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Duben 2015

Ostravice, Malenovice a Čeladná se
zapojí do kampaně Poděkuj horám!
BESKYDY – Kdo má Beskydy opravdu
rád, měl by jim to umět dát najevo. Spolek Čisté Beskydy ve spolupráci s pořadateli závodů
a běžeckými kluby pořádá v sobotu 18. dubna
Jarní úklid Beskyd s cílem vyčistit turistické
trasy a jejich okolí od smetí a nepořádku. Akce
je součástí dlouhodobé kampaně s názvem
Poděkuj horám. Stojí na myšlence, že když
hory do jisté míry konzumujeme, měli bychom
jim jednou za čas i poděkovat. Úklid se bude
se konat na hlavním hřebeni Beskyd od Javorového po Javorník. Na Lysé hoře a Smrku se
do úklidu organizačně zapojují pořadatelé závodu Lysohorský čtyřlístek, Lysacup.
V Beskydech se bude nacházet 12 sběr-

ných míst, zpravidla v údolí mezi vrcholy. Tam
budou moci lidé odkládat vysbíraný odpad.
U každého sběrného místa budou v sobotu 18. dubna od 9 do 17 hodin dobrovolníci,
kteří rozdají zájemcům pytle na třídění odpadu
a předají jim drobnou pozornost.
„Všechny chceme odměnit, byť jen symbolicky. Vnímáme, že když už se někdo nezištně zapojí, tak mu patří osobní uznání. Kromě
toho budeme účastníky úklidu na sběrných
místech zapisovat a zařazovat do slosování
o ceny. To se uskuteční v následujícím týdnu.
Více informací najdete na našich webových
stránkách www.cistebeskydy.cz,“ říká předsedkyně spolku Kateřina Piechowicz.

Hlavní cenu – víkendový pobyt na horské chatě – věnovaly Lesy ČR. Kromě spousty cen, které
darovaly obce, čeká účastníky jedna speciální –
sportovní batoh od frenštátské firmy Tobi sport.
Získá ji nálezce nejkurióznějšího předmětu.
Seznam sběrných míst v Beskydech pro
18. duben: u restaurace Žabárna (Frenštát),
na vrcholu Velkého Javorníku, v Trojanovicích
pod lanovkou na Pustevny, Čeladná – u kapličky (poblíž restaurace U Holubů), parkoviště
u Opičárny (Ostravice), parkoviště u Rajské
boudy (Malenovice), parkoviště u správy Lesů
ČR v Krásné, na parkovišti Visalaje, parkoviště Morávka-Lipový, Tyra (točna), Oldřichovice
pod lanovkou na Javorový, chata Slavíč.

Muzikanti spontánně na pomoc Ukrajině

FRÝDLANT – Na začátku byla pouhá myšlenka, postupně vyrostla v akci, která nemá
obdoby nikde v Česku. Muzikanti z regionu
už nechtěli nečinně přihlížet strádání uprchlíků na Ukrajině a rozhodli se aktivně zapojit
do pomoci. Výsledkem je benefiční čtyřkoncert, na kterém vystoupí více než třicet skupin
a hudebníků. Uskuteční se v sobotu 4. dubna hned na čtyřech místech v kraji. Výtěžek
předají humanitární organizaci ADRA, která
na Ukrajině dlouhodobě pomáhá.
S myšlenkou benefice přišel jako první
frýdlantský učitel a klavírista Ivo Saniter. Benefiční koncerty pořádá již několik let v sále
Lidové školy umění. Ale nebyl sám, s kým

události poslední doby silně otřásly. „Nemusel
jsem ostatní kamarády muzikanty nijak zvlášť
přemlouvat. Všichni jsme to cítili stejně. Koho
jsem oslovil, řekl, že se přidá. Až to nakonec
začalo vypadat, že se do frýdlantské lidušky
všichni nevejdeme,“ popisuje obrovskou vlnu
solidarity Ivo Saniter.
Dějiště koncertu se pak rozšířilo o Frýdek-Místek. A protože byl zájem kapel o účast
tak velký, že byla i dvě pódia málo, domluvily
se koncerty i v ostravském Hudebním bazaru
a Hospůdce u bobra v Raškovicích. „Kapely budou hrát v jednodušších sestavách a vystoupení
bude trvat maximálně půlhodinu, abychom nemuseli aparaturu složitě přemísťovat a divák zá-

Půjčovna kol Českých drah
České dráhy zprovozní v době od 1. dubna do 31. října na Hlavním nádraží v Ostravě
a na nádraží ve Frýdku-Místku půjčovnu kol.
Otevírací doba půjčoven je 6.00 – 20.00 hodin,
7 dní v týdnu. V Ostravě budou k dispozici 4 krosová kola, 2 dětská kola a 2 elektrokola, ve Frýdku-Místku 4 horská kola (zapůjčení dětských kol
možno objednat 24 hodin předem). Kromě kola
si můžete půjčit i dětskou přilbu nebo cyklose-

dačku. Při zapůjčení kol můžete cestovat vlaky
nebo si kolo uschovat na nádraží zdarma.
Jako vhodný tip na výlet doporučují dráhy
například zajet i s kolem vlakem do Ostravice
a zpět se vrátit na kole po cyklotrase 59 a ostravské cyklotrase E.
Pokud nemáte kolo, neváhejte této nabídky
využít a přijďte se projet naší cyklotrasou!
Helena Pešatová

