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Beskydy na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě
BESKYDY – Beskydské informační centrum představilo ve dnech 29. 1. – 1. 2.
2015 svou turistickou nabídku na významném mezinárodním veletrhu cestovního
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislavě.
Letošní 21. ročník veletrhu otevřel své brány odborné veřejnosti ve čtvrtek 29. ledna, v
pátek a o víkendu se mohla na nabídku různých destinací světa podívat i laická veřejnost.
Veletrh ITF Slovakiatour je nejdůležitějším
veletrhem cestovního ruchu na Slovensku a
patří mezi nejvýznamnější akce ve Střední Evropě. Přináší komplexní nabídku dovolených a

cestování prostřednictvím zúčastněných cestovních kanceláří, slovenských a zahraničních
regionů, zahraničních turistických centrál a
subjektů poskytující služby cestovního ruchu.
Město Frýdek-Místek společně s turistickou
oblastí Beskydy-Valašsko prezentovali svou
turistickou nabídku s dalšími oblastmi na expozici Moravskoslezského kraje, který byl hlavním partnerem veletrhu. Návštěvníci veletrhu
projevili především zájem o nabídku destinace
pro rodiny s dětmi, turistické a cykloturistické
trasy a také o novinku v Beskydech Beskydy
Card, díky níž mohou návštěvníci čerpat vý-

hody na svém putování po celých Beskydech.
Velký ohlas jak od odborné, tak i laické veřejnosti získal nový průvodce „Vstupte do Beskyd, místa fantastických zážitků“ vydaný Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek,
p.o. v prosinci loňského roku. Průvodce kromě
měst a obcí v turistické oblasti Beskydy-Valašsko prezentuje top turistickou nabídku.
Sezóna veletrhů pokračovala a v únoru se
mohli návštěvníci s beskydskou nabídkou setkat ještě na veletrhu Tourism Expo v Olomouci a o týden později také na veletrhu Holiday
World v Praze.

Evakuace lidí z porouchané lanovky

BESKYDY – 21. února dvacet sedm
osob, z toho sedm dětí, museli evakuovat
z lanové dráhy na vrch Javorový členové
Horské služby Beskydy.
Lanová dráha se zastavila v deset hodin a
na vině byla technická porucha. „Nás kontaktovali turisté, kteří šli okolo a hovořili s lidmi na
stojící lanovce. To ale bylo až tři čtvrtě hodiny
po zastavení. Do té doby nás nikdo k pomoci nevyzval,“ uvedl k okolnostem evakuace
jedné z nejstarších lanovek v České republice Marcel Svoboda, dispečer Horské služby

Beskydy. Dodal, že děti se právě vracely z lyžařského výcviku. Záchranáři HS proto ihned
začali s přípravou evakuace, protože hrozilo
silné podchlazení. V Beskydech totiž vál silný,
až bouřlivý vítr. Postupovali od horní stanice a
pomocí žebříků a lanové techniky transportovali jednoho uvízlého lyžaře po druhém. Zároveň podobně od spodního konce postupovali
členové hasičského sboru.
„Musím poděkovat turistům, kteří nám během evakuace pomáhali. Díky tomu jsme
mohli všechny pasažéry stojící lanovky převézt

k dolní stanici skutečně rychle,“ doplnil Marcel
Svoboda. Tam se jich ujala posádka sanitky
rychlé zdravotnické pomoci, která ošetřila tři
podchlazené chlapce ze zmíněného zájezdu.
„Požádali jsme o spolupráci na evakuaci i vrtulník Letecké záchranné služby z Ostravy. Kdyby byly například děti silně podchlazené, šlo by
o každou minutu a pomoci by mohl okamžitý
letecký transport,“ uvedl k zásahu Radim Pavlica, náčelník Horské služby Beskydy s tím, že
naštěstí k tak masivní ztrátě tělesného tepla u
nikoho z evakuovaných nedošlo.

Co přináší Beskydy Card
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 měsíců 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

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

V prosinci se žáci devátého ročníku Michaela Miková, Barbora Tesarčíková, Adéla
Kolesová a Ondřej Němec zúčastnili teoretické části soutěže organizované Střední
průmyslovou školou chemickou v Ostravě.
V konkurenci 100 soutěžících postupujících
ze školních kol základních škol celého kraje,
kterých se účastnila tisícovka žáků, si vedli velmi dobře. Michaela Miková postoupila
mezi 32 nejlepších, kteří měli možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti v praktické
části v laboratoři. Práce v laboratoři pro ně
byla velkou výzvou, protože s ní mají velmi
malé zkušenosti. Míša opět uspěla a v celkovém pořadí obsadila 10. místo a stala se
tak 10. nejlepším Mladým chemikem v kraji.
V březnu v Ostravě proběhne slavnostní vyhodnocení, na kterém bude mít naše škola
zastoupení podruhé v dvouleté historii soutěže (v loňském ročníku postoupily tři žákyně

a umístily se na krásném 7., 12. a 21. místě).
Tato soutěž probíhá celostátně pod záštitou
Svazu chemického průmyslu České republi-

ky a sponzorují ji známé chemické podniky.
Míša se tak může kromě uznání těšit i na
hodnotnou cenu.
JK

Vlaky nahradí autobusy

Vážení spoluobčané,
odbor dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci se Správou
železniční dopravní cesty, s.o. si Vás dovoluje informovat, že v době od 1. 6. 2015 bude
realizována stavba „Revitalizace trati Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí“ v úseku Frýdlant
nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm. Od
tohoto data bude v délce 173 dní (cca do 15.
10. 2015) vyloučena drážní doprava v uvedeném úseku. Pro vedení náhradní autobusové
dopravy budou využívány zejména silnice II.
třídy č. II/483, silnice III. třídy č. III/48425 a

silnice I. třídy č. I/58. Na území jednotlivých
měst a obcí (Frýdlant nad Ostravicí, Frenštát
pod Radhoštěm a obcí Čeladná a Kunčice
pod Ondřejníkem) se dále předpokládá využití vybraných místních komunikací pro přímý
příjezd k vlakovým stanicím a zastávkám. V
souvislosti s výše uvedenou informací vás
žádáme o maximální pozornost při zvýšené
hustotě provozu na daných komunikacích a
v blízkosti vlakového nádraží, stejně jako dodržování daných bezpečnostních pokynů.
Děkujeme za pochopení.
Helena Pešatová

SLOVAKIATOUR: v Bratislavě se Beskydy prezentovaly záplavou propagačních materiálů.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
březen nám přináší i v tomto roce první jarní vánek. Je to
jeden z těch měsíců, který přijde k chuti téměř všem.
V České republice se stal Měsícem internetu a knihy, nositelů
kultury a vzdělanosti. Ráda využívám této příležitosti, abych vás
všechny pozvala do naší knihovny v Kulturním centru, která kromě svých běžných činností nabízí v tomto měsíci i mnoho různých
zajímavých akcí. Březen byl Svazem knihovníků a informačních
pracovníků vyhlášen „Měsícem čtenářů“ s cílem vrátit mladší
generaci ke čtení. Touto akcí se naše knihovna připojila již k jeho
šestému ročníku. Rovněž se uskuteční i druhý ročník frýdlantské
„Noci s Andersenem“. Kromě 210. výročí narození tohoto pohádkáře se bude slavit i 100. výročí narození Jana Drdy, autora mnoha krásných českých pohádek. Pro děti připravují pracovnice knihovny množství akcí, jejichž vyvrcholením bude čtení před spaním a nocleh v prostorách
knihovny. Tato místa poskytují zázemí i pro konání různých přednášek. Pro školy se uskuteční
např. zajímavá beseda s redaktorem National Geographic Hynkem Adámkem, těšit se můžete na
cestopis Madagaskar, budete moci zhlédnout výstavu „Logo pro knihovnu“. V měsíci březnu bude
i některým z vás, našich čtenářů, udělen titul „Čtenář roku 2014”. V rámci Národního týdne trénování paměti proběhne workshop, na němž si můžete pomocí testů, kvízů, hádanek a hlavolamů
procvičit mozkové závity a trénovat tak paměť, koncentraci a kreativitu. Nezapomeňte se přihlásit!
Pracovnice knihovny v čele s její vedoucí Mgr. Pavlou Ručkovou se těší na vaši návštěvu.
Ráda bych jim všem touto cestou poděkovala za jejich každodenní pečlivou práci a množství
nápadů, kterými zpestřují své služby poskytované návštěvníkům všech generací.
Podrobnější informace naleznete v dalších článcích těchto novin nebo na našich internetových stránkách www.frydlantno.cz, www.knihovnafrydlant.cz, www.kcfno.cz
Vzpomenete si na svého prvního nebo nejoblíbenějšího učitele? 28. března, symbolicky v den
narození Jana Amose Komenského, slavíme Den učitelů. Být pedagogem není pouze zaměstnání, je to životní poslání. Ačkoli si to na první pohled neuvědomujeme, jsou to právě oni, kdo
nás provázeli dlouhou část života od mateřských škol, pročetli s námi slabikář, popsali písanky,
trénovali násobilku a zasvěcovali nás do tajů přírody. A jsou jedni z prvních, kteří seznamují
se světem i naše děti a prožívají s nimi jejich životní příběhy. Být dobrým pedagogem znamená žít
životem svých žáků, rozdat se. Připojuji se k tomuto svátku a děkuji za náročnou práci všem
našim učitelům a pracovníkům škol.
Současná napjatá situace ve společnosti
se bohužel promítá i do oblasti školství. Vzhledem k nebezpečným útokům ve veřejných
zařízeních i v prostorách škol a s odvoláním
na pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcela Chládka, MBA, jsme
nuceni se zabývat problematikou zajištění
bezpečnosti dětí, žáků, studentů i pracovníků
škol v našich zařízeních. Danou problematiku
rozhodně nebereme na lehkou váhu a využíváme i poradenských a konzultačních služeb
v oblasti bezpečnosti. Věříme, že nám v tom
budete nápomocni.
Nechtěla jsem ukončit svůj příspěvek takto
pesimisticky. Je však mou povinností zajistit,
aby naše děti i občané byli ochráněni před
nyní stále častějším neadekvátním jednáním
některých jedinců. Naše město bylo vždy jedním z nejbezpečnějších a tuto problematiku
naštěstí řešíme pouze na úrovni prevence.
Jsem přesvědčena, že si tento stav a dobré
mezilidské vztahy uchováme i do dalších let.
Přeji vám, abyste plně využili posledních
zimních dnů a po nich s radostí přivítali
nadcházející jaro.
Helena Pešatová, starostka města
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INFORMACE O AKCI „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
Vážení rodiče,
město Frýdlant nad Ostravicí bude nadále vítat nově narozené děti mezi občany města. S ohledem
na ochranu osobních údajů však bylo nutno změnit způsob organizace akce „Vítání občánků“.
Vítání občánků se vztahuje na děti ve věku od 6 týdnů od narození do věku 1 roku s trvalým
pobytem na území města Frýdlantu nad Ostravicí.
Slavnostní přivítání vašeho děťátka mezi občany našeho města provádíme jednotlivě
v obřadní síni Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Janáčkova síň.
Co je tedy nutné udělat, aby vaše děťátko bylo uvítáno mezi občany našeho města?
Je to jednoduché – stačí jen vyplnit přihlášku, kterou:
- najdete na webových stránkách města (v nabídce o městě)
- obdržíte na matrice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,
ul. Hlavní čp. 139, kancelář č. 107 - evidence obyvatel
- si můžete nechat zaslat e-mailem – kontaktní adresy:
afrycova@frydlantno.cz nebo hnemcova@frydlantno.cz
Přihlášku buď osobně doručíte na evidenci obyvatel, nebo ji tamtéž zašlete poštou – viz výše
uvedená adresa. O době konání akce budete informováni na vámi sdělený kontakt.
A potom stačí jenom přijít.
Bližší informace ke konání akce „Vítání občánků“ Vám poskytnou matrikářky městského úřadu
na adrese Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní čp. 139, kancelář č. 107, tel. 558 604 113, 558 604 114,
e-mail: hnemcova@frydlantno.cz nebo afrycova@frydlantno.cz
Těšíme se na vaše děťátko a na vaši účast!

Finští studenti na frýdlantském gymnáziu?
„Věříme, že v září znovu dorazíme,“ řekl
při loučení Jyrki Mattila, finský učitel angličtiny, který přijel s kolegyní Sirpou Lappalainen,
učitelkou biologie, na naši školu. Během posledního lednového týdne zde spolu s českými kolegy Lukášem Bjolkem, Libuší Vaškovou,
Danuší Eliášovou, Soňou Macurovou a ředitelkou Petrou Schwarzovou pracovali na společném evropském projektu Partnerství mezi
školami. Tématem spolupráce bude srovnání
biodiversity lokalit našeho gymnázia a školy
ve finské Lappeenrantě. Kromě náročné práce
na projektu hosté navštívili VŠB – Technickou
univerzitu v Ostravě, kde byli přijati prorektorem pro studium prof. Petrem Noskievičem.
Podívali se také do Světa techniky v Dolních
Vítkovicích, dozvěděli se něco o vaření piva
v Městském pivovaru ve Štramberku a měli
možnost se seznámit se starostkou našeho
města RNDr. Helenou Pešatovou, naší bývalou kolegyní, která projekt rovněž podporuje.
Zajímavé byly diskuze o finském školství, jednom z nejlepších v Evropě.
Návštěva učitelů z Lyseo Lappeenranta
byla určitě přínosná a my doufáme stejně jako
oni, že Evropská komise projekt schválí, aby
v příštím školním roce výměna mezi finskými
a českými studenty mohla proběhnout. Soňa
Macurová, Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

„Komeňák“ dělal pokusy na ledu Motoristé, pozor!

Víte, jak na kostce ledu prokázat tepelnou
vodivost měděného drátku, jak se přesvědčit o
různé hustotě kapalin, jak podat konkrétní důkaz, že tání ledovců v oceánech nezvedá hladinu moří nebo že voda ne vždy vře při 100°C?
Takových „jak“ a „proč“ bylo v úterý a středu 10.
a 11. února ještě mnoho.
Osmáci ze ZŠ Komenského ve Frýdlantě vám jistě po dvou dnech strávených na
KAMu v Malenovicích budou umět odpovědět a vysvětlit ono „proč k tomu dochází“ a
„jak to funguje“.
Za přispění sdružení rodičů a přátel naší
školy se v letošním roce rozjel program plánovaných výjezdů za výukou
v praxi. Osmáci měli na programu učivo fyziky a chemie. Následně čeká šesťáky
výjezd za poznáním přírody,
zeměpisným pozorováním a
intenzivní výuka angličtiny.
Vraťme se ještě k fyzice
a chemii „na ledu“. O tom,
že pokusy nebyly ledajaké,
svědčí také to, co s sebou odvážely paní učitelky Matějová,
Huserová a Židková do Malenovic v plném autě. Že nakládaly kahany, vodiče, žárovky,
odměrné válce, sodu nebo
olej, nikoho nepřekvapí, že si
s sebou vezly třeba i strunu,
popel či zmrzlinu, svědčí o šíři
a náročnosti pokusů.

Některé chemické i fyzikální pokusy probíhaly přímo venku na dostatečné nadílce sněhu
a děti opravdu bavily. Každý si je měl možnost
sám vyzkoušet a třeba i několikrát. Ze všeho si
žáci pořídili zápis. I volný čas večer účastníci vyplnili praktickou stavbou sněžného baru s „led
osvětlením“ a speciální „smaženou“ zmrzlinou.
A jen tak mimochodem, víte, proč ledovce
z moří nezvedají mořskou hladinu? Ode dneška vám každý osmák z Komeňáku odpoví,
že si pokusem dokázali, že táním ledu ve
slané vodě se její objem nezmění a zvedání
hladiny moří a oceánů má za následek tání
pevninských ledovců!

Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem (je v tzv. polopřevodu),
je nutné do 30. června 2015 požádat o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních
vozidel. V opačném případě bude vozidlo od 1.
7. 2015 administrativně považováno za zaniklé
bez možnosti jej znovu přihlásit.
K žádosti se dokládá:
Občanský průkaz (příp. jiný doklad totožnosti)
Technický průkaz vozidla
Osvědčení o registraci vozidla
Zelená karta (není-li vozidlo vyřazeno z provozu)
Protokol o evidenční kontrole (ne starší 14 dnů)
Plná moc s ověřeným podpisem, nedostaví-li
se vlastník osobně
Správní poplatek v příslušné výši
Odbor dopravy Městského úřadu Frýdlant
nad Ostravicí (úřední hodiny v pondělí a ve
středu 8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod., ve
čtvrtek 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 hod.; poslední klient vždy v 16.30 a v 13.30 hod.)

Cesta za bobováním

Úderem půl osmé ráno jsem v šatně třídy
Pastelka měla 17 dětí připravených na zimní
výpravu. Spolupráce s rodiči v této třídě nemá
chybu. Děti si vzaly s sebou jen lopaty, talíře,
boby, prostě všechno, na čem se dá jezdit
z kopce. Po ledovém klouzavém chodníku jsme
se vydali na nádraží. Naše kroky vedly na „ostravický expres“, který nás dovezl na konečnou.
Odtud jsme šlapali až na chatu Florián, která
je ukrytá pod kopcem zvaným „Čelo“, a to byl
cíl naší výpravy. Když sluníčko zalilo celou
sjezdovku, radostná a pohodová atmosféra se
podepsala na nás i dětech. Děti nezaváhaly ani
chvíli a jako „hopíci“ poskakovali vzhůru na sjezdovku, aby se pouštěly na svých „jezdítkách“
dolů. Záleželo jen na jejich odvaze a dovednosti, co všechno dovedly předvést. Někteří byli
se sněhem opravdu ve velmi úzkém kontaktu.
Jiní předvedli bravurní jízdu. Společné ale pro

všechny byla radost z pohybu a ze sněhu. Je
však pravda, že každá energie jednou dojde.
Když už síly docházely, šli jsme se do chaty zahřát výborným horkým čajem a posilnit čerstvě
napečenou buchtou. Že byla moc dobrá, dokazoval prázdný tác, který po nás zůstal. Tímto
občerstvením se děti dostaly opět do formy,
proto jsme si šli ještě na chvíli „šklihnout“ na kopec a pak už jsme zvolna sestupovali, abychom
stihli ostravický vláček. Do MŠ jsme se vrátili
právě včas – na oběd. Rychle jsme se převlékli do suchých věcí, naplnili si bříška obědem a
šup do postýlek. Museli jsme si odpočinout,
protože děti čekal ještě zápis do 1. třídy. Krátce
řečeno, dnes to byl opravdu den plný prožitků a
zážitků. A tak to má být, protože energie vložená do dětí, je ta jediná, ve které máme jistotu, že
se nám vrátí.
učitelky třídy Pastelka
(odloučené pracoviště MŠ Janáčkova)

Šachisté z Komeňáku získali
2. místo v krajském kole
Dne 15. ledna se v Orlové konalo krajské
kolo šachového přeboru školních družstev.
Této akce se zúčastnilo 14 škol a mezi nimi
také žáci základní školy Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí. Družstvo ve složení Matyáš Kaňák, Marek Odlevák, Štěpán Pekara
a Lukáš Odstrčil vybojovalo krásné 2. místo.
Tímto výkonem nám naši žáci zajistili postup
do celorepublikového kola.

Sdělení občanům – jubilantům

Vážení spoluobčané,
jak jsme vás informovali v Mikroregionu v únoru 2015, není v současné době již 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. Zpracování údajů
je možné jen v mezích ustanovení zákona nebo,
pokud k tomu dá občan předem písemný souhlas.
Omlouváme se za vzniklé komplikace a
prosíme proto všechny jubilanty nebo jejich
rodinné příslušníky o vyjádření souhlasu se
zasláním blahopřání nebo u jubilantů nad 80
let setkáním se zástupci komise pro občanské
záležitosti, aby vyplnili příslušný tiskopis. Dále

Frýdlant nad Ostravicí

je možno tento tiskopis nalézt na internetových
stránkách města – www.frydlantno.cz, nebo si
jej můžete vyzvednout u p. Andrey Fryčové a
p. Hany Němcové v budově MěÚ Frýdlant nad
Ostravicí, čp. 139, č. dveří 107, popřípadě u člena komise. „Souhlas se zpracováním osobních
údajů z důvodu zařazení do seznamu jubilantů
a případným zveřejněním v místním tisku“ dává
občan jen jednou a platí pro všechny další roky.
Vedení města má velký zájem, jako jeden
z projevů úcty k jubilantovi, pokračovat v této
dlouholeté tradici. Vyjadřuje politování nad tím,
že k projevení díků občanům za jejich přínos
pro město musí volit tuto cestu, ale zároveň se
těší na všechny, kteří i přes tuto komplikaci poskytnou souhlas k výše uvedenému.
Ing. Renata Šigutová,
vedoucí odboru VVaOŽÚ

Celé Česko čte dětem Pozvánka
– i na novoveské škole
Dne 9. února se naše škola zapojila do celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“.
V rámci představení projektu žákům všech tříd
nás navštívili ilustrátor dětských knížek Adolf
Dudek a regionální koordinátorka programu
Šárka Sýkorová.
Od 9 hodiny probíhala beseda, kde se netradičním, zajímavým a velmi veselým způsobem četlo dětem. Kniha od Zdeňka Svěráka,

Dědečku, ta se ti povedla, se žákům v podání
obou aktérů velice líbila. Žáky především zaujal
humor ilustrátora Adolfa Dudka.
Žáci měli po čtení knihy možnost si zasoutěžit. Připraveny byly otázky z právě čtené knihy a obrázkové hádanky. Děti byly odměněny
krásnými dárky. Na závěr bychom chtěli poděkovat za krásné představení projektu a budeme se těšit na další spolupráci.

Srdečně zveme všechny členy naší místní
organizace, ze všech místních hospodářských skupin (Frýdlant n. Ostr., Čeladná,
Ostravice a Staré Hamry)na Výroční členskou schůzi Českého rybářského svazu,
místní organizace Frýdlant nad Ostravicí,
která se uskuteční v neděli 29. března od
9.30 hodin, v Kulturním centru
ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů z důvodu zařazení do seznamu jubilantů a případným
zveřejněním v místním tisku

jméno a příjmení: ......................................................................................
datum narození: ........................................................................................
adresa trvalého pobytu: ...........................................................................
telefon (popř. jiný kontakt): .....................................................................

Souhlasím, abych byl pro účely zajištění písemné či osobní gratulace zástupců města Frýdlant n.
O. k životním jubileím občanů města Frýdlant nad Ostravicí, kteří dovršili 50, 60, 70, 80, 85 a více
let, zařazen do seznamu jubilantů.
Souhlasím se zpracováním mých výše uvedených osobních údajů městem Frýdlant n. O. pro
účely zajištění blahopřání k životním jubileím občanů města Frýdlant n. O, a to na dobu neurčitou.
Souhlasím/nesouhlasím se zveřejněním níže uvedených údajů v místním tisku:
a) jména a příjmení
b) jména, příjmení a věku
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne ...................................................
podpis

Program:
1. Zahájení.
2. Volba mandátové a návrhové komise.
3. Zpráva o činnosti ČRS MO Frýdlant
nad Ostravicí za rok 2014 a plán činnosti
MO na rok 2015.
4. Zpráva o finančním hospodaření MO za
rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015.
5. Zpráva dozorčí komise.
6. Předání vyznamenání.
7. Zpráva mandátové komise.
8. Návrh delegátů na územní konferenci.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.
11. Závěr.
Výbor MO Frýdlant nad Ostravicí

Frýdlant nad Ostravicí + Kunčice p. O.
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Prvňáčci v ZŠ T. G. Masyryka zapsáni

Konec ledna, začátek února. Příroda uložená do zimního spánku odpočívá a mnohý živočich či rostlinka pod sněhovou peřinou sní svůj
sen o jaru, sluníčku a zelené barvě. Venku ale
vládne bílá a letos tomu tak skutečně bylo.
Kdo se však nechystal ke spánku zcela určitě, byly děti školou povinné a budoucí adepti
základního vzdělávání. Již každoročně patří
toto období zápisům do 1. tříd.
V obou frýdlantských základních školách
věnovali čtvrteční odpoledne 5. února budoucím prvňáčkům. V naší ZŠ TGM jsme se inspirovali padesátiletým výročím nestárnoucího
Večerníčka, jehož pohádky znají snad všechny generace. Kolektiv pedagogů 1. stupně
společně s některými kolegyněmi stupně druhého, školní družinou a bývalou kolegyní, t. č.
důchodkyní Danou Bujokovou připravili pro
adepty školního vzdělávání naprosto ojedinělý
vstup do školního života. S nemalým přispěním
starších spolužáků se mohli kluci a holky se

svými rodinami nejen zapsat, ale také navštívit
Rákosníčka, králíky z klobouku Boba a Bobka,
zacvičit si s Krtečkem anebo se projít po rozkvetlé louce u Makové panenky v doprovodu
samotného motýla Emanuela. Večerníčkova
interaktivní tabule nabídla možnost komunikace a setkání s moderní technikou. Po celé té
řadě činností měli pak všichni možnost malého posezení v tradiční cukrárničce se sladkým
„dobitím“ vydané energie. I tady patří dík některým maminkám, které nám vypomohly s jejím zásobením. Domů si pak každý školáček
odnášel pamětní list s Večerníčkem, ozdobný
kolíček s pohádkovým hrdinou a drobné upomínkové předměty.
Co si však nesli domů úplně všichni, ať už
hosté či hostitelé, byl hřejivý a laskavý pocit
u srdíčka. To tlouklo tento den pro ty, kteří se
k nám přišli zapsat. A bylo jich hodně, 68! Děkujeme a věříme, že jejich důvěru vloženou na
bedra naší školy nezklameme.
lg

Pozvání na velikonoční jarmark
ZŠ nám. T. G. Masaryka vás všechny srdečně zve na Velikonoční jarmark, který se
koná v úterý dne 31. března v době od 13.30
do 16.30 v prostorách 1. stupně základní
školy. Přijďte si nakoupit velikonoční ozdo-

by, výrobky našich žáků, a posedět v naší
minicukrárničce. Zpříjemníte si odpoledne,
ozdobíte nejen svůj sváteční stůl, ale také
podpoříte naši školu. Těší se na vás žáci a
vyučující ZŠ TGM.

