funguje

i lyžařská škola Japa-School, která si oproti
loňsku navýšila počet instruktorů. Lidé se také
mohou spolehnout na půjčovnu lyžařského a
snowboardového vybavení,“ pokračoval provozovatel. Lyžařský areál je vybaven moderními
děly na umělé zasněžování, má i kvalitní rolbu
na úpravu svahů. K zahřátí a občerstvení je k
dispozici zrekonstruovaná Čajovna s venkovní
terasou, velkým výběrem nápojů a teplými jídly.
Provozovatelé Ski Malenovice ale plánují
i další modernizaci s cílem zkvalitnit a rozšířit
stávající nabídku služeb pro celoroční vyžití.
Těšit se tak můžeme na novou čtyřsedačkovou lanovku. V zimě samozřejmě k lyžování,
v letní sezóně pro cyklisty i vyvezení terénních
koloběžek. Výstavba lanovky by měla začít na
jaře letošního roku. Více informací najdete na
http://www.skimalenovice.cz/

Rozšiřte si obzory a přihlaste se do kurzů
Centrum volného času U Rosničky pokračuje i v druhém pololetí v započatých kurzech.
Pokud se do některého z nich chcete přihlásit,
není problém. Stačí se jen domluvit s lektorem
daného kurzu. „Dobrou zprávou je, že se k nám
po nemoci vrací lektor Vítek Šošolík a začíná
pravidelný kurz kytary. Rovněž do něj se zájemci
ještě mohou přihlásit. Začínáme opět kurz šití pro
dospělé s Monikou Havelkovou, a to každé druhé
úterý od 16.30. Dále máme změnu lektorky v pěveckém kurzu – nácvik muzikálu Medový Janek.
Nová paní učitelka se jmenuje Yvetta Ellerová a
je skvělá pedagožka, která se chystá s dětmi připravit mnoho vystoupení,“ vylíčila Miluše Plevová
z Rosničky. Pokračovala, že mimo zkoušek muzikálu si děti připraví pásmo na Den matek, na slavnostní akademii a na další akce pořádané obcí.
„V novém pololetí chystáme mnoho víkendových
aktivit. Za zmínku stojí třeba výlety s Vítkem po

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.

Platba za odpady se letos nemění
Občané Malenovic mohou již od ledna platit
za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro trvale
žijící občany je stejná jako v loňském roce, a to
450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši
500 Kč za objekt na rok. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok
2015. Upozorňujeme všechny, že neoznačené
popelnice nebudou od 1. dubna 2015 vyvezeny.
Nenechte si ujít hasičský večírek
Hasičský večírek se bude konat v sobotu 7.
února od 19 hodin v Hospodě Pod Borovou.
K tanci a poslechu všem návštěvníkům zahraje skupina Krakatit. Vstupné činí 150 korun.

krásách našeho okolí. Rovněž máme v plánu jarní
burzu, Velikonoční dílnu, divadlo, oslavu Dne otců
a mnoho dalších krásných akcí. Více informací najdete na našem webu, tedy na http://www.urosnicky.eu/pripravujeme/,“ upřesnila Miluše Plevová.

Obecní ples byl opět vyprodaný. Lidé se na něm dobře bavili.
Obecní ples i Maškarní bál přilákaly do sálu soutěž StarDance. Oba lidem předvedli své tapříští. Asi nejlépe ho vystihla jedna z návštěvnic: „Je to pro nás vlastně událost roku. Akce,
Hospody Pod Borovou velké množství hostů. neční umění i vítězné vystoupení z televizního
na které se potkáme s přáteli i sousedy, vidíme
Pořadatelé mohou být spokojeni, obě akce se klání. To ale nebylo všechno. Slavný pár vystřítotiž líbily dospělým i dětem.
dali další tanečníci – Míša Gatěková a Jakub
lidi, na které třeba nemáme čas, i když bydlíme
Jako první se v Malenovicích konal Obecní
Mazůch, kteří krom různých tanečních soutěží
nedaleko sebe. A samozřejmě i důvod, proč si
ples. 16. ledna se sál Hospody Pod Borovu na- vybojovali na světových hrách tanečního sporkoupit nové šaty a zajít si ke kadeřnici.“
Další týden se pak konala akce pro děti
plnil doslova k prasknutí. K dispozici byla i zatu v Taiwanu mistrovský titul v salse. A právě
– Maškarní bál. Na stejném místě se sešlo
sklená a pečlivě zateplená terasa, ve které se tento latinsko-americký tanec nejprve předstanacházelo tzv. peklo. K tanci i poslechu hrála li- vili a pak jej začali přítomné zájemce vyučovat.
několik desítek princezen, pirátů, zvířat všedem kapela Proxima Orchestra a DJ Radovan.
Dalším příjemným překvapením byla tomboho možného druhu, tanečnic či loupežníků.
Návštěvníci se nejprve podívali na vystoupení
la plná hodnotných dárků. „Měli jsme spoustu
O zábavu se starali dva vtipní klauni se svou
opravdu štědrých dárců, za což jim děkuji.
kolegyní, která malé návštěvníky pořádně rozmístních ochotníků a pak už se sami pustili do
tance. Hlavní pořadatel a zastupitel obce v jed- Navíc výherce jedné z hlavních cen, což byl
tančila. Děti sledovaly se zatajeným dechem
nom Zdeněk Chlopčík ale měl připravené eso
pánský oblek s příslušenstvím, ji věnoval do kouzelnická vystoupení a samy se do kouzlení
v rukávu, za které sklidil obrovský potlesk. Na dražby. Výtěžek ve výši deseti tisíc korun popu- zapojovaly. Hádaly názvy pohádek, tancovaly
tuje dětem do našeho Centra volného času U a řádily. Nakonec i je čekala tombola a hlavtanečním parketu se totiž objevila herečka i
tanečnice Anička Polívková s tanečním partRosničky,“ řekl starosta Malenovic. Ples končil ně rozdávání oblíbených bonbónů. Nikdo tak
nerem Michalem Kurtišem, se kterým vyhrála
k ránu a spokojení hosté se už nejspíše těší na domů neodešel s prázdnou.

Přijďte na
akce Rosničky
3. 2. 2015 od 8.30 bezplatný vzdělávací kurz.
Práce s textem –Word.
8. 2. 2015 od 15.30 pohádka O dinosaurech.
10. 2. 2015 od 8.30 bezplatný vzdělávací kurz.
Práce s tabulkami – Excel.
14. 2. 2015 od 9.00 Kurz homeopatie.
17. 2. 2015 od 8.30 bezplatný vzdělávací kurz.
Jak založit podnikání.
21. 2. 2015 Tradiční výlet s Vítkem Šošolíkem.
24. 2. 2015 od 8.30 bezplatný vzdělávací kurz.
Jak vytvořit úspěšnou nabídku pro zákazníka.
2. 3. - 6. 3. 2015 Jarní prázdniny v Rosničce.
Celodenní program pro děti.

jubilea
V měsíci únoru oslaví jubileum:
paní Emilie Ručková – 86 let
pan Kamil Kurečka – 85 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.)

rozloučili jsme se
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že
nás navždy opustil pan Ladislav Židek. Minulý rok získal ocenění obce za příkladný
život a vše, co pro své spoluobčany i obec
udělal. Celé jeho rodině tak vyjadřujeme
upřímnou soustrast. Vladimír Malarz, starosta obce, a pracovníci obecního úřadu

Perlou večera bylo taneční vystoupení
Anny Polívkové.

Na maškarním bále bavil děti sympatický klaun.

Hasiči zhodnotili na valné hromadě svou činnost

Výroční valná hromada SDH Malenovice
se konala 17. ledna 2015 a zúčastnilo se jí 37
hasičů, 13 mladých hasičů a 15 hostů. Důležitým bodem programu byly zprávy o činnosti, ve
kterých jsme zhodnotili uplynulý rok. Samozřejmě hlavním úkolem hasičů je prevence požární ochrany a příprava k případným zásahům.
Naše jednotka je zařazena do JPO V, to znamená s místní působností. Výjezdová jednotka
čítá 15 členů splňujících požadavky na práci
hasiče. Máme vyškolené tři velitele družstev,
dva strojníky a tři hasiče na práci s pilou. V roce
2014 výjezdová jednotka řešila osm událostí.
Jednou jsme byli povoláni k požáru auta, v dalších případech se jednalo o technickou pomoc.
Soutěžní družstvo mužů zahájilo sezonu
Okrskovou soutěží v Pržně a pak následovaly další soutěže po celém Moravskoslezském
kraji. Celkem se zúčastnili 22 soutěží v požárním sportu, z toho 15 soutěží v rámci MSL.
Družstvo mužů nad 35 let bylo také zapsáno
do MSL a účastnilo se všech bodovaných kol.
Výborných výsledků dosáhli mladí hasiči. Druž-

stvo mladších obsadilo 3. místo a družstvo starších 4. místo v celkovém hodnocení MSL MH.
Zúčastnili se všech 14 kol MSL MH a také několika mimoligových soutěží, soutěže v hasičské zručnosti a několika kol soutěže Plamen.
24. května 2014 v Malenovicích proběhlo 1.
kolo 12. ročníku soutěže MSL Borovský kopec,
které se zúčastnilo 56 soutěžních týmů mužů,
žen a mužů nad 35 let. Na start noční soutěže BUKSA CUP se 30. srpna 2014 postavilo
37 družstev. Pěknou tradicí se stala květnová
Pouť hasičů v kostele na Borové. Dále jsme
pro nás i pro naše spoluobčany připravili hasičský večírek, postavili jsme májku, kácení máje
proběhlo v rámci dětského dne společně se
smažením vaječiny, prodávali jsme občerstvení na malenovické pouti a neposledně hrajeme
divadlo. Několik členů je v týmu Ochotnického
spolku malenovického. V tomto roce bychom
rádi pokračovali ve stejných aktivitách.
Po pěti letech proběhly na VVH povinné
volby do výboru sboru. Přítomní členové rozhodli, že nový výbor bude pracovat ve složení:

starosta Alois Ramík, náměstek starosty Stanislav Pyško, velitel Tomáš Ramík, zástupce
velitele Rudolf Zlý, hospodář Jarmila Ručková,
jednatel Daniela Zlá, vedoucí mládeže Antonín
Plucnara, strojník Marek Valošek, předseda
KRR Marián Štihel, členové KRR Emilie Koribaničová a Marie Milatová.
Děkujeme OÚ v Malenovicích, všem občanům a sponzorům za jejich přízeň a věříme, že
bude pokračovat i nadále. Díky patří i členům
našeho sboru, kteří se podíleli na dobrém chodu všech akcí, a jejich rodinám za trpělivost a
podporu.
Hasiči Malenovice
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Metylovice + Malenovice