roveň viděl co nejvíc interpretů,“ vysvětluje hudebník David Stypka. Muzikanti si tak na vlastní
kůži prožijí scénář z filmu Kulový blesk, kde si
v jednu chvíli vyměňuje byty několik rodin.
Na náměstí v Místku začne program ve 14
hodin. Na pódiu se vystřídají hudebníci různých
žánrů, například soubor Grunik, Tomáš Kočko,
Café Industrial, Downbelow, zpěvák Mirai nebo
David Stypka a jeho kapela Bandjeez.
O hodinu později začíná hrát početná sestava jednotlivců i skupin v sále Základní
umělecké školy Frýdlant nad Ostravicí. Nebudou chybět osobnosti jako Hana Kopřivová,
David Kopřiva, Petr Kahánek. Vystoupí i školní pěvecký sbor a studentská kapela Humbug.
Někteří z nich se objeví i na pódiích Hospůdky u bobra, kde se začíná už ve 13 hodin,
a v Hudebním bazaru v Ostravě od 19.30 hodin.
Na všechna představení bude vstup zdarma, avšak každý bude mít příležitost přispět
libovolnou částkou do zapečetěných pokladniček ADRA.
Benefiční čtyřkoncert pro Ukrajinu je krásnou ukázkou, jak může fungovat spolupráce
mnoha subjektů a lidí, když mají společný
ušlechtilý zájem. Více na www.jetoblizko.cz

KRÁSNÉ JARO A VESELÉ VELIKONOCE!

Sezona veletrhů cestovního
ruchu skončila v Hradci Králové

BESKYDY – Ve dnech 13. – 14. března
ukončilo Beskydské informační centrum
Frýdek-Místek, p.o. sezónu veletrhů cestovního ruchu na veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové. Zúčastnilo se ho
v rámci expozice Moravskoslezského kraje.
„Komornější prostředí veletrhu nabízí větší
možnost komunikace s návštěvníky. Potencionálními i pravidelnými návštěvníky jsou
lidé ve věku 45+ a také rodiny s dětmi. Díky
dobré dostupnosti jsou Beskydy z rozhovorů
s návštěvníky veletrhu velmi oblíbené a často
navštěvované. Návštěvníkům veletrhu byly
představeny novinky – nový ucelený průvodce Vstupte do Beskyd, místa fantastických
zážitků, který získal pozitivní ohlas nejen
u odborné veřejnosti, ale také návštěvníků.
Průvodce kromě jiných měst a obcí v turistické
oblasti Beskydy-Valašsko prezentuje také top
turistickou nabídku statutárního města Frýdku-Místku. Současně byla nabízena novinka
v Beskydech – Beskydy Card, díky níž mohou návštěvníci čerpat spoustu výhod nejen
ve Frýdku-Místku, ale i v celé turistické oblasti
Beskydy-Valašsko,“ uvedla Lucie Talavašková z Beskydského informačního centra. Kro-

mě veletrhu v Hradci Králové jeho zástupci
prezentovali v prvním čtvrtletí tohoto roku Beskydy na veletrzích v Brně, Bratislavě, Praze,
Wroclawi v Polsku, Olomouci a Ostravě.
„Hlavním cílem prezentace Beskyd na veletrzích cestovního ruchu je zkvalitnění a zlepšení propagace v oblasti cestovního ruchu
ve spojitosti s budováním jejich image,“ říká
ředitelka Beskydského informačního centra
Frýdek-Místek, p. o. Monika Konvičná. „Současně těmito prezentacemi chceme přispět
ke zvýšení povědomosti o Beskydech jako
o jedné z významných turistických destinací.
Beskydy totiž nabízejí řadu lákavých atraktivit
cestovního ruchu a kvalitní doprovodné služby, které je nutné potencionálním návštěvníkům představit společně s novými produkty.
Těmito kroky se tak snažíme přispět ke zvýšení počtu domácích i zahraničních návštěvníků
v naší destinaci,“ dodává.
Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p. o. se bude do léta ještě prezentovat na tematickém veletrhu For Bikes Praha
a také v obchodních centrech v rámci roadshow s Moravskoslezským krajem v Krakově,
Katovicích, Bielsko-Biale a v Žilině.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás přivítala s novým číslem našeho zpravodaje, které už vychází, alespoň podle kalendáře, v krásném
jarním období. Letošní Velikonoce nás čekají hned v jeho prvním týdnu. Bezesporu k nim patří kromě křesťanských oslav
i možnost odpočinku a načerpání sil, spojených s pobytem
v právě se probouzející přírodě. K tomuto svátku se váže mnoho
folklórních písní, básní, říkadel či pašijových her. Stále jsou živé
i některé z tradic. Nejznámějším ze zvyků, který beze změny
přetrvává, zůstala velikonoční pomlázka i s malováním vajíček,
případně kraslic, které ti zručnější a zkušenější vyrábějí. Určitě
by stálo za to uspořádat výstavu, na které byste mohli zhlédnout kraslice zhotovované různými technikami. Mezi námi je mnoho „maléreček“, které toto dovedou. Je potřeba, aby své
dovednosti prezentovaly mezi širokou veřejností a předávaly dalším generacím.
V minulém čísle jsem vás informovala o skutečnosti, že v době od 1. 6. 2015 bude realizována stavba „Revitalizace trati Frýdek-Místek – Valašské Meziříčí“ a v úseku Frýdlant
nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm bude po dobu 173 dní vyloučena drážní doprava. Bezesporu se zkomplikují i tak přetrvávající dopravní problémy, a to především na ulici
Poštovní. Jsme si vědomi nebezpečné situace v okolí pošty, a proto hodláme provést nezbytná bezpečnostní opatření spojená s úpravou provozu na komunikaci dopravními značkami.
Na základě lednových jednání přislíbilo ředitelství Českých drah, a.s. pronajmout Městu část
pozemků na jmenované ulici s dalším výhledem na jejich odprodej. Uvedené plochy by měly
sloužit jako odstavná plocha především klientům České pošty, a.s. a obyvatelům přilehlých
bytových domů. Další dobrou zprávou je, že pozemek mezi poštou a bývalým Telecomem se
podařilo v závěru loňského roku odkoupit. V současnosti probíhá jednání mezi Městem Frýdlant n. O. a společností ČEZ a.s. o provedení přeložek, které brání vybudování cca 20 parkovacích míst. V případě úspěšných jednání provozu na ulici Poštovní alespoň částečně ulevíme.
Výše uvedené vyloučení drážní dopravy vedlo i ke komplikacím v organizaci známého turistického závodu Beskydská sedmička pořádaného Liborem Uhrem. Pozitivní zpráva pro
všechny milovníky extrémní turistiky je, že Frýdlant nad Ostravicí se s největší pravděpodobností stane městem registrace. Předpokládá se, že z od nás budou vypraveny dvě vlakové
soupravy, které převezou téměř dva a půl tisíce zaregistrovaných závodníků na místo startu,
do Třince. Celkový počet závodníků se předběžně odhaduje na tři tisíce. Naše město tak
získá jedinečnou šanci představit se návštěvníkům z celé republiky. V září vás z celého srdce
ráda pozvu ke sledování závodu a povzbuzení jeho účastníků!
Krásné jaro je přede dveřmi. A s ním vše, co k němu patří. Plnými doušky si užívejte tento čas.
Přeji vám krásné prožití svátků a klidný měsíc duben.
Vaše starostka Helena Pešatová
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Projekt „I. Zřízení technologického centra a II. pořízení
elektronické spisové služby včetně III. vnitřní integrace úřadu“
Město Frýdlant nad Ostravicí k 31. 1. 2015
úspěšně zakončilo realizaci projektu „I. Zřízení
technologického centra a II. pořízení elektronické spisové služby včetně III. vnitřní integrace
úřadu“. Projekt byl realizován z výzvy 06 v rámci
Integrovaného operačního programu (IOP) a je
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Projekt přispěl k záměru posílení elektronizace služeb veřejné správy (tzv. e-Government), poskytované prostřednictvím moderních
informačních a komunikačních technologií
na úrovni územní veřejné správy. Realizací
projektu byl naplněn cíl e-Governmentu, kterým
je zvýšení výkonnosti státní správy a usnad-