Ředitelka mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444,
příspěvková organizace na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ

do frýdlantských mateřských škol pro rok 2015/2016
Zápis proběhne v úterý 28. dubna na těchto pracovištích:
MŠ Janáčkova 1444 tel.: 595 178 810 8.00 – 14. 00 hod.
MŠ Smetanova 1 000 (odlouč. pracoviště) tel.: 595 178 814 8.00 – 14.00 hod.
MŠ Nová Ves 322 (odlouč. pracoviště) tel.: 595 178 816 8.00 – 14.00 hod.
MŠ Lubno 29 (odlouč. pracoviště) tel.: 731 335 124 8.00 – 14.00 hod.
Zápis dětí do mateřských škol se řídí
těmito zásadami:
K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání, OP a
rodný list dítěte.
Formulář si mohou rodiče (zák. zástupci) vyzvednout v mateřské škole, nebo stáhnout
z webových stránek školy – msjanackova.cz
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dle z.č.561/2004Sb.,),
a lze přijmout pouze řádně očkované děti (dle
§ 50 z. č. 258/2000 Sb., )
Děti přihlášené po termínu zápisu budou
umísťovány podle volné kapacity v jednotlivých mateřských školách. Na umístění dítěte
do mateřské školy, pokud není v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky, není právní nárok.
Další informace:
V době zápisu pořádají mateřské školy dny
otevřených dveří – můžete se seznámit
s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním
řádem a dozvědět se další údaje, které vás o
konkrétní mateřské škole zajímají.
Ve výše uvedené dny podávají zák. zástupci

vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání včetně příloh na příslušné MŠ.
K ověření údajů uváděných v žádosti může
MŠ požadovat předložení rodného listu
dítěte a OP.
Co se týče znalostí a dovedností dítěte
před nástupem do MŠ, výhodou pro dobrou
adaptaci dítěte je, pokud dítě má základní
návyky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí
se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se
dorozumět s ostatními).
Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti
o výsledku řízení. Osobně si mohou převzít
rozhodnutí v pondělí 25. května, nebo v úterý
26. května na zařízeních, kterých si podávali
žádosti od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním
číslem na hlavních dveřích mateřských škol
po dobu 15 dnů. Nepřijetí dítěte do MŠ vydá
ředitelka MŠ v souladu se správním řádem
ve správní lhůtě je zašle či předá osobně
rodičům.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Ředitelka mateřské školy: Jindra Hiklová

Upozornění pro poplatníky na blížící se splatnost
místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a místního poplatku ze psů
Upozorňujeme poplatníky, že 1. splátka místního poplatku za odpady pro rok
2015 je splatná do 31. 3. 2015 a 2. splátka do 30. 9. 2015.
Rovněž poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2015; v případě, že sazba poplatku je vyšší než 500 Kč, je možno poplatek uhradit ve dvou splátkách, a
to do 31. 3.2015 a 31. 10. 2015.
Od 1. 1. 2015 zpracovává Městský úřad
Frýdlant nad Ostravicí agendu místních
poplatků v novém informačním systému. V souvislosti s převodem dat došlo
v evidenci místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za odpady“) a evidenci místního
poplatku ze psů ke změně variabilních
symbolů jednotlivých poplatníků. Úhradu
těchto místních poplatků od roku 2015
by měl každý poplatník ve vlastním zájmu provést na nově přidělený variabilní
symbol, aby mohly být platby při automatickém zpracování správně přiřazeny.
Z tohoto důvodu budou před termíny

splatnosti mimořádně poplatníkům rozesílány složenky k úhradě poplatků spolu
s doplňující informací, a to:
v průběhu měsíce března 2015 složenky
k úhradě 1. splátky místního poplatku za
odpady (týká se poplatníků – fyzických
osob s hlášeným pobytem v obci) a místního poplatku ze psů, v průběhu měsíce
května 2015 složenky k úhradě místního
poplatku za odpady vlastníkům staveb,
tj. rekreačních chat, rodinných domů a
bytových jednotek, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poznámka: Složenky budou zaslány
poplatníkům, kteří v době generování
souboru pro tisk složenek nebudou mít
poplatek zaplacen. Platbu lze provést
v hotovosti na pokladně Městského úřadu
Frýdlant n. O., bezhotovostním převodem
nebo složenkou na poště. Znění obecně
závazných vyhlášek a podrobnější informace k místním poplatkům naleznete na
internetových stránkách města www.frydlantno.cz nebo dotazem u správce místních poplatků, kterým je finanční odbor
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí.

Malou vzpomínku za zápis si domů odnesl
každý budoucí žáček ZŠ TGM.

Počítání, tak to zvládnu hravě!

Karnevalová
2015

Benátky? Rio? Kdepak v tuhle dál!
To v ZŠ TGM, to byl karneval!
O masopustu jsme lyžovali,
a tak jsme až za týden tancovali.
V únoru, v úterý čtyřiadvacátého,
vzali jsme masky a zahráli něco veselého.
Řádil tu šašek s princeznou i vodníkem,
strašidla s vílami i závodníkem.
Tanec a hudbu vystřídalo soutěžení,
každý si našel něco pro své pobavení.
Masky se povedly i vše, co bylo k mání,
těm, kteří pomohli, patří velké poděkování.
Ať už to byli velcí či malí,
společně to pro všechny rádi udělali.
Teď už jen vzpomínky zůstanou
a za rok zase na shledanou!

Kunčice pod Ondřejníkem

Na Huťařství se zase hraje divadlo
Ochotníci již v Kunčicích pod Ondřejníkem
dlouho nefungují. I když při místní základní škole byl nedávno založen dramatický koružek,
takže se možná brzy dočkáme. Čas je relativní.
Není to tedy zase tak dávno, co v sálku na Huťařství místní ochotníci hráli. Například za války
zde slavila značný úspěch hra „Fojtův zápis“
místního starosty a sběratele lidových písní,
pantáty Pustky. V kterékoliv době platí, že když
se občané rozhodnout vyjádřit své názory i své
zájmy formou divadelního jazyka, vždy vznikne
něco krásného zajímavého a potřebného.
Jakmile tedy bylo možno si pronajmout sál
na Huťařství, nelenili jsme a pozvali ochotníky
z okolních obcí. Již u nás hráli v březnu Malenovičtí a v listopadu sousedi Kozlovjané. Obě
představení byla vyprodaná, obě slavila úspěch
a u obou si herci pochvalovali vnímavé publikum.
Proto věříme, že o divadla i nadále bude zájem.
Ale o čem nám ti sousedé hráli. Malenovičtí
přivezli autorskou detektivku „Vraždy v Hotelu
Pine Hill Inn“, což je divadelní hra napsaná podle
okouzlujících detektivek Agathy Christie. Autorem hry je Pavel Kuběna, češtinář z frýdecko-místeckého gymnázia. Stali jsme se tak v Kunčicích svědky hledání vraha, který jak bývá v dobré
anglické detektivce tradicí, vraždil především
proto, aby zakryl svá selhání z minulosti. Role
„slečny Marplové“ (tedy kvalifikovaného a objevného výkladu, jak se vše vlastně událo) se zhostil
Malenovický ochotník Zdeněk Chlopčík, který je
veřejnosti spíše než jako ochotník známý jako
porotce populární taneční soutěže Star Dance.
Kozlovjané zase zahráli hru Jiřího M. Šimka
„Kontrola v městě Kocourově aneb jeden za všechny, všichni za jednoho“. Režisérem tohoto představení je Jan Kukuczka z Frýdku-Místku. Jedná
se vlastně o novou úpravu původní Gogolovy hry
Revizor. Je ale neuvěřitelné, jak je téma hry aktuální v každé době. Satirická hra měla spád, vzruch
a také po zásluze byla odměněna několikrát potleskem zaplněného divadelního sálku v Huťařství.
V lednu jsme přivítali Divadlo Klauniky
z Brna představením Don Quijote de la Ancha,
kteréžto celorepublikově odehrálo pře 4 000 repríz. Momentky z představení, do kterého byli
aktivně zapojeni i mnozí i diváků (jak stálo na
plakátu – „hrají Zuzana-Anna Rút, přední světový chůdoherec Lenoir Montaine a další ctihodní
občané vašeho města...“), zachycují fotografie.
Na březen připravujeme představení hned
dvě LET OK 302 – MADRID - MEXIKO (Divadlo
u Lípy) a pro děti Kvak a Žbluňk (TheatrLudem).
Tak se přijďte příště podívat. Info na www.
kuncicepo.cz.
Michaela Šebelová
FOTO: Markéta Menšíková
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Hotel Freud zahájil provoz Obecním plesem
Po roce přestávky z důvodu kompletní rekonstrukce Hotelu Freud proběhl v měsíci lednu již
tradiční XXIV. Obecní ples obce Ostravice, který
tímto také zahájil provoz znovu otevřeného hotelu. Obecní ples se koná každoročně a má vzrůstající počet návštěvníků, což je velmi potěšující.
Letošní účast byla v hojném počtu přes 270
hostů, a to převážně z řad občanů obce. Důležité bylo hlavně odhodlání všech přítomných
se dobře pobavit a za rytmu hudby se protančit

do rána druhého dne. O příjemnou atmosféru
se tak jako v loňském roce postarala skupina
ON LINE BAND OSTRAVA se svým kvalitním
repertoárem. Tanečním vystoupením nás přišli
motivovat mladí tanečníci, svěřenci tanečního
mistra pana Antonína Langra z Frýdlantu n. O.,
kteří vytvořili příjemnou atmosféru celého plesu. Poděkovat chci za květinovou výzdobu sálu
a přísálí, kterou realizovala firma paní Aleny
Kaňákové z květinářství u Babího vrchu.

Pro potěšení vašich chutí zde byla nabídka jídel v duchu zážitkové gastronomie, kterou připravili kuchaři Hotelu Freud. Taktéž patří poděkování
majiteli hotelu Freud panu Ing. Romanu Horvátovi, za umožnění tohoto večera. Tímto bych chtěl
poděkovat všem sponzorům, kteří podpořili náš
společenský večer. Velké díky za přípravu plesu
patří zaměstnancům obecního úřadu, kulturní
komisi a všem, kteří se na konání plesu podíleli.
Ing. Miroslav Mališ, starosta obce

Zápis dětí do 1. třídy na ZŠ Ostravice
Jak je u nás již v posledních letech tradicí, jen
co žáci obdrží pololetní vysvědčení, vypuknou přípravy na zápis budoucích prvňáčků. Nejinak tomu
bylo i letošním roce. Protože se po celý školní rok
zabýváme zdravým životním stylem, přišli v úterý
2. 2. malí předškoláci se svým zubním kartáčkem
i pastou. Při rozhovoru s paní učitelkou všichni

shodně tvrdili, že si zoubky čistí dvakrát i třikrát
denně, a taky ví, proč si mají zuby čistit. Pak už
se pustili do poznávání barev a tvarů, ukázali, jak
umí držet tužku, zvládnou počítat do pěti a že umí
splnit úkol podle zadání, někteří zazpívali nebo
zarecitovali básničku. Po celou dobu pomáhali
při organizaci zápisu členové Žákovského parla-

mentu, vybraní žáci 5. až 9. ročníku.
K zápisu budoucí prvňáčky doprovodili nejen rodiče a další členové rodiny, ale povzbudit
je přišly i paní učitelky z mateřské školy. Nakonec to všichni zvládli. V září uvidíme, jestli do 1.
třídy nastoupí všech třicet prvňáčků.
Zapsala R. Tkáčová, koordinátorka zápisu

Ostravice

Karnevalové veselí

V úterý 17. února, kdy „dospělákům“ pomalu
vrcholí plesová sezona, organizoval Klub rodičů v Mateřské škole na Ostravicí dětskou verzi
– KARNEVAL. Tato akce má již dlouholetou
tradici a mohou se jí účastnit všechny děti MŠ
nebo jejich kamarádi.
Letošní karneval se uskutečnil v nově renovovaném pronajatém sále hotelu Freud. O výzdobu se jako vždy postaraly především děti svými
výrobky a pestrobarevnými řetězy, byť samotnou
realizaci na místě už přenechaly svým rodičům a
učitelkám. Děti se na den „D“ poctivě připravovaly už ve školce, a to nejen výrobou výzdoby,
ale vyráběly si i roztodivné masky a škrabošky. V
herně zněla hudba, při níž děti tancovaly v předkarnevalovém veselí. Maminky z Klubu rodičů, v

čele s p. uč. Stankayovou, zajišťovaly pohoštění,
takže nechyběly zákusky ani oblíbené koláčky.
Celý karneval byl postaven na účasti dvou
profesionálních klaunů, kteří měli připraven
vlastní program, založený na veselých hrách a
soutěžích, v nichž často hrála nezastupitelnou
úlohu hudba. Děti prolézaly „rukávy“, soutěžily s obručemi a do klání se zapojili i dospělí.
Účast byla hojná. Děti se vydováděly a s velkým potěšením předvedly své masky.
Nenašel se snad nikdo, komu by se karneval nelíbil. A tak jediným kazem mohl být snad
jen fakt, že veselé odpoledne uteklo jako voda.
Na závěr nesmíme zapomenout poděkovat
Klubu rodičů a našim sponzorům, bez jejichž pomoci by se akce nemohla uskutečnit. kolektiv MŠ

Vzpomínka na ing. Josefa KAŠPARA

Ing. Josef
Kašpar
je
odborné veřejnosti známý jako lesní
hospodář,
pěstitel lesů a
řídící pracovník u státních
lesů v Moravskoslezských
Beskydech.
V listopadu
2014 uplynulo od jeho narození 110 let. Následující řádky jsou připomínkou života velkého lesníka, znalce beskydských
lesů a dlouholetého občana obce Ostravice.
Josef Kašpar se narodil 13. listopadu 1904
v Rudě nad Moravou, v rodině řezníka. Měl pět
sourozenců. Na gymnáziu se rozhodl pro studium lesního inženýrství. V letech 1923 –1927
vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V době studií působil jako demonstrátor na Ústavu pěstění lesa, a to pod přímým vedením prof. Josefa Konšela, který mu byl
celoživotním vzorem. U svého profesora si cenil
komplexní a hluboké znalosti v lesnických vědách. Mnohé, čemu se od svého učitele naučil,
později sám uplatňoval v každodenní lesnické
praxi. Po absolvování lesnické fakulty, nastoupil
do funkce asistenta ústavu lesnické ekonomiky,
který vedl prof. Rudolf Haša. Zde působil jeden
rok, do nástupu na vojenskou službu. Dne 1. října 1928 nastoupil k 7. hraničářskému praporu
ve Frývaldově (dnes Jeseník). Navštěvoval školy pro důstojníky v záloze v Praze a Olomouci.
Vojenskou prezenční službu ukončil 31. března
1930 jako podporučík prezenční služby.
Od 1. dubna do 31. srpna 1930 pracoval jako
dobrovolník ve Výzkumném ústavu pro pěstění
lesa v Brně. Dne 1. září 1930 nastoupil službu
u podniku Státní lesy a statky, a to jako smluvní
zaměstnanec ve funkci úředníka hospodářského provozu při správě Státních lesů na Školním
statku v Adamově u Brna. Dnem 1. dubna 1933
byl pověřen funkcí polesného na polesí Hády
výše uvedené správy. V průběhu dubna 1933
složil státní zkoušku pro lesní administrativní
a technickou službu při Správě Státních lesů

v Praze. V srpnu 1936, v důsledku reorganizace školního statku, byl přeložen na polesí
Jezírko u Státních lesů v Bílovicích nad Svitavou u Brna, a to jako jeho vedoucí. Rodina tam
bydlela v osamělé hájovně, bez elektřiny a se
studnou v zahradě za silnicí… Zde se seznámil
s proslulými porosty, pro které se vžilo označení
„Hašova svatyně“. Jednalo se o porosty vysoce
produktivní, s optimálním druhovým složením
a vysokou jakostí dřevní hmoty. Už tehdy byla
zde oceňována ekonomická hodnota porostů
a pěstební zásahy v souladu s principy přírodě
blízkému způsobu hospodaření.
V roce 1942, patrně z rodinných důvodů,
požádal o přeložení, protože starší dcera měla
nastoupit do školy. Ke dni 1. srpnu byl přeložen
na Lesní úřad v Dolních Starých Hamrech. S rodinou se nastěhoval do hájenky na Hamrovicích
(dnes Pekovi, dříve Kubíkovi). Sídlo úřadu bylo
na Bučkovicích a ing. Kašpar tady pracoval jako
úředník hospodářského provozu. V září 1943
byl dočasně pověřen vedením tohoto lesního
úřadu. Po průchodu fronty se do hájovny na
krátkou dobu nastěhoval ruský generál s lékařkou a svým kuchařem. Po osvobození v roce
1945 byl pověřen vedením Správy státních lesů
v Dolních Starých Hamrech a téhož roku se rodina přestěhovala sídla Správy v Bučkovicích.
Po sloučení této správy se Správou státních
lesů v Horních Starých Hamrech se stal vedoucím nově vytvořeného celku. Později, při další
reorganizaci, se stal ředitelem Státních lesů
Staré Hamry. Ředitelství tehdy sídlilo v Bučkovicích (dnes Varmusovi, dříve Karlákovi).
Další organizační změny jej přivedly do funkce hlavního pěstitele při Krajské správě lesů Ostrava se sídlem ve Frýdku-Místku. Na této pozici
mohl uplatnit dříve nabyté zkušenosti. Odborné
znalosti předával jako metodický poradce personálu podřízených organizačních jednotek. Zasloužil se o rozvoj pěstování lesa a ochrany lesů
v Beskydech. Proslul uplatňováním Konšelových
zásad při pěstebních zásazích do lesních porostů. Byl iniciátorem pozitivních změn v oblasti
lesního semenářství a školkařství. V roce 1960,
po vzniku podniku Severomoravské státní lesy
a územní reorganizaci, přechází na Lesní závod
Jablunkov. Ve funkci hlavního inženýra zde působil až do konce tvořivé činnosti a svého penzionování v roce 1964. Pan ing. Josef Kašpar se

později odstěhoval do svého rodiště v Rudě nad
Moravou. Dne 17. července 1978, v nedožitých
74 letech se jeho životní dráha naplnila. Poslední
rozloučení se konalo v krematoriu v Olomouci,
za hojné účasti beskydských lesníků.
Ing. Josef Kašpar se angažoval také ve veřejném dění v místě bydliště. V roce 1945 byl
členem Místního národního výboru a členem
finanční komise v obci Staré Hamry. V letech
1946–1948 byl členem újezdní školní rady ve
Starých Hamrech. Aktivně pracoval v komisi
myslivecké a v komisi pro odvoz dříví při Okresním národním výboru (ONV) ve Frýdku-Místku.
Jako uznávaný odborník býval opakovaně
členem zkušebních komisí při státních zkouškách na lesnických školách. Za svou celoživotní práci v oboru obdržel v roce 1964 ocenění
Krajského národního výboru (KNV) v Ostravě
„Vynikající pracovník lesnictví“. Působil jako
funkcionář Spolku posluchačů LF, po určitou
dobu byl jeho předsedou. Učil externě na právě
vzniklé Závodní učňovské škole v Bílé. Předmět lesní hospodářství externě vyučoval také
na Střední zemědělské škole v Místku. Proslul
jako popularizátor přírodní rezervace Mionší,
kterou se snažil přiblížit široké veřejnosti. Byl
aktivním členem v Klubu českých turistů.
Pan ing. Josef Kašpar prožil s rodinou v obci
Ostravice 23 let. S manželkou vychovali tři dcery. V obcích v údolí řeky Ostravice zanechal nesmazatelnou vzpomínku na lesníka oddaného
svému řemeslu. Byl vynikajícím člověkem a
činorodým občanem obcí Staré Hamry a Ostravice (viz změna katastru v roce 1951).
Když jsem loni hledal pamětníky na ing.
Kašpara, zmínil jsem jeho jméno před mým
někdejším zaměstnancem. S dojetím mi popisoval den, kdy jej pan ředitel Kašpar osobně
přijímal do práce. To bylo Janu Liškovi z Buřanky něco málo přes 15 let. Dojem ze setkání
s autoritou byl natolik silný, že si jej i po letech
hned vybavil. S podobným obdivem na svého
tehdejšího šéfa vzpomínala paní Pytlíčková,
která pracovala na Ředitelství státních lesů
jako administrativní pracovnice.
Sepsáno za pomoci vážené paní Margit Jůzové, rozené Kašparové. Autor děkuje za případné
doplnění a upřesnění uvedených informací.
RNDr. Miroslav Hůrka
(miroslav.hurka@tiscali.cz)

jubilea
Významné životní jubileum oslaví v měsíci březnu 2015 tito naši spoluobčané:

50 let - pan Dalibor Matějík
50 let - paní Jarmila Kořenková
50 let - pan Dušan Kuhejda
50 let - pan Petr Kořený
70 let - pan Ota Gajdušek
91 let - paní Barbara Večeřová
91 let - pan Štefan Mésároš
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.
poděkování
Vážený pane Kačmarčíku, bytem Ostravice 838, prostřednictvím našeho Zpravodaje, bychom Vám chtěli poděkovat za Vaši
pomoc synovi, který upadl na procházce do
bezvědomí. Okamžitě jste mu zavolal rychlou
záchranou službu, která ho odvezla na JIP do
Frýdku-Místku. Šel jste si jen zaběhat a mobil
vám půjčili ochotní lidé, kterým také patří náš
dík. Také mu poskytli deky, aby neprochladl.
Jsme rádi, že s námi tady žijí takoví lidé. Lidé,
kteří jsou všímaví, dokážou se rychle a správně rozhodnut a navíc jsou skromní a to, co
dělají, považují za samozřejmost. Ještě jednou DĚKUJEME a přejeme jen dobré.
Za celou rodinu Renata Kaplanová,
Nová Dědina

Obec Ostravice zve všechny
příznivce sportu na besedu

s horolezcem
Liborem UHREM,

která se koná v úterý 17. března
v 16 hodin v sále hotelu FREUD.
Dobrovolné vstupné
bude věnováno ve prospěch
ZŠ a MŠ Ostravice.
Jiří Pavlán – místostarosta obce

KOS informuje o činnosti
Ve středu 4. února se členové klubu vypravili vlakem do Frýdku-Místku, aby navštívili
výstavu „Už je to tak, vezeme do Bílé poslední

vlak“ v prostorách Frýdeckého zámku. Mnozí z nás nostalgicky zavzpomínali na kouzlo
cesty vlakem beskydskou krajinou v dobách,

než
trať
ustoupila stavbě
přehrady
Šance.
Hlavní a
tradiční
akcí měsíce února
bylo přátelské odpolední posezení s ochutnávkou zabíjačkových pochoutek. Personál restaurace U
Řeky svými připravenými chutnými výrobky
předčil naše očekávání a všichni odcházeli
spokojeni a odnášeli si pochoutky také s sebou domů. Za příjemnou atmosféru a chuťové
zážitky patří velké poděkování paní vedoucí a
celému kolektivu restaurace. V průběhu odpoledne byli přítomni seznámeni s připravovanými akcemi klubu. Paní Marcela Kožušníková předvedla výrobky, které po předešlém
návrhu vytvořily naše členky. Tyto pletené
čepičky, rukavičky a ponožky budou předány novorozeneckému oddělení nemocnice
v Ostravě pro děti umístěné v inkubátorech.
Všem členkám, které se na této akci podílely,
patří obdiv a poděkování. Příští akce oslava
MDŽ se koná 11. března ve 14.00 v restauraci U Řeky.
JNa

Jakub Zemaník z Ostravice se stal v sobotu 21. února halovým mistrem České republiky v běhu
na 3000 m a o den později doběhl ve výborném čase na čtvrtém místě v závodě na 1500 m.
Blahopřejeme!
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„Den šéfů“ je velkým svátkem na ostrově Lowanatom