Tříkrálová sbírka byla úspěšná
V naší obci probíhala počátkem ledna, stejně jako každý rok, Tříkrálová sbírka. Osm skupinek tří králů v nevlídném lednovém počasí
obcházelo Metylovice. V každé domácnosti,
kterou navštívili, zazpívali koledu, předali kalendář a cukr.

Koledníkům se nakonec podařilo vybrat
částku ve výši 54 776 korun, což je o 4 398
korun více, než v roce 2014. Poděkování patří
všem koledníkům i těm, kteří se na organizaci
Tříkrálové sbírky podíleli, a taky všem občanům, kteří byli ochotní a na sbírku přispěli.

Únor 2015

Metylovice se možná napojí na cyklotrasu Ostrava – Beskydy
Zní to jako rajská hudba pro všechny milovníky cyklistiky, ale vše zatím nasvědčuje tomu,
že se Metylovice napojí na cyklostezku Ostrava
– Beskydy.
„Jsem velkým příznivcem této myšlenky.
Vždyť na dnešních frekventovaných silnicích je
jízda na kole čím dál nebezpečnější. A to ani
nemluvím o dětech, o které má samozřejmě
člověk velký strach,“ podotkl starosta Metylovic
Lukáš Halata. A jak to tedy s napojením na cyklotrasu v současné chvíli vypadá? Obec nyní
řeší vlastnické vztahy s majiteli pozemků, po
kterých by stezka měla vést. „Zatím to vypadá

nadějně. Stezka by vedla z centra obce přes
Metylovičky. Nejnáročnější bude přemostění
rychlostní komunikace vedoucí z Frýdlantu do
Frýdku-Místku. Pak stezka bude pokračovat do
Pržna s tím, že další lávka by se musela postavit přes řeku Ostravici v místech nedaleko železničního mostu. V tom místě už by se napojila
na stávající cyklostezku,“ popsal starosta. Líbí
se mu i myšlenka, že by obě lávky, jak přes
silnici, tak i přes řeku, mohli využívat chodci. Ti
velice často přechází řeku po železničním mostě a pěšky překonávají i velice frekventovaný
hlavní tah na Frýdek-Místek. Sražených chod-

ců přitom bylo v minulosti už poměrně hodně.
Cyklostezka by měla mít asfaltový povrch.
Jejímu vybudování ale budou předcházet náročná jednání, ať již se společností Povodí Odry
či Správou železničních cest. „Chtěli bychom
se dostat aspoň k té řece, protože postavit
obě lávky bude finančně velice náročné. Letos
bychom mohli stihnout vypracovat projekt a
získat i stavební povolení. Pak už bude záležet
jen na tom, zda se nám podaří získat dotace,“
doplnil Lukáš Halata s tím, že se sám moc těší,
až bude cyklostezka hotová. Se svou rodinou ji
totiž bude hojně využívat.

Tři králové chodili po obci i v nevlídném počasí.

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

krátce z obce
Zastupitelé se sejdou
Pravidelné zasedání zastupitelů Metylovic
se uskuteční v pondělí 23. února v budově
obecního úřadu. Začíná v 18 hodin. Na programu bude především projednání rozpočtu na rok
2015. Zastupitelstvo je veřejné.
Svoz odpadů v obci
Odvoz odpadů v měsíci únoru 2015 je ve
středu 4. a ve středu 18. 2.
Přijďte fandit
Naše volejbalistky-juniorky čeká domácí zápas v neděli 22. února od 10 hodin. Své síly
změří s hráčkami z Českého Těšína. Ženy pak
zabojují o pár dnů později, ve čtvrtek 26. února
rovněž od 10 hodin. Soupeřkami jim budou volejbalistky z Hnojníku.

Vezměte děti na maškarní ples
Sdružení rodičů při Základní a Mateřské škole
Mjr. Ambrože Bílka v Metylovicích zvou všechny děti i jejich rodiče na Dětský maškarní ples.
Rej princezen, víl, loupežníků, zvířátek i různých
pohádkových postaviček se bude konat v sobotu 7. února od 14 hodin v místní sokolovně. Na
malé návštěvníky čekají různé soutěže, občerstvení a samozřejmě i oblíbená tombola. Vstupné
činí 80 korun pro dospělé a 40 korun pro děti.

Naše děti opět lyžují se sluníčkem

Také v letošním školním roce se naše škola v rámci podpory zdravého životního stylu, a opět za
významné finanční podpory Obecního úřadu Metylovice, zúčastnila odpoledního lyžařského výcvikového kurzu Lyžujeme se sluníčkem. Ten se konal v termínu 5.–9. ledna 2015 ve SKI areálu Bílá.
Malým lyžařům a poprvé také „snowborďákům“ letos počasí, na rozdíl od loňska, opravdu přálo,
a tak si mohli výuku v dětském lyžařském parku nebo přilehlých sjezdovkách pořádně užít. V pátek
navíc své umění předvedli rodičům a byli odměněni diplomem, sladkostmi a ti nejlepší i medailemi.
Letošní kurz je tedy za námi a nám nezbývá nic jiného, než se těšit na ten příští. SKOL!

Dětem se lyžování na Bílé velice líbilo. Letos jim přálo i počasí.

Malenovice

Cesta do Betléma byla o Jonášovi a velrybě
V pořadí již 16. Cesta do Betléma se konala
v neděli 11. ledna. Letošní scéna pojednávala
o Jonášovi a velrybě. Jonáš byl poslán zachránit obyvatelé Ninive. Poslání se bál, schoval se
před Bohem, ale nakonec vše dobře dopadlo.
Na naši trasu se vydalo celkem 230 poutníků,
ale cestou do Betléma, který byl umístěn před
sokolovnu, jsme se zastavili v zájezdním hostinci, kde jsme byli odbyti lakomou hostinskou. Poté
jsme pokračovali směrem, který nám ukázala hostinská. Cestou jsme potkali tři slavnostně oděné
muže – tři krále na koních. Ti nám řekli, že hledají
hvězdu betlémskou, která má ukázat místo narození Ježíška. Tři králové se zařadili na čelo putujících a dovedli je k betlémským jesličkám. Tam
zářivě svítila hvězda a u jesliček seděl Josef s Marií a v jesličkách houpali malého Ježíška. Tam již
dechová hudba Huťařka hrála koledy. Následovalo klanění tří králů a závěrečná promluva místního
duchovního správce otce Bronislava. Poté dajný
hostinský nabízel příchozím horký čaj a koláče.

Akce se zúčastnily dvě významné osobnosti: Lašský král Zdeňa Viluš I., který dorazil na
základě slibu, jenž dal pořadatelům na Monte
Čupelu 31. prosince 2014. Jeho návštěva byla
kratší, jelikož ho čekaly ještě další povinnosti.
Druhou významnou osobností byl senátor Jiří
Carbol s doprovodem. Podle odhadu se na
akci nakonec přišlo podívat asi 300 lidí.
Poděkování patří všem hercům, technikům
zajišťujícím scénu, místním hasičům za řízení
dopravy a všem ostatním, kteří nejsou vidět,
ale bez nichž by to nešlo.