nění vyřizování záležitosti občanů ve veřejné
správě. Prvořadým úkolem tohoto záměru je
zjednodušit veškerý styk občan-stát a opačně.
Z prostředků projektu byly zakoupeny technologie, licence programů a služeb. Na městském úřadě bylo zavedeno tzv. technologické
centrum, které využívají kromě samotného
města Frýdlant nad Ostravicí rovněž další obce
Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Využití pořízených technologií a služeb jednoznačně přispělo ke zvýšení kvality služeb poskytovaných
občanům a ke zvýšení informatizace a integrace služeb ve veřejné správě.
Kromě přínosu projektu ke zlepšení technologií a celkové úrovně informatizace na Městském
úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí byly prostředky

použity na zavedení elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace města, obce
ve správním obvodu města a příspěvkové organizace těchto obcí. Jedná se o obce: Bílá, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry. Spisová služba byla
v rámci projektu zavedena rovněž základním
školám na území města Frýdlantu nad Ostravicí,
městské knihovně, Středisku sociálních služeb
a některým dalším školám v okolních obcích.
Celkové náklady projektu: cca 5 mil. Kč.
Město Frýdlant n O. dosud obdrželo dotaci
z EU ve výši 2,5 mil. Kč za pořízení technologického centra a očekává další dotaci ve výši
1,5 mil. Kč za pořízení elektronické spisové
služby a vnitřní integrace úřadu.

Gymnázium Frýdlant – Gymnasium Friedland
Ve dnech 23.–27. února na naše gymnázium opět zavítali studenti partnerské školy z německého Friedlandu a oplatili nám naši návštěvu v Německu z června 2014. I přes nepřející
počasí si němečtí i čeští studenti projekt „Sport
nás spojuje“ užili.

Společné sportovní aktivity podpořily bezprostřední komunikaci v cizím jazyce a vedly
k prohloubení již dříve navázaných přátelství.
Dva dny lyžování na Grúni, společný bowling
a hlavně návštěva sportovního areálu Kotelna, kde proběhlo mezinárodní fotbalové utkání

a také měření sil ve squashi, naplnila motto
projektu na sto procent. Nechyběla ani prohlídka našeho města a školy. Zde byli němečtí
studenti nejen seznámeni s výukou na našem
gymnáziu, ale také do ní přímo zapojeni. Také
společný výlet do Rožnova p. R. s návštěvou
výrobny svíček, skanzenu a výstavy „Svět kamenů“ přiblížil našim hostům život u nás.
Týden všem utekl jako voda, jak to již při
dobré zábavě bývá, a naši přátelé odjížděli
domů do Německa. Domov ale našli i u svých
českých rodin, a proto při loučení ukápla i nějaká slzička. Odjezdem autobusu ale všechno
neskončilo. Díky internetu zůstanou určitě mnozí v kontaktu a budou dál zlepšovat své znalosti
německého, někdy i anglického jazyka.
Závěr patří poděkování našim němčinářkám
p. Genserové, Pavlicové a Sanitrové, které
celý projekt připravily a zorganizovaly. Bez nich
bychom nemohli vzpomínat na společně strávený týden s našimi kamarády jak v Německu,
tak u nás.
MP

Frýdlant nad Ostravicí
ODBOR DOPRAVY Městského úřadu Frýdlant nad
poděkování
Ostravicí
Motoristé, pozor!
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,
ve čtvrtek 8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00; poslední
klient vždy v 16.30 a v 13.30 hod.)