Slunce vychází nad koruny mangovníků,
obloha je čistá, den slibuje hezké počasí. To
je dobře. Dnešek je dvojnásob významný. Jednak je Popeleční středa, a jednak na něj připadá i oslava svátku „Jifs dei“ (v jazyce bislama,
čti „Čífs dei“ - „Den šéfů“). Je to zvláštní vanuatský státní svátek, který připomíná význam
šéfů vesnic. Už od rozbřesku lidé z Lowanatomu připravují vesnický nakamal k nadcházející
slavnosti. Po ranní mši tam jdu taky. Sedám
si dozadu, do rohou pod rozložitý banyan ke
kolegovi Noelovi a pozoruji počínající mumraj.
Sešli se tu šéfové všech částí Lowanatomu a
samozřejmě celá vesnice i s okolím. Všemu
tomu, zdá se, velí Jérémy Nako, i když sám
šéf není. Dělat politiku a velet, to je jeho živel.
Přichází za mnou a říká, že je třeba, abych šel
na druhou stranu nakamalu. Nu dobrá. Pak
mě naviguje ještě jinam, ke skupině starších
a šéfů. Nějak se formuje procesí a stařešinové
se šéfy vcházejí slavnostně za zpěvu nějaké
písně do středu nakamalu. Já se hodlám vypařit, ale Jérémy na mě mocně gestikuluje, že
mám jít s nimi v průvodu. Cupitám za stařešiny
jako poslední a snažím se být neviditelný. Jako
jedinému bílému v zástupu černých chlapů se
mi to dvakrát nedaří. Nakonec mě usazují na
jednu ze židliček pod baldachýnem, kde sedí
veškeré šéfstvo a nobilita vesnice. Jsem jako
na trní, ale co... když si myslí, že sem patřím,
tak tu budu sedět. Jérémy to vysvětluje tak, že
jsem šéfem učebny informatiky.
Jeden za druhým mají šéfové proslovy... v
místním jazyce. Lecčemu rozumím, ale spousta
mi docela uniká a jen se modlím, aby po mě

nějaký proslov taky nechtěli. To by dopadlo
bídně. Naštěstí Jérémymu nakonec stačí, že
nad výkony jednotlivých řečníků důstojně pokyvuji hlavou. Proslovy trvají, přerušeny několika
místními tanci a zpíváním, až do oběda. Tady
lidé mluví dlouho a s gustem … a nakonec proč
ne. Mají čas.
Společný oběd je veselá záležitost. Z velkých hrnců nám děvčata z vesnice nabírají na
talíře rýži, taro a vařené banány, kousky ryb a
listy kanadského zelí a vůbec všechny možné
místní dobroty. Pak si jde každý sednout tam,
kde má zrovna chuť, a dá se do jídla. Společnost je rozesazena na zemi po nakamalu a
okolí na každém vhodném místě a všichni se
svorně ládují. Chlapi v šortkách a ženy v rozevlátých barevných „robe mission“, děti se batolí
vesměs nahaté a mezi tím vším pobíhají psi a
čekají, až někdo odhodí rybí kost nebo kuřecí
pařátek. Společnost hlaholí a brebentí v místním jazyce. Sedám si na místo, odkud je dobrý
rozhled, a mezi sousty rýže sleduji tu barevnou
podívanou. Lepší, než koukat na televizi.
Odpoledne je vyhrazeno společným hrám.
Účastní se celá vesnice. Děti, mladí, dospělí
i babičky a dědečkové. Každá hra má písničku, která ji doprovází a kterou ostatní zpívají,
zatímco uprostřed nakamalu se hraje. První
je „Taluta na taluta“. Na zemi je deset klacíků
a hráč musí kolem nich po jedné noze skákat
v kruhu v rytmu písničky a postupně vybrat
všechny klacíky. Pokud upadne nebo je upustí,
prohrál. Po jedné noze skáčou k velkému pobavení všech jak stařešinové, tak i malé děti.
Další je „Misek-misek“ (jméno druhu netopý-

Tak šel čas...

ra), tuhle už znám. Někdo se posadí stranou
ostatních a dělá netopýra. Z ostatních se k
němu potichoučku někdo zezadu přikrade a
klepne ho rukou, zatímco zbytek zpívá písničku
„Misek-misek, iahal pelpel, iamle iamle, iamus
sare...“. Netopýr má pak uhádnout, kdo to se
jej dotkl. Pokud neuhodne, zůstává na další
kolo. Vyžaduje to pořádnou dávku bystrosti a
znalosti svých spoluhráčů. Když jdu netopýra
dělat já, zůstávám viset čtyři kola, než se nade
mnou Jérémy smiluje a propustí mě. Společná zábava pokračuje s „Karu apag“ a „Karu
reparep“, dlouhým a krátkým „karu“, což jsou
dva druhy poměrně komplikované hry na honěnou, doprovázené další veselou písničkou.
Při „Nuai nuparepa“ (jméno jednoho druhu liány) jde zase o to, udělat z lidí co nejdelšího
hada, svinout se do obrovského chumlu a pak
se zas rozplést. Zase se účastní všichni, nikdo
se nestydí. Mladí se učí hry i jejich písničky od
starých a to je moc dobře. Tady na pobřeží,
kde je elektřina, se čím dál častěji vidí v chatrčích televize, takže spousta dětí namísto hraní
venku sedí a kouká na obrazovku. Teď tu ale
jsme všichni a hezky se bavíme... a to je fajn.
Uvažuji, jak o moc více času spolu tráví lidé
tady ve vesnici než my v Evropě. Jsme zavření
ve svých domech nebo zaměstnáních a klidně
několik dní nemusíme vidět ani sousedy. Pak si
stěžujeme na to, že se lidé odcizují. Tady je to
nemožné. Lidé se potkávají každodenně, ať už
na poli, ve vesnici nebo v nakamalu, a právě
proto si mají vždycky co říct a mají čas jeden
na druhého.
Pomalu přichází večer a připravuje se kava.
Starý Kapalu mi ještě s jiným dědečkem z
vesnice zpívá na diktafon písničku k jedné
z her, abych se ji naučil. Jérémy přidává dvě
historky v jazyce s tím, že si je jednou spolu
přeložíme. Chytám zhruba slova, ale smysl
moc ne. Pak už je kava připravená a já s Jérémym dostáváme první kokosovou misku. Je
plná až po okraj a že je kava silná, to je znát už
po prvním doušku. Zajídáme její pachuť rýží ze

společného talíře a já se pouštím do diskuse s
Arnaudem. Je z vesnice, ale pracuje na ostrovním letišťátku jako meteorolog. Sedáme si na
lavičku obráceni k západu slunce a povídáme o
všem možném. Arnaud si stěžuje, že rád kouří
dýmku, ale onehdy dal tu svou Jérémymu a teď
už nemá žádnou. Vytahuji z brašničky malou
dřevěnou faječku a ptám se ho, jestli by se mu
líbila. Páni, jistěže! Arnaud má nefalšovanou
radost. Vysvětluji mu, že je to dýmka, kterou
mi dal můj „kaha“ – nejbližší překlad by asi byl
dědeček, ale může se použít na kohokoli staršího z rodiny. Technicky to bývala dýmka tatínka
mého švagra, ale to by bylo příliš komplikované
vysvětlit. Arnaud je navýsost spokojený, že dostal dýmku z rodinného dědictví, a ubezpečuje
mě, že bude kouřit na zdraví mého „kaha“. Já
jsem taky spokojený. Mám za sebou další neobyčejný den na misii v Pacifiku.
Dominik Maximilián Ramík
(Autorem textu je rodák z Bašky, misionář,
středoškolský učitel informatiky, který v současné době působí na misijní škole v Lowanatomu, kontakt: http://dominicweb.eu)

Šéf Mas – hlavní šéf vesnice Lowanatom.

Uvítání šéfů vesnice dětmi.

I Baška měla své oběti holocaustu
Snímek z 19. března 1977 zachycuje některé občany Bašky, především členy Lašského smíšeného pěveckého sboru, kteří se účastnili divadelního představení hry Aloise Jiráska „Lucerna“ v
historické budově Národního divadla v Praze. Při
této příležitosti měli možnost na pozvání ekonomického pracovníka Národního divadla Rudolfa
Fialy si prohlédnout prostory naší „Zlaté kapličky“,
a to i ty, kam se většina návštěvníků nedostane.
Dolní řada zleva: Petr Saniter, Jaroslav Chromiák, Karel Řeha, Drahomíra Chromiáková, Ludmila Šigutová, Marie Galiová, Antonín Galia,
Milada Lepíková, Anna Kolčářová, Adolf Kolčář
a Marie Pavlasová. Prostřední řada zleva: Marie Nytrová, Jiřina Řehová, Lenka Měrková, Jan
Měrka a Miloslav Lepík, Slavomír Pavlas. Zadní
řada zleva: Ludmila Foldynová, Anna Sanitrová, Ludmila Javorská, Felix Nytra, František
Javorský a Slavomír Šigut. Foto: Archiv F. V.

28. září 1951 byl zahájen provoz MŠ v Kunčičkách u Bašky (v budově tehdejší Národní školy). Na archivní fotografii z října 1951 jsou nejenom pracovníci MŠ. Vpravo ředitelka MŠ Květa
Kneblová, uprostřed školnice Eva Sulavová a
vlevo pěstounka Jiřina Prášilová, ale tehdejší
děti této MŠ, dnes téměř „sedmdesátníci“.

Na archivní fotografii z června 1931 jsou žáci
jedné ze tříd tehdejší hodoňovické školy spolu se
svým učitelem Josefem Hubem. 1. řada vzadu,
zleva: Jiřina Janíková, Štěpánka Kupčová, Vlasta
Mecová, 2. Marie Ocelková, 3. řada: Josef Pěsňa,
Josef Jarošovský, Leoš Nikl, František Merta, Karel Gurecký, Karel Mamula, Alfons Bača. 4. řada:
Teodor Schmid, Hynek Plucnar, Ludmila Tománková, Antonie Vachalová, Zdeňka Veličková, Josef Hrtoň, Ladislav Gurecký, 5. řada: Anděla Zápalková, Štěpánka Ivánková, Cecilie Matušíková,
Vlasta Mertová, Ludmila Kubáňová, Anna Schmidová, Božena Janošcová, pan učitel Josef Hub,
6. řada-vpředu: Karel Svoboda, Bohumír Carbol,
František Ivánek, Ferdinad Onderka, Leopold Tomášek, Josef Pokluda, Bohumír Matušík.
Foto: Pavel Tománek z Kunčiček u Bašky

Takto se nechali v roce 1985 vyfotit občané,
kteří pomáhali svépomocí stavět Kulturní dům v
Bašce. V podřepu zleva: Stanislav Křiva, Tomáš
Beránek ml, Marie Fabíková a Marie Srníčková.
Prostřední řada zleva: Alois Krpelík, Miroslava
Carbolová, František Feike, Silvestr Klečka, Rudolf Kmošťák a Zdeněk Krkoška. Vzadu stojící
zleva: Alois Podžorný, Josef Hruška, Josef Kolčář a František Beránek.
Foto: Archiv

Salamonowicz Salomon * 2. 4. 1893
+ 22. 9. 1942 Malý Trostinec
Salomonowiczová Edita * 1. 1. 1930
+ 22. 9. 1942 Malý Trostinec
Salomonowiczová Zdeňka * 6. 6. 1885
+ 22. 9. 1942 Malý Trostinec
Steinschneider Pavel * 8. 11. 1880
+ 22. 10. 1942 Treblinka
Mezi 80.000 českými a moravskými Židy, kteří se stali za II. světové války tragickými obětmi,
jsou i jména čtyř obětí, jejichž posledním stálým
bydlištěm před zařazením do transportu byla
Baška. I jejich jména jsou pro připomenutí a varování vtesána do zdí Pinkasovy synagogy v Praze.
Bohužel, ani v obecní kronice či pomníku
obětem II. světové války, nejsou v Bašce jejich
jména připomenuta. Požádali jsme proto kurátorku archivu dějin holocaustu Židovského muzea
v Praze PhDr. Anitu Frankovou o poskytnutí podrobností. Sdělení, které jsme v listopadu 1999
obdrželi, bylo velmi smutné: „Všichni židovští
občané z Bašky byli deportování transportem Bh
ze shromáždiště v Ostravě, jejich transport přijel
do terezínského ghetta 18. září 1942. Salomon,
Zdeňka a Edita Salomonowiczovi byli deportování z terezínského ghetta transportem Bn do Malého Trostince pouhé čtyři dny po svém příjezdu.
Prošli patrně povinnou karanténou, z níž byli po-

slání dále. Malý Trostinec byl tábor na území Běloruska. Až na několik málo výjimek byli deportovaní ihned po příjezdu zastřeleni v nedalekém
lese Blahowština do hromadných hrobů. Z 1.000
účastníků transportu přežila 1 osoba.
Pavel Steinschneider, prokurista Cihélie
v Bašce, byl deportován z Terezína transportem Bx do polského vyhlazovacího tábora Treblinka. Jednalo se o jeden z transportů starších
vězňů, kteří zahynuli ihned po příjezdu v plynových komorách. Z 2018 deportovaných transportem Bx nepřežil nikdo.“
Vzpomínky p. učitelky Libuše Karasové:
„Rodina Salomonowiczová bydlela od roku
1938 až do svého deportování v domku mých
rodičů v Bašce č.p. 193. Rodiče jim poskytli jednu místnost se samostatným vchodem.
Obě rodiny přitom vařily společně. V zářijovém
transportu byl i bratr pana Salamonowicze,
který za první republiky vlastnil ve Vítkovicích
kavárnu Modrá hvězda. Při převozu do Malého
Trostince se mu však podařilo uprchnout. Dostal se k naší armádě v Sovětském svazu, bojoval na východní frontě a v roce 1945 se vrátil
do Československa. Mého otce Bohdana Hrubého později vyslýchalo gestapo a byl obviněn
ze sympatií a napomáhaní židům.“
Zvláště tragické bylo, že mezi obětmi holo-

Archivní snímek frýdecké židovské synagogy,
která byla zapálená extremistickou skupinou
zfanatizovaných místních mladíků německé
národnosti v noci z 13. na 14. června 1939.
Z archivu Rudolfa Vaníčka
caustu z Bašky byla i 12letá Salomonowiczová
Edita, která v letech 1938-1940 byla žačkou
Obecné školy v Bašce. Ještě dnes si na ni
vzpomíná pamětník a tehdejší její spolužák
PhDr. Alfons Březina z Bašky…
František Vaníček
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Stavba chodníků finišuje, práce postupují i na bývalé školce
Naše dvě nejvýznamnější investiční akce
zdárně pokračují. Stavba chodníků je u konce
a práci nepřerušila zima ani v bývalé mateřské
škole, místo níž tak postupně vzniká Centrum
občanské vybavenosti.
Výstavba II. etapy chodníků se chýlí ke
konci. Chybí už jen dokončení terénních
úprav, dobudování autobusového zálivu,
opravy a doplnění asfaltů na místní komunikaci. Před samotnou kolaudací, která proběhne až po dokončení všech nedodělků, budou
ještě provedeny případné opravy všech nedostatků, které se působením zimy projevily

či projeví. „Další významný prvek dopravní
infrastruktury v obci tak bude dokončen a
před námi bude už ´jen´ dořešení chybějící
části chodníku podél kravína. V této otázce
se obec neustále snaží nalézt s vlastníkem
pozemku společnou řeč a v záležitosti stále
jedná,“ uvedl starosta Pržna Petr Blokša a pokračoval: „Mimo to bude potřeba do budoucna dořešit i přípravu projektové dokumentace
na dobudování autobusové zastávky naproti
nově dokončené, případně se zabývat dalšími
řešeními vedoucími ke zvyšování bezpečnosti
chodců a dopravy v obci.“

I přes zimní počasí pokračují práce i na Centru občanské vybavenosti. „V současné době
je již osazena většina oken, hotovy jsou rozvody elektřiny, vody a kanalizace. Projekčně se
řeší změny, ke kterým by na stavbě mělo ještě
v průběhu realizace dojít. Probíhá také zateplování objektu. Během března budou dokončeny vnitřní omítky a keramické obklady. Hotovy
budou i rozvody vzduchotechniky a osazena
čistírna odpadních vod. Jen co se teploty trochu vyšplhají, rozběhnou se i práce na montáži
střechy,“ doplnil starosta s tím, že proinvestováno bylo zatím zhruba 8,9 milionů korun.

krátce z obce
Tradiční vítání jara
Členové Klubu seniorů a děti Základní školy
Pržno vás zvou na tradiční Vítání jara s utopením Morany. Akce se uskuteční v pátek 20.
března. Sraz účastníků je v 13.30 hodin na
parkovišti u kostela.
Předplatné obědů na březen
Oznamujeme rodičům dětí a také občanům
využívajícím služby dovozu obědů, že stravné
na měsíc duben 2015 bude vybíráno dne 24.
3. od 6.30 - 13.00 hodin v kanceláři Mateřské
školy Pržno.
Odkalování zvedne hladinu potoka
V pondělí 9. března proběhne odkalování
přivaděče Nová Ves-Baška-Bruzovice. V obci
Pržno se tato činnost projeví na potoce Rzavý
v době od 12.40 do 12.50 hodin. V tocích budou zvýšené průtoky dosahující jednoleté vody.
V případě zvýšených průtoků ve vodních tocích
způsobených případným táním sněhu bude

operativně rozhodnuto o zrušení odkalování.
Svoz odpadů v březnu
Svoz směsných komunálních odpadů
(SKO) – popelnic proběhne v březnu dne 4. a
18. 3. Svoz ostatních tříděných odpadů (plast,
papír a sklo) probíhá dle vytíženosti jednotlivých nádob.
Pomůžeme vám najít práci
Nemáte práci? Nebo si chcete si najít jiné
zaměstnání či si toužíte jen přivydělat? Obec
Pržno pro vás má novinku. Na svých internetových stránkách www.przno.cz zveřejňuje nově
nabídky práce z našeho regionu. Jsou denně
aktualizovány. Pomocí této novinky můžete
najít práci na plný i částečný úvazek nebo
brigádu. K dispozici je rovněž poradenství, aktuality z trhu práce i kontakt na nejbližší Úřad
práce ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Zveme vás na Josefovskou merendu
Obec Pržno spolu s Kulturní a sportovní ko-

Rýsuje se už i společenský sál, který bude v horním patře.

Vážení občané, hlášení místního rozhlasu…

misí zve všechny 21. března na Josefovskou
merendu, která se tentokrát bude konat v tělocvičně naší základní školy. Tato kulturně-společenská akce je určena všem bez rozdílu věku a
začíná v 16 hodin. Těšit se můžete na vystoupení mažoretek a souboru Pržňanka. Nebude
scházet tombola, bohaté občerstvení a spousta
legrace a zábavy. Srdečně vás všechny zveme!
Výroční schůze Sportovního klubu Pržno
Všichni členové klubu jsou zváni na výroční
zasedání, které proběhne v sobotu 28. března
od 17 hodin v prostorách Pizzerie U Ďáblíka na
hřišti SKP. Na programu jednání bude zejména schválení rozpočtu na rok 2015, plány do
budoucna a vyhodnocení roku předchozího.
Nezapomeňte na poplatky
Připomínáme, že splatnost poplatků za psy
končí již 31. března. Zálohové platby za svoz
odpadu a poplatky za kabelovou televizi je třeba zaplatit do konce dubna.

Větší informovanost občanů a varování před
možným nebezpečím, to vše nám přinese nový
rozhlas, který byl minulý měsíc nainstalován na
sloupy po celé obci.
„Rozhlas jsme pořídili v rámci protipovodňového opatření. Krom toho přispěje k dalšímu
způsobu, jak informovat občany o chystaných

Bojujte o pohár starosty

Co se děje v naší prženské škole
Ve škole nejsou pouze vyučovací hodiny,
zkoušení a testy. Ani náhodou! Druhé pololetí
školního roku začalo typicky zimním počasím.
Ze sněhové nadílky měly největší radost děti a
vůbec jim nevadila zima, která kralovala celý
měsíc. Ve školní družině toho s nadšením využily k zimním sportům a radovánkám. Chodily
bobovat, sáňkovat, stavěly sněhuláky, koulovaly se a závodily ve sjezdu na lopatách.
Od 13. února se rozjel plavecký výcvik pro
všechny ročníky, na kterém si plavci začátečníci pod vedením zkušených plavčic osvojují
základy plavání a ti pokročilejší se zdokonalují
ve svých znalostech a dovednostech zdolávat
vodní živel. Děti si sportem zvyšují svoji tělesnou zdatnost, kondici, obratnost a rychlost. Utužují mezi sebou kamarádství, spolupráci i cit pro
spravedlnost a fair – play. V neposlední řadě je
sport zdrojem radosti a zdravého sebevědomí.
Na školní karneval jsme se všichni těšili již
dlouho. Když vytoužený den konečně nastal, děti
byly rázem k nepoznání. Děvčata se proměnila
v kouzelné víly, čarodějnice, překrásné princezny nebo modelky. Přiletěly berušky, vosy a také
motýlci. Kluci vystupovali hrdě jako rytíři, piráti a

Školní karneval děti bavil. Na svých kostýmech si daly moc záležet.
mušketýři. Objevili se vodníci i kominík. Tohle je promenádě se předvedly masky ze všech tříd,
jen výčet z mnoha opravdu originálních masek, vládla zde radostná atmosféra, děti si vzájemně
které zhotovily šikovné maminky, babičky a také fandily a povzbuzovaly se. Všichni jsme si náš
samotné děti ve školní družině. Na slavnostní karneval s bohatým programem užili.
(ez)

Lyžujete? Máte soutěživého ducha? Tak to
si rozhodně nenechte ujít lyžařské závody O
pohár starosty. Budou se konat v neděli 15.
března v lyžařském areálu Ski Malenovice. Začínají v 15 hodin. Pozor! Prezentace je o hodinu dříve. Závody jsou určeny všem bez rozdílu
věku. Vzhledem k blízkosti areálu je doprava
individuální. „Vracíme se k závodu po jednoleté
odmlce, loni totiž nebyl sníh. Nenechte se pře-

Obce jsou prostřednictvím svých obyvatel
velkými producenty odpadů. To ví asi většina
z nás. Ne každý ale ví, jak jsme na tom ve srovnání s ostatními obcemi, případně s republikovými průměry. K této problematice se vyskytuje řada dotazů. Například, kolik odpadů tedy
v Pržně vzniká? Jak se k problematice odpadů
stavíme? Zůstanou i v budoucnu poplatky ve
stejné výši? A aby nezůstaly nezodpovězeny,
připravil jsem pro vás určité srovnání s údaji
ministerstva životního prostředí, byť jsou jeho
údaje za rok 2013.
Naše obec se podílela v roce 2014 na produkci těchto odpadů: směsné komunální odpady, objemné odpady, biologicky rozložitelné
odpady, tříděné odpady (papír, plast, sklo),
nebezpečné odpady a pneumatiky. Cenu poplatků za odpady ovlivňuje zejména celkové
množství všech odpadů a množství vytříděných
odpadů, které jsou opětovně využívány. Pržno
mělo k 1. lednu 2015 celkem 1 076 občanů.
Společně jsme v loňském roce vyprodukovali
celkem 233,84 tun odpadů, což je 217,32 kg /

RODINNÉ CENTRUM MAŠINKA

pořádá

pořádá

TENTOKRÁT NA TÉMA:
Velikonoční a jarní dekorace z přírodnin

mlouvat a přijďte všem ukázat, co ve vás vězí.
Lyžování zdar!“ vyzval k účasti starosta Petr
Blokša. Upozornil, že podmínkou konání závodů jsou samozřejmě dobré sněhové podmínky.
„Déšť na konci února nám do příprav závodů
významně zasáhnul. Snad to tedy vyjde,“ dodal
starosta s tím, že o konání závodů bude všechny informovat prostřednictvím internetových
stránek Pržna a Facebooku.

Produkce komunálních odpadů
v obci Pržno za rok 2014

RODINNÉ CENTRUM MAŠINKA

JARNÍ KREATIVNÍ PODVEČER

akcích a důležitých záležitostech,“ upřesnil
starosta Petr Blokša a vyzval: „Budeme vděčni
za jakoukoliv zpětnou vazbu ze strany občanů.
Zejména, když třeba hlášení nebudou slyšet či
jeho kvalita nebude dostačující. Společně tak
odstraníme dětské nemoci rozhlasu tak, aby
byl ku prospěchu nás všech.“

JARNÍ KREATIVNÍ PODVEČER
TENTOKRÁT NA TÉMA:
Velikonoční a jarní dekorace z látky a plsti

os/rok (jedná se o všechen odpad, včetně vytříděných složek). Porovnáme-li tyto údaje s daty
Ministerstva životního prostředí ČR za rok 2013,
zjistíme, že jsme v Pržně zodpovědní a problematika odpadů nám jistě není lhostejná ani cizí.
Pravidelně totiž dosahujeme v produkci odpadů
výsledky, které jsou hluboko pod republikovým
průměrem. Tento trend držíme již řadu let.
I díky tomu, že je přístup většiny občanů příkladný, zůstává výše poplatku již řadu let nezměněna, tedy 500 Kč/os/rok. Termín úhrady
je do 30. dubna. V případě zálohových plateb je
nutné druhou splátku uhradit do 31. srpna daného roku. (V příštím čísle se dočtete o třídění
biologického odpadu.)