Na Monte Čupelo vystoupaly stovky lidí
V poslední den v roce, ve středu 31. prosince 2014, se opět sešli lidé na nejvyšší
hoře Lašského království, na Monte Čupelu. Zde pod vedením lašského krále Zdeni
Viluše I., zvaného Chrabry, si všichni přesně v poledne svorně zapěli lašskou hymnu.
Poté pronesl lašský král slavnostní hodnocení uplynulého roku a zároveň nastínil
výhled do nového roku 2015. Tímto se všichni oficiálně rozloučili s rokem 2014 a přivítali rok nový. Svou podporu projevili i starosta Metylovic Lukáš Halata a starostka Bašky Irena Babicová, kteří rovněž pronesli pár slov. Za všeobecného veselí lidé ochutnali
bramborové placky, klobásky z udírny a fazolačku. K tomu si připili i něčím pro zahřátí.
Podle zasvěcených odhadů se přišlo se starým rokem na Monte Čupelo rozloučit asi
700 lidí, kteří s sebou přivedli různé rasy psů, někteří přijeli i na koních.
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Vánoční koncerty ZŠ Čeladná
v kostelích byly plné emocí
„Spi, spi, božské dítě“ byl sedmnáctým z vánočních koncertů pořádaných Základní školou
Čeladná. Letos vystoupili žáci z Čeladné se
svým koncertem jak v čeladenském kostele sv.
J. Nepomuckého, tak i v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí.
V tomto školním roce jsme spolupracovali
s pěveckým sborem Gymnázia Frýdlant nad
Ostravicí potřetí. A společné dílo se rozrostlo
o spolupráci s členy pěveckého sdružení Echo

a hudební spolupráci s violoncellistkou Jitkou
Kaifášovou (z řad rodičů) a houslistkou M. Jalůvkovou (z řad našich nových pedagogů).
XVII. vánoční koncert odezněl, je čas zamýšlet se nad obsahem nového, osmnáctého. Určitě se přijďte podívat, a to nejen na tento koncert,
ale i na další představení našich žáků. O všem,
co připravujeme, Vás průběžně informujeme na
plakátech, v Čeladenském zpravodaji a hlavně
na www.zsceladna.cz
JS, ZŠ Čeladná

Škola, škola, škola…Slovo, které se skloňuje ve všech pádech rok co rok hlavně kolem
měsíce ledna.
Právě v tomto čase se předškoláci chystají
poprvé do školy k Zápisu do první třídy.
V naší škole předchází tomuto dni tzv. Den
otevřených dveří. I letos jsme pozvali rodiče budoucích prvňáčků i s jejich potomky na prohlídku
školy a dali jsme jim možnost pobýt v nižších třídách během výuky, aby nasákli atmosféru školy

a podívali se, jak probíhá
výuka. Poté se o velké
přestávce mohli sejít s
budoucí třídní učitelkou
1. třídy a získat tak informace, které je zajímají.
Věříme, že se rodičům i dětem v naší škole
líbilo a těšíme se na další shledání v září.

Den otevřených dveří

Čeladná + Bílá + Kunčice pod Ondřejníkem

Senior Club Čeladná informuje

Do šestého roku
působení klubu jsme
vstoupili poklidným
odpolednem s Všehomixem, kde krom projektované kultury došlo
i na hraní mini-petangu. Následující čtvrtek proběhla seniorská invaze do Horského hotelu Hamry, kde se obětavá paní Filínová měla co otáčet,
aby tento nájezd zvládla. Nutno říci, že to zvládla
perfektně, stejně jako její kuchyně, a tak všichni
příchozí byli nadmíru spokojeni. Děkujeme.
Týden poté jsme byli pro změnu ve Švý-

carsku, i když „jen“ prostřednictvím výkladu a
obrázků paní Jany Bártové, ale i tak to bylo prima. Samozřejmě, že v klubu též probíhaly standardní programy, tzn. úterní a čtvrteční zdravotní cvičení a karbanická posezení, angličtina a
country-tance. Poslední lednový čtvrtek se ještě uskuteční tradiční „výroční“ posezení, ale o
tom až v příštím čísle.
V měsíci únoru se můžeme těšit na další
z Všehomixů, posléze na vycházku do horní
Čeladné (tentokrát s cílem v hotelu Dejmon),
na oblíbené ostravské muzikanty Zdeňka a

Vaška a na přednášku pana Chvastka o expedici po exotickém Chile.
Program na měsíc únor najdete jako obvykle
v čeladenském Zpravodaji, v klubu, v infocentrech
Čeladná a Pstruží nebo na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s pečovatelskou službou, kontaktovat mě můžete
osobně (přítomen jsem obvykle ve čtvrtek), telefonicky (737 532 227) nebo přes e-mail petr.
bernady@seznam.cz.
Těším se na naše další společná setkání.
Petr Bernady

HG, ZŠ Čeladná

Bílá

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

V prvních lednových dnech 2015 proběhla
v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou organizuje
Česká katolická charita Frýdek-Místek. Díky štědrosti dárců byla v obci vybrána částka 9 262 Kč.
Děkujeme všem, kdo přispěli jakoukoliv částkou do této sbírky a stejně tak koledníkům, kteří
věnovali svůj volný čas ve prospěch sbírky.
Záměry pro využití sbírky pro tento rok:
Charitní ošetřovatelské služby
Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké
Charitní pečovatelské služby

Oáza pokoje pro psychicky nemocné
Denní centrum Maják pro osoby s psychickým
onemocněním a lehkým mentálním postižením
Terénní služby ZOOM pro psychicky nemocné
Klubu Nezbeda – nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež
Terénní služby REBEL pro děti a mládež
Centrum Pramínek pro rodiny a dětmi ve
vyloučené lokalitě
Poradenské centrum ve Frýdlantu nad
Ostravicí

Část výpravy v hotelu Hamry.

Poděkování paní Janě.

Pracovali jsme s putovní výstavou o Janu Zajícovi
Nový kalendářní rok jsme na naší škole zahájili putovní výstavou s názvem Příběh Jana
Zajíce. V prostorách školní knihovny jsme nainstalovali dvanáct panelů, které zachycovaly
osud šumperského studenta, jenž se 25. února
1969 upálil na protest proti „srpnové“ okupaci a
nastupujícímu normalizačnímu režimu.
Během čtrnácti dnů žáci 5.-9. ročníku s vý-

stavou postupně pracovali formou pracovních
listů, kdy si ve skupinkách vyhledávali potřebné
informace. Ty si pak následně ověřili v krátkém
filmovém dokumentu, případně jim byly ještě
dovysvětleny.
Výstava měla žákům přiblížit jednu etapu
naší moderní historie. Byť je pro současné děti
velmi těžké si danou dobu představit, mnozí ve

svých názorech na ni uváděli, „že pro ně byla
velkým zdrojem informací, že byla zajímavá,
poučná, dojemná a že Jan Zajíc byl velmi odvážný člověk...“
S interaktivní výstavou jsme se rozloučili
symbolicky 16. ledna, kdy jsme si připomněli 46.
výročí od vzplanutí první živé pochodně – od sebeupálení Jana Palacha.
LM, ZŠ Čeladná

15. ročník Bílanské valašky
V sobotu 14. února 2015 se na sjezdovce
za hotelem Bauer (Pokrok) uskuteční 15. ročník závodu v obřím slalomu „Bílanská valaška“.
Do kategorií závodu se mohou přihlásit trvale bydlící občané Bílé a Starých Hamer. Ostatní
se mohou přihlásit do kategorie „hosté“.
Start závodu je v 17.00 hodin.
Prezentace 16.15 – 16.45. hodin, pak následuje prohlídka tratě.
Závodníci budou zařazeni do těchto kategorií:
Chlapci a dívky do 8 let
9 – 16 let chlapci
9 – 16 let dívky
17 – 45 let muži
17 – 45 let ženy

nad 45 let muži
nad 45 let ženy
hosté
Přijďte si zazávodit a povzbudit závodníky.
Pro všechny závodníky, jejich trenéry a diváckou veřejnost je připraveno občerstvení zdarma.
Srdečně zvou organizátoři!

Přehled bohoslužeb
na měsíc únor 2015
8. 2.
15. 2.
22. 2.

10.30 Bílá
10.30 Bílá
10.30 Bílá

14. 2. 2015

Kunčice pod Ondřejníkem

obec
Kunčice pod Ondřejníkem

OBECNÍ PLES
v sobotu 14. února 2015

od 19:30 v sále na HORIZONTU
(Beskydský H-RESORT)
Srdečně jsou zváni všichni,
kdo se rádi baví a tančí.

Obec Kunčice pod
Ondřejníkem vydala
stolní kalendář na rok
2015 „Kunčice pod
Ondřejníkem na dobových
fotografiích“. Občanům
Kunčic pod Ondřejníkem
byl distribuován zdarma,
pro ostatní zájemce je
k zakoupení na obecním
úřadě za cenu 50 Kč.

Kunčice pod Ondřejníkem
na dobových pohlednicích
© Tiskárna Kleinwächter

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
ČELADNÁ

D. Kopecký

K tanci a poslechu bude hrát
Skupina Pazůři a DJ Martin David.

Vstupné 100,Vstupenky bude možno
zakoupit od 19.ledna 2015
na obecním úřadě.

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

Sál bude otevřen od 19:00.
Srdečně zve kulturní komise.