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,
Omlouváme se poplatníkům za opožděné
zaslání složenek. Platby, provedené do 15.
dubna 2015, budou považovány jako včas
zaplacené. Předem děkujeme za trpělivost při
vyřizování nesrovnalostí.
- 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.
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.
Děkujeme všem, kteří již před zasláním
složenky uvedené poplatky uhradili.

Na Nové Vsi máme napilno!
• V novoveské škole toho kromě běžné výuky stíháme opravdu hodně. Na výchovném
koncertu v KC ve Frýdlantě nad Ostravicí
– Abraka muzika jsme se si krásně zatančili,
zazpívali a zábavnou formou jsme si vysvětlili
základy finanční gramotnosti.
• Budoucí zubní lékařky nám přišly připomenout, jak správně pečovat o zuby, aby nás

nebolely. Děkujeme!
• V únoru jsme také oslavili Den
mateřského jazyka, v rámci kterého jsme zjistili, že mezi nejkrásnější česká slova patří například
láska, kamarádství, anebo líbání!
Nejhůře se nám vyslovuje třeba
alergologie nebo kardiologie!
• Zapojili jsme se do projektu
„Třídíme se ZOO“, díky kterému
nás čeká výlet do ZOO, kde budeme plnit nejrůznější vědomostní i kreativní, ekologicky zaměřené úkoly!
• Naše žákyně Lucie Plevová obsadila 3.
místo v obvodním kole pěvecké soutěže Loutnička a zazpívala si s cimbálovou muzikou
na přehlídce malých zpěváčků na Frýdeckém
zámku. Gratulujeme!
• V naší školní družině jsme si užili pirátský

karneval plný dobrodružství, her a muziky.
• A našim určitě nejsilnějším zážitkem byl lyžařský kurz, který jsme absolvovali v areálu Ski
Malenovice. Pod vedením skvělých instruktorů
z lyžařské školy Japa Sports jsme si nejen bezvadně zalyžovali – ti, co neuměli, se naučili, a ti,
co uměli, se krásně zdokonalili – ale také jsme
si pořádně zařádili a užili spoustu legrace. Díky
a už se těšíme na další. www.novaveszs.cz

Vločka k vločce padá... v MŠ Smetanova
V měsíci lednu jsme v naší MŠ Smetanova
vyhlásili pro děti a jejich rodiče zimní kreativní
soutěž s názvem „Vločka k vločce padá...“. Ro-

diče a děti na základě fantazie společnými silami vytvářeli z různých materiálů (alobal, dřevo,
perličky, vata, těsto...) a neotřelých technik originální vločky.
Své výtvory průběžně nosily do MŠ.
Hlavní chodba se
postupně zaplňovala
krásnými uměleckými
díly a na konci měsíce byla „obsypaná“
vločkami různých tvarů, velikostí a barev.
A bylo se na co koukat!
První týden v únoru
dostaly všechny děti
jednu nálepku, kterou
společně s rodiči moh-

Máte zájem naučit se využívat Internet, ale sami nemáte odvahu?
Chtěli byste využít volný čas k získání nových schopností?
Nikdy není pozdě rozšířit své obzory!

Nebojte se přihlásit do krátkodobého kurzu, v němž Vám studenti gymnázia
vysvětlí základní dovednosti na Internetu včetně individuální pomoci
zcela ZDARMA!
Nenáročné lekce pro (naprosté) začátečníky různého (i důchodového) věku
Vás seznámí s vyhledáváním, zajímavými stránkami a emailem.
lekce 1
lekce 2
lekce 3
lekce 4
lekce 5

6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.

15.00–16.30
15.00–16.30
15.00–16.30
15.00–16.30
15.00–16.30

Místo konání: GYMNÁZIUM, FRÝDLANT N. O., NÁM.
T. G. MASARYKA 1260, učebna IVT (2. podlaží)
KONTAKT pro dotazy a přihlášky na tel. 728 735 353
Volejte v hodinách 15.00-18.00 hod

ly umístit ke „své favoritce“ – nejhezčí vločce.
Koncem týdne proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Nejvyšší počet bodů získala vločka
Vendulky Odlevákové, druhé místo vyhrál
Ondrášek Kohut a třetí místo obsadila Agátka
Čuntová. Vítězové soutěže se těšili z kreativních dárků a všechny zúčastněné děti si hrdě
odnášely medaili i drobnou cenu.
Všichni jsme se radovali z půvabné zimní
výzdoby, která nám vhodně doplnila další celoškolní aktivitu – „Bílý den“.
„Bílý den“ je součástí projektu „Barevné dny
v MŠ“, kdy si celou školku vyzdobíme vybranou
barvou, včetně oblečení dětí i dospělých. Paní
kuchařky nám připraví i celodenní jídelníček
v „aktuální“ barvě, hrajeme si, tvoříme a soutěžíme – jak jinak než se zaměřením na danou
barvu. Letos nám přálo i počasí – na školní zahradě jsme si užili bílé sněhové nadílky.
A že byl začátek roku na akce pro děti
opravdu bohatý, dokazují i další pěkné akce.
Ať už to byla beseda s myslivcem, divadelní představení v MŠ „O rybáři a zlaté rybce“,
„Muzikoterapie“, návštěvy solné jeskyně, sauny, místních základních škol a družin, městské
knihovny či veselý karneval v MŠ. Velký ohlas
u dětí i „dospěláků“ měla exkurze do „Dětského
světa techniky“ v Ostravě – Vítkovicích, kterou
do budoucna určitě ještě naplánujeme.
Jsme také velmi rádi, že nám po letech opět začalo fungovat v novém kulturním domě kino a můžeme s dětmi navštěvovat pohádková dopoledne.
Za tak krátkou dobu jsme toho stihli docela
hodně, co říkáte? A to již máme naplánovány
další pěkné akce, ale o tom zase někdy příště.
Za kolektiv MŠ Smetanova
(odl. pr. MŠ Frýdlant n. O., Janáčkova 1444)
Yvona Vránová a Jarmila Haroková