Diakonie pořádá
sbírku ošacení

Diakonie Broumov pořádá ve dnech 25. 3.
až 2. 4. Sbírku použitého ošacení. Konat se
bude v hasičské zbrojnici denně od 14.00 do
14.30 hodin. Pokud tedy chcete pomoct potřebným, můžete donést letní i zimní oblečení
pro děti i dospělé, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky i záclony.
Pořadatelé uvítají také látky (min. 1m2), domácí potřeby i nádobí, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv, hračky, peří, péřové přikrývky i polštáře, menší elektrospotřebiče.
Nosit můžete rovněž knihy. Do sbírky se naopak
nehodí ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek či znečištěný a vlhký textil. Více
informací najdete na www.diakoniebroumov.
org, www.facebook.com/broumovdiakonie.

Zastupitelé budou
řešit rozpočet

KDY? V pátek 13. 3. 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. 3. 2015 na e-mailu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM.
Přineste si s sebou:
 přírodniny, mohou být např. drobná cibulka, bílé či barevné fazolky, čočka, nepůlený hrách, mech,
semínka (mák, sezam, dýně ap.), zrnková káva, pírka, sušené květiny a traviny, březové/svídové (či jiné
pružné, tenčí) větvičky – proutí,
 polystyrenové, slaměné, proutěné či vatové polotovary (věnce, koule, vajíčka…), špejle na zápichy,
 přírodní lýko (barvené i nebarvené), jutový či lněný provázek,
 juta, stuhy, krajky, korálky na dozdobení,
 karton (může být i ze staré krabice), příp. arch tvrdého papíru,
 tavnou pistoli vč. dostatečného množství náplní, zahradní nůžky (na větvičky), noviny či jinou vhodnou
pracovní podložku.
V případě zájmu o zajištění materiálu z naší strany pište na kontaktní e-mail nejpozději do pondělí 2. 3.
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 -.

KDY? V pátek 27. 3. 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. 3. 2015 na e-mailu ANNA.JAVORKOVA@GMAIL.COM.
Přineste si s sebou:
 polystyrenové, slaměné, proutěné či vatové polotovary (věnce, koule, vajíčka…), špejle na zápichy,
 zbytky jednobarevných i vzorovaných látek či staršího bavlněného oblečení (tak, aby k sobě ladily), plsť/filc,
 menší korálky v černé barvě (případně i dalších barvách na dozdobení), bambulky („plyšové pompony“) či
vlnu na výrobu vlastních,
 přírodní lýko (barvené i nebarvené), jutový či lněný provázek, zbytky vlny, bavlnky apod.,
 juta, užší stuhy, krajky a drobnější plastové či dřevěné knoflíky na dozdobení,
 arch tvrdého papíru (na výrobu šablony), jehly a nitě, tzv. zalamovací či jiný ostrý nožík (na „nešitá“
patchworková vejce), vatu/duté kuličkové vlákno na výplň výrobků,
 ostré nůžky.
V případě zájmu o zajištění materiálu z naší strany pište na kontaktní e-mail nejpozději do pondělí 16. 3. 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 -.

Zastupitelé obce Pržno se sejdou na
svém pravidelném zasedání. Uskuteční se v pondělí 16. března od 18 hodin
v zasedací místnosti v hasičské zbrojnici.
Hlavním bodem jednání bude schvalování rozpočtu pro rok 2015.

jubilea
Březen je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:
paní Růžena Nytrová – 85 let,
pan Jozef Dostal – 70 let,
paní Magda Vokalová – 65 let,
paní Maria Klegová – 65 let,
pan Alois Kaňák – 60 let,
pan Jan Kondula – 55 let,
pan Pavel Tichavský – 55 let,
pan Igor Kunert – 55 let,
pan Ivo Klega – 55 let,
pan František Ivánek – 50 let,
paní Lenka Blumenthalová – 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody
a životního elánu.
OÚ Pržno
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Pstruží

Březen 2015

Hurááá, budu hasičem!
Již několik let trvá dobrá spolupráce mezi ZŠ a MŠ Pstruží a hasiči Pstruží. Proto se vedoucí
mládeže a vedení SDH rozhodlo navštívit naši školu za účelem náboru nových sil. Skupinka
mladých hasičů seznámila děti s tímto sportem a předvedla požární dovednosti.
Během dopoledne si děti nejen společně zasoutěžily, ale dověděly se, v čem jejich práce
spočívá. Nejsou to jen soutěže a umění ovládnout hadici, ale také kamarádství, týmová práce a možnost spolehnout se jeden na druhého. Kromě soutěží pořádají hasiči také spoustu
zábavných programů a výletu do přírody. Být hasičem bývá snem všech dětí s dobrodružnou
povahou. Kdo by nechtěl být hrdinou, hasit požáry, pomáhat při povodních a zachraňovat
životy druhých?
Děti to zaujalo natolik, že jejich nadšení nebralo konce a jen s lítostí se s nimi loučily. Věřím,
že naši nejmenší rozšíří řady hasičů ve Pstruží a budou platnými členy SDH!
Děkujeme sourozencům Běčákovým, M. Petrovičové a K. Tkáčové za velmi pěkně připravenou prezentaci!
(ik)

Karneval 2015 s Machem a Šebestovou

Stejně tak jako v loňském roce i letos
uspořádala ZŠ a MŠ Pstruží karneval pro
školní i předškolní děti. Tato akce proběhla
dne 12. února v odpoledních hodinách, místem konání byla školní tělocvična. Karnevalu se zúčastnil velký počet dětí i rodičů, což
všechny velmi potěšilo. Odpoledním rejem
děti provázeli animátoři, kteří měli připrave-

ny zajímavé soutěže. Karneval probíhal na
téma Mach a Šebestová, ale masky i převleky byly velmi pestré, od jeptišky přes princezny, kovboje, čarodějnice, víly, dinosaury
atd. K pohoštění byly připraveny párky a
zákusky z místní cukrárny. Tato akce byla
náramná, dětem se velmi líbila, i rodiče se
dobře bavili.

Recitační soutěže ve Pstruží
V lednu se již tradičně konalo školní kolo
recitační soutěže. Před rozdáváním vysvědčení jsme si připravili hezké a slavnostní dopoledne. Nedočkaví účastníci se shromáždili
v učebně 1. třídy, kam je přišly povzbudit i
ostatní děti a nechyběla ani porota z řad učitelů i rodičů.
Z každé kategorie byli vybráni tři nejlepší,
z nichž první dva postupovali do obvodního
kola. Velkou radost a hezký zážitek nám přinesly děti, které se opravdu svědomitě připravovaly. Pochvalu si však zaslouží úplně

všichni za odvážné vystoupení před publikem.
Pro každého byla připravena sladká odměna
a pro vítěze diplom.
A komu náležel?
Nultá kategorie - 1. ročník: Jan Vondrouš,
Jan Dudek, Nela Chýlková
První kategorie - 2. a 3. ročník: Justýna Bilanová, Jan Vatral, Eliška Krestová
Druhá kategorie - 4. a 5. ročník: Albert Jaskula, Aneta Kubalová, Kryštof Novák
Všem blahopřejeme, postupujícím držíme
palce do dalšího kola!

Historie základní tělesné výchovy – I. část
1930-1948
Základním cvičením byla prostná, a jak se
postupně Jednota vybavila cvičebním nářadím, bylo to cvičení na hrazdě, na koni, na bradlech a na žíněnkách. Cvičilo se v pohostinství
u Plucnarů, v létě na zahradě u školy nebo u
hospody, později v Dubině. Nacvičovaly se
stále nové sestavy a ty se prezentovaly na veřejných vystoupeních v Dubině a na vystoupeních v sousedních vesnicích. K nejzdařilejším
vystoupením patřilo vystoupení v roce 1937 v
Dubině. Hrály se taky velice oblíbené šachy.
Dospělí: Josef Káňa, Vincenc Himler,
Vojtěch Filipec, Hubert Šimčák, Jan Bialek,
František Přadka. Žactvo: Knebel Vladislav
st., Karel Huser, ing. Ludvík Kalmus, Stanislav Petroš, Miroslav Běčák, Jindřich Foldyna,
Oldřich Šprla, Josef Bialek ml., Marie a Ludmila Ondřejcové, Slávka a Anežka Běčákové,
Zdeňka Huserová, Zdenka Filipcová, Libuše
Plucnarová vedl František Bialek, Hubert Šimčák, Hynek Hymlar. Za války na Pstruží do
Plucnarů chodívali cvičit z Frýdlantu n. O. cvičenci, jako byl Bohuš a Miloš Milata, František
a Miloš Krompolcovi.
1948-1965
Cvičila se prostná a cvičení na nářadí
(hrazda, bradla, kůň, žíněnky). Vrcholem
každé sezóny bývala veřejná vystoupení v
Dubině, příležitostně v okolních vesnicích a
v rámci okrskových, okresních, krajských a
celostátních spartakiád. Cvičitelé vylepšovali
své cvičitelské vzdělání na školeních cvičitelů v Lískovci a v sokolovně ve Frýdku-Místku,
které pořádal okresní svaz ČSTV. Cvičitele
Anna a Bohumil Bialkovi se zúčastnili v roce
1955 cvičitelského kursu na Horečkách a v
roce 1972 v Nymburce na cvičitele 1. třídy.
Zdeňka Huserová absolvovala TUTVS-Tyršův ústav pro tělovýchovu a sport v Praze
pro okresní instruktory tělovýchovy.
Ve Pstruží nikdy nebyl problém s nedostatkem mládeže a podle toho se také hodnotila činnost tělovýchovné organizace a
zpětně se dostávaly příspěvky od okresního
svazu, které sloužily na proplacení pronájmu, úklidu a vytápění sálu při cvičení aj.
Cvičilo se v sále pohostinství. Žactvo tvořili Pavel Hajdušek, Bohuš Macura, Pavel
Kovařík, Bedřich Zatloukal, Milan Zatloukal,
Miroslav Foldyna, Václav Běčák, Stanislav
Běčák, Anna Bialková, Květa Bialková,
Štěpánka Šprlová, Olga Hajdušková, Marie Vašutová, Slavomíra Spielová, Jarmila
Závodná, Drahomíra Závodná a jejich cvičitele od roku 1948 Huser Karel, Huserová
Zdeňka, Milan Káňa a od roku 1955 Bialek
Bohuš. Z dospělých chodili cvičit Bohuš Bialek, Zdeňka Huserová, Františka Matulová,
Karel Huser, Ota Kvapil, František Bialek
ml., Ladislav Káňa, Jaroslav Myslikovjan,

Zdeněk Štefek, Ladislav Myslikovjan, Josef
Bialek ml.
Spartakiády 1955 se zúčastnili Bialek
Josef ml., Bialková Květoslava, Fasorová
Ludmila, Hajdušková Olga, Kvapil Oto, Myslikovjan Ladislav, Štefek Zdeněk, Šprlová
Štěpánka.
Spartakiády 1960 se zúčastnili Běčáková
Stanislava, Bialková Květoslava, Fasorová
Ludmila, Myslikovjan Ladislav, Štefek Zdeněk, Tichá Marie, Závodná Drahomíra, Myslikovjanová L.
Spartakiády 1965 se zúčastnili Běčák
Václav, Běčák Stanislav ml., Bialková Anna,
Bialek Bohumil, Bialek František, Huserová
Zdeňka, Matulová Františka, Magnusková
Helena, Závodná Jarmila.
Mimo účast na těchto spartakiádách docílili členové TJ Sokol Pstruží i některých
pozoruhodných výsledků ve vrcholných
soutěžích. Zdeněk Matula si odnesl z Dukelských závodů v r. 1956 v kategorii jinochů
15-16 let první krajskou cenu ve střelbě,
vrhu granátem a běhu s překážkami. V důsledku toho se zúčastnil za okres Místek i
celostátních závodů v Teplicích nad Bečvou,
kde se umístil na 7. místě z 20 okresů. Květoslava Bialková, provd. Štefánková se zúčastnila v roce 1958 Sokolovského závodu
branné zdatnosti v přeboru kraje Olomouc
v kategorii hlídek – ženy od 19 let a umístila
se na prvním místě. Okresní výbor československého svazu tělesné výchovy v Olomouci udělil titul okresní přebornice Juniorek
Bialkové Květoslavě, za 1. místo v běhu na
lyžích na 5 km. Svaz pro spolupráci s armádou udělil diplom Květě Bialkové za 6. místo
v přeboru republiky v rámci Sokolovského
závodu branné zdatnosti v roce 1958 v kategorii hlídky žen 19 let a starší.
Ve snaze vylepšit podmínky pro provádění základní tělesné výchovy byly učiněny vážné pokusy postavit tělocvičnu v akci
„Z“, a to buďto v Dubině, před školou nebo
jako přístavbu školy. Přípravy pokročily tak
daleko, že byly vypracovány stavební plány
a byla podána žádost na ONV. Jednou z
podmínek bylo zajištění odpracování 12 tisíc
brigádnických hodin zdarma. Toto bylo možno zajistit jen za pomoci všech složek v obci
a tyto byly o tuto pomoc požádány. Bohužel
tento úkol se nepodařilo zajistit pro nepochopení některých složek a žádost musela
být vzata z pořadu jednání. Poslední vážný
pokus postavit tělocvičnu byl učiněn v roce
1967. Zároveň s tělocvičnou byla plánována
výstavba školky. Při předběžném zpracování
plánů a rozpočtu se zjistilo, že stavba by si
vyžádala náklad nejméně jednoho milionu
korun. Naděje na získání tak velkého objektu
se jevila neúnosnou.

Černobílý ples na Pstruží
V pátek 20. února se konal 6. školní ples, tentokrát v černobílém provedení. K tanci a poslechu nám hrála kapela Take Five. Tombola byla bohatá,
gratulujeme výhercům první ceny a přejeme krásný let balonem nad hradem
Hukvaldy, popř. jinými místy, kam je vítr zavane. A jaké jsme měli zpestření?
Své umění nám hned na začátku plesu předvedli Lukáš Gustin a Veronika
Svobodová, kteří nám zatančili jive. Poučili jsme se, vzali jsme si příklad a
pak nám šel tanec pěkně od podlahy… Hlavním číslem večera byl ochotnický
soubor Pstružánek, který opět nezklamal. Mockrát děkujeme!!!
Touto cestu bychom rádi poděkovali všem rodičům, kteří nás podpořili finančními dary.
Děkujeme těmto sponzorům:
Obecní úřad Pstruží, Comenius, Krásno, STK u Hypernovy, Manželé Jurokovi, Bandi, Giff Arena, Caffé Koloseum, Manželé Tylečkovi, Poctivé pečení,
Menini Wood, Rest-gril U Janka, Ramaz, Pneuservis Poloch, Elektro Victoria,
Victoria Pavel Svoboda, Optika Daniela, Manželé Šiškovi, Manželé Stískalovi, Manželé Kučerovi, Paní Urbanová, Markéta Krestová, Radka Venglářová,
Radomír Čepan, Manželé Raškovi, Manželé Běčákovi,Manželé Kamarytovi,
Manželé Suarezovi, Fitsun, Saily Burger, Lékárna Centrum, Renáta Bončková, Autodoprava Čeladná
D. Kopecký, Lenka KolaStatistika obyvatel k 1. 1. 2015
říková, Paní Hlavenková,
Celkem – 939, starší 15 let – 796
Václav Šuta, Cukrárna
Muži celkem 471, starší 15 let 392
Pstruží.
Ženy celkem 468, starší 15 let 404

1965-1980
Cvičilo se nadále v sále hostince u Plucnarů. Po odstěhování rodiny Matulových asi
1965 ze školy byla zřízena tělocvična ve škole v přízemí vpravo. Tam ještě přibyla k nářadí kladina, švédská bedna, žebřiny. V roce
1971-72 se tělocvična přemístila do větší vedlejší třídy v přízemí vlevo, kde byla upravena chránicími sítěmi do oken pro míčové hry,
košíková, volejbal, fotbal. Tyto úpravy provedli
členové TJ svépomocí pod vedením předsedy pana Karla Husera. Byla tam vybudována
také nářaďovna. V roce 1978 byla tělocvična
z důvodu nedostatku prostor k vyučování ve
Frýdlantě n. O. zrušena a byly zde každodenně autobusem dováženy dětí z Frýdlantu n. O.
k vyučování. Tímto rozhodnutím byla činnost
ZRTV silně narušena. Cvičenci dojížděli do
okolních vesnic, kde již měli vybudované tělocvičny: Frýdlant n. O, Čeladná, Kunčice p.
O . Ke cvičení užívali dokonce zasedací síň
dnešního obecního úřadu.
Po vybudování sportovišť v Dubině (dvě volejbalová antuková hřiště, fotbalové hřiště, doskočiště a klubovna) v roce 1972 se v letních
měsících chodilo sportovat v lehko-atletickém
duchu do Dubiny. K dispozici byly oštěp, disk,
medicinbal, krikeťáky a granáty. Na závěr následovalo fotbalové utkání.
I ve fotbalu bylo sehráno několik přátelských utkání s Čeladnou, Novou Vsí (hrálo se
za řekou Čeladnicí) a se Lhotkou. Toto utkání se sehrálo na novém zatravněném hřišti v
Metylovicích. Ti nejlepší fotbalisté ze Pstruží
hráli za okolní kluby Frýdlant n. O. a Čeladnou. Od těch nejstarších to byli Huser Karel,
Pajurek Ladislav, Běčák Ladislav, Zatloukal
Bedřich, Macura Petr, Huser Ivan, Běčák Pavel, Štěrba Ladislav.
Cvičení žáků po roce 1960 vedl ředitel školy Josef Skuplík, Bohuš Bialek, Václav Běčák,
Bedřich Zatloukal a později Vlastimil Fukala.
Vlastimil Fukala rozšířil cvičení o nácvik sebeobrany a o cvičení s činkami. Družstvo žáků
tvořili Zdeněk Huser, Jindřich Kurečka, Běčák
Jaromír, Karel Pavlorek, Jan Marcaník, Ivan
Huser, Milan Dias a jiní. Cvičily žákyně Marie
Kotková-Šigutová, Dagmara Kotková, Vítězslava Kotková-Marcaníková, Jindřiška Kotková, Dana a Lenka Bialkové, pod vedením Anny
Bialkové. Tato děvčata nejenže podávala kvalitní výkon při cvičení prostných a na nářadí
(kladina a bradla), ale v roce 1974 pod vedením paní Anny Bialkové vytvořila družstvo pro
nácvik jazzgymnastiky. Působivé provedení
skladeb, za doprovodu moderní hudby, ozdobilo i oživilo mnoho veřejných cvičení, akademií a plesů nejen ve Pstruží, ale též v okolních
obcích Frýdlantě n. O., Frýdku-Místku, Metylovicích, Dobré a dokonce v Třinci při příležitosti
otevření nové sportovní haly.

Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční akci!

VELIKONOČNÍ DÍLNA
27.3.2015 od 16. hodin
Tělocvična ZŠ a MŠ Pstruží
výroba velikonoční výzdoby a pomlázek
malování kraslic a perníčků
velikonoční atmosféra
Pracovní materiál bude částečně k dispozici, přineste
vyfouknutá vejce.

Těšíme se na vás!
Obecní úřad Pstruží, Zš a Mš Pstruží, soc.kult.komise
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Malenovice

Krásné a pohodové prožití
Velikonoc, mnoho příjemných
chvil v rodinném kruhu a
veselý šmigrust přejí všem
spoluobčanům Vladimír
Malarz, starosta obce, a
zzaměstnanci obecního úřadu.

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jaro se nám pomalu, ale jistě blíží. Za dveřmi jsou Velikonoce, doba, kdy se mnoho z nás zastaví a zamyslí nad svým životem a nad tím, jaký by vlastně měl být. Je to období, kdy i nevěřící
lidé často přemýšlí nad smyslem bytí. A proč o tom tady vlastně píšu? Chci poukázat na jeden
případ z naší obce, který mne nemile překvapil.
Jak jistě všichni víte, už několik let spolupracujeme se státním podnikem Lesy ČR na úpravě
našich potoků. Naší společnou snahou je upravit jejich toky tak, aby v době povodní neohrožovaly
zdraví i majetek našich obyvatel. Občas se tak musí upravit koryto potoku nebo jej i posunout.
V tom případě se lesníci dostávají na soukromé pozemky, které musí podle zákona za cenu
stanovenou znaleckým posudkem odkoupit. Téměř všichni lidé pochopili vážnost situace a jsou
ochotni o prodeji jednat a přijmout nabízenou částku za pozemky. Našel se ale jeden (nebudu ho
jmenovat, třeba se po přečtení mých řádků chytne za nos a názor změní), který si začal diktovat
nesplnitelné požadavky. Pokud se s Lesy ČR nedomluví, úprava potoku Sibudov se v té části
konat nebude nebo se nebude realizovat vůbec. A když pak v budoucnu přijde velká voda, ohrozí
široké okolí, zejména níže položené rodinné domy, záplavy. Potíž je bohužel v tom, že onen člověk u potoka nebydlí, tudíž se ho to jakoby netýká. To, že ale svým jednáním může ublížit ostatním, je mu asi jedno. Není v mé moci ho k serióznímu jednání donutit. To může udělat jen on sám.
Daleko příjemnějším tématem je naše investiční akce, která se nám rozběhla koncem února. Začali
jsme kácet lesní porost na pozemcích pod kostelem sv. Ignáce. Chceme, aby nám Borová nezarůstala vysokými stromy a aby byla celá lokalita zpřístupněna lidem. Takže po vykácení vysokých stromů
si necháme zpracovat projekt na úpravu kopce. Počítáme s výsadbou zeleně tak, aby naše památka,
kostel sv. Ignáce, co nejvíce vynikl. Osobně bych si přál tam mít i vyhlídku s lavičkami a samozřejmě
i upravené chodníky. Moc bych si přál, aby tam vzniklo místo pro pěkné procházky i zastavení se.
Milí spoluobčané, přeji vám krásné první jarní dny.
Vladimír Malarz, starosta

Děti a senioři jezdí zdarma, víte to?
Už od začátku roku 2015 mohou jezdit žáci,
studenti a také senioři zdarma v autobusech
MHD do Frýdlantu nad Ostravicí a zpátky. Vedení Malenovic k tomu kroku přistoupilo, protože si uvědomuje, že v obci není škola. Proto
chce ulehčit aspoň trochu rodinám dětí i studentů, kteří za vzděláním musí dojíždět. Rovněž
tak hodlá pomoci i starším lidem. Mnozí jezdí
do města pravidelně k lékaři a na nákupy. A jak

to s využíváním dopravy zdarma nyní vypadá?
„Zatím si přišli nechat proplatit jízdné rodiče
dvaceti dětí. Seniorů dorazilo kolem dvanácti. Možná se to někomu může zdát málo, ale
my jsme spokojeni. Navíc uvažujeme o dalším
vylepšení,“ naznačil starosta Vladimír Malarz.
Má na mysli to, že na březnovém zasedání
zastupitelů předloží nový návrh. Podle něj by
si senioři mohli nechat proplácet i jednotlivé

jízdenky. Je to z toho důvodu, aby si někteří
nekupovali drahé měsíční jízdné, přičemž jezdí
do města třeba jen dvakrát do měsíce. „V praxi
by to pak vypadalo tak, že jednou měsíčně by
si důchodci přišli na obec pro peníze za jízdné.
Uvidím, jak se k tomu postaví ostatní zastupitelé,“ je přesvědčen starosta. Vyzval, že nabídka
na cestování pro děti, studenty a seniory zdarma stále trvá.

Vyplňte anketu, ovlivníte tím svou budoucnost

V tomto roce vznikne nový Strategický plán
rozvoje obce Malenovice. Stanoví základní rozvojové směry a tendence obce v následujících
letech, přesněji, do čeho by měly být prioritně
investovány veřejné finanční prostředky a úsilí
vedení obce. A právě proto do všech domác-

ností dorazily minulý měsíc anketní listy. Slouží
k tomu, aby se všichni lidé mohli vyjádřit, kudy
chtějí, aby Malenovice v budoucnu kráčely.
„Obracím se na všechny naše obyvatele.
Věnujte anketě svou pozornost. Jedině tak se
totiž můžete aktivně podílet na tvorbě budoucí

Mariáš Tour přinesl spoustu adrenalinu
Na sklonku roku vyvrcholila MARIÁŠ TOUR
2014 šestým turnajem, který proběhl v Malenovicích. Boje byly líté, ale férové. Vítězem se stal
Theodor Reinhold, na druhém místě se umístil
Miroslav Šálek a třetí místo obsadil Radim Žižka.
Domácí borce zachránil svým výkonem Da-

vid Kratochvíl, který se umístil na čtvrtém místě. Celkovým vítězem MARIÁŠ TOUR 2014 se
stal Petr Tomáš, druhé místo obsadil pan Ruda
Schindler a na třetím místě se umístil Radim
Žižka. Na další adrenalinové zážitky u mariáše
v roce 2015 se těší pořadatelé. Miroslav Sajdl

Hasiči si na večírku užili spousty zábavy
Na Hasičském večírku v Hospodě Pod Borovou se sešli členové místního hasičského sboru v sobotu 7. února. I když vzhledem k řádící
chřipce nebyla kapacita sálu naplněna, všichni
přítomní se skvěle bavili, plesali.
Jak už se stalo tradicí, nechybělo taneční
předtančení Hasičanu. Tentokrát se vystou-

pení neslo v rytmu polky Škoda lásky a písně
z Hříšného tance Trot The Fox. K tanci i poslechu hrála skupina KRAKATIT. „Také letos
byla bohatá tombola, za kterou děkujeme všem
sponzorům a dárcům. A jestliže jste nic nevyhráli, tak snad za rok se to povede,“ doplňují
s úsměvem hasiči.

koncepce rozvoje naší obce. Slibuji, že obec
maximálně zúročí všechna takto získaná data
a výstupy,“ řekl starosta Vladimír Malarz.
Anketní lístky mohou lidé vyplňovat už jen
do 16. března. V průběhu května budou zveřejněny výsledky.

krátce z obce
Zastupitelé se opět sejdou
Již v pořadí 3. zasedání zastupitelstva
obce Malenovice se bude konat ve čtvrtek 26.
března od 18 hodin v Obecním domě. Připomínáme, že jednání je veřejné.
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.