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

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

Hasičský bál 2015
V sobotu 24. ledna se konal v Hostinci Ondráš v Janovicích tradiční Hasičský bál. Zúčastnilo se 90 osob, z nichž byla opět řada přespolních, což nás potěšilo. Akce se povedla bez
jakýchkoliv problémů technického charakteru.
I když jsme při plánování narazili na změny
hudební kapely, museli jsme na poslední chvíli
hledat náhradu, tak se přece jen ukázalo, že
platí heslo „nejlepší nakonec“. Na našem bálu
zahrála skupina „Karavana“, která má po okolí
velmi dobrou pověst a reference. Tato volba se
ukázala správná. Kapela (složení kytara, kytara, klávesy) byla sehraná, poskytla tanečníkům
průřez českou i zahraniční tvorbou, od hitů 80.

let až po současnost. Na jejich vystoupení byly
zaznamenány jen pozitivní ohlasy, tak jsme se
rozhodli jejich umění využít i pro rok 2016. Rádi
bychom touto cestou poděkovali všem, kdo na
bál přišli, dále zaměstnancům Hostince Ondráš za dobrou spolupráci a také sponzorům
(jak firmám, tak i občanům), jejichž zásluhou
byla velmi bohatá tombola s více jak 86 cenami
(mezi ty hodnotnější ceny patřilo palivové dříví,
kuchyňské spotřebiče, speciální sada vín a další). Jména sponzorů i několik fotografií z plesu
je možno zhlédnout na webových stránkách
obce a webových stránkách hasičů.
Ing. Zdralek, starosta SDH

Tříkrálová sbírka v Janovicích
Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí
začátku nového kalendářního roku v naší zemi.
Nejinak tomu bylo i u nás v Janovicích a na Bystrém. Od 2. do 11. ledna 2015 jsme se mohli
setkat se skupinkami tříkrálových koledníků.
Osm skupin putovalo obcí, aby od domu
k domu přinášelo poselství o narození Božího
Syna. Koledníci – tři králové lidem zazpívali,
věnovali kalendářík i cukřík a poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky pro Charitu
Frýdek-Místek. Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky jsou určeny na pomoc těm, kteří
si kvůli stáří, nemoci, hendikepu či nedobré
sociální situaci už sami nedokáží pomoci.
Celkový výtěžek tříkrálového koledování
v Janovicích a na Bystrém činil 47 800 Kč.
Díky moc všem, kteří jste se jako dobrovolníci účastnili, díky všem, kteří jste otevřeli
své domovy a přispěli do charitní pokladničky.
Velký dík také patří všem, kteří osobně úsměvem, dobrým slovem, sladkostmi nebo ovocem
obdarovali koledníky. Je nám líto, pokud jsme
některé obyvatele nezastihli doma. Chcete-

-li ještě do této sbírky přispět, můžete tak učit
přímo na účet Charity nebo dárcovskou SMS.
Více informací i oficiální výsledky jednotlivých
ročníků od roku 2001 najdete na webových
stránkách www.trikralovasbirka.cz
CHRISTUS MANSIONEM BENEDICAT
(C)K+M+B+ Ať Kristu požehná tomuto příbytku.
Mgr. Ludmila Kaňoková

Zimní sportovní hry
Nastal první školní týden v novém roce a počasí se neslo v duchu sněhových radovánek.
Celým týdnem vládly zimní sportovní hry a děti
využívaly školní zahradu k bobování, sáňkování i ježdění na lopatách.
Zpočátku se zdálo, že některé děti mají poprvé
možnost sami řídit sáňky a boby, i lopata se zdála
jako velký oříšek. Ovšem děti se velmi rychle seznámily s tím, jak to pořádně z kopce rozjet. Za
pár dní už děti jezdily – jak se říká – jako draci. Dokonce paní učitelky musely hlídat děti, aby jim neodjely se sáňkami až k obecnímu úřadu. Byl právě
čas na to, využít sněhové nadílky a završit týden
plný zimního sportování soutěžemi. Tedy čtvrteční den 8. ledna se zdál být tím pravým dnem. Na
obloze svítilo slunce a paní učitelky si už pro děti
připravovaly soutěžní stanoviště. Děti se nejprve
zahřály rozcvičkou a potom už na ně čekaly paní

učitelky na stanovištích s různými úkoly.
Stanoviště byla plná sportovních aktivit a
zábavy. Jedním z úkolů bylo přenést sníh na
lopatě mezi kuželi a co nejrychleji doběhnout
na startovní čáru. Druhý zase byl situován mezi
stromy s různými překážkami k přeskakování a
prolézání s cílem u lyžařské hůlky. Další soutěž
„koňské spřežení“, kde děti měly za úkol převézt
kamaráda do cíle na sáňkách. Poslední byla
plná balónků, které děti měly za úkol během jízdy na sáňkách trefovat. Vše bylo nakonec završeno čokoládovými medailemi a diplomy.
Myslím, že první novoroční týden se opravdu
vydařil a děti si zimní radovánky užily. Teď už
jen zbývá, aby se vyplnilo pořekadlo: „Jak na
Nový rok, tak po celý rok“.
Za kolektiv učitelů MŠ připravila
Jana Kubíčková
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Janovičtí hasiči bilancují rok 2014
Počet řádných členů k 1. 11. 2015 – 79 členů, z toho 51mužů, 28 žen, včetně 17 mladých
hasičů do 18 let. Na výroční valné hromadě
konané dne 9. 1. 2015 proběhla nová volba
výboru a vedení sboru na dalších 5 let.
Starostou sboru zůstává nadále Ing. Martin Zdralek, 1. náměstkem starosty p. Martin
Gřunděl a 2. náměstkem starosty p. Karel Dias.
Dalšími členy výboru jsou: p. M. Pasečná, P.
Gřunděl, J. Zdralková, M. Nuchalík, L. Valerián,
T. Bigas, J. Pláničková, V. Bednárek, M. Vlček.
Výroční valné hromady se zúčastnil také starosta obce Ing. Špok a zástupci dalších místních
sdružení. Úvodem je také nutno připomenout,
že rok 2014 byl rokem jubilejním pro všechny
hasiče, neboť uplynulo 150 let od založení českého dobrovolného hasičstva. Náš sbor pak
čeká událost v roce 2016, kdy budeme slavit
110 let od založení janovického sboru.
Práce s mládeží
Zúčastnili jsme se s dětským družstvem pěti
soutěží, a to Janovice, Nová Ves, Lubno, Frýdlant
nad Ostravicí a Místek-Bahno. Naše časy byly
vzhledem k našemu týmu uspokojivé. Škoda, že
nemůžou být soutěže jako tréningy, jinak bychom
také vyhrávali. Poděkování patří rodičům, kteří
nás povzbuzovali a pomáhali nám s organizací.
Družstvo dospělých
Soutěžní družstvo mužů se zúčastnilo 15 soutěží. Všichni jsme si vědomi, že jak stav družstva,
tak stav techniky nepatří mezi špičky mezi sbory,
ale naše soutěžní aktivity vidíme jako reprezentaci obce. Naše ženy se zúčastnily na podzim
soutěže tříčlenných hlídek ve Václavovicích.
Zásahová jednotka
Výjezdová jednotka provedla za rok 2014 celkem 10 výjezdů (povodeň, několik technických

pomocí; letecká dopravní nehoda; požár
Staré Hamry, požáry
rodinných domů). Naším cílem ve spolupráci
s obcí je provést v dalších letech obměnu
cisterny, tak nám všichni držte palce, ať se to
povede. Pro udržení akceschopnosti a ochrany
majetku obec a jejich
občanů je způsobilá
technika nutná. Členové sboru pak provedli
Foto z výroční valné hromady.
počátkem rou 2014
Stav zbrojnice
svépomocí velkou úpravu zadní části cisterny.
Velmi pozitivně oceňujeme, že nadále
Úsek kulturní a ostatní akce
V sobotu 25. 1. 2014 se konal v Janovicích rada obce a zastupitelstvo věnuje pozornost
Hasičský bál v Hostinci Ondráš. Účast – 101 stavu hasičské zbrojnice a uvolnila prostředprodaných vstupenek. Hudbu zajišťovala sku- ky pro opravy. V roce 2014 pokračovala další
pina kapela BESKYD BAND. 21. června 2014 etapa rekonstrukce (sociální zařízení). Sbor
se v Sadu Petra Bezruče opět po roce konala pak vyčlenil ze svého rozpočtu finanční prosoutěž mladých hasičů v požárním útoku, tzv. středky na opravy provozní boudy v sadu
Ondráškův pohár. Účast byla 28 dětských druž- Petra Bezruče (byla provedena celková oprastev. Dne 6. 7. 2014 jsme pak pořádali soutěž va střechy).
Závěrečné poděkování
dospělých „Ondrášův pohár“ – 43. ročník (účast
Děkujeme zastupitelstvu Obce Janovice
16 družstev). Dne 6. 9. 2014 v odpoledních hodinách se v Sadu Petra Bezruče konal již desátý za jeho finanční a materiální pomoc v rámci
ročník sportovně-zábavného odpoledne. Soutě- schváleného rozpočtu obce, dále všem sponžilo se v těchto disciplínách: chytání plamínků, zorům, kteří přispěli na naši činnost, a ostatházení míčků, vzduchovka, opičí dráha, motání ním janovickým spolkům za spolupráci. Ten
hadic a kreslení. Akce se zúčastnilo celkem 67 největší dík však patří všem obětavým členům
osob. Kromě výše uvedených jsme pořádali pro sboru, kteří se podíleli na přípravě akcí, organaše členky a manželky členů malé posezení nizačním zajištění a chodu celého Sboru dobna oslavu Mezinárodního dne žen, pro děti jsme rovolných hasičů Janovice.
Ing. Zdralek, starosta SDH
připravili mikulášskou nadílku aj.