I Vy se můžete stát součástí 2. ročníku
celorepublikové dobrovolnické akce,
jejímž cílem je odstranění
nepořádku a černých skládek
z našeho města a přírody
během
jediného dne

18. dubna 2015
Pojďme společně uklidit nepořádek
a černé skládky ve Frýdlantě nad Ostravicí!
Zapojit se můžete na

www.uklidmecesko.cz/event/10489/

Osvětové Dny zdraví 23. – 25. dubna
Zdraví se proměnilo v samozřejmou součást
našich životů. Už ani nepřemýšlíme nad tím,
že je obrovskou výsadou: být zdravý. Říkáme:
hodně zdraví, ale přitom nad vyřčenými slovy
ani nepřemýšlíme – vychází odněkud z podvědomí, zcela automaticky.
Čtvrtý ročník osvětové akce Dny zdraví,
pod záštitou zapsaného spolku Život a Zdraví
a Kulturního centra, se pokouší tuto „automatickou informaci“ přeměnit v informaci aktuální.
Informaci, která se dostane k uším všech generací. Tento třídenní program začíná ve čtvrtek 23. dubna na ZŠ Komenského interaktivní
přednáškou „Výlet do Země zdraví“, kdy bude
dětem prvních stupňů představen zdravý způsob života a jeho pozitivní vliv. V pátek 24. dubna se pak akce přesune do prostor Kulturního
centra, kde bude všem zájemcům umožněno
od 10 do 16 hodin zjistit informace týkající se
jejich zdravotního stavu. Za asistence dobrovolníků budou moci mimo jiné vyzkoušet různé
způsoby masáží, otestovat fyzickou kondici či

ověřit správnost svého dýchání. Po provedení
těchto testů bude na základě výsledků každému návštěvníkovi poskytnuta rada od odborníků. Pro rodiny s dětmi bude v době testů zajištěno hlídání jejich ratolestí v dětském koutku.
Nedílnou součástí programu jsou pak dvě přednášky pod vedením koordinátora spolku Život
a zdraví Romana Uhrina. Společným jmenovatelem přednášek bude vidlička, nástroj, který
každý z nás běžně používá. Roman Uhrin se
humornou i vážnou formou pokusí objasnit roli
výživy (jak správně plánovat a připravovat potraviny) na naše zdraví a nemoci. První přednáška se bude konat v pátek 24. dubna od 18
hodin v Kulturním centru, druhá pak v sobotu
25. dubna od 15 hodin na tomtéž místě.
Pokud chcete, aby pojem „zdraví“ přestal být
ve vašem životě pouhým slovem bez významu,
přijďte do Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí a dozvíte se důležité kroky, jak se svým
zdravím zacházet. Těšíme se na vás.

Organizátoři akce
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Březen v ZŠ T. G. Masaryka
Tak jsme si prý podle známé pranostiky
měli zalézt za kamna. Což o to, letos tam bylo
až na pár slunečných dnů opravdu dobře, ale
v naší základce, kde teď máme po zateplení
a výměně oken opravdu příjemně, se rozhodně nenudíme. Nastává období, kdy mají žáci
ukázat, co se ve školním roce naučili, a začínají měřit své nabyté vědomosti a dovednosti
s ostatními spolužáky a školami.
Recitační soutěž, Loutnička, Matematický
klokan, ilustrační testy z českého jazyka a literatury i matematiky, školní závody ve slalomu,
turnaj ve florbalu či vybíjené. To je výčet měření
sil, který první jarní měsíc přinesl. Konečného
vítěze zatím známe jen z lyžařských závodů,
které proběhly ve středu 11. března na sjezdovce v Palkovicích a pořádá je pro naši školu
Ski akademie Zbyněk Žák. Absolutním vítězem
a držitelem putovního poháru je Martin Křikala ze 7. A. Také mnozí další se svými výkony
uspěli ve školních kolech, postoupili dál, jejich
hodnocení si ale necháme na příště.
Ve spleti rozbíhajících se soutěží měly své
místo i dvě kulturní události. Koncert Abraka Muziky a jarní Reprezentační ples ZŠ TGM. Jak známo, hudba všeobecně přináší člověku potěšení
i radost, dokáže pobavit, uklidnit a někdy i poučit.

V případě koncertu Abraka Muziky ve čtvrtek
12. března jsme mohli postřehnout hned několik
těchto pozitiv. Skvělí muzikanti a herci v jedné
osobě představili žákům svůj koncert na téma
Finanční gramotnost. Děti se opravdu zábavnou,
nenásilnou a vtipnou formou seznámily s historií
peněz, učily se s nimi zacházet a také se dověděly, která úskalí na ně číhají v podobě dluhů a půjček. Zkrátka a dobře, v jedné hodině mohly nejen
na chvíli proniknout do světa financí, ale zároveň
si stihly i zatančit a zazpívat. Nikomu se ze sálu
Kulturního centra nechtělo, a tak museli muzikanti slíbit, že si pro děti příští rok připraví zase nějaký
„poučný“ koncert.
Na rozdíl od malých kluků a holek byl pro
ty odrostlejší určen náš tradiční ples. Konal se
v sobotu 21. března rovněž v prostorách Kulturního centra a myslíme si, že se vydařil. Všichni
jeho účastníci se nejen skvěle pobavili, ale zároveň finančním výtěžkem podpořili naši školu.
Poděkování tedy patří těm, kteří nás zakoupením vstupenek, dárkem do tomboly či samotnou
účastí sponzorovali. V neposlední řadě pak rodičům, učitelům, zaměstnancům firmy Skolarest,
zkrátka všem organizátorům, bez nichž by se
také tento počin ku prospěchu našeho žactva
rovněž nemohl uskutečnit. Díky všem!
lg

Mariášový turnaj v Lučině

V neděli 19. dubna ve 14 hodin se v restauraci Lučina ve Frýdlantě uskuteční „přátelský turnaj“ v trojkovém voleném mariáši. Jeho výsledky nebudou započítávány do celkového hodnocení série Mariáš Tour
2015. Zveme tímto všechny příznivce mariáše k účasti na této akci.  Sportu zdar a mariáši zvlášť!