Děti, přijďte si zasportovat
Obecní úřad Malenovice pořádá pro místní kluky a holky do 15 let TURNAJ V BADMINTONU.
Bude se konat v pátek 6. března od 8.45 hodin
v hale u fotbalového hřiště ve Frýdlantu nad Ostravicí. Vezměte si s sebou vhodnou obuv. Občerstvení je zajištěno. Další akcí obce pro všechny
místní děti do 15 let je TURNAJ V BOWLINGU,
který proběhne rovněž v pátek 6. března od 15 do
18 hodin v hotelu Rajská bouda (zápis účastníků
bude do 14.45 hod.). Občerstvení je zajištěno.

jubilea
V měsíci březnu oslaví jubileum:
paní Taťjána Zyková – 70 let
pan Jiří Karásek – 70 let
paní Alena Přikrylová – 60 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.
(Milí občané, pokud si nepřejete zveřejnit životní
jubileum svého blízkého, nahlaste to prosím na
našem obecním úřadě. Děkujeme za pochopení.)

rozloučili jsme se

Zbavte se nepotřebných věcí a pomozte potřebným

V sobotu 28. března od 14.30 hod
Zveme celou rodinu, přijďte si vyrobit
pěkné velikonoční dekorace. Zajištěn je
materiál, pomůcky, malé občerstvení. Pro
děti jsme připravili dětskou dílničku. Těšit
se můžete také na malý velikonoční
jarmark.

Máte doma oblečení, obuv, ložní prádlo či
hračky, které už nepotřebujete? Jsou věci ještě
v přijatelném stavu? A chcete pomoci lidem, kteří
se z nějakého důvodu ocitli v nouzi? Pokud jste
na všechny otázky odpověděli ano, tak vězte, že
už i v Malenovicích funguje kontejner na ošacení.
Najdete ho kousek od veřejného prostranství, u
potoka vedle kontejnerů na tříděný odpad.
Kontejner provozuje společnost Eco Textil ve
spolupráci s nadací Sova. A co přesně patří do
sběrného kontejneru? Především čistý a suchý

textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony,
závěsy, povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách. Dále spárované (svázané)
boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
„Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno,“ vyzývají organizátoři sbírky.
Co do sběrného kontejneru naopak nepatří, je
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan,
koberce, tašky, netextilní materiály, komunální
odpad nebo elektrospotřebiče.

Prodejte nebo nakupte na naší jarní burze!
Centrum volného času U Rosničky pořádá opět oblíbenou Jarní burzu oblečení, hraček a sportovního vybavení. Konat se bude ve dnech 16. až 20. března. V pondělí a úterý proběhne výkup i
prodej, v další dny už se bude jen prodávat. Otevřeno bude:

pondělí 16. 3. – 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00
úterý 17. 3. – 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 18. 3. – 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 19. 3. – 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 20. 3. – 8.00 – 12.00, 15.00 – 18.00.

S velkým zármutkem vám oznamujeme, že
nás navždy opustila paní Jiřina Drabinová.
Celé její rodině tak vyjadřujeme upřímnou
soustrast. Vladimír Malarz, starosta obce
a pracovníci obecního úřadu

Přijďte na akce
Rosničky
2. 3. - 6. 3. Jarní prázdniny v Rosničce
celodenní program pro děti
3. 3. od 8.30 Bezplatný vzdělávací kurz
podmínky ziskovosti podnikání.
10. 3. od 15.30 Kurz šití pro děti
turecké malování na vodní hladině – Ebru
17. 3. od 8.30 Bezplatný vzdělávací kurz
kurz finanční gramotnosti
14. 3. od 9.00 Kurz homeopatie
16. 3. - 20. 3. Jarní burza
dětské oblečení, sportovní potřeby a hračky.
21. 3. Tradiční výlet pro děti s Vítkem Šošolíkem
21. 3. od 9.00 Víkendový kurz Patchworku
nejen na téma Velikonoce.
22. 3. od 16.00 Interaktivní pohádka
O pejskovi a kočičce.
28. 3. od 14.30 Velikonoční dílna
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Lhotka + Malenovice
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou nejkratší měsíc letošního roku, který nám přinesl celkem slušnou sněhovou
nadílku, kterou si užily nejen děti, ale také milovníci zimních sportů. Myslím, že jsme se únorovými
rozmary počasí, kdy jednou napadlo větší množství sněhu, pak přišla obleva a ledovka následovaná sněžením, kdy velký vítr tvořil závěje, vyrovnali celkem dobře. Poděkování patří panu Milanu Kladivovi, který se staral o průjezdnost našich komunikací, za jeho trpělivost vůči občanům,
kterým nemohl vyhovět vždy tak, jak by si to představovali. Vzhledem k tomu, že komunikace
v obci jsou úzké, hlavně ve starší zástavbě lemované ploty zasahujícími až těsně ke krajnici, a
kvůli odstaveným automobilům podél komunikací, je odhrnování sněhu zvlášť obtížné a vyžaduje
velkou opatrnost, aby nedošlo ke škodám na majetku občanů. Proto bych chtěl upozornit majitele
těchto vozidel, aby si zřídili parkovací místa na svých pozemcích a umožnili tak bezpečný průjezd
nejen technice zajišťující zimní údržbu. Poděkování si zaslouží i pan S. Židek za údržbu chodníků
a posyp komunikací, kdy musel často vyjíždět i mimo pracovní dobu a o víkendech. Během měsíce února pokračovaly práce na výměně zdroje vytápění a zateplení mateřské školy, které jsou
spolufinancované z Operačního programu Životního prostředí. Byly ukončeny práce na zateplení
střechy a stropů ve sklepě. V současné době se dokončuje rekonstrukce vnitřních rozvodů topení
a probíhá zkušební provoz tepelného čerpadla. Teď už záleží jen na počasí, aby mohlo být zrealizováno zateplení obvodového pláště budovy a mohla být tato akce ukončena v požadovaném
termínu. Ve středu 11. března bych vás chtěl pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
kde bude hlavním bodem schválení rozpočtu na rok 2015. Během měsíce března bychom chtěli
zahájit výběrové řízení na výstavbu chodníku od školky k p. Mičulkovi. Věříme, že se nám ještě
v letošním roce podaří zajistit dostatek financi, abychom mohli tuto dlouho plánovanou a občany
očekávanou akci uskutečnit a přispět tak ke zvýšení bezpečnosti na této krajské komunikaci.
Zdeněk Kubala, starosta

Územní plán obce Lhotka
V únoru bylo na úřední desce veřejnou vyhláškou oznámeno zahájení projednání Návrhu
zadání Územního plánu Lhotka. Do 19. března
může každý u pořizovatele (Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a
stavebního řádu) uplatnit písemné připomínky.
Návrh zadání Územního plánu Lhotky je zpří-

stupněn elektronicky na internetových stránkách obce: www.obec-lhotka.eu pod odkazem
Územní plán. S případnými dotazy ohledně pořizování Územního plánu se obracejte na místostarostu p. Urbiše, který byl zastupitelstvem
obce pověřen jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem. Zdeněk Kubala, starosta

Divadelní představení ve Lhotce
Kulturní výbor při obecním úřadě vás zve v pátek 6. března v 19 hodin 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 den, sesta-

Poznejte kouzlo patchworku
a techniky Ebru
Srdečně zveme všechny kreativní ženy na
seznámení se s technikou patchworku i rozšíření si již získaných znalostí. Kreativní patchworkovská dílna se bude konat v sobotu 21.
března od 9 do 16 hodin v Rosničce.
Lektorka Sylva Holáňová je přichystaná se
vám věnovat individuálně a můžete si ušít cokoliv s Velikonoční tématikou, ale také ubrus,
hračku, peněženku či třeba závěs. Kurz je ur-

čen pro úplné začátečníky i pro zkušené švadlenky. Přijďte k nám příjemně strávit sobotu a
naučit se vyrobit si něco krásného pro radost.
Lektorka Sylva vede také kurz šití pro děti. Pořádá tak v úterý 10. března od 15.30 kurz tureckého malování na vodní hladině – technika EBRU,
kdy si každé dítě může vytvořit svou jedinečnou
látku. Přijít může každý, vítáme i dospělé. Více informací o technice na http://www.ebru.cz/.

va 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. Vstupné dobrovolné.

Hromadné očkování psů proti vzteklině

Na základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném znění je majitel psa povinen mít psa naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění
splnění této povinnosti proběhne hromadné
očkování proti vzteklině v sobotu 11. dubna od 10.00 do 10.25 hodin před obecním
úřadem. Vakcinace se týká psů starších tří

měsíců. S ohledem na novelizaci zákona
se prodlužuje účinnost vakcíny na dva roky.
Každý chovatel je povinný při vakcinaci zajistit odbornému personálu potřebnou pomoc.
Vakcinace je plně hrazena chovatelem a poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 230
Kč včetně 21% DPH.

krátce z obce
Nezapomeňte na poplatky
Připomínáme, že splatnost poplatků za psy
končí již 31. března. Poplatky za svoz odpadu
je třeba zaplatit do konce května.
Svoz odpadů
Termíny svozu komun. odpadů: út 17. 3. a 31. 3.

jubilea
Jubilea spoluobčanů v měsíci březnu:
Štefková Ludmila 75 let
Španihel Jaroslav 70 let
Spálová Lea 60 let
Oslavencům přejeme hodně štěstí,
elánu a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinou pohodu.

rozloučili jsme se
Dne 12. 2. 2015 zemřel třetí
nejstarší občan Lhotky ve věku 90 let
pan Zdeněk Cvíček.
Rodině a pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání zastupitelstva obce se
koná ve středu 11. března od 19 hodin v sále
Obecního domu. Hlavním bodem bude schválení rozpočtu obce na rok 2015. Program zasedání je vyvěšený na úřední desce obecního úřadu.

Sbírka Diakonie Broumov

Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látky (minimálně 1 m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené, vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky, obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní, peří,

Dětský karneval inspirovaný Valentýnem

Malenovice

Březen 2015

Poslední akcí letošní lhotecké plesové sezony byl dětský karneval, který proběhl 15. února, poprvé v neděli. Letos jsme se při přípravě
karnevalu nechaly volně inspirovat svátkem
zamilovaných a zaměřily jsme se při přípravě
soutěží na pohádkové dvojice.
Na všechny účastníky čekaly jako každoročně soutěže, tanec, tombola, neodolatelné sladké rakvičky a jiné dobroty. Zvlášť soutěžily menší děti, které třeba loupaly a shazovaly perníčky
z perníkové chaloupky, vyráběly srdíčko pro
Manku (nebo mamku?) nebo navlékaly korále,
které poztrácela Zlatovláska. Za splnění všech
disciplín získaly sladkou odměnu. Starší děti
byly rozděleny do čtyř družstev, které se utkaly
při čtyřech soutěžích – např. hledání pohádkových dvojic, či zametání podlahy pejskem (plyšovým). I školáci soutěžili s velkým zápalem, a
tak byli proto nakonec odměněni úplně všichni,
kteří se do soutěžení zapojili. Vyvrcholením programu byla bohatá tombola, ze které si snad
každý odnesl nějakou tu pěknou cenu.
Letošního karnevalu se zúčastnilo na šedesát
dětí, od miminek až po velké školáky, takže sál
Obecního domu opět praskal ve švech. Asi tedy
téměř nikomu nevadilo, že se karneval přesunul
až na nedělní odpoledne. Možná tak vznikla
nová tradice. Většina dětí přišla v krásných maskách, na parketu to spolu roztáčely víly, princezny, berušky, baletky, čarodějnice a mezi nimi
pobíhali poldové, kovbojové, strašidla a další.
Věříme, že se dětem letošní karneval líbil,
užily si spoustu zábavy a budou na něj rády
vzpomínat. Děkujeme také všem sponzorům.

péřové přikrývky a polštáře, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy
Sbírka se uskuteční ve dnech 23. 3. až 3. 4.
v pracovní době obecního úřadu.
Věci přineste zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem.

Ples byl opět na jedničku
Lhotka se vrátila o 70–80 let zpět v čase.
Je třeba ale upřesnit, že jen dočasně na dobu
konání maškarního plesu pořádaného Klubem
žen a Sokolem pod názvem – Gangsterský
ples, 20. a 30. léta. Ačkoliv do sálu Obecního
domu dorazily desítky sveřepě vyhlížejících
mužů, kteří by se neztratili v Chicagu v době,
kdy tam vládl Al Capone, nebyli na plese žádní
mrtví ani „mrtví“. Ples proběhl v pohodě a výtečné náladě. Na přítomných dámách bylo vidět, že jim tentokrát pořadatelé kápli do noty.
Ona přece jenom móda tehdejší doby byla
elegantní, výrazná a velmi ženská. Dlouhé
rukavičky, účesy s vlnami, výrazná bižuterie,
dlouhé cigaretové špičky, šaty ke kolenům i
ke kotníkům. Ples zahájil Capo di tutti CAPI
– předseda Sokola Jiří Závodný. Upozornil na
bezpečnostní pravidla při zacházení se „zbraněmi“ (plastovými) a popřál příjemnou zábavu.
Jeho přání se naplnilo vrchovatě. A o to se
zasloužila i kapela Karavana svými písničkami, kterými už od začátku vtáhla návštěvníky
plesu na taneční parket. Maškarní plesy mají
ve Lhotce už desetiletou historii. Z první akce,
plesu v duchu pravěku, která tuto tradici odstartovala, bylo možné shlédnout i video. A
byl to pro mnohé, tehdejší účastníky, zajímavý

návrat do roku 2004. Akce se stále vylepšuje.
Ty, kteří nepřijdou v masce, jde snad spočítat
na prstech jedné ruky. A bylo vidět, že všichni si dali práci s přípravou a věnovali účasti
na plesu patřičnou pozornost. Což se v plné
míře týká očekávaného „zlatého hřebu“ těchto plesů – tanečního vystoupení připraveného
v duchu vyhlášeného tématu. Třináct tanečnic
a tanečníků v perfektních kostýmech předvedlo
scénku a několik tanečních kreací v dobovém
rytmu. Potlesk po skončení byl bouřlivý a bylo
to naprosto zasloužené a po zkušenostech
z minulých let i očekávané. Skupina pod vedením Ivany Fulnekové dokáže vždy připravit pro
návštěvníky plesu výbornou podívanou. Jen
chvíli mohli diváci vstřebávat dojmy z povedeného vystoupení a už se přiblížil další očekávaný bod plesu – tombola. Probíhala tak, jak to
bývá. Někdo vyhrál víckrát, někdo ani jednou.
Ale to vůbec nemohlo ovlivnit další zábavu a tanec. Ke spokojenosti návštěvníků plesu přispěl
také jídlem a pitím obsluhující personál vedený
Vladimírem Slípkem. Nejvytrvalejší pokračovali
v zábavě až do ranních hodin. A už teď možná
někoho napadne, jaké bude asi příští rok téma?
To se ještě neví, ale určitě to bude zase výborný ples.

Porovnání odpadů
za rok 2013 a 2014
Začátkem roku máme povinnost zaslat statistiku o produkovaných odpadech na území
obcí. Z této statistiky pár údajů pro srovnání – r.
2012, 2013 a 2014 v tunách.
Komodita
2012
2013
2014
Papír – lepenka
6,06
6,09
7,69
Sklo
11,61
12,36
12,13
Plasty
12,66
12,80
13,17
Kovy
16,26
15,14
24,78
Komunální odpad 124,48 137,05 132,85
Objemný odpad
10,72
9,80
7,74

Proměny kaple Navštívení Panny Marie z roku 1844 v čase
Kaple byla vystavěna z darů v roce 1844.
V roce 1933 se z důvodu špatného stavu vížky započalo s přestavbou a v roce 1934 byla

vysvěcená kaple nová. Poslední rekonstrukce kaple proběhla v roce 2011, kdy proběhla výměna střešní krytiny, ošetření a oprava

dřevěných části krovů, oprava omítky, nátěr
omítky, oprava soklu a říms, výměna dešťových svodů.
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Metylovice mají návrh rozpočtu na letošní rok
Oprava cest, výstavba chodníků, demolice
bývalé školy, to a ještě více se bude dít v tomto
roce v Metylovicích. Obec má schválený návrh
rozpočtu na tento rok.
Zastupitelé Metylovic schválili návrh obecního rozpočtu na rok 2015. Je ve výši 22 334 600
korun, přičemž výdaje činí 29 882 600 korun,
rozdíl bude pokryt z počátečního zůstatku k 1.
lednu 2015.

Nejvýznamnější položku rozpočtu tvoří
částka přes 4,6 milionu korun, která poputuje
na úhradu faktur z výstavby školy. 3,9 milionu
bude stát demolice staré školní budovy. Obec
dále plánuje mimo jiné opravy silnic, výstavbu
chodníku od obecního úřadu k základní škole.
Uvolní i příspěvek občanům na výměnu kotlů
v rámci „Kotlíkové dotace“, zaplatí projektovou
dokumentaci na výstavbu cyklostezky, zakou-

pí čelní šípovou radlici a sypač vozovky na
Multicar či prodlouží vodovod. Z rozpočtu pak
půjdou samozřejmě peníze na místní spolky a
organizace. Obec nechá také opravit osvětlení
v parčíku (starý hřbitov). Celkové náklady na
investiční akce tak činí cca 13,1 milionu korun.
Z obecní kasy také putují peníze na provoz
školy, příspěvek domovu pro seniory, na kulturu, Klub důchodců či svozy odpadů.

Metylovice

Naše základní škola
přivítala budoucí prvňáčky

Přivítali jsme nové občánky Metylovic
stavil starostovi Lukáši Halatovi nové občánky.
Jsou to: Gabriela Farná, Nikola Bílková, Marie
Hrazdilová, Sofie Náplavová, Jakub Kopčák,
Otakar Kulhánek, Štěpán Onderek, Adam Kopera, Lisa Mia Semsch, Antonín Kubala, Václav Kubala, Michael Pavič, Liliana Němcová,
Marek Štencel a Samuel Bílek. V roce 2014 se
tedy narodilo 5 děvčátek a 10 chlapců.
Po tomto představení dětí i jejich rodičů promluvil starosta obce o výchově dětí v rodině.
„Narození dítěte, to je především radost a velká
zodpovědnost za správnou výchovu již od nejút-

lejšího věku. Dítě nás vnímá, pozoruje, cítí vztahy
v rodině. Vychovávejte své děti k lásce a úctě nejen k vám, ale i ke společnosti a naší obci. Pěstujte v nich hodnoty, jež vybudovali již naši předkové. Ať z každého z těchto dětí vyroste zdravý
a čestný člověk,“ přál všem přítomným starosta.
Závěr slavnosti patřil rodičům. Po podpisu do
pamětní knihy obdrželi od obecního úřadu pohádkovou knížku a maminka kytičku. Seniorky napletly
papučky a ponožky pro miminka a na slavnosti je
předaly rodičům. Nakonec bylo velké focení. Toho
se ujal fotograf Tomáš Rabas. Marie Herotová

Astrofyzika zaujala posluchače v Metylovicích

Nezapomeňte na
vakcinaci psů

Pěkné první únorové odpoledne lákalo k procházkám, ale rodiče občánků narozených v roce
2014 zamířili s dětmi na jejich slavnost. Uvítání
nových občánků se konalo v kinosále sokolovny
v Metylovicích. Obecní úřad se postaral o nazdobené stoly s občerstvením. Cukroví bylo doplněno minerálkou, kterou dodal pan Milan Hajdušek.
Začátek slavnosti patřil dětem ze základní
školy Metylovice. Pod vedením učitelky Táni
Liberdové přednesly pěkné básničky a zahrály
a zazpívaly při kytaře.
Pak místostarosta Radomír Kulhánek před-

TJ Sokol Metylovice pořádal v sobotu 21.
února v kinosále Sokolovny neobvyklou přednášku pod názvem Něco o astrofyzice. Bezmála 70 posluchačů bylo 21. února zvědavo na
vystoupení mladého člena místního Sokola a
absolventa Slezské university v Opavě Jaroslava Vrby. Ten se zhruba v hodinovém vystoupení pokusil i za pomocí prezentace a grafických
animací seznámit obecenstvo s nejzajímavějšími poznatky o základních astrofyzikálních jevech jako třeba o časoprostoru, Einsteinových
teoriích či obecně o vzniku vesmíru apod.
Jádrem poutavé přednášky byl především
vývoj vzniku hvězd, ale také problematika jejich
koncových stádií jako jsou například černé díry.
V další části pohovořil o aktuálních problémech nynější fyziky (temná hmota, temná energie), jejich možných východiscích a také o tom,
čím se vlastně zaobírají astrofyzikové v České

republice. Poutavě seznámil publikum se svým
vědeckým výzkumem, při kterém spolupracuje
se zahraničními univerzitami v západní Evropě
a Kanadě.
Poté následovala půlhodinová diskuse, kde
byly zodpovězeny zvědavé dotazy posluchačů.
Pro laika bylo až překvapivé, jak se dá porozumět tak složitému oboru, jakým astrofyzika
bezesporu je. Zdařilá akce byla odměněna potleskem.
M. Hajdušek

Děti si maškarní bál pořádně užily

Dětský maškarní bál se konal v metylovské Sokolovně 7. února. Děti si užily rej v maskách. Líbil se
jim program, soutěže a samozřejmě tombola.
Foto: Robert Mročka

Nové oplocení ochrání řidiče i zvířata
Úsek rychlostní komunikace I/56 směřující z Frýdku-Místku do Frýdlantu n. Ostravicí
v lokalitě pod Čupkem býval častým místem
dopravních nehod. Způsobovala je zvěř, která
často přebíhala přes cestu. Poslední roky se
počet těchto střetů snížil, přesto ale situace
v dané lokalitě není ideální.
„Po dohodě s Mysliveckým sdružením Metylovice jsem proto požádal Ředitelství silnic a
dálnic, aby pokračovalo ve výstavbě svodidel,
a to až k mimoúrovňové křižovatce u Frýdlantu.
Tím by byla celá strana od Hodoňovic po Frýdlant osázena svodidly,“ uvedl starosta Metylovic Lukáš Halata. Následná odpověď Ředitelství silnic a dálnic ČR jej potěšila. „Napsali mi,
že v současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro výstavbu oplocení. Poté

ŘSD vypíše veřejnou zakázku na zhotovitele
výstavby,“ pokračoval starosta. Upřesnil, že
oplocení je navrženo z ocelového vysokopevnostního pletiva s ocelovými sloupky ve výšce
dvou metrů. V místech, kde jsou hospodářské
sjezdy na pozemky nebo na účelové komunikace, jsou navržena vrata.
Nové pletivo kvitují rovněž myslivci. „Největší počet přejeté zvěře evidujeme v místech pod Čupkem, kde jsou odpočívadla.
Takže pokud by oplocení začínalo už tam,
bylo by to velice dobré,“ nastínil jednatel
Mysliveckého sdružení Metylovice Radim
Venháč. Také on potvrdil, že se počet přejeté
zvěře rok do roku snižuje. Přesto například
v roce 2013 srazili řidiči v této lokalitě na 15
kusů spárkaté zvěře a tři zajíce.

Vlastníte pejska? Tak to nezapomeňte, že na
základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném znění
jste povinni mít svého čtyřnohého mazlíčka naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění
této povinnosti proběhne hromadné očkování proti vzteklině v obci Metylovice v sobotu 11. dubna
2015, a to na následujících svodových místech:
Dolní konec - 8.45 – 9.00 hod.
Za Obecníkem – 9.05 – 9.25 hod.
U Sosny – 9.30 – 9.45 hod.
Vakcinace se týká psů starších tří měsíců.
S ohledem na novelizaci zákona se prodlužuje
účinnost vakcíny na dva roky. Každý chovatel
je povinen při vakcinaci zajistit odbornému personálu potřebnou pomoc. Vakcinace je plně
hrazena chovatelem a poplatek za naočkování
jednoho zvířete činí 230 Kč, včetně 21 % DPH.