Hasičský ples SDH Bystré
V lednu tradičně probíhá velké množství zábav
a plesů. V Janovicích-Bystrém se dne 17. ledna
konal Hasičský ples, který pořádají každoročně
členové SDH Bystré. V restauraci U Toflů se sešlo mnoho místních i přespolních, aby strávili příjemné odpoledne a večer za hudebního doprovodu skupiny Ladislava Pospěcha. Součástí večera
bylo i vystoupení dvou profesionálních tanečníků,
kteří nejen ukázali své umění, ale pokusili se na-

učit zájemce tančit v rytmu „ča-ča“. Samozřejmě
nechybělo vystoupení malých i větších mažoretek SK Pržno Chériés pod vedením Mgr. Lucie
Hoffmanové. Mažoretky sklidily skutečně velký
potlesk. Celý večer bylo možné navštívit „Nebe“
– speciální bar, v kterém se podávaly divotvorné
nápoje. Text a foto: Ing. Vladimír Kutlvašr
– člen rady obce

Kalendář nebližších akcí v obci
Na období únor a březen se můžeme
těšit na akce:
- ples ČČK Janovice
- ples TJ Sokol Janovice
- turnaj v badmintonu
- dětský karneva
(SDH Bystré + TJ Sokol Bystré)
- divadlo pro děti
Pro podrobnosti sledujte stránky
www.obecjanovice.cz

Žáci soutěžili v turnaji minivolejbalu

Vánoce pro zvířátka
„Vánoce pro zvířátka“ jsou již tradiční akcí
v Janovicích, kterou pořádá spolek Prvočas.
V adventním čase se rodiče s dětmi vydávají na
zimní procházku, zdobí zvířátkům vánoční stromeček, píší přání Ježíškovi a zpívají koledy. Ani
v prosinci 2014 tomu nebylo jinak. A tak jsme
se procházeli, bilancovali, zdobili, zpívali, psali… a s přáním společného setkávání i v roce
2015 jsme se rozcházeli do svých domovů.
Jana Bínová – Prvočas, z.s.

Žáci prvního stupně mají každý školní rok
možnost navštěvovat kroužek „Barevný minivolejbal“ pod vedením Mgr. Blanky Barvíkové
a Mgr. Taťány Němcové. Každým rokem se
vybrané děti zúčastňují vánočního turnaje, aby
porovnaly své dovednosti a schopnosti ve hře
s míčem. Ani letos jsme nezaháleli a vyrazili
s dětmi 18. prosince do Frýdku-Místku na 6.
základní školu, kde se turnaj konal.

Turnaje se zúčastnily i okolní základní školy,
a tak se tělocvična hemžila různými barvami.
Děti jsou totiž rozděleny do barevných kategorií – podle svých schopností – a kategorií věkových. Žáci mezi sebou soutěžili celé dopoledne.
Nejlépe se umístili reprezentanti ze žluté kategorie, kde se podařilo obsadit celou „bednu“.
1. místo – Grzymková Nikola, Prokopová Eliška
2. místo – Karkoška Ondřej, Uherek Jindřich
3. místo – Valášková Noemi, Jurtíková Eliška
Žáci naší školy vybojovali krásné třetí místo
z celkového počtu čtrnácti škol. O tento úspěch
se zasloužily i všechny ostatní děti, které se sice
neumístily na předních místech, ale pomohly
naší škole k překrásnému výsledku. Děkujeme!
Rádi bychom dětem poděkovali za vzornou
a úspěšnou reprezentaci.
Text a foto: Bc. Hana Kutlvašrová –
asistent pedagoga ZŠ Janovice

Mariášový turnaj na Bystrém

Čteme malým dětem

Již poněkolikáté se rozhodli žáci 2. stupně
naší základní školy potěšit četbou děti v mateřské školce a v první a druhé třídě ZŠ.
Tentokrát se Čtení malým dětem uskutečnilo v době předvánoční, a proto byly texty zaměřeny především na Vánoce, resp. zimu. Stejně
jako v předešlé době byla četba volena přiměřeně věku malých posluchačů a obohacena o

další aktivity, ať už hudebně pohybové nebo
výtvarné (např. lepení sněhuláčků, omalovánky
na téma zima/Vánoce atd.), které jsou menším
dětem blízké. Žáci druhého stupně se úspěšně
zhostili své úlohy pod dohledem pedagogů jednotlivých tříd a věříme, že i nadále budou v této
pro obě strany oblíbené akci pokračovat.
Připravila Mgr. Hana Kubešová

Krmení zvířátek.

Foto: Jana Bínová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V JANOVICÍCH pro školní rok 2015/ 2016
proběhne ve čtvrtek 19. 3.
od 13.00 do16.00 v budově MŠ.
Kritéria pro přijetí dětí:
Trvalé bydliště v Janovicích
Dosažení věku dítěte 6 let v období
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 – předškoláci
Dosažení věku dítěte minimálně 3 roky k datu
zahájení školního roku 2015/2016
Věk dítěte
Děti, které nebyly přijaty v minulém školním roce
MŠ a ZŠ Janovice navštěvuje sourozenec
Při zápisu je nutné předložit:
Občanský průkaz zákonného zástupce
Lékařské potvrzení o pravidelném očkování dítěte
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
i formulář pro vyjádření lékaře si můžete
stáhnout z http://skolyjanovice.webnode.cz/
ms-janovice/dokumenty.

V neděli 25. ledna se konal na Bystrém v srdečné a přátelské atmosféře v restauraci U Toflů první
ze série mariášových turnajů Mariáš Tour 2015.
Turnaje se zúčastnilo celkem 30 hráčů a
hráček. Zvítězil Jaromír Vrobel z Nové Vsi se
ziskem plného počtu 9 bodů. Na druhém místě
se umístil Jiří Garba a třetí skončil Radim Žiška,

oba z Janovic. Další turnaj se bude konat v Janovicích v restauraci Ondráš v neděli 1. března
ve 14 hodin (zápis od 13.30). Všichni příznivci
tohoto ušlechtilého sportu jsou srdečně zváni.
Info a předběžná přihláška: Jiří Garba – tel.:
604 456 506, Vladimír Holeš – 731 196 594.
Miroslav Šálek

Na sv. Štěpána se na Bystrém hrál turnaj v kulečníku
Jedná se o tradici – tento den, na Štěpána,
mezi svátky konce roku, se schází již třetí rok
skupina hráčů v kulečníku, aby si poměřili své
dovednosti ve velkém turnaji. Turnaj se pořádá
se ve velkém sále „U Toflů“, kde se po téměř
celý den na dvou biliárových stolech odehrávají tiché boje o vítěze.
Zájem o soutěž je poměrně velká jak ze strany diváků, tak i soutěžících (letos se účastnilo
dvacet soutěžících). Vzájemné hry se táhnou až
do pozdních večerních hodin. Závěrečné finále
je sledovanou záležitostí a celkový vítěz je nejen
oslavován, ale je i patřičně na své vítězství hrdý.

Text a foto: Ing. Vladimír Kutlvašr
– člen rady obce

Adventní koncert v Janovicích – oprava
Ve vydání Mikroregionu – leden 2015, byl zveřejněn článek „Adventní koncert v Janovicích“.
V článku byl chybně označen kostel v Janovicích. Správný název je kostel Sv. Josefa. Za záměnu
jmen se omlouvám.
Ing. Vladimír Kutlvašr – člen rady obce
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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 2015 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 2015 na č.ú.
1682011309, variabilní symbol číslo domu
Pozor: Složenky již nebudou zasílány!

V. setkání

Vánoční turnaj a memoriál V. Filipa a J. Boháče
Handicap:
Popelář Radim, 2. Babinec Zdeněk, 3.
Opřalka Roman, 4. Spiel Petr, 5-8. Gřunděl
Matěj (TTC Frýdlant), Doležel Vít, Ivánek Svatomír, Herec Lukáš (BSK Malenovice)
Dvouhra bez omezení:
Opřalka Roman, 2. Gřunděl Matěj (TTC
Frýdlant), 3. Neubauer Valdemar, 4. Babinec
Zdeněk, 5-8. Spiel Petr, Ivánek Svatomír, Čížek
Martin, Herec Lukáš (BSK Malenovice)
Čtyřhra:
Opřalka-Babinec, 2. Gřunděl-Cígler (TTC
Frýdlant). 3. Spiel-Doležel, 4. Popelář-Pecha
(Metylovice)

Turnaje ze dne 26. 12. 2014 se zúčastnilo
23 hráčů z 5 oddílů: Ivánek, Babinec, Popelář, Doležel Opřalka, Petr, Hudeček, Macura, Kajpuš, Samek, Kubala Pavel, Spiel,
Neubauer (SK ST Pstruží), Cígler, Gřunděl,
Kahánek (TTC Frýdlant), Herec Lumír, Herec
Lukáš, Kaloč Jan (BSK Malenovice), Pecha,
Kožuch (Metylovice), Kubala Patrik (SK Frýdlant) Čížek.
Děkujeme za podporu sponzorům: Večerka Patrik Bialoň, Restaurace Vlčárna, Ski
areál Opálená, Pekařství Kohut. A Obecnímu
úřadu Pstruží za dlouholetou podporu a vzájemnou spolupráci.

Recyklohraní v naší škole
Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní aneb ukliďme si svět. V rámci tohoto
programu k nám přijela 21. 1. 2015 odbornice,
která seznámila děti s důležitostí třídění odpadů. Tyto informace byly podávány formou hry,
kdy děti byly rozděleny do skupin a společně
plnily dané úkoly. Pochopily zákonitosti přírody,
vliv člověka a možné následky jeho chování na

životní prostředí.
V souvislosti s tímto programem jsme plnili
nový úkol, zvaný Black out. Jeho cílem bylo
společně dokázat, že i v dnešní přetechnizované době můžeme zhotovit občerstvení bez
použití jediného elektrospotřebiče. Vše se nám
podařilo a chutnalo a těšíme se na další zajímavý úkol!