Zážitky z lyžování na Bílé

Tak jsme opět úspěšně absolvovali lyžařský
výcvik na Bílé. Dva plné autobusy dětí z mateřské školy Janáčkova a odloučených pracovišť
koncem února denně vyjížděly za sněhovými
zážitky na Bílou. Celý týden se děti snažily naučit pohybovat na lyžích, seznamovat se s horským prostředím a rodinou instruktorů. Některé
děti stály na lyžích opravdu poprvé, za týden se
ale posunuly obrovský kus dopředu. Bez rodičů,
pouze s kamarády z mateřské školky a za doprovodu a pomoci paní učitelek zdokonalovaly
své lyžařské umění. A reakce dětí po ukončení
hovoří samy za sebe.
Eliška – „Byla jsem ve skupince Panda. Měli
jsme vymyšlený pokřik – bacha jede panda,
končí každá sranda, je to parta malých borců,
kteří frčí ze všech kopců. Na lyžáku se mi líbilo,
že tam bylo sluníčko, Brumík, moje kamarádka, teta a její sestra, maminka, tatínek. Líbilo
se mi všechno, naučila jsem se obloučky, jezdit
trpaslíka. Po lyžařském kurzu určitě zajdeme
na malý kopec společně s kamarádkami.“
Adámek – „Líbila se mi jízda na pásu, měl
jsem radost z medaile, starší sestřičce jsem
vyprávěl o sněhu.“
Verunka – „Líbilo se mi, jak jsme dělali obTJ Sokol Frýdlant n.O.
Vás zve na zábavně poznávací akci

JAK SE BUDÍ BERUŠKY

v sobotu 25. dubna
Setkáme se u houpacího mostu
(Lubenské lávky), odkud vstoupíme
do říše broučků kdykoliv v době
od 15 do 16 hod.
A co Vás čeká:
• naučná stezka a stanoviště se zábavně
poznávacími úkoly pro malé i velké
(děti i rodiče)
• probouzení berušek s vlastními výrobky
kytiček (domácí příprava kytiček)
• opékání buřtů z vlastních zásob
v areálu TJ Sokol Frýdlant n. O.
Vstup zdarma.
Za nepříznivého počasí se akce nekoná!
Bližší informace: Marie Magdoňová,
tel. 604 267 497, Miroslav Jaššo, tel.
732 552 123, e-mail: m.jasso@seznam.cz
Na činnosti TJ Sokol se finančně formou grantu podílí Město Frýdlant n. O.

loučky a pizzu, jízda na pásu.“
Vojta – „Byl jsem ve skupině černé kočky – šla
kočička k muzice, ztratila tam střevíce, kocourek
je našel, dostal z toho kašel. Naučil jsem se
bombičky a bomby (krátké a dlouhé obloučky).“
Terezka a Klárka – „Naučily jsme se hranolky – když jsou lyže vedle sebe, pizzu – špičky
k sobě, paty od sebe, líbilo se nám dělat obloučky, řadu – vláček. Pan instruktor byl hodný, byla
s ním legrace. Po ukončení jsme si s maminkou
a tatínkem vyzkoušeli jízdu na velké lanovce.
Maminka a tatínek byli překvapeni a měli radost, kolik jsme se za ten týden naučily.“
Nikolka – „Naučila jsem se obloučky z velkého
kopce, naučila jsem se lyžovat, už se nebojím.“
Erik – „Zážitky dobré, líbilo se mi lyžování, že
jsme jezdili na kotvě, podařil se mi skok na skokánku, líbilo se mi, jak pan instruktor lyžoval.“
Filípek – „Líbilo se mi všechno, všechno se
mi podařilo.“
Zážitky dětí zapsala: Jindra Hiklová, řed. MŠ

30. výročí „ŠKOLY NA NÁMĚSTÍ“

ve Frýdlantě nad Ostravicí (1985–2015)
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant
nad Ostravicí, Náměstí 7, zve všechny
bývalé zaměstnance školy, bývalé žáky
a jejich rodiče na oslavu jubilejního 30.
výročí založení školy.
Program oslavy:
Dne 10. 6. od 9.00 do 11.30 hod.
• Prohlídka prostorů školy, školních
učeben a seznámení s didaktickými pomůckami určené pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Dne 11. 6. od 15.00 do 17.00 hod.
• V sále KD ve Frýdlantě nad Ostravicí
proběhne kulturní program a výstava originální výtvarné tvorby našich žáků. Hosté
mohou nahlédnout do starších třídních
knih a školních kronik. V rámci odpoledního programu bude podáváno malé občerstvení, které připraví bývalí žáci naší školy,
nyní studenti Střední školy elektrostavební
a dřevozpracující ve Frýdku-Místku.
Prosíme o potvrzení účasti:
tel. 558 677 344,
e-mail: reditel@skolananamesti.cz
nejpozději do 18. 5. 2015
Těšíme se na vaši návštěvu.