Katastrální mapa přejde
do digitální podoby
Také Metylovice se již brzy dočkají zanesení katastrální mapy do digitální podoby.
Jedná se o náročný proces, kterému předchází spousta jednání i konzultací. „Dojde tak
zákonitě k mnoha změnám. Některé pozemky
v obci například již nemají majitele, jiná místa
mohou být sporná. Pokud vás tedy tato problematika zajímá, můžete se dostavit k námitkovému řízení,“ vyzval starosta Lukáš Halata.
Tato řízení se budou konat na obci i v kanceláři
Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek na ulici
T. G. Masaryka 453 u vedoucího oddělení aktualizace Pavla Kazdy.
Termíny:
7. 4. Út 8 – 15 hod. – katastrální pracoviště
8. 4. St 12 – 17 hod. – obecní úřad
9. 4. Čt 8 – 15 hod. – katastrální pracoviště
10. 4. Pá 8 – 12 hod. – katastrální pracoviště
13. 4. Po 8 – 12 hod. – obecní úřad
14. 4. Út 8 – 15 hod. – katastrální pracoviště
15. 4. St 12 – 17 hod. – obecní úřad
16. 4. Čt 8 – 15 hod. – katastrální pracoviště
17. 4. Pá 8 – 12 hod. – katastrální pracoviště
20. 4. Po 8 – 12 hod. – obecní úřad
K 31. 12. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 121 katastrálních územích,
což je 84,9 % z jejich celkového počtu 13 099.
Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou.

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ
FOTBALISTŮ METYLOVIC
SO 7. 3. v 14:00 Frýdlant dorost
(umělá tráva ve Frýdlantě)
NE 15. 3. v 8:30 Vojkovice
(umělá tráva na Válcovnách)
NE 22. 3. v 10:00 Kunčice p/O
(umělá tráva na Válcovnách)
ÚT 24. 3. v 18:30 Metylovice „B“
(umělá tráva ve Frýdlantě)

Napočítat aspoň do pěti, poznat základní geometrické tvary a barvy, nakreslit postavu. Toto
všechno musely zvládnout děti, které mají od
září nastoupit do Základní školy v Metylovicích.
Zápis se konal ve čtvrtek 5. února. Ukázalo se,
že všichni budoucí prvňáčci připravené úkoly
zvládli velice dobře a mohou se tak těšit do
školních lavic.
„Nakonec se k nám přihlásilo 18 dětí. Z toho
je pět chlapců a třináct dívek. Všechny jsou
moc šikovné,“ chválila ředitelka školy Renata
Spustová. Jediné, co ji trápí, je fakt, že se dlouhodobě zhoršuje výslovnost dětí. „Proto jsme
se rozhodli, že budeme mít u nás v mateřské
školce i ve škole logopedické preventisty. Věřím, že pomohou dětem zvládnout pravidla
správné řeči,“ doplnila ředitelka.
Děti, které se zapsaly do naší školy, se mohou těšit na útulné a novotou vonící zařízení.
Na domáckou atmosféru a rodinné prostředí

malé vesnické školy. Oproti městským školám
je zde velice nízký počet žáků ve třídách. Ty
jsou moderně zařízené, každá má interaktivní
tabuli. Již od 1. třídy zde probíhá výuka anglického jazyka dle učebnic nakladatelství Oxford
University Press, navazující na lekce angličtiny
z mateřské školy. Ve škole je krásná výtvarná a
keramická dílna. Děti mohou navštěvovat řadu
zajímavých kroužků. Nechybí družina a vynikající obědy ve školní jídelně.
A co na svou budoucí školní docházku vlastně říkají samotné děti? Například šestiletá Natálka moc ráda pozná nové kamarády. Těší se
na hodiny výtvarné výchovy, protože moc ráda
kreslí. A také na přestávky a dobré svačiny od
maminky. Její budoucí spolužačka Anežka se
zase už nemůže dočkat, až bude mít novou
aktovku. S nadšením se bude učit číst a i ona
už se nemůže dočkat, až se seznámí se všemi
ostatními dětmi.

Odvoz odpadů v Metylovicích
Obecní úřad Metylovice oznamuje, že odvoz
odpadů v měsíci březnu 2015 je naplánován
na středy 14. a 18.
Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro rok 2015:

Pátek 3. a sobota 4. dubna.
Pátek 1. a sobota 2. května + nebezpečný odpad.
Sběr probíhá v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích a to vždy v pátek od 14 do18
hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Podpořte naše volejbalisty
Hned pět zápasů ve volejbalu se odehraje
v březnu na domácí metylovské půdě v místní
sokolovně. Můžete tak přijít podpořit výkony
juniorek, a to v neděle 8. a 15. března, vždy
od 10 hodin. Sehrají zápasy se soupeřkami

z Palkovic a Ostravy-Poruby. Na ženy se přijďte podívat v sobotu 21. března rovněž v 10
hodin. Odehrají zápas s hráčkami z Raškovic.
Muži budou hrát v sobotu 7. a 28. března od 10
hodin. Svedou bitvu s hráči Kozlovic a Orlové.

Pozor na sníh na střechách!

V průběhu posledních let vás průběžně
informujeme, jak se
zachovat při různých
druzích ohrožení, které
mohou vyústit i v mimořádnou událost. S
ohledem na právě probíhající roční období se
v tomto příspěvku budeme věnovat sněhové
pokrývce, respektive
sněhové kalamitě.
Pro děti a milovníky
zimních sportů je sněhová nadílka již velice
očekávaným zpestřením zimních měsíců. Naopak pro vlastníky nemovitostí, komunikací či chodníků je to období
starostí s odklízením sněhu. Někdy ve zprávách
o počasí slýcháme, že na daném území je sněhová kalamita. Co se tedy pod tímto pojmem
skrývá? Obecně lze říct, že je to stav, kdy významně rostoucí sněhová pokrývka, ve značné
části sledovaných regionů, omezuje převážnou
většinu běžných aktivit a činností obyvatelstva.
Někdy také slýcháme pojem extrémní mráz.
Tento termín označuje časové období (po sobě
jdoucích několik dní), ve kterém minimální denní teplota poklesne pod -25°C (především v
nadmořských výškách pod 600 m n. m.). Oproti
tomu mráz je pokles teploty vzduchu pod 0 °C.
Přízemní mráz se zjišťuje měřením teploty ve
výšce 5 cm nad povrchem půdy.
Obecně za ohrožená území považujeme zóny
v klimatických oblastech s vysokým úhrnem srážek, s vysokým počtem mrazových dnů (horské
oblasti) a území s hustou sítí všech druhů komunikací. V těchto oblastech vlivem vysoké sněhové pokrývky, závějí a náledí dochází k omezení
sjízdnosti a průjezdnosti silnic. Rovněž mohou
nastat dopravní kolapsy. Působení mrazu na
konstrukci kolejí může dojít k jejich poškození,
a tím může být ochromena případně přerušena
průjezdnost hlavních, vedlejších, místních (vleč-

ky) i městských železničních tratí, je možné vykolejení železničních vozů při posunu na zasněžené
nebo zaledované výhybce. Souhrnně lze říct, že
ohroženými objekty jsou stavby s velkoplošnou
střešní konstrukcí do sklonu 30° a všechny další
objekty, kde je možná destrukce střechy vlivem
zatížení střech sněhem. Z pohledu ochrany obyvatelstva jsou takovéto objekty brány jako ohrožující objekty (shromaždiště většího počtu lidí).
Pro domy projektované do roku 2006 se normovým zatížením střech sněhem zabývá norma ČSN
73 00 35. Většina území Moravskoslezského kraje
se nachází v I.-IV. oblasti, kde je normové zatížení sněhem od 50 do 150 kg sněhu/m2 střechy.
Novou úpravu (pro stavby projektované od roku
2007) týkající se zatížení konstrukcí sněhem představuje ČSN EN 1991-1-3. Na obrázku lze vidět
zobrazení mapy sněhových oblastí.
Závěrem bychom rádi podotkli, že za své
střechy si zodpovídá vlastník budov sám. Hasičský záchranný sbor pomáhá s odklízením
sněhu ze střech či rampouchů pouze na státních budovách. Nepodceňujte tedy možné riziko spojené se sněhovou nadílkou a pokuste se
svým zodpovědným chováním předejít případným zraněním a nepříjemnostem.
kpt. Ing. Petra Růžičková, Ph.D. HZS
MSK, územní odbor Frýdek-Místek
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Senior Club Čeladná informuje
Poslední lednový čtvrtek bylo
v klubu plno a
nechyběla dobrá
pohoda. Decentně jsme si připomenuli 5. výročí činnosti, po zpívaném přípitku jsme si na
obrazovce prohlédli fotky z akcí v loňském
roce a posléze se představil kroužek country tanečníků, angličtináři zazpívali hit Boba
Dylana a nakonec jsme se všichni zapojili do
improvizované interpretace nového klubového songu. Přijela i paní Dajana Zápalková
a popřála nám dárkem i slovem za sebe i
za Literární klub Petra Bezruče, děvčata z
„družebního“ frýdlantského klubu zase věnovala dort. Je třeba poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podílejí na zdárném
fungování klubu. 5. narozeniny jsme oslavili
opravdu důstojně.
A jak to bylo v únoru? Začali jsme Všehomixem ve znamení krále rock´n´rollu
Elvise Presleyho, posléze byla na programu společná vycházka k hotelu Dejmon,
kde jsme poseděli v příjemném prostředí s
dobrým jídlem a občerstvením a zavzpomínali na kuželkářskou sezónu. Už se těšíme
na další. Hudební odpoledne s ostravskými
bardy Zdeňkem a Vaškem bylo jako obvykle
pohodové se zpěvem a tancem a kvalitním
výkonem obou muzikantů. Únor jsme pak
zakončili s panem Jaromírem Chvastkem

jako virtuální členové interesantní expedice
v exotickém Chile.
V měsíci březnu se můžeme těšit na zábavné Odpoledne pro ženy, posléze na vycházku k restauraci Golf, březnový Všehomix a na přednášku paní Bártové o své cestě
do Chorvatska.
Program na měsíc březen najdete jako
obvykle v čeladenském Zpravodaji, v klubu,

v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na
www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu s
pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně (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

Zdeněk a Vašek z Ostravy.

Se sněhulákem u Dejmonu.

Country tance – skvělá zábava a relax.

115 let od založení „Sanatoria a vodoléčebných valašských lázní Skalka“
ZAVOLEJ PADESÁT MALÍŘŮ
V roce 2017 si připomeneme, že uplynulo již 115 let od doby, kdy čeladenské lázně
Skalka založil MUDr. Jan May. Chceme jejich
historii připomenout postupným otiskováním
medailonů zajímavých a známých lidí, kteří
jsou s lázněmi spojeni.
Spisovatel Libor Knězek, rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, uvádí v životopisné knize
o čeladenském básníkovi a učiteli Josefu Kalusovi, která vyšla v roce 2005 pod názvem
„Z hor mně nikdo nevyláká“, mimo jiné toto:
„Krásy čeladenského údolí nepřitahovaly
pouze literáty. Kalus ve svých Vzpomínkách
cituje svého přítele – malíře a grafika Bohumíra Jaroňka: Zavolej sem třeba padesát malířů
- krajinářů a všichni budou mít dosti motivů
a každý odlišných a jiných a tolik, aby z nich
poříditi mohl celou výstavu.
Oba bratři Jaroňkové začali do této části
Beskyd jezdit v prvních letech dvacátého století – v době rozkvětu lázní na Skalce… Ke
koncertům tam byli zváni vynikající hudebníci
a z lázeňských hostů občas též někdo předvedl hudební a pěvecká čísla. Majitelé lázní
– lékař dr. May a jeho švagr dr. Müller – sem
na léto pozvali i významné výtvarníky a poskytli jim ubytování i stravu, aby mohli v klidu
malovat.“
VALAŠŠTÍ MALÍŘI
V ČELADENSKÝCH LÁZNÍCH
Bohumír Jaroněk ilustroval mnohé Kalusovy knihy, avšak výtvarníků, kteří přijížděli
do údolí mezi Ondřejníkem na straně jedné
a Smrkem, Kněhyní a Radhoštěm na straně
druhé, bylo daleko více. V lázních Skalka neviděli pouze místo k odpočinku, ale těšili se
zde z výborného tvůrčího prostředí, umocněného krásami přírodními. A tak sem přijížděli
moravští malíři a ilustrátoři Jan Michna, Jan
Knebl, Břetislav Bartoš, Ferdiš Duša, Leopold Parma, Jaroslav Kučera, Antoš Frolka,
Oldřich Lasák, Jožka Baruch, Josef Hladký
a mnozí další. Současníkům jejich jména již
dnes moc neříkají, ale na přelomu 19. a 20.
století svou uměleckou tvorbou patřili mezi
výrazné představitele umění Valašska a Slo-

vácka. Zároveň jejich mnohá díla zobrazovala
i krásu Beskyd.
Josef Kalus sám takto vzpomíná: Na Skalku byla svolána schůze moravských spisovatelů, které se zúčastnili i Vilém Mrštík, Edvard
Sokol, Jeřábek, Uher, Tůma-Sokol, Jahn,
František Karas, Karel Kálal a jiní. Na celé
léto byli pozváni i oba Jaroňkové, Bohumír
a Alois, a mimo byt měli vykázanou místnost
pro ateliér… Tehdá mladší Alois Jaroněk zakolísal ve svém životním povolání – v uměleckém průmyslu – a klonil se k bratrovu umění.
Počal malovati krajinky za dozoru staršího
bratra Bohumíra, tehdá již na slovo vzatého
umělce, bylť Dubrovník a Štramberk jméno
jeho učinil proslulým a slavným.
BRATŘI JAROŇKOVÉ
Tím Štramberkem měl Josef Kalus na mysli výstavu, kterou Bohumír Jaroněk uspořádal
v roce 1903 ve Štramberku. Šlo o výstavu zajímavých grafik – plakátů s častým motivem
štramberské Trúby, dále pak o kresby a oleje, dodnes velice žádané a ceněné. Při této
příležitosti je třeba poznamenat, že v té době
byl Bohumír Jaroněk jako první Čech členem
prestižního vídeňského uměleckého spolku
Hagenbund. O pár let později se členem tohoto spolku stal i Max Švabinský. Ale nechme pokračovat Josefa Kaluse: Vnímavý duch
Aloisův se však rychle osamostatňoval, podle
vlastního vkusu a záliby vyhledával si význačné kouty malebné krajiny a zachycoval různé
nálady dne barvami na napjaté plátno. Měl
jsem k nim na Skalku jen malou půlhodinku a
po vyučování jsem byl hned u nich. Přátelství
jejich mi bylo vždy velice milé a vzácné a na
mé tehdejší poustevnické samotě v prostřední Čeladné obzvláště mne vzpružovalo, sílilo
a hřálo, dávajíc hlubšího smyslu a nové krásy
a půvabu celému mému životu.
Většina životopisných textů, týkajících se
bratrů Jaroňkových, začíná tím, že jsou iniciátory a zakladateli unikátního Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. To
je nesporná pravda, oba bratři od roku 1909
spojili své další životní osudy s tímto valašským městem.

Malíř a grafik Bohumír Jaroněk (18661933) a malíř a keramik Alois Jaroněk (18701944) pocházejí z Malenovic u Zlína. V roce
1895 je na pražské Národopisné výstavě
československé velice zaujal soubor roubených valašských chalup. Tu zde jako exponát
postavil vsetínský stavitel Michael Urbánek
s asistentem Dušanem Jurkovičem. Snad
tehdy, nebo následně v různých uměleckých
diskusích v lázních Skalka, se začal rýsovat
námět budoucího přírodního muzea. Muselo to tak být, protože již v roce 1909 podnikl
Alois Jaroněk nikoli náhodou studijní cestu po
skandinávských zemích. Předmětem jeho zájmu byl skanzen ve Stockholmu, založený v
roce 1891 významným švédským badatelem
Arturem Hazeliem. Ten v Královské oboře,
která je vstupním místem do Stockholmu, původně soustředil na ploše 22 hektarů osmdesát lidových staveb. Brzy poté, v roce 1913,
přicházejí bratři Jaroňokové s návrhem výstavby muzea v přírodě. Jejich návrh byl však
realizován až v roce 1925.
V ROZKVĚTU TVŮRČÍCH SIL
V době, kdy malovali v čeladenském údolí,
byli oba znamenití umělci v rozkvětu svých
tvůrčích sil. Bohumír předtím pracoval několik
let v Pešti, posléze cestoval po Egyptě, Palestině, Sýrii, Malé Asii, Turecku, Řecku, Itálii,
Francii, Holandsku a Německu. V době jeho
čeladenského pobytu začaly vznikat i jeho
charakteristické barevné dřevoryty, současně se také věnoval výtvarné výzdobě knih
Josefa Kaluse. Patří k nejplodnějším malířům
Valašska.
Alois zase absolvoval studijní cesty po
Dánsku, Švédsku, Norsku a Itálii. Věnoval se
keramice, řezbářství i tvorbě gobelínů, které
dle jeho návrhů tkala také sestra obou bratří
Julie Jaroňková (1864-1945). Ta vedla i dílnu vyrábějící gobelíny a podobné interiérové
doplňky. Alois později tvořil rovněž v duchu
secese a lidového ornamentu dekorativní nástěnné talíře, porcelánové vázy a keramické
soubory.
Oba bratři byli v roce 1907 mezi zakladateli Sdružení výtvarných umělců moravských.

Pokud ne, určitě to vyzkoušejte. Děti ze
školní družiny tato hra moc baví, a proto
jsme uspořádali již druhý ročník turnaje v Superfarmáři. Pokud se podíváme do historie,
pak duchovním otcem této hry je polský matematik Karol Borsuk. Právě proto je snad ve
hře patrná matematická logika a bez počtů
se jako správný farmář určitě neobejdete. Co
by to bylo za chovatele, kdyby nevěděl, kolik
má zvířátek a jak se mu množí?
Pravidla jsou poměrně jednoduchá a
hru zvládají děti již od 7 let. Pokud hrajete
Superfarmáře, naučíte se chápat základní
matematické dovednosti a postupně také
strategické uvažování, které se vám bude
hodit jak v životě, tak i při hraní náročnějších
deskových her.
Do turnaje ve školní družině se přihlásilo
16 dětí, ve hře hraje roli také náhoda a ta
v den turnaje nejvíce přála Š. Markovi, E.
Piňosové, S. Enenklovi, T. Sobotkové a O.
Tomanovi. Díky firmě Pygmalino s.r.o. hráči

obdrželi pěkné diplomy a prima ceny. Děkujeme a moc se těšíme do Ostravy na krajské

kolo v Superfarmáři i na další ročníky tohoto
turnaje.
M. Marková, ZŠ Čeladná

Už jste hráli Superfarmáře?

Mezi zakladatele patřili také bratři Joža a
Franta Úprkové, Antonín Frolka, Alois Kalvoda, Adolf Kašpar, Stanislav Lolek, Max
Švabinský, Cyril Mandel, Antonín Hudeček,
Ludvík Ehrenhaft, František Pečínka a Martin
Benka, F. B. Zvěřina, Roman Havelka a jiní
umělci. Ke spolku se ze zahraničí přihlásili i
Alfons Mucha a František Ondrůšek.
Oba umělci se také podíleli na rozvoji kopřivnické firmy rodiny Rašků, která začala počátkem devatenáctého století s původním fajánsovým zbožím, když se později orientovala
na výrobu kachlí, kachlových kamen, kachliček a obkládaček. I na této výrobě (umělecká
keramika) se bratři Jaroňkové tvořivě podíleli.

Na snímku zleva Bohumír Jaroněk, Methoděj Jahn a Alois Jaroněk. Metoděj Jahn
(1865-1942), absolvent brněnského učitelského ústavu, byl později dlouholetým učitelem v Rožnově pod Radhoštěm. Znamenitý
básník a spisovatel, přítel obou bratří, byl také
častým hostem v lázních Skalka. V té době
měl za sebou nejen mnohé básně, ale i romány Z temných i světlých cest, Údolím života,
Kruhy na vodách, Tiché světy, Večerní stíny
a Polní růže. Ve všech popisuje drsný život v
podhůří Beskyd a samozřejmě také valašský
folklor.
OPĚT ČELADENSKÉ ÚDOLÍ
Josef Kalus seznámil s dílem Bohumíra
Jaroňka i spisovatelky Růženu Svobodovou
a Boženu Benešovou, a to právě v době,
kdy Jaroňkové tvořili v Čeladné. Kalus píše:

„V lázeňském místě Skalka u samé Čeladné
prodlela jednou paní Svobodová čtrnáct dní.
Občas jsem ji tam navštívil. Byli tam i jiné
hosté z Prahy, také paní Šm. s dcerou, choť
vynikajícího herce z Národního…
…Mám krásný olej od Jaroňka, horskou
krajinu s plujícími oblaky a dřevoryt Štramberk, vzácné, jedinečné krásy, který byl poctěn i cenou Hagenbundu ve Vídni a který
založil popularitu a slávu Jaroňkovu. Přimhuřujíc oči, dívala se zkoumavě na obrazy, ale
neřekla pochvalného slova, jež jsem očekával, ale také nepronesla žádné hany, aby
mne nezarmoutila. To její přítelkyně, spisovatelka Božena Benešová, jedním popatřením
na dřevoryt Štramberku byla tak stržena, že
si ihned u Jaroňka objednala obraz, aby se s
ním mohla doma těšit...“
Co nestihli malíři namalovat, stačil Josef
Kalus popsat slovy. Ta vysvětlují, proč přišli
do čeladenského údolí, jehož jakýmsi společenským centrem se staly lázně Skalka, samozřejmě díky vstřícnosti a pochopení MUDr.
Jana Maye. Onen výrok Jaroňkův o „práci pro
padesát malířů“ předcházejí v Kalusových
Vzpomínkách tato slova: „Čeladenské údolí
je jedním z nejkrásnějších koutů našeho Valašska, hlavně v červnu, když omládlé jedle,
smrky, borovice a modříny zvyšují barevnou
pestrost zelených odstínů, jimiž krajina zrovna hýří, kdy nejrozmanitější skupiny lip, bříz,
osik, javorů, olší, jasanů objevují se oku vždy
jinak seřaděny a za každým krokem mění
scenerii krajinnou v jiné a jiné obrazy. K tomu
přimyslete si louky sytě zelené, plny kopretin, jestřábníků a zvonečků. Hrčivé potůčky,
půvabné lesíky a háje a všechno to zarámováno do překrásné obruby hor Smrku, Kněhyně, Stolové Malé i Velké, Ondřejníka a Lysé
hory… Ne nadarmo každou neděli a svátek
valí se sem procesí turistů a ne nadarmo říká
náš Bohumír Jaroněk: Zavolej sem třeba padesát malířů…“
Petr Andrle

Námořníci, plavčíci, piráti i papoušek
Myslíte si, že pátek třináctého nešťastný
je den? Při plánování karnevalu jsme se tohoto data nezalekli a vyplatilo se. Karneval
s přídomkem námořnický se mohl rozjet na
plné obrátky. Ve tři hodiny byla sportovní
hala zaplněná námořníky, piráty, princeznami, vodníky vesmírnými bojovníky a dalšími a
dalšími maskami.
Nechyběl ani jejich doprovod maminek,
tatínků, dědečků a ostatních přátel školy. Na
širé moře jako první vypluly paní vychovatelky a asistentky se svým improvizovaným
vystoupením, které notnou dávkou humoru
okořenila paní ředitelka v kostýmu papouška a paní zástupkyně v roli kapitána Flinta.
Hned poté se ujal slova skvělý bavič a šéf
Kouzelného karnevalu Jirka Hadaš. Přichystal pro řádící děti dvouhodinový program plný
tance, zábavy a soutěží. Tančilo se s balónky i bez, děti zvládly školu kouzel i soutěž

v přetahování námořnickým lanem. Zvládly
dokonce i přechod po kluzkých oblázcích a
skvěle se bavily při vystoupení tukana Popcorna. K dobré pohodě přispívaly míchané
koktejly profesionálního barmana. Pro žíznivé a hladové účastníky karnevalu byl připraven bohatě zásobený bufet, kde obsluhu
zajišťovali bývalí žáci naší školy a jedna moc
šikovná pirátka, tedy vlastně jedna maminka, paní Tryčkuková (nad níž si v ústraní paní
ředitelka lámala hlavu a úporně se snažila
vzpomenout si, jak se to děvče z řad bývalých žáků jmenuje). Všechno má svůj konec,
a tak končil i karneval, děti dostaly od Jirky
Hadaše časopis Sluníčko, balónek a poslední tečku obstarala bohatá tombola, ze které
si každý odnášel balíček s výhrou. Karneval
se i přes „nešťastné“ datum skutečně vydařil
a my se už moc a moc těšíme na ten další.
Jaký asi bude? M. Marková, ZŠ Čeladná

poděkování
Dne 7. února se uskutečnil v prostorách hotelu Prosper Společenský večírek MS ODS Čeladná. Děkujeme Ing. Benediktu Krolovi, vedení a zaměstnancům hotelu za poskytnuté služby a
úspěšný průběh večera. Zároveň děkujeme všem hostům, kteří se večírku zúčastnili.
Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová
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Janovice

Jak se stát mistrem v ledovém sochání? Karneval v ZŠ Janovice

Abyste se stali mistry v ledovém sochání,
musíte splnit několik důležitých podmínek.
Především si musíte zajistit materiál. Při dobré
zimě vám příroda vypomůže, ale pokud zrovna
není sněhové nadílky přehršle, je třeba důklad-

ná domácí příprava.
Jak pečlivě se účastníci 5. mistrovství Janovic v ledovém sochání připravovali, jsme se
mohli přesvědčit v sobotu 7. 2. Už při vymýšlení jmen týmů bylo vidět, že všichni zúčastně-

ní mají kreativity na rozdávání. Však také kde
jinde byste mohli pohromadě potkat Mokré
bandity, Žraločí dvojku, Strážce ohně, Houbaře
či Tučňáky. Samozřejmě, že i jejich sněhovo-ledové výtvory byly promyšlené, originální a
zábavné. Měli jsme jedinečnou příležitost na
vlastní oči vidět ledové želvy, krokodýla, ohniště, ježka na houbách, letní domeček nebo ještě
se nepotápějící Titanic.
Roli sněhuláka a zpravodaje si vyzkoušela
Jana Bínová – Prvočas, z.s.