Výroční schůze SDH se konala 6. prosince

Šimčák mezi Pětibojaři roku

Program valné hromady byl pestrý, ať už to
byly zprávy za celý rok nebo ocenění a vyznamenání našich členů. V roce 2015 se konají
volby ve všech úrovních sdružení dobrovolných
hasičů. Na naší výroční valné hromadě jsme si
zvolili tento výbor:
Starosta
Náměstek starosty
Velitel
Zástupce velitele

Petr Krkoška
Roman Milata
Václav Kaniok
Radim Běčák

Jednatel
Hospodář
Vedoucí mládeže
Kulturní referent
Předseda KRR
Člen KRR – revizor
Člen KRR

Monika Danihelová
Kateřina Hrachovcová
Andrea Běčáková
Monika Kanioková
Zdeněk Štefek
Rudolf Šrubář
Libor Běčák

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v nové funkci!
SDH Pstruží

Volejbalový kroužek
Na ZŠ Pstruží děti také navštěvují kroužek minivolejbalu, kde se učí nejen manipulovat s míčem, ale na tréninku jsou přidány gymnastické a
atletické prvky často formou hry, nebo soutěže.
Navíc jednou měsíčně děti jezdí na turnaj konaný
na ZŠ Čeladné, v němž se především naši starší
hoši často vrací s prvním místem. Několikrát do
roka se konají větší turnaje ve Frýdku Místku,
kterého se zúčastňuje přes 200 žáků z okolních
měst, dokonce i z ciziny, a naposledy se mohla
radovat senzačně, ale zaslouženě s velkým náskokem v konkurenci 15 škol naše ZŠ Pstruží.

Staré Hamry

Společenská kronika – jubilea
Jako každým rokem i letos chceme v této
rubrice zveřejňovat významná životní jubilea
našich spoluobčanů. Jelikož naše legislativa
upravuje i tuto oblast, žádáme vás, abyste v
případě, že nesouhlasíte s uvedením vašich

Tobiáš Šimčák (vpravo) se na slavnostním vyhlášení vyfotil s olympijským vítězem z roku 2012
Davidem Svobodou.
Český svaz moderního pětiboje uspořádal mezi jedenáctiletými sportovci. Na mistrovství
nedávno vyhlášení ankety Pětibojař roku 2014, republiky skončil v jednotlivcích třetí, mistrem
kde byli vyhlášeni i nejúspěšnější pětibojaři se stal v družstvech. Kromě toho vyhrál tři záČeského poháru mládeže.
vody Českého poháru a dvakrát skončil druhý.
Žák naší školy – Tobiáš Šimčák – byl vyTobiášovi moc gratulujeme a držíme palce
hodnocen jako druhý nejlepší český pětibojař v příštích závodech.

jubilea
V měsíci únoru 2015 oslaví svá životní jubilea
tito naší spoluobčané:
86 let p. Zajíc Karel
83 let p. Filipcová Emilie
81 let p. Zajícová Věra
80 let p. Spielová Jaroslava
65 let p. Knebel Vlastimil
65 let p. Kocichová Naděžda
60 let p. Šigutová Marie
50 let p. Michalusová Radana
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, dobré nálady, radosti a spokojenosti přeje
soc., kult. a šk. komise

Omezení kamionové dopravy na silnici I/56
v mimořádných povětrnostních podmínkách
Z důvodu omezení kamionové dopravy projednal Krajský úřad Moravskoslezského kraje
v prosinci roku 2013 žádost Policie ČR, krajské
ředitelství Moravskoslezského kraje, Dopravní
inspektorát Frýdek-Místek umístění dopravní
značky B 33 – Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem (zakazuje vjezd motorovými
vozidly s přívěsem nebo návěsem) mimo dopravní obsluhu na silnici I/56 v úseku Ostravice
(estakáda) – Bílá (křížení se silnicí I/35), a to
z důvodu omezení kamionové dopravy v mimořádných povětrnostních podmínkách. Značení
je součástí plánu zimní údržby a je vždy umístěno před začátkem zimy.
Konkrétně to znamená, že běžně je doprav-

ní značení zakryto a aktualizuje se na pokyn
dispečera střediska, pokud se předpokládají
mimořádné povětrnostní podmínky.
K tomuto omezení bylo přistoupeno po dlouhodobě špatných zkušenostech s řidiči kamionu, kteří i přes umístění dopravní značky C 15a
– Zimní výbava, vjížděli na přehradu bez zimní
výbavy a doprava pak byla mnohdy i na několik
hodin zastavena. Situace komplikovala život
především občanům Starých Hamer a Bílé.
Umístění dopravní značky B 33 umožňuje
Policii ČR neukázněné řidiče, zejména kamiónu, pokutovat.
Dopravní značka B 33 stejně jako dopravní
značka C 15a bude realizována i v dalších zimách.

Místní poplatky na rok 2015

Poplatek za komunální odpad pro trvalé bydlící občany je 350 Kč/osoba a rok.
Poplatek za komunální odpad pro chaty a
nemovitosti využívané k individuální rekreaci je
700Kč/ objekt a rok.
Splatnost místního poplatku za odpady je do
30. 6. 2015.

noví občánci
24. 1. 2015 jsme přivítali:
Patrika Michaluse rodičů Lenky a Marka
Michalusových,
Amálii Kurkovou rodičů Jany a Iva Kurkových,
Ingrid Bílkovou rodičů Evy a Petra Bíklových,
Viktora Muchu rodičů Martiny Chovanečkové
a Igora Muchy
Přejeme všem pevné zdraví, rodičům pevné
nervy při výchově a dětem radostné dětství.
soc., kult. a šk. komise

údajů (jméno, příjmení, bydliště a věk) ve Starohamerském zpravodaji či zpravodaji mikroregionu, tuto skutečnost oznámili na Obecní úřad
Staré Hamry p. Balášové osobně nebo telefonicky. Tel.: 558 637 310 nebo 602 204 969.

Občané Pstruží přispěli částkou
27 058 Kč
Vedoucí skupinek a koledníci
Tříkrálové sbírky 2015
velice děkuji všem dárcům obce Pstruží
za vlídné přijetí a štědrost, kterou přispěli
mnoha potřebným.

Poplatek ze psů činí 100 Kč za jednoho psa,
za každého dalšího psa 150 Kč.
Za psa, jehož držitelem je uživatel starobního
důchodu, který žije osamoceně, činí poplatek
50 Kč. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Splatnost místního poplatku ze psů je do 31.
3. 2015. Eva Balášová, evidence poplatků

Plesová sezóna byla zahájena

V sobotu 17. ledna zaplnili prostory kulturního domu na Samčance dámy v krásných večerních
šatech a pánové v oblecích. Přišli na obecní ples, Vlčí bál, který se konal již podvacáté a i podvacáté se vydařil. Skvělá hudba, obsluha i občerstvení a dobrá nálada – nic z toho nechybělo.
Na návštěvníky čekal krásně připravený sál…
Děkujeme všem sponzorům. Poděkování patří také všem dobrovolníkům. Vždyť bez jejich pomoci s přípravou, obsluhou v barech a s úklidem by to nešlo. Bc. Eva Tořová, starostka obce

krátce z obce
Výměna vodoměrů
Oznamujeme všem odběratelům vody
z obecního vodovodu, že v měsících leden,
únor a březen 2015 bude obec provádět výměnu všech vodoměrů. Výměna bude prováděna
postupně. Termíny výměny budou konkrétním
odběratelům oznámeny s předstihem osobně
nebo telefonicky. Výměnu provádí firma BUEL
– pan Jindřich Bura.

Tříkrálová sbírka
Počátkem ledna 2015 proběhla také v naší
obci již tradiční Tříkrálová sbírka, pořádaná Charitou Frýdek-Místek, za účelem pomoci lidem v
sociální oblasti. Celkem se tento rok ve St. Hamrech vybralo 9 649 Kč. Charita F-M proto děkuje všem za štědrost a ochotu pomoci druhým!

jubilea
V únoru 2015 oslaví své životní jubileum:

Pan PETR BALAŠ - 55 let
Paní VERONA JANOŠCOVÁ - 65 let
Paní OLGA MENDREKOVÁ - 70 let
Paní LENKA ČERVENKOVÁ - 70 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 22. 12. 2014 zemřel ve věku 64 let
pan Cyril Kubačák.
Dne 27. 12. 2014 zemřela ve věku 89 let
paní Marie Štefková.
Dne 16. 1. 2015 zemřela ve věku 84 let
paní Anežka Němcová.
Nezapomeneme.

noví občánci
Dne 17. 1. 2015 se rodičům Janě Jančurové
a Radku Šmírovi narodila dcera Ivana.

Kino Frýdlant n. O.
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Kultura

KULTURNÍ CENTRUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Plánované kulturní akce na únor 2015
čtvrtek 5.2.. Beseda o životě a cestování v Íránu

18.00

ÍRÁNSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
kinosál Kulturního centra

vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě od 17:00 hod.

pondělí 9.2. Frýdlantské hovory S PAVLEM ZONČOU

18.00

„SROVNÁNÍ NĚMECKÉHO A ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ“
kinosál Kulturního centra
vstup zdarma

úterý 10.2. Tvořivé dílny pro děti

14:00 – 18:00 VALENTÝNSKÉ PŘÁNÍČKO PRO MALÉ I VELKÉ

klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

středa 11.2. Hity hvězd světového popu

19:00

MUSIC EXTRAVAGANZA SHOW – ELLY JAY
kinosál Kulturního centra

vstupné 70,- Kč, předprodej vstupenek v BIC a na místě

čtvrtek 12.2.. Přednáška a Qi-Gong

17:00

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA V PRAXI
klubovny Kulturního centra

vstupné 30,- Kč, vstupenky na místě od 16:00 hod.