Město Frýdlant nad Ostravicí ve spolupráci
s BESIPem a Policií ČR Frýdlant nad Ostravicí
Vás srdečně zve na besedu, která se bude konat
v pondělí dne 13. dubna ve 14.00 hodin
ve společenské místnosti Domova pro seniory
„SENIOŘI V (ne)BEZPEČÍ“
NA SILNICI, NA ULICI, DOMA…
Vstup zdarma, každý senior obdrží malý dárek!

Májové odpoledne v autokempinku
Svátek práce je zároveň oslavou jara, nejkrásnějšího období v roce. Místní organizace
KSČM pořádají 1. května od 14 hodin v autokempinku Beskydy, Frýdlant – Lubno, zábavné
májové odpoledne.
Zajištěn je kančí guláš a další občerstvení.

K dobré náladě přispěje reprodukovaná hudba
i možnost zazpívat si při harmonice. Program
zpestří ukázka hasičské techniky, pro děti jsou
připraveny soutěže s cenami i skákací hrad.
Toto zábavné odpoledne je vhodné zvláště
pro rodiny s dětmi.

Miss Pedagog 2015? Nikoli…Tombola na Reprezentačním plese ZŠ TGM :)

Vítěz lyžařských závodů v ZŠ TGM,
sedmák Martin Křikala.

Dětský šmoulí karneval

V sobotu 21. února se ve frýdlantské sokolovně uskutečnil šmoulí karneval pro děti.
Šmoulové si pro děti připravili odpoledne plné
zábavy, soutěží a tanečků. Celým odpolednem děti provázel šmoula Kecal, o hudbu se
postaral taťka Šmoula a tanečky si pro děti
připravila Šmoulinka.
Tančilo se, na šmoulí písničky ale zatančili
jsme si i klasické Káčatko či Mašinku. Šmoulové si také pro děti a jejich rodiče připravili
několik soutěží. Například Mlsoun si pro děti
připravil soutěž v pojídání bonbonů a Lenoch
si připravil soutěž, kdy tatínkové svým dětem
museli co nejrychleji nafouknout balonek.
Také proběhla promenáda masek, kdy odborná šmoulí porota vybírala ty nejšmoulovatější.
Všechny masky byly opravdu krásné, a proto
to měla porota opravdu těžké. Po dlouhé debatě, nakonec vybrala 10 nejkrásnější ma-

sek, které byly náležitě odměněny. Na závěr
celého odpoledne proběhla tombola, ve které
každé dítko získalo dáreček. Věříme, že se dě-

KINO
út 7.4. od 18:00

ˇ : TÝDEN FILMĚU°
EXKLUZIVNĚE
NOMINOVANÝCH
NA
OSCARA
Týden filmů nominovaných na
OSCARA

tem i rodičům karneval líbil a budeme se těšit
na dalších akcích. Děkujeme všem sponzorům.
Anna Vonderková

Frýdlant n.O.

Duben 2015

USA, drama,
nepřístupný
út 7.4.
od 18:00 do 15 let, délka 115 min, cena
110,-, Cinemart,
titulky
út 7.4.
od 18:00

ne 19.4. od 20:00

USA, horor,
nepřístupný
ne 19.4.
od 20:00do 15 let, délka 100 min, cena
110,-, Cinemart,
titulky
ne 19.4.
od 20:00