Nezapomínáme na historii obce
V dnešní hektické době se každý z nás
zaměřuje spíše na budoucnost, na to, co nás
čeká zítra, za rok, za několik let. Vždy bychom
si měli však připomenout, že dnešní realita,
stav naší obce, její kulturně společenský život
má kořeny v minulosti. Ať již to byly osobnosti
obce, které utvářely charakter dané doby, nebo
to jsou významné milníky jednotlivých zájmových spolků a sdružení. Skoro každý rok se
dají podle historických i současných pramenů
nalézt různá výročí.
Jak již je známo, vize stávajícího vedení
obce je, do celoročních aktivit zařadit kulturní akci, která bude reprezentovat Janovice i
směrem navenek. Touto aktivitou by měl být
tzv. „Den Obce“. Pro rok 2015 se nám naskýtá
veliká možnost toto spojit s historií. Nejvýznamnější událostí, kterou si můžeme letos připomenout, je 300 let od úmrtí zbojníka Ondráše
(1680-1715), ikony obce Janovic, který byl ve
své době symbolem odporu proti nespravedlnosti a útisku ze strany vrchnosti. 29. února
1715, uprostřed zábavy ve sviadnovské hos-

podě, umírá Ondráš rukou Juráše. Ten spolu
s ostatními zbojníky dopravil Ondrášovo tělo
na Frýdecký zámek, kde bylo čtvrceno a pro
výstrahu rozvěšeno po stromech na frýdeckém
panství. Zároveň také uplyne 335 let od narození zbojníka. Den Obce by měl být připomenutím této historie se zapojením janovických
spolků (bližší informace o programu a zaměření Dne Obce přineseme v dalších měsících,
datum konání předpokládáme na konec srpna
2015). V novodobé historii pak slavíme 70 let
od ukončení druhé světové války.
Ale zpět k dalším historickým událostem a
výročím. Nesmíme zapomenout na školství, kdy
v tomto roce základní škola slaví 60 let od otevření nové školní budovy. Pak můžeme zmínit i
více jak stoleté události, např.: uplyne 115 let od
úmrtí Josefa Loriše, zakladatele kostela sv. Josefa (objekt je od roku 2001 zapsán do seznamu
kulturních památek ČR). Většina z nás byla přítomna demontáže malé věže kostela, která proběhla před 15 lety za přítomnosti těžké jeřábové
techniky (zcela náhodně tato demontáž proběhla

právě 100 let a 1 den po úmrtí J. Loriše).
Také kultura může mít v roce 2015 své zastoupení, uplyne 110 let od narození paní Anny
Dřevjané. Paní Anna byla národopisná a vlastivědná pracovnice. Celý život se snažila, aby v
Podbeskydí zůstaly zachovány lidové tradice.
Sama byla literárně činná, kromě poetických
veršů a vyprávěnek se snažila popsat dřívější
život v Janovicích, místní zvyky a události, které byly základem janovické lidové slovesnosti.
Hrála aktivně divadlo, pracovala v kulturní oblasti, sepsala desítky povídek v nářečí, sbírala
písně. Připomenutí si zaslouží i folklórní Ondrášovské slavnosti – byly zahájeny před 50 lety.
Zatím se nepodařilo tuto regionální akci obnovit, ale snad Den Obce budu tím správným začátkem těchto podobných tradic.
A na závěr bychom vás, zejména pamětníky, chtěli požádat o spolupráci. Budeme rádi,
pokud nám sdělíte informaci o nějaké zajímavosti či události, která má letos kulaté nebo
půlkulaté výročí.
Ing. Martin Zdralek,
Komise volnočasových aktivit

z janovických plesů

U Toflů to opět žilo díky Papučovému bálu
Paráda a skvělí lidé. Takový byl Papučový bál, který se konal v sobotu 14. února v
prostorách restaurace U Toflů. Tento ples,
jako vždy, pořádala místní organizace Červeného kříže. Organizátoři byli mile překvapeni vysokou návštěvností.
Pánové mají na sobě slušivé obleky a
dámy krásné večerní šaty, avšak nohy jim
nezdobí střevíce, ale papuče.
„Atmosféra na plese byla skvělá,“ říká
jedna z účastnic plesu. Podle odhadů se
plesu zúčastnilo okolo 120 osob. Velké díky
patří i personálu restaurace, především za
skvělou obsluhu a chutné pokrmy, které doladily příjemnou atmosféru.
Na pódiu to roztočila notoricky známá
kapela Šramel boys, která na tomto plese
hraje tradičně. Moderní muzika čtyřčlenné
kapely z Bašky umí rozproudit krev v žilách. Pro účastníky plesu byl připraven
autobus, který zavezl natěšené lidi k restauraci U Toflů.
Na plese dále vystoupily mažoretky z
Pržna se svou nacvičenou inscenací. O
zábavu se na plese postarala balónková
hra, ve které soutěžilo celkem osm párů. Ti

měli na nohou uvázané nafukovací balónky
a cílem hry bylo zneškodnit druhému páru

jeho balónek. Vyhráli to dva muži. Jejich
výhra rozproudila dav, který začal skandovat „pusu, pusu!“. Dva jinoši se políbili.
Jeden vzal druhého do náručí a odběhli
spolu ze sálu...
Soutěž o nejlepší papuče, které se na
bále vyskytly, vyhrála paní Sukačová. Ta
získala obrovský dort, který podělila mezi
všechny zúčastněné na plese, za což
jí patří velký dík. Papučové variace byly
opravdu různorodé. Některé výtvory dokonce svítily.
Losování o sponzorské dary bylo štědré. Hlavní cenu (v podobě topného dřeva)
do tohoto slosování věnoval obecní úřad.
Dále mohli účastníci plesu vyhrát brambory, salám, bonboniéru, různé potřeby
do domácnosti či piškotovou roládu.
Na závěr celé akce byla zajištěna i
doprava zpět do Janovic. Cestující posilnění pivem a vínem se postarali o to, aby
cesta zpět byla neméně veselá.
Martin Bednárek
Foto: Milan Beneš

Karnevalové veselí patří neodmyslitelně
k této části roku, a tak jsme nelenili ani my v Janovicích a uspořádali jsme tradičně v tělocvičně naší školy Papučový karneval. Ve tři hodiny
tělocvična ožila. Sportovce, kteří v tuto dobu
tělocvičnu využívají, vystřídaly masky všech
druhů. Tradičně nechyběly princezny, kterým
to velmi slušelo, rytíři, kouzelníci, přišla spousta
zvířátek, nechyběli sportovci, piráti, komiksoví
hrdinové, televize a jiné velmi nápadité masky.
Celým karnevalem nás již tradičně provázeli
klauni, kteří hned od počátku navodili tu správnou
karnevalovou náladu. Pro děti měli připraveno
velké množství her podpořených výbornou taneční hudbou, sladkými odměnami nebo balónky.
Ale protože připravit karneval pro tak veliký
počet účastníků není vůbec jednoduché, určitě
je třeba se zmínit a poděkovat všem, kdo se na
přípravě podíleli. Karneval pro vás a vaše děti

připravují paní učitelky prvního stupně ve spolupráci s naší družinou a samozřejmě s žáky naší
školy. Družina vyráběla a posléze také vyvěšovala výzdobu do celé tělocvičny. Žáci prvního
stupně vyráběli pomazánky a připravovali jednohubky. V rámci vaření nám „druhostupňáci“
připravili chlebíčky. Zboží do bufetu a tomboly
zajišťovaly třídní učitelky prvního stupně. Velké
poděkování patří starším dětem prvního i druhého stupně, které pomohly přestěhovat lavice
a židle ze tříd do tělocvičny. Pohoštění v bufetu
bylo opět výborné, a to díky našim ochotným
maminkám, které už tradičně přispívají svými
skvělými kulinářskými výtvory. Mockrát děkujeme. No a nakonec děkujeme všem, kteří pomáhali s úklidem lavic a židlí zase zpátky do tříd.
Doufáme, že jste si karneval spolu se svými
dětmi užili, a budeme se na vás těšit zase napřesrok. Připravila Mgr. Blanka Barvíková

„Kniha dokáže člověka probudit!“ Slova Vitaliana Brancatiho, která v sobě skrývají mnoho pravdy. Proto i my usilujeme o to, vést děti k četbě a
poskytovat jim příležitost se projevit. Z tohoto důvodu jsme se stejně jako každý rok i letos rozhodli
uskutečnit školní kolo recitační soutěže pro naše
žáky, a to jak na prvním, tak na druhém stupni.
K realizaci jsme přistoupili v měsíci lednu,
neboť jsme chtěli dětem poskytnout příležitost
zúčastnit se rovněž obvodního kola soutěže, jež
se uskutečnilo v únoru t. r. V rámci druhého stupně jsme měli ojedinělou možnost vyslechnout si
řadu prozaických i básnických textů a zhlédnout
neuvěřitelně procítěná vystoupení. Rozhodování
o vítězi nebylo snadné. Nakonec jsme však zvolili jako nejlepší Sandru Nuchalíkovou s úryvkem
z „Deníku Anne Frankové“. Na druhém místě se
umístil Pavel Bína s „Růží pro Algernon“ od Daniela Keyese. O třetí místo se rozdělily dvě dívky,
a to Barbora Velčovská a Natálie Nuchalíková.

Ještě pestřejší byla přehlídka malých recitátorů na prvním stupni. Děti ze sebe – způsobem sobě vlastním – chrlily jednu báseň za
druhou a dopřály nám tak neskutečně nádherný umělecký prožitek. Těmi nejlepšími v jednotlivých kategoriích se staly: 1. kategorie (1.
třída) Kateřina Zrzavá, 2. kategorie (2. a 3. třída) Eva Bínová, 3. kategorie (4. a 5. třída) Lenka Žižková. Poslední jmenovaná se společně
s Evou Bínovou, Pavlem Bínou, Sandrou Nuchalíkovou, Natálií Nuchalíkovou, Karin Ručkovou a Simonou Žídkovou zúčastnila obvodního
kola soutěže ve Frýdlantu nad Ostravicí, které
se odehrálo dne 18. února. Jsme velmi potěšeni, že značného úspěchu zde dosáhly Sandra
Nuchalíková a Eva Bínová, které postoupily
do okresního kola. Je příjemné stále nacházet
mezi dětmi nové talenty a rozvíjet jejich tvůrčího ducha mnohým způsobem.
Mgr. Lukáš Pitřík, ZŠ a MŠ Janovice

Recitační soutěž

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
SOCIÁLNÍ KOMISE
Sociální komise zřízená Radou obce Janovice by i v následujících letech chtěla pokračovat
v tradici blahopřání jubilantům k 60., 65., 70.,
75., 80., 85., 90. a každým dalším narozeninám
a nově také k 50. a 60. výročí svatby.
V zájmu zachování maximální ochrany soukromí občanů a jejich osobních údajů však tuto
činnost nelze provádět bez jejich souhlasu s nakládáním s osobními údaji. Proto tímto žádáme
jubilanty, jejich příbuzné či přátele, kteří o osobní
blahopřání pro sebe či pro své blízké mají zájem,
aby se dostavili na obecní úřad a vyplnili souhlas
se zpracováním osobních údajů, případně si jej
vytiskli z webových stránek obce a doručili ho
vyplněný a podepsaný obecnímu úřadu.

Upozornění je určeno nejen těm, kteří oslaví
jubileum v tomto roce. Souhlas lze udělit i s delším časovým předstihem (bez omezení).
Dovolujeme si upozornit, že pokud obecní úřad nebude mít souhlas se zpracováním
osobních údajů k dispozici, nelze jubilantům
rozesílat blahopřání, předávat dárkové balíčky
ani uskutečňovat osobní návštěvy.
Toto opatření zároveň umožní těm jubilantům, kteří o osobní blahopřání ze strany obce
nemají zájem, vyjádřit své přání tak, že souhlas
neposkytnou.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Ing. Gabriela Milotová
místostarosta a předseda sociální komise
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Janovice + Bílá
z janovických plesů

Na svatého Valentýna plesali nejen fotbalisti
V sobotu 14. února přesně na svatého Valentýna, kdy vzduch byl nabitý láskou a přátelstvím, se konal sportovní ples pořádaný TJ
Sokol Janovice. Taneční sál hostince Ondráš
byl jako vždy vyprodán.
K poslechu a hlavně tanci hrála ostravská
kapela s rockovým srdcem TOP GUN. Kapela svým profesionálním výkonem dokázala
celý parket řádně rozproudit a dostat do varu.
K večeři si hosté mohli vybrat guláš s chlebem, vepřový nebo kuřecí steak s hranolky.
Velké díky za pozornou a stále usměvavou
obsluhu patří hlavně paní Anně Chwistkové.
Během večera se tradičně prodávaly domácí
koláče napečené paní Olgou Lážovou, které

byly jako vždy výborné.
Po půlnoci proběhlo losování o sponzorské
dary a věcné ceny. Bylo připraveno 48 cen a
cena útěchy. Hlavní výhrou byl třídenní pobyt
na zámečku Dinotice v obci Halenkov. Dále
v losování bylo například palivové dříví, víno,
fotbalový míč, DVD přehrávač a cenou útěchy
byla i sladká odměna v podobě dortu.
Celým večerem se nesla přátelská a pohodová atmosféra až do časných ranních hodin.
Věřím, že se všem ples líbil a již nyní se těší
na příští, který se s největší pravděpodobností
uskuteční dne 13. 2. 2016.
Ing. Petr Polouček
Foto: Vladimír Kutlvašr, Milan Beneš
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Úřední dny na obecním úřadě Janovice

Po občany jsou připraveni vyjít vstříc a vyřídit řadu administrativních záležitostí a úředních úkonů zaměstnanci OÚ v Janovicích v těchto úředních dnech:
pondělí
8:00-12:00
13:00-17:00
úterý
po předchozí dohodě
po předchozí dohodě
středa
8:00-12:00
13:00-17:00
čtvrtek
po předchozí dohodě
po předchozí dohodě
pátek
po předchozí dohodě
po předchozí dohodě

Pro obecné záležitosti, vyjma výše uvedených úředních úkonů, je
k dispozici uvolněný místostarosta Mgr. Ing. Gabriela Milotová.
pondělí
8:00-10:00
15:00-17:00
úterý
po předchozí dohodě
po předchozí dohodě
středa
8:00-10:00
15:00-17:00
čtvrtek
po předchozí dohodě
po předchozí dohodě
pátek
po předchozí dohodě
po předchozí dohodě

Mimo tyto hodiny, kdy je zajištěna garance přítomnosti místostarosty nebo jeho zástupce, je vhodné se předem telefonicky dohodnout pro případ, že je
potřeba řešit záležitosti bez odkladu. Řešení záležitostí v oblasti stavební, dopravní (silniční správní úřad, inženýrské sítě), problematika územního plánu je v kompetenci neuvolněného místostarosty Ing. Svatopluka Běrského. Pro rychlé vyřízení speciálních požadavků z této oblasti je nejlépe telefonicky
(nebo mailem) kontaktovat přímo místostarostu a dohodnout si nejvhodnější termín k řešení. Vzhledem k pracovnímu vytížení místostarosty je možné (a
mnohdy i pro žadatele výhodné), dohodnout si termín vzájemného setkání i mimo pracovní dobu a mimo běžný pracovní den. Obecní úřad Janovice

sjezd na saních

Zimní sjezd „na čemkoliv“ na Bystrém
V neděli 8. února se na Bystrém konal další
ročník Zimního „sjezdu na čemkoliv“. O co jde?
No, to je jednoduché – prostě se sejde parta
lidí, rodičů a dětí a všichni soutěží o nejrychlejší sjezd na čemkoliv, co jede po sněhu.
Pořadatelem byl i tentokráte David Fiedor s
již standardním týmem pomocníků. Všichni vystupovali pod hlavičkou TJ SOKOL Bystré. Ale
ve skutečnosti je jedno, kdo za tím stojí. Důležitější je, že se dokáže svolat a také sejít parta
lidí a společně umí strávit pěkné odpoledne.
Tentokráte se počasí moc nevydařilo. Chvílemi svítilo sluníčko, chvílemi (spíše více, než
méně) se obloha ocelově zatáhla a soutěžící
i pořadatelé byli bičováni velkým větrem se
spoustou sněhu. Výchozí bod závodu (závodilo se na cestě do Říčky) byl stanoven, startovní
čára byla operativně nastříkána na cestu a mohlo se vyrazit. I startovní čísla byla pro soutěžící
připravena. Ne celá dráha je však sjízdná, jsou
místa s menším sklonem a zde musí ke slovu
přijít vlastní síla soutěžících. A tak jsou vidět děti,
jak mávají rukama a pokouší se odrážet, jiné
svá vozítka tlačí, ale na všech je vidět odhodlání
postě tam dolů – k cíli – dojet za každou cenu.
Do cíle přijíždí soutěžící sice unaveni, ale s
úsměvem, jsou na konci strastiplné cesty a teď
je čeká ta lepší zábava. Jako minule i nyní je
nastartována velká čtyřkolka s vozíkem – děti
se nenechají příliš přemlouvat a už se uvelebují na nákladní ploše. Rychle přivázat sáně,
boby a další přibližovadla a motor čtyřkolky řve
na plný výkon. Sněhu na poli je hodně, dětí
mnoho – jen tak-tak se podařilo všechny vy-

táhnout k cíli. Za koly se zvedá velká sněhová
clona, děti nic nevidí, ale to je jedno, dobrodružství je dobrodružství.
U startu je postavena „polní kuchyň“ a v ní
dvě nádoby s teplým čajem, a tak se všichni
mohli ohřát.
A jak to dopadlo? Vyhlašovali se vítězové ve
čtyřech kategoriích. Kategorie děti – zde první
místo obsadil Petr Muroň – aby ne, měl k dispozici speciální přibližovadlo v podobě dvojice
lyží s upevněným sedákem – i brzdy zde byly.
Kategorie dospělých byla také obsazena – sice
ne zrovna velkým množstvím soutěžících, ale
byla. Vítězství si odnesla Andrea Pavlicová.
Kategorie děti a rodiče – byla zajímavá zejména tím, že zde soutěžily i dobré nápady. Vyhrál
zaslouženě Jirka Foldyna s dcerou Terezkou a
jejich překrásný domeček na saních.
Nejzajímavější byla kategorie nejnápaditější dopravní prostředek – zde jasně vévodil

zmíněný Jirka. Jejich domeček vydržel pohromadě celý závod a jeho majitelka nechtěla
opustit jeho interiér. Za touto soutěžní dvojicí
byl v závěsu Petr Muroň se svými speciálními
lyžo-saněmi a nebylo možné neocenit (třetí
místo) ani Tomáše Fraňka, který si vzal na pomoc velkou vanu.
I přes nepřízeň počasí se odpoledne vydařilo. Děti se vyřádily při jízdě z kopce, benefitem
byla jízda na čtyřkolce a ještě k tomu luxusní
zázemí v podobě teplého čaje a malé svačinky
v podobě jistě výborné buchty na pekáči, který
jsem zahlédl u startu.
A tak to má být. Nejde o vítěze, jde o to,
strávit aktivně den, potkávat se a něco i udělat
pro své zdraví. Myslím, že děti nakonec, po
příchodu do tepla domova, ani nic nekomentovaly a rovnou zapadly do postele.
Vladimír Kutlvašr – člen rady obce
Foto: Vladimír Kutlvašr

Bílá
Starosta obce Bílá svolává
veřejné zasedání zastupitelstva
obce v úterý 17. března 2015
v 16.00 hodin ve společenské
místnosti Horské chaty Bílá.

Přehled bohoslužeb
na měsíc březen
8. 3. 10.30 Bílá
15. 3. 10.30 Bílá

22. 3. 10.30 Bílá
29. 3. 10.30 Bílá

jubilea
V měsíci březnu oslaví
své životní jubileum:
85 let Zdenka Děcká
80 let Anna Němcová
70 let Miroslava Brezinová
60 let Anna Strapková
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Bílá

Bílanská valaška

NABÍZÍME:
UBYTOVÁNÍ
1–2 NOCI/250,- Kč VÍCE NOCÍ/185,- Kč
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR.
DÍLNY, KANCELÁŘE, UČEBNY ….
KONTAKTY:
TEL: 607 625 502
E-MAIL:
ubytovani@sosfm.cz
FACE: krásná Bílá

V sobotu 14. února se na sjezdovce za hotelem Bauer uskutečnil 15. ročník závodu v obřím slalomu „Bílanská valaška“. Počasí závodu
přálo, bylo nádherné slunečné odpoledne a
sněhové podmínky k lyžování byly výborné.
Letošního závodu se zúčastnilo 74 závodníků
všech věkových kategorií, z toho místních 29, tj. 17
závodníků z Bílé a 12 závodníků ze Starých Ha-

mer. Vítězové kategorií, zlatí, stříbrní a bronzoví obdrželi medaili, pohár s diplomem a cenu, kterou si
vybrali. Všichni závodníci dostali perníkovou valašku. Výsledky jsou k nahlédnutí i na obecním úřadu.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem,
kdo se na této akci podíleli.
Výsledková listina 15. ročníku závodu
ve slalomu „Bílanská valaška“:

Chlapci a dívky do 8 let
1. Vojtěch Kaděrka
2. Jakub Boháč
9 – 16 let dívky:
Michaela Botková
Veronika Krňová
Monika Botková
9 – 16 let chlapci
Tomáš Večeřa ml.
Dominik Štefko
Petr Kaděrka
17 – 45 let ženy:
Monika Boháčová
17 – 45 let muži:
Ladislav Krňa ml.
Tomáš Kubačák
Radek Niesner
Nad 45 let muži:
Ladislav Krňa st.
Tomáš Valášek
Jan Němec
Hosté děti
Daniel Dostalík
Jan Kutáč
Alex Dostalík
Hosté
Jan Vrzgula
Jan Kutač
Jiří Bouda

02:39,80
04:10,97
01:57,19
01:57,40
02:03,16
01:51,30
01:55,10
02:23,90
02:17,51
01:37,21
01:41,90
01:56,72
01:51,93
01:58,04
02:00,99
01:57,16
02:03,34
02:05,63
01:31,13
01:31,26
01:32,73
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Divadlo Chaos přijede již počtvrté
se skvělou anglickou komedií
Divadlo Chaos se ve Frýdlantě nad Ostravicí
již představilo třikrát a získalo si stálé příznivce. Vynikající soubor, ověnčený řadou cen a
diplomů na Zlínsku, dokazuje, že i malá vesnička jako Valašská Bystřice může udělat díru
do světa. V tom divadelním se jim to skutečně
daří. Výborný herecký kolektiv a dobře vybrané
hry jsou toho zárukou. Letošní první vyprodané
představení v Rožnově (2x), Zubří (2x) o tom
nejlépe svědčí.
K úspěchu přispěla i hra Tři bratři nesnázích
... aneb je to v pytli. Je to vůbec poprvé, kdy

Ray Cooney a jeho syn Michael napsali společně hru, která měla mimořádně úspěšnou premiéru v Londýně. Vlastní příběh, plný humorných záměn i dramatických zvratů, se odehraje
během několika hodin. Začíná jednoho jarního
rána, kdy mladí manželé Tom a Linda Kerwoodovi s napětím očekávají pracovnici z Úřadu
pro adopci dětí, která má rozhodnout o jejich
dalším osudu. Postupně však musí čelit nečekaným problémům a komplikacím, které mají
na svědomí Dick a Harry se svými „geniálními
nápady“, jak pomoci Velkému bratru Tomovi.

á
Mesto
Frýdlant n.O. / Kulturní centrum Frýdlant n.O. / Galerie Domov Frýdlant n.O.