úterý 17.2. Přednáška o indické kultuře
18:00

ODKAZ DÁVNÉ INDIE DNEŠKU
kinosál Kulturního centra

vstupné 40,- Kč, vstupenky na místě od 17:00 hod.

čtvrtek 19.2. Cestopisná přednáška

18:00

GRUZIE – KLIDNÁ ZEMĚ NA NEKLIDNÉ HRANICI
kinosál Kulturního centra

vstupné 30,- Kč, vstupenky na místě od 17:00 hod.

neděle 22.2. Divadlo pro děti DUO – Divadlo u Ostravice

15:00

O LÍNÉM HONZOVI

velký sál Kulturního centra

vstupné 50,- Kč, vstupenky na místě od 14:00 hod.

úterý 24.2.. Tvořivé dílny pro děti

14:00 – 18:00 ZVÍŘÁTKO Z PONOŽKY DO KAŽDÉ RODINY

klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

středa 25.2. Koncert Charity Frýdek-Místek a města Frýdlant nad Ostravicí
ROBERT KŘESŤAN

velký sál Kulturního centra

připravujeme
březen
neděle 8.3. Divadelní představení spolku Frída
JAKO THELMA & LOUISE

hrají Radim Novák, Bára Munzarová, Marika Procházková a Martin Trnavský

velký sál Kulturního centra

vstupné 200,- Kč v předprodeji/ 250,- Kč na místě, předprodej vstupenek v BIC (vstupenky již v prodeji)

duben
středa 8.4. Koncert

JAKUB SMOLÍK
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

zve všechny šikovné děti a rodiče
na

V úterý 10.2.2015 od 14:00 do 18:00
v klubovnách Kulturního centra

Přijďte si vyrobit valentýnské přáníčko pro své nejbližší.

Druhý koncert Kruhu přátel hudby v sezóně 2015
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás na
další koncert frýdlantského Kruhu přátel hudby
(KPH). Uskuteční se v koncertním sále ZUŠ
ve Frýdlantě n/O ve středu 4. února v 18.00.
Přivítáme výborného hráče na trombón, pana
Lukáše Moťku.
Tento umělec je vyhledávaným sólovým
a komorním hráčem. Vystoupil na mnoha pódiích doma i v zahraničí. V současné době
spolupracuje s předními českými soubory a je
sólo-trombonistou České filharmonie. Hru na
trombón vystudoval na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži, na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně (bakalářské

studium) a dále pak na Akademii múzických
umění v Praze (magisterské studium). Pokračoval ještě v zahraničí na Konservatorium
privatuniversität Wien. Během studií získal několik ocenění, např. 1. cenu a titul absolutního
vítěze v soutěži konzervatoří ČR nebo 1. cenu
a titul absolutního vítěze na mezinárodní soutěži žesťových nástrojů Brno. Na prestižní mezinárodní soutěži Pražského jara získal 2. cenu a
titul laureáta. Provedl a nahrál několik českých
premiér soudobých českých autorů. Kromě klasické hudby se věnuje také jazzu.
Před koncertem je možno zakoupit také
členskou průkazku KPH (300/200 Kč) pro vý-

razně zlevněné vstupné, nebo abonentní vstupenku (500/350 Kč) pro vstup na všechny akce
sezóny zdarma; obě průkazky jsou přenosné.
V roce 2015 chystáme ještě nejméně 7 krásných koncertů a jeden poslechový pořad, takže
zájemcům se členství vyplatí.
Předchozí lednový koncert klavíristky Renáty Ardaševové a houslisty Tomáše Vinkláta
byl krásným a strhujícím zážitkem. I další koncert slibuje potěšení, zklidnění, ale i načerpání
energie poslechem krásné hudby.
Další informace a plán koncertů najdete na
stránkách facebook.com/KruhPratelHudby.
Výbor KPH

Tvořivé dílny pro děti

Tvořivé dílny jsou pravidelně dvakrát do měsíce pořádány v klubovnách 1. patra Kulturního
centra od 14.00 do 18.00. Program probíhá
jako volná tvorba a v žádném případě se nejedná o čtyřhodinový ucelený blok, což v praxi
znamená, že někoho tvorba zaujme natolik, že
s námi bude celé čtyři hodiny, jiný bude po hodině práce spokojen a odejde domů.
Na tvoření není potřeba se hlásit. S dětmi
můžete přijít kdykoliv v daném čase. Každá dílna má své jedinečné téma tvorby a dětičky si
vždy odnesou svůj originální kreativní výrobek
domů na památku. Účast je ZDARMA! V lednu
proběhly dílny na téma „Výroba masek na karneval“ a „Zimní obrázky do oken“.
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Ohlédnutí za smaltérským rokem
V sobotu 17. ledna se sešli zájemci o smaltování z Ostravska a Novojičínska na prvním
letošním workshopu a večer proběhla schůzka členů Výtvarné dílny uměleckého smaltu –
spolku, kde se probíral loňský rok.
V běžném povědomí Frýdlanťanů zůstává
hlavně 15. mezinárodní sympozium, svou výstavou v domově seniorů, které navíc zanechalo za sebou na památku – částečnou úpravu
autobusové zastávky před nádražím ČD. Výběr
smaltů ze sympozií v budově Kulturního centra
se těší pozornosti od jeho otevření, i když reprezentuje po zrušení Galerie smaltu jen asi čtvrtinu
sbírky, kterou město vlastní. Zájemci o smalt si
v dílně mohli loni i letos prohlédnout první etapu
expozice Historie a technologie smaltu, i stálou
výstavku prací členů dílny. V rámci 4. Festivalu
smaltu se v prostorách dílny konaly také čtyři

přednášky o výtvarném umění, proběhl i Den
otevřených dveří. Už tradicí se staly zájezdy divadla Chaos, které dílna doposud organizovala.
V rámci dílny proběhly dva projekty Hledáme
talenty, který umožnil díky grantu města práci
mladých umělců ze škol přímo v dílně. Velkou
akcí byl mezinárodní projekt Umění ohně s polskými partnery, který byl zakončen úspěšnou
prezentací smaltů z této akce na dvojvýstavě
Umění ohně v polském Cieszynie. Ještě předtím proběhla překrásná výstava Frýdlantský
umělecký smalt v Galerii Domu Gustava Mahlera v Jihlavě, která měla ohlas nejen v okolí, ale
i v Praze. Hlavní činnost dílny byla však v pracovních setkáních, kterých se zúčastňují smaltéři-umělci i zájemci o smalt z celé republiky i
zahraničí. Během roku proběhlo celkem sedmnáct akcí, z toho řada byla vícedenních. Udržet

složitý provoz neziskové dílny je náročné nejen
organizačně, ale i ekonomicky. Členové dílny
věnovali práci a propagaci frýdlantského smaltu stovky neplacených hodin. Podpora města a
hlavně firmy Beskyd byla věnována převážně
sympoziu, takže náklady dílny bylo nutno řešit
z vlastních prostředků. Proto se na hodnotícím
setkání rozhodli smaltéři vynechat letos Festival smaltu a soustředit se na dotažení organizačních a provozních stránek dílny, na které
nebylo dost času, a sledovat otevření většího
prostoru pro veřejnost. Úspěchy frýdlantského
smaltu na výstavách u nás i v zahraničí jsou
mimořádné, výtvarná dílna je prakticky jediná
v republice, která dnes nabízí možnosti profesionální i zájmové práce na větších formátech a
tato pověst je pro Frýdlant nad Ostravicí zavazující.
Karel Bogar

Ochotníci z Kozlovic

„Zdravotnictví
v Německu a u nás“
doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS
Pondělí 9. února 2015 od 18:00 hodin
v kinosále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí
Pavel Zonča se narodil v Ostravě, řadu let žil v Bonnu. Je děkanem lékařské
fakulty v Ostravě, přednostou chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě, učí na univerzitě v Německu, zaměřuje se na mininvazivní metody
v chirurgii, onkochirurgii, operace obezity a endokrinochirurgii.

V úterý 13. ledna se ve velkém sále Kulturního centra na prknech, která znamenají svět,
představilo ochotnické divadlo z Kozlovic se
svou hrou J. M. Šimka Kontrola v městě Kocourově aneb jeden za všechny, všichni za jednoho.
S touto hrou kozlovičtí ochotníci vyprodali nejedno představení a také se zúčastnili divadelní přehlídky ochotnických souborů ve Štítině.
I u nás si ochotníci našli své příznivce a divadlo
si nenechalo ujít téměř 200 diváků. O tom, že jejich
představení mělo u diváků úspěch, jednoznačně
hovořil smích během představení a dlouhotrvající
potlesk, kterým bylo jejich vystoupení odměněno.
Věříme, že představení ochotnických divadel si získají oblibu a budeme je moci pravidelně uvádět. Již v dubnu je na programu představení divadelního spolku ze Štítiny, který vyhrál
na přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve
Vysokém nad Jizerou a postoupil na divadelní
přehlídku do Hronova.