Ochotnické
divadlo Chaos

Večer plný smíchu je vyvolán tím, že motivy
a problémy, které hra nastíní, jsou charakteristické i pro naše prostředí. Problémy s dětmi,
existenční, běženci, mafie, podvody patří k našemu běžnému životu, aniž si to často připouštíme. Osvobozující smích je však dovede
přiblížit lépe než TV nebo tisková média. Představení se koná v sobotu 11. dubna v Základní
umělecké škole ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Předprodej od začátku března v BIC v Kulturním centru, cena vstupenek je od 70 do 90 Kč.
(KB)

Kurz fotografování pro začátečníky i mírně pokročilé
Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí pro vás
připravilo od března kurz fotografování pro začátečníky i mírně pokročilé. Během osmi lekcí získáte informace o tom, jak fotografie vznikla a jak se
vyvíjela, také něco o současných fotoaparátech a
jejich příslušenství, pak už se ale budete zabývat
technikou fotografování, kompozicí, následnou
úpravou fotografií, dozvíte se něco o světle a budete taky dostávat fotografické úkoly. Nikdo se
nemusí bát náročnosti, ta se přizpůsobí každému
z vás, nezáleží ani na tom, jaký fotoaparát vlastníte. Kurz je vhodný jak pro dospělé, tak i pro děti
od desíti let a lze jej zakončit společnou výstavou,
pokud bude chuť ze strany účastníků.
Kurz je rozvržen do 8 lekcí po dvou vyučovacích hodinách a bude probíhat od 18. března
každou středu od 17.30 do 19.00, celkem tedy
8 týdnů. Cena za celý kurz je 1000 Kč. Lektor
Milan Vícha je absolvent Lidové konzervatoře
Ostrava, člen Asociace profesionálních fotografů ČR a České federace fotografického umění,
čerstvě pak finalista soutěže Jazzworldphoto.
Hlásit se můžete v Kulturním centru osobně,

tel. na čísle 558 606 304, mailem na info@kcfno.cz, popř. přímo u lektora na 732 744 549, u

něj taky můžete získat více informací.
Ing. Kateřina Kaiserová

sobota 11. dubna 2015 v 18 hod.
á
sál Základní umelecké
školy ve Frýdlantu n. O.

9VWXSQp.Ā
Predprodej
BIC v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí
á
od 2.brezna
2015. Tel.+420 603 264 058
á
Více informací na: www.divadlochaos.cz

Třetí 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. v úterý 10. března v 19.00.
Přivítáme smyčcové duo houslí a violoncella. Houslistka Alžběta Falcníková je absolvent-

kou pražské AMU. Pochází z Ostravy, předkové z Frenštátu. Působila v orchestru Pražské
komorní filharmonie, je členkou Janáčkovy
filharmonie. Vyučuje na Janáčkově konzervatoři. Violoncellistka Judita Šprochová–Pukovcová pochází z muzikantského rodu z Příbora.
Absolvovala rovněž AMU v Praze a hraje v Janáčkově filharmonii Ostrava. Věnuje se komorní hudbě a výuce hry na violoncello. Společné
koncerty obohacují sólovou hrou.
Před koncertem je možno kromě běžného
vstupného (120 Kč, senioři/studenti 90 Kč,
členové KPH 60 Kč) zakoupit členskou průkazku KPH (300/200 Kč) pro výrazně zlevněné
vstupné, nebo abonentní vstupenku (500/350
Kč) pro vstup na všechny akce sezóny zdarma;
obě průkazky jsou přenosné.
Oba předchozí koncerty sezóny 2015 byly
skvělé (lednový koncert klavíristky Renáty Ardaševové a houslisty Tomáše Vinkláta, únorový
recitál trombónisty Lukáše Moťky), potěšily nás
krásnou hudbou, ale i skladbami humornými a
výletem do jazzu. I další koncert slibuje potěšení,
zklidnění a načerpání energie krásným zážitkem.
Další informace a plán koncertů najdete na
stránkách facebook.com/KruhPratelHudby.
Výbor KPH

Literární soutěž Píšeš – píšu rád(a)!
Literární klub Petra Bezruče FM a Kulturní
centrum Frýdlant n. O. vyhlašují soutěž pro
mladé spisovatele, studenty základních a
středních škol ve Frýdlantě nad Ostravicí! Máte
chuť vyhrát zajímavé ceny? Pište, tvořte originální povídku, fejeton či báseň a pošlete nám ji!
Soutěžit se bude ve dvou literárních žánrech:
poezie a próza, v těchto věkových kategoriích:
8. a 9. třída ZŠ, 1. a 2. ročník SŠ, 3. a 4. ročník
SŠ. Literární útvar próza může mít maximálně
3 strany A4 (počet znaků není stanoven), kategorie Poezie maximálně 3 básně A4 (počet

znaků taktéž není stanoven). Práce, prosím,
zasílejte poštou na adresu: Dajana Zápalková,
Baška-Hodoňovice 39, 739 01 nebo mailem:
dajanaz@seznam.cz. Uzávěrka literární soutěže
je 1. 5. 2015, vyhodnocení proběhne v červnu
v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí společně s doprovodným programem (workshopy, koncert). V porotě zasednou zástupci organizátorů a
spisovatelské obce, vítěz získá diplom a věcnou
cenu. Hodnotícími kritérií budou, kromě jiného,
originalita a kreativita, ze zaslaných prací bude
vytisknut almanach. Ing. Kateřina Kaiserová

Film Thelma a Louise jako divadlo
V neděli 8. března vás srdečně zveme do
Kulturního centra, kde přivítáme Divadelní spolek Frída, který se rozhodl zpracovat známý
americký film Thelma a Louise, v němž zazářily
Susan Sarandon a Geena Davis. V Brně na prknech Divadla Bolka Polívky v ní exceluje sehraná čtveřice tvořená Bárou Munzarovou, Marikou
Procházkovou, Radimem Novákem a Martinem
Trnavským, kteří zavítají také do Frýdlantu n. O.
Samostatná, životem zatrpklá servírka Louise
Sawyer a její kamarádka, poddajná, despotickým manželem Darrylem ovládaná Thelma
Dickinson, se vydají na víkendový výlet do hor,
aby unikly nudě všedního života. Když se večer
zastaví na večeři, Thelma nadšená pocitem svobody se opije a začne koketovat s náhodným

známým Harlanem. Když se ji muž pokusí na
parkovišti znásilnit, objeví se Louisa a po prudké
hádce ho v afektu zastřelí. V panickém strachu
se ženy rozhodnou utéci do Mexika rozhodnuté
nevolat policii, která by jim prý stejně nevěřila...
Během první půle se tak budete převážně
upřímně smát a bavit, po přestávce však vtípky postupně ustávají a s očekávaným koncem se zklidníte a začnete se zamýšlet nad vážnými věcmi.
Představení není jen neobyčejnou road movie, která si s citem pohrává se svou filmovou předlohou,
ale hlavně pozoruhodnou výpovědí o současném
světě, svobodě a o vztazích mezi muži a ženami.
Věříme, že si tuto podívanou se skvělými hereckými výkony nenecháte ujít a těšíme se na
shledanou…! Ing. Kateřina Kaiserová

NOVÝ POŘAD ZDEŇKA IZERA!!!
Úterý 14. 4.
Frýdlant nad Ostravicí
Kulturní centrum
Začátek 18.30 hodin
90 min. zábavná show

Vstupenky na vystoupení Zdeňka Izera
můžete zakoupit v CUKRÁRNĚ POD
LYSOU ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Nový zábavný program populárního baviče ZDEŇKA IZERA „Furtluftdurch tour“
Pořad, v kterém se diváci budou moci setkat
s jedinečným a nezaměnitelným humorem
Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené
zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků
a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky. Partnerkou Z. Izera v novém programu
bude opět zpěvačka a finalistka prvé řady
Superstar Šárka Vaňková.

Tvořivé dílny si také nacházejí své stálé místo v Kulturním centru. Dvakrát měsíčně od 14 do 18
hodin se sejde v Klubovně zhruba 16 dětí a během čtyř hodin tvoří výrobek na předem dohodnuté téma. Je potěšující vidět, že děti umí dát přednost jistě náročnější, ale kreativní aktivitě před
pasivním trávením volného času. Doprovod tvoří většinou maminky, ale roste i počet tatínků,
kteří si přicházejí vyzkoušet svou zručnost. Naposledy jsme šili zvířátka z ponožky, v březnu,
Měsíci knihy, to bude záložka či vlastní knížka a Velikonoční tvoření z netradičních materiálů.
Jste srdečně zváni!
Ing. Kateřina Kaiserová

8.3.2015
Partner

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí
Vstupné 200,- Kč v předprodeji / 250,- Kč na místě

začátek v 19.00

Zakoupení vstupenek v BICu ve Frýdlantě n./O.

Benefiční dvojkoncert pro Ukrajinu
Milí spoluobčané, rozhodl jsem se uspořádat v ZUŠ L. Janáčka ve Frýdlantě n. O., kde
pracuji jako pedagog, charitativní koncert pro
válkou sužované civilní obyvatelstvo východní
Ukrajiny. Oslovil jsem několik desítek hudebníků z okolí Frýdlantu, Frýdku-Místku i Ostravy.
Během několika málo hodin jsem víceméně ode
všech dostal příslib, že na této akci vystoupí. Po
zveřejnění na facebooku mě kontaktoval ředitel
Národního domu ve Frýdku-Místku pan Jakub
Tichý s návrhem, že uděláme z této benefice
dvojkoncert, s čímž jsem souhlasil. A tak se

uskuteční paralelně dva charitativní koncerty.
Ve frýdlantské ZUŠ a na místeckém náměstí.
Kdo kde bude hrát, se rozhodne během března a zveřejní na sociálních sítích a plakátech.
Někteří hudebníci stihnou jistě zahrát v obou
městech. Celý výtěžek z této akce poputuje
organizaci ADRA, se kterou mám ty nejlepší
zkušenosti již z beneficí pro Haiti, Japonsko,
Frenštát atd., které jsem v minulosti v ZUŠ již
uspořádal. Tato benefice se bude konat v sobotu 4. 4. od 17 do cca 24 hodin. Doufám ve vaši
hojnou účast a štědrost.
Ivo Saniter
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Mezinárodní projekt Artfriedlandianum
Myšlenka uspořádat mezinárodní projekt
Artfriedlandianum vznikla v roce 2013, kdy se
v polském městě Korfantòw konala první společná výstava obrazů umělců z České republiky a Polska. V roce 2014 se pak v prostorách
Frýdeckého zámku Muzea Beskyd uskutečnila
po týdenním plenéru další výstava výtvarných
děl českých, polských a německých výtvarníků.
Na tuto zajímavou tradici chceme navázat také
v roce 2015. Základní umělecká škola Leoše

Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková
organizace ve spolupráci s Muzeem Beskyd
Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, městem Frýdlant nad Ostravicí a Kulturním centrem
Frýdlant nad Ostravicí, příspěvkovou organizací, si vás dovolují pozvat na výstavu obrazů,
které vytvořili umělci z České republiky, Polska
a Německa v průběhu let 2013 až 2015.
Slavnostní zahájení této výstavy se uskuteční 27. března v 17 hodin.

Dovolte nám, abychom vás pozvali do Kulturního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí na
vernisáž této výstavy s názvem „Frýdlantské
barvy přátelství“ doprovázenou kulturním programem, který připravil hudební a taneční obor
Základní umělecké školy Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí.
Společně se se všemi organizátory výstavy
těšíme na vaši účast.
Ing. Kateřina Kaiserová

„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.

Hodoňovický masopust plný veselí
Již poosmé pochovávali v Hodoňovicích
basu – tentokrát Toničku, rozenou Kontrabasovou. Tato krásná tradice nenechala ve slunečný den 14. února lidičky doma, ale vytáhla je
právě do masopustního průvodu, který vycházel jednu hodinu po poledni.
Nejdříve ale krojovaní Laši, manželé Šťastní, požádali starostku obce Irenu Babicovou a
radního Tomáše Břežka o koledu, o povolení jít
vesnicí průvodem. Když starostka svolila, ozvala se salva z „pušky“ a masopustní chasa se za
doprovodu dechové hudby Huťařky začala radovat, tancovat, že bude moci jít. Teprve pak se
slavnostně vydaly maškary průvodem vesnicí,
včele byli šašci, kteří své bláznovské kousky
dávali na obdiv všem. Následoval se svým bubnováním žandár, aby zvěstoval tu nešťastnou
novinu o skonu basičky Toničky, jež byla vezena dvěma funebráky na márách, které doprovázely čtyři nevinné bílé „děvušky“. A samozřejmě
nesmírně nešťastná vdova nebyla ve svém
truchlení k zastavení. Velebný pán, doprová-

zen svými ministranty, se ji snažil utěšit vlídným
slovem, ale zdálo se, že ani to nepomáhalo. A
pak už tu byly maškary – v prvé řadě medvěd
s medvědářem, který jej u každého stavení
odvázal z řetízku k tanci s hospodyní, čertice,
vesnické báby, jezdec na koni, Žid, ponocný,
řezník, cikánky, z nichž jedna byla obzvláště
drzá – vzala, co viděla… Nechyběla ani smrtka,
vlkodlak, či dozorující „policajti“. Místní občané
byli na masopustní chasu skutečně připraveni,
hostili je koblihami, koláči, uzeným, klobásami a
samozřejmě nechyběla ani „ohnivá voda“.
Maškary se průvodem dostaly až na rynek
před místní hostinec U Čendy, kde už hrobníci kopali hrob pro nebožku Toničku. Huťařka
doprovodila smutečním pochodem basičku
s maškarami až před místo posledního odpočinku a mohl začít „smuteční obřad“. Velebný
pán (mistrně jej sehrál místní občan Aleš Ludvík) s kostelníkem (Ondřejem Hajduškem) promluvili o životě zemřelé basy, všichni zúčastnění se pomodlili za její hříchy, byla rozdělena

i její skromná pozůstalost, takže nezbývalo nic
jiného, než basičku Toničku s největší důstojností pohřbít. Ale co to, nejdříve se cikánkám
podařilo do hrobu dostat i smrtku – „to je dobře,
snad už dále něbudě škodit dědině,“ – podotkl
farář, vykropil hrob i celé okolí na rynku U Čendy a pak už nebožka byla spuštěna do hrobu.
„Eště něska naposledy se veseltě v sále
hostinca U Čendy večer na veselici, bo já se
s vami všemi setkam až na Velkonočnej zábavě. Včil je s všeckymi takovymi veselymi radovankami koněc, nastovo pust,“ vysvětlil velebný pán všem přítomným. A lidé to vzali za své,
začali na rynku tancovat s maškarami, zahlíželi
na pochovanou smrtku i basu do hrobu. Mohli
se ale i občerstvit různými dobrotami ve stáncích před hostincem. Zatím na sále už začala
hrát cimbálová muzika a bylo i zde veselo.
Hodoňovický masopust navštívilo letos více jak
pět set lidí a nebyli to jen místní občané. „My přijíždíme již pravidelně na místní masopust po několik
let z Havířova, a nejen na něj, ale ani Silvestrovské výplazy na Monte Čupelo nesmíme vynechat.
Smekáme před místním Čendaspolkem, že takové akce pro veřejnost dokáže připravit, nadchnout
je, takže nesmí pak vynechat další ročník,“ rozvyprávěl se havířovský senior Jaroslav Vaněk.
Masopustní veselí pokračovalo i ve večerních
hodinách, a to maškarní veselicí na sále místního
hostince U Čendy, kam se přišlo bavit na osmdesát masek všeho druhu. Našli jste tady skupinu ABBA, čarodějnice, brouka Pytlíka, jeptišky,
pionýrky, karkulku i vlka, opičáka, Indiány, faráře
aj. Nechybělo ani jejich představení a následné
vyhodnocení těch nejlepších. Vše se odehrávalo
za hudebního doprovodu kapely Triko. Program
večera zpestřily i paskovské Jiřinky, seniorky – tanečnice se svým vystoupením. Před půlnocí přišlo
i losování soutěže o ceny, která lákala přítomné
množstvím hodnotných dárků. Díky za něj nejen
místním podnikatelům, ale všem sponzorům, obci
Baška, kteří tak přispěli dobré vesnické zábavě.
Věříme, že hodoňovický masopust již pevně
zakotvil v kulturních programech v obci, proto
se již teď těšíme na veselý MASOPUST 2016!
Dajana Zápalková

Staré Hamry

Poděkování za zprůjezdnění místních
komunikací při sněhové kalamitě
Počasí dokáže být – a zejména na horách
– velmi vrtkavé. V sobotu 7. února byl nádherný den, který lákal k procházkám po okolí a k
výletům do hor. V noci na neděli se však počasí
prudce zhoršilo, velmi silný vítr a husté sněžení odstartovalo sněhovou kalamitu na severní
Moravě a v Beskydech zejména.
Padající stromy zpřetrhaly elektrická vedení
na řadě míst. Během 48 hodin napadlo místy
až 50 cm sněhu. Silničáři s velkým vypětím zajišťovali zprůjezdnění hlavní komunikace z Bílé
a Starých Hamer na Ostravici kolem přehrady.
Jejich práci jim velmi komplikovali nezodpovědní řidiči kamionů, kteří i přes varování a zákazy
se rozhodli použít tuto komunikaci bez použití

řetězů. V úterý 10. února se oteplilo a do silné
uježděné vrstvy sněhu na vozovce a okolních
bariér sněhu začalo hustě pršet. Večer došlo
k uzavření výše uvedené státní silnice, kterou
zablokovaly kamiony a znemožnily tak údržbu
vozovky. Musely být proto nasazeny těžké mechanismy, které jediné byly schopny kamionům
pomoci a silnou vrstvu mokrého sněhu a ledu
dostat z vozovky ke krajnicím. Doprava tak
byla v obou směrech na delší dobu zastavena.
Silničářům se podařilo do 21. hodiny perfektně
vyčistit silnici od přehrady až do centra Starých
Hamer, kdy jsem touto silnicí s časovým zpožděním projížděl. V noci a v ranních hodinách ve
své náročné práci dále pokračovali.

Za této obtížné situace musím – a věřím, že
nejen jménem mým, ale i dalších občanů obce
a jejich návštěvníků – vyslovit velké poděkování nejen silničářům, ale i JZD Staré Hamry,
které zajistilo svými zaměstnanci a mechanismy zprůjezdnění místních, mnohdy složitých
komunikací nejen v centru Starých Hamer na
Samčance a v okolí, ale i ve vzdálenějších,
odlehlejších a kopcovitých osadách, jako jsou
Školeny a Gruň.
Chlapi, díky za to, že jste místním občanům a
návštěvníkům naší obce a jejich osad umožnili
bez větších komplikací dostat se do našich domovů a k turistickým chatám a ubytovnám v okolí.
ing. Lubomír Jančura

Videa z předchozích akcí a více informací
na www.frydlantskehovory.cz, najdete nás i na Facebooku.

Frýdlantské kino informuje
Znovuotevřené frýdlantské kino má za sebou
čtyři měsíce plného provozu, a proto mi dovolte
malé bilancování. Od listopadu 2014 do konce
února 2015 jsme odehráli 120 představení s průměrnou návštěvou 42 lidí na jedno promítání.
V porovnání se statistikou multiplexů, kde je
průměrná návštěva 13 diváků na film, si díky
vám, našim divákům, vedeme velmi dobře.
Snažíme se vybírat filmy napříč žánrovým spektrem, proto jste již mohli zhlédnout velmi vysoce
sledované snímky jako Hodinový manžel, Fotograf, Babovřesky, 50 odstínů šedi…, tak i méně
známé filmy jako např. S láskou Rosie, Exodus,
Birdman. Mnohé z nich byly oceněny na světových filmových festivalech, a proto, pro připomenutí, v dubnu, v rámci námi připravovaného
Týdne Oskarů, uvedeme všechny vítězné a
některé nominované filmy. Velmi důležitou skupinou návštěvníků jsou MŠ a školy, které mají
rezervovány vždy první úterý a středu v měsíci

pro převážně animované pohádky.
Od března máme připraveno několik novinek.
Na základě diváckého průzkumu navyšujeme
hrací dny na pět, tj. přidali jsme dva dny v týdnu,
v době jarních prázdnin hrajeme dopolední představení pro děti, změní se také systém prodeje
vstupenek, resp. kromě pravidelného předprodeje v BIC nebo hodinu před začátkem každého představení v šatně, budete mít možnost si
vstupenky do kina rezervovat také přes internet.
Kinosál však neslouží jen pro promítání filmů. Pravidelně 2x za měsíc se zde setkávají
příznivci cestování a dálek u cestopisných besed, kde jsou jim formou přednášek představovány známější i méně známá místa na Zemi.
Zatím jsme navštívili Island, Irán, naposledy
Gruzii, v březnu se chystáme s manželi Vackovými na Madagaskar. Jsme potěšeni, že obliba
tohoto formátu stoupá a průměrná návštěvnost
je 49 lidí.
Ing. Kateřina Kaiserová

Staré Hamry
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informovala o dění v obci. Pro ty, co pravidelně navštěvují zasedání zastupitelstva obce, není žádnou novinkou, že jsme se rozhodli v loňském roce pořídit nové webové
stránky obce. Stránky jsou již hotové. Dokončena byla i práce na převedení všech textů, fotografií
a informací ze stávajících stránek na stránky nové. O tyto jednoduché, avšak časově náročné
úkony se podělili místostarosta Ing. Rudolf Franta a Dominik Bulla. Ještě ladíme poslední detaily
a nové stránky budou spuštěny nejpozději v průběhu příštího týdne.
Přestože již někdy na přelomu let 2010 a 2011 došlo ke změně emailových adres obce Staré
Hamry, stále ještě některé organizace mají ve svých databázích kontakty s adresou na seznamu.
Proto bylo přijato opatření k nápravě. Adresa na seznamu bude ještě po nějakou dobu ponechána, ale s tím, že každý, kdo ji použije, bude automaticky upozorněn na adresy nové a zároveň
bude generována informace, ke kterému datu adresy na seznamu zaniknou.
Nakládání s biologickým odpadem – trávou – se týká i naší obce. Podle novely zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 1. 1. 2015, je povinností obcí zajistit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastu, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Mobilní svoz nebezpečného odpadu, sběr papíru ve škole,
nádoby na sklo a plasty, to už známe a máme vyřešeno. Nově musíme i my zajistit oddělený sběr
kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Sbírat kov do kontejnerů volně stojících venku, kdy jsou
důvodné obavy, že zloději bude ukraden, je nesmysl. A sbírat do kontejnerů trávu, v našich podmínkách, je přinejmenším zvláštní. Abychom naplnili literu zákona, budou kov sbírat naši hasiči a
pořídíme 1 kontejner na trávu (jsem zvědavá, co tam najdeme :-(). Využili jsme zákonné možnosti
a dohodli se s JZD Staré Hamry, že v případě, že bude kontejner využíván a bude naplněn trávou
(pouze trávou!!!) zajistí nám JZD jeho odvoz a uskladnění na svém hnojišti.
Na základě připomínek občanů jsem požádala o stanovení nového dopravního značení přechodu
pro chodce na Samčance. Nově bude mít dopravní značka přechod pro chodce reflexní podložení.
Žádost občanů o umístění dopravního zrcadla na Jamníku, v zatáčce za Kršelkami, se řeší.
Správa silnic MSK provedla osazení svodidel nad propusti na Stýskalonkách a na cestě na
Gruň nad Kubošovicemi byla opravena firmou pana Červenky „pomačkaná“ a posunutá svodidla.
Zabezpečen byl propust na cestě ze Stýskalonek u odbočky na Bílisko, který pracovníci obce
osadili železnou mříží.
Projekt „Změna způsobu vytápění – kulturní dům Staré Hamry“ a žádost o dotaci na něj schválilo poslední zastupitelstvo obce. Projekt navazuje na již realizovanou část změny vytápění ve
škole a zahrnuje prostory kulturního domu – vestibul, sál, knihovnu, bowling a saunu, včetně
přidání dalšího – třetího kotle do kotelny v budově obecního úřadu a výstavbu fasádního komínu.
Celkové náklady projektu včetně projektové dokumentace, energetického auditu a zpracování
výběrového řízení: do 1.500.000 Kč. Maximální možná výše dotace: 40 %. Dotace z ministerstva
průmyslu a obchodu z programu EFEKT 2015. Termín podání žádosti: 28. 2. 2015.
Bc. Eva Tořová, starostka obce
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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

INSOLVENCE — OSOBNÍ BANKROT

Oddlužení dle dle zákona číslo 182/2006 Sb.
OLDIMAX s.r.o.
ZABÝVÁME SE TÍM, ČEMU ROZUMÍME, CO UMÍME
služba pro lidi ve finanční tísni • služba pro lidi v exekuci
• individuální přístup ke každému jednotlivci • jsme vašimi
partnery až do doby povolení oddlužení soudem
PLNÁ ÚSPĚŠNOST — VŠICHNI NAŠI KLIENTI JSOU ODDLUŽENI
ZKUŠENOSTI od roku 2008
VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB — NAPIŠTE NÁM NEBO ZAVOLEJTE
www.oldimax.cz

tel.: 704 793 771
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