Přijďte do Kulturního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí diskutovat
o našem zdravotnictví a vysokém školství v rámci čtvrtého ročníku cyklu besed „Frýdlantských hovorů“ s Pavlem Zončou.
VSTUP ZDARMA, rezervace není nutná. Pozvěte své přátele.
Videa z předchozích akcí a více informací
na www.frydlantskehovory.cz, najdete nás i na Facebooku.
Dalším hostem 5.3.2015 bude astronom
Doc. RNDr. Marian Karlický, Dr.Sc.

Music Extravaganza Show – Elly Jay
Ve středu 11. února od 19.00 vystoupí v kinosále Kulturního centra zpěvák z Jihoafrické
republiky Elton Lowedyk, se svou hudební
show Music Extravaganza. Program plný světových hitů trvá 55 minut a zazní zde písně
světoznámých hvězd, jako jsou Michael Bublé,
Michael Jackson, Queen, George Michael a
další. Elton zpívá a zároveň hraje na klávesy.

Zpěvák v roce 2004 ve své zemi vyhrál talentovou soutěž Yamaha Young Talent se svojí
autorskou písní „Baby love“. O rok později se
dostal mezi TOP 5 finalistů soutěže Vodacom/
Burger Plusster, kteří za velkého zájmu médií
společně absolvovali velké turné po jižní Africe. Na základě těchto i dalších úspěchů dostal
Elton nabídku působit jako hudebník a zpěvák

ve Španělsku (Mallorca, Kanárské ostrovy).
Velmi brzy následovala hudební angažmá i v
Rakousku a Německu. Elton momentálně žije
v České republice, v Prostějově. Působí nejen
jako zpěvák a pianista, ale rovněž jako hudební
producent mnoha žánrů pro nahrávací studia v
USA, Velké Británii a Austrálii, která se zabývají hudbou pro filmy a reklamy.

Cestovatelské besedy s promítáním
15. lednem 2015 začala etapa pravidelných
čtvrtečních cestovatelských besed s promítáním v kinosálu Kulturního centra ve Frýdlantě
pořádaných ve spolupráci s knihovnou. Prvním
cestovatelem byl Patrik Kotrba s přednáškou
o jeho téměř dvouleté pěší cestě Evropou až
do světoznámého poutního místa Santiaga de
Compostely. Několik let žil na cestě, v různých
místech Španělska, převážně v Katalánsku a
Santiagu. Šel celkově 7 tisíc kilometrů údolími
Alp, po italské Riviéře, Azurovým pobřežím
a Costou Bravou do Barcelony, poté nízkými
Pyrenejemi, za nimiž se napojil na hlavní Francouzskou cestu k oceánu, na středověký konec
světa. Po cestě se živil hraním na kytaru, z čehož autorské písně i texty na besedě zazněly
jak v češtině, tak ve španělštině. Zájem o tuto
besedu předčil naše očekávání. Posluchači ob-

sadili téměř všechna místa nového kinosálu a
velmi nás těší, že odcházeli spokojení.
V únoru zavítá se svým promítáním zkušený
cestovatel Ivo Petr, podělí se s námi o zážitky
z Gruzie, která patří mezi nejkrásnější a zároveň nejbezpečnější země bývalého ruského
impéria. Uvidíme štíty Kavkazu, stále ještě
tajemnou zemi Svanetii ležící při ruských hranicích, vydáme se pod osamělý kolos Kazbek,
ležící v blízkosti doposud neklidné oblasti Jižní
Osetie. Cestu pak zakončí v metropoli Tbilisi.
V březnu k nám zavítají cyklocestovatelé
Monika a Jirka Vackovi s přednáškou o Madagaskaru, který navštívili dokonce dvakrát. Při
první návštěvě se téměř neznali a při druhé se
na ostrov vrátili již jako manželé. První poznání bylo s batůžky na zádech, druhé na kolech.
Poznali jak známá turistická místa a národní

parky, tak odlehlé oblasti, kam turista málokdy
zavítá. Vyzkoušeli snad všechny možné způsoby dopravy po ostrově a setkali se s mnoha
příjemnými Malgaši. V této jejich přednášce
nahlédnete jednak do naprosto jedinečného
biologického a botanického ráje, ale především
do života obyčejných lidí. Poznáte skutečný
Madagaskar s jeho klady i zápory.
Všechny termíny besed budou uvedeny na
webových a facebookových stránkách Knihovny (www.knihovnafrydlant.cz), Kulturního centra (www.kcfno.cz) i v tištěných programech a
průběžných letácích.
Vstupné na jednotlivé přednášky je 30 Kč.
19. 2. 2015 Ivo Petr – Gruzie, klidná země
na neklidné hranici
26. 3. 2015 Monika a Jirka Vackovi – Madagaskar, náš osudový
Mgr. Pavla Ručková

Hasiči radí, jak zabezpečit plesy před požárem
Období plesů a jiných velkých společenských událostí je opět v plném proudu, a proto
je vhodné znovu si připomenout zásady požární bezpečnosti při konání těchto akcí.
V prvé řadě je třeba říct, že se tyto akce mohou konat pouze ve stavbách k tomuto účelu
určených, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich
projektování a realizaci řešen a zabezpečen
dostatečný počet a kapacita únikových cest a
další požadavky požární bezpečnosti a které
byly pro pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. Počet osob stanovených projektovou dokumentací pak nesmí
být v době konání akce překročen.
Únikové cesty a východy musí být v době
konání akce označené, volné a použitelné.
Nelze tolerovat případ, kdy východ sloužící pro
únik osob je uzamčen s tím, že klíč je umístěn
u obsluhy, která v případě potřeby východ odemkne. Při požáru nebo jiné mimořádné události se obsluha s klíčem k východu ani nemusí
dostat. Rovněž je nutné připomenout, že zřetelné vyznačení směrů úniku bezpečnostními
značkami má za úkol zajistit rychlé a účinné
navedení unikajících osob z objektu na volné
prostranství nejkratší možnou cestou.
Velikým problémem se může stát nevhodná výzdoba sálů, zejména hořlavé materiály
zavěšené pod stropem. Pokud se akce koná

v prostoru určenému ke shromažďování osob
(vyplývá z projektové dokumentace), pak nad
místy, kudy unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího
prostoru nesmí být použity hořlavé látky nebo
látky, které při hoření odpadávají nebo odkapávají. Pokud se nejedná o shromažďovací prostor (tj. prostor, který je projektován pro méně
než 200 osob), pak v prostorách pro více než
10 osob nesmí být hořlavé látky na více než 30
% plochy pod stropem, dále nesmí být umístěny v prostoru vstupu, a to v ploše odpovídající
trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu
k ose dveří. Pokud jsou v průběhu akce realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod.,
musí pořadatel provést další bezpečnostní
opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny,
které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou
nebo hořlavou směs (např. vodík nebo acetylén). Takto naplněné balónky nesmí sloužit ani
jako výzdoba.
Pořadatel akce je také povinen zabezpečit
dostatek provozuschopných hasebních prostředků. Provozuschopnost hasicích přístrojů a
nástěnných hydrantů, jejich přístupnost a vhodné rozmístění zajišťuje možnost jejich použití
v případě vzniku požáru a zvyšuje šance jednak na uhašení požáru v jeho počáteční fázi,
tak na eliminaci následných škod.

Povinností pořadatelů akcí s větším počtem
osob (ve většině případů jde o akce s účastí
více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 a dále v obecně závazných vyhláškách obcí. Při akcích, které jsou definovány jako akce s větším počtem
osob, je kromě výše uvedeného pořadatel
povinen před zahájením akce zřídit preventivní
požární hlídku a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany
její seznámení s charakterem objektu, zejména
s únikovými východy, rozmístěním přenosných
hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany pořádané akce.
AKCE OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
OBNOVA ŘEMESEL V BESKYDECH
12. březen 2015 – Přírodní zahrada – nový
trend a výzva
Seminář, ZŠ Ostravice, v 17.00
26. březen 2015 - Valná hromada občanského
sdružení Obnova řemesel v Beskydech
ZŠ Ostravice, v 17.00
23. duben 2015 – Včelaření
přednáška pro všechny, které toto téma zajímá, ZŠ Ostravice, v 17.00
Na tyto akce se můžete přihlašovat již dnes,
nejlépe na: obreb@seznam.cz

„Sluneční erupce
a Frýdlant nad Ostravicí“
Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc.
Čtvrtek 5. března 2015 od 18:00 hodin
v kinosále Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí
Marian Karlický se narodil 1949 ve Frýdku-Místku, krátký čas žil i ve Frýdlantu, je laureátem Nušlovy ceny pro rok 2013, působí v Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově a zabývá se plazmovou astrofyzikou
a radioastronomií. Přednáší na MFF UK, Praha. Je aktivně zapojen
do projektu ALMA (obří radioteleskop v Chile).
Přijďte do Kulturního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí diskutovat o Slunci, slunečních erupcích a jejich vlivu na Zemi v rámci
čtvrtého ročníku cyklu besed „Frýdlantských hovorů“ s panem
Karlickým.
VSTUP ZDARMA, rezervace není nutná. Pozvěte své přátele.
Videa z předchozích akcí a více informací
na www.frydlantskehovory.cz, najdete nás i na Facebooku.
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inzerce

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

Pro inzerci volejte 603 249 743
Rozměry inzerce jsou na šířku vázány rozměry sloupců, které jsou
5 cm, tzn., že inzerce je možná přes 1sl v šířce 5 cm, přes 2 sloupce
v šířce 10 cm apod. až do rozměru 5 sloupců (cca 25cm).
Finální cena (vydavatel není plátcem dph) za cm2 činí 20 Kč.
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