Devatenáctiletá Jay se po příjemné chvilce na zadní
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 100 min, cena
sedačce 110,-,
auta
s horor,
mladíkem
ocitá svázaná
v opuštěné
Po letech bezohlednosti, závislosti na heroinu a po
USA,
nepřístupný
do 15 let,
délka 100 min, cena
Cinemart,
titulky
USA, drama, nepřístupný do 15 let, délka 115 min, cena
Začíná
nekonečná
můra.
Rež.na zadní
továrně.
příšerném
manželství
se
Cheryl,
hnána
vzpomínkami
na
110,-,
Cinemart,
titulky
USA,
drama,
nepřístupný
do
15
let,
délka
115
min,
cena
Devatenáctiletá
Jay
se ponoční
příjemné
chvilce
110,-, Cinemart, titulky
D.R.Mitchel.
svou matku
a
nulovými
životními
zkušenostmi
vydává
Devatenáctiletá
Jay
se
po
příjemné
chvilce
na zadní
110,-,
Cinemart,
titulky
sedačce
auta
s
mladíkem
ocitá
svázaná
v opuštěné
Po letech bezohlednosti, závislosti na heroinu a po
na přechod
přesmanželství
pacifickou
hřebenovku.
sedačce auta
s mladíkem
ocitánoční
svázaná
v opuštěné
Po letech
bezohlednosti,
závislosti
naRež.
heroinu na
a po továrně.
Začíná
nekonečná
můra.
Rež.
příšerném
se Cheryl,
hnána vzpomínkami
st 1.4. odTýden
18:00 filmů nominovaných na OSCARA
J.M.Vallée.
továrně.
Začíná
nekonečná
noční
můra.
Rež.
příšerném
manželství
se
Cheryl,
hnána
vzpomínkami
na
út
21.4.
od
18:00
a
so
25.4.
od
17:00
D.R.Mitchel.
svou matku a nulovými životními zkušenostmi vydává
Týden filmů nominovaných na OSCARA
D.R.Mitchel.
svou
matku
a
nulovými
životními
zkušenostmi
vydává
na přechod přes pacifickou hřebenovku. Rež.
USA, romantický/drama,
st 8.4. od 18:00
pá 17.4. odpřes
19:30 pacifickou hřebenovku.VB,Rež.
na apřechod
drama/komedie,
nevhodné
do 12odlet,
délka 116 min,
st 1.4. od 18:00 nepřístupný do 15 let, délka 123 min, cena
J.M.Vallée.
út 21.4. od 18:00
a so 25.4.
17:00
110,-, Cinemart,
titulky
st 1.4.
od 18:00
J.M.Vallée.
cena 110,-, Bontonfilm,
titulkya so 25.4. od 17:00
út 21.4. od 18:00
Příběh geniálního vědce, který měl celý život před sebou, když o
USA/VB,
komedie/drama,
přístupný
bez
omezení,
délka
Kate
Winslet
v
hlavní
roli
emancipované
zahradnice,
USA, romantický/drama, nepřístupný do 15 let, délka 123 min, cena
st 8.4. od 18:00 a pá 17.4. od 19:30
VB, drama/komedie, nevhodné do 12 let, délka 116 min,
něj málem
přišel.
Příběhtitulky
muže, jenžnepřístupný
jako jedendoz 15
mála
122cena
min, cena
110,-,
USA,
romantický/drama,
let,rozuměl
délka 123 min,
st 8.4.
odCinemart,
18:00 a pátitulky
17.4. od 19:30
která vnese
do
Versailles
VB,110,-,
drama/komedie,
nevhodnérozruch.
do 12 let,Rež.
délka 116 min,
110,-,
Cinemart,
cena
Bontonfilm,nebývalý
titulky
zákonitostem
vesmíru
a
přitom
jeho
samého
zachránila
110,-,
Cinemart,
titulky
Pokračování
komedie,
ve
kterém
skupina
bohatých
A. Rickman.
cena
110,-, Bontonfilm,
Příběh geniálního vědce, který měl celý život před sebou, když o
USA/VB, komedie/drama, přístupný bez omezení, délka
Kate
Winslet
v hlavní rolititulky
emancipované zahradnice,
„obyčejná“
láska.
Rež.
J.
Marsh.
Příběh
geniálního
vědce,
který
měl
celý
život
před
sebou,
když
o
seniorů
naletěla
na
reklamu
slibující
přepychový
život
USA/VB,
komedie/drama,
přístupný
bez
omezení,
délka
Kate
Winslet
v
hlavní
roli
emancipované
zahradnice,
něj málem přišel. Příběh muže, jenž jako jeden z mála rozuměl
122 min, cena 110,-, Cinemart, titulky
která vnese do Versailles nebývalý rozruch.
Rež.
něj málem přišel.
Příběh
jakosamého
jeden z mála
rozuměl
v exotickém
hotelu
v Indii.
komfortu
122
min,sídlícím
cena
110,-,
Cinemart,
titulky
st 22.4. od
pá 24.4.do
od 19:30
která a vnese
Versailles nebývalý rozruch. Rež.
zákonitostem
vesmíru
a muže,
přitomjenž
jeho
zachránila
Pokračování
komedie,
veNamísto
kterém
skupina jebohatých
A. 18:00
Rickman.
zákonitostem
vesmíru
a
přitom
jeho
samého
zachránila
čekala chátrající
budovakomedie,
bezreklamu
vodyve
a slibující
elektřiny.
I přes bohatých
pá 3.4. od
17:00
Pokračování
kterémpřepychový
skupina
A. Rickman.
„obyčejná“
láska. Rež. J. Marsh.
seniorů
naletěla
na
život
„obyčejná“ láska. Rež. J. Marsh.
průvodnív exotickém
překážky
dokázala
seniorů
nalézt
seniorů naletěla
naskupina
reklamu
slibující
přepychový
život
USA,
nevhodné
12od
let,
délka 114 min,
hotelu sídlícím
v Indii.
Namísto
komfortu
je akční/drama,
st 22.4. od 18:00
a pá do
24.4.
19:30
v Indii nový
život.
Rež. sídlícím
J.Madden.
vbáječný
exotickém
hotelu
Indii.aNamísto
komfortu
je
USA, hudební/drama,
přístupný bez omezení, délka 106 min, cena
cena 100,-,
Warner
Bros,
titulky
st 22.4. od
18:00
a pá 24.4. od 19:30
čekala
chátrající
budova
bez vvody
elektřiny.
I přes
pá 3.4. od 17:00
100,-, Falcon,
čekala chátrající
vody aseniorů
elektřiny.
I přes a zabiják Jimmy se musí rozhodnout mezi
pátitulky
3.4. od 17:00
Gangster
průvodní
překážky budova
dokázalabez
skupina
nalézt
USA, akční/drama, nevhodné do 12 let, délka 114 min,
Strhující příběh mladého hudebníka, jehož uznání je draze
ne 12.4. od
19:00
průvodní
překážky
dokázala
skupina seniorů zločinem
nalézt aUSA,
kterouBros,
kdysi
dávnodoopustil.
akční/drama,
nevhodné
12 let, Rež.
délka 114 min,
v Indii
nový báječný
život.
Rež. J.Madden.
USA, hudební/drama, přístupný bez omezení, délka 106 min, cena
cenarodinou,
100,-,
Warner
titulky
vykoupeno
neskutečnou
pílí a pokorou.
Rež.
Chazelle.
v Indii nový báječný život. Rež. J.Madden.
USA,
hudební/drama,
přístupný
bezD.omezení,
délka 106 min, cena
J.C.Serra.Gangster
cena 100,-,
WarnerJimmy
Bros, titulky
100,-,
Falcon,
titulky
a zabiják
se musí rozhodnout mezi
100,-, Falcon,
do 12 let, délka 121 min,
USA, akční/thriller,
Gangster
a
zabiják
Jimmy
se
musí
rozhodnout
mezi
Strhující
příběhtitulky
mladého hudebníka, jehož uznání je draze
ne 12.4. odnepřístupný
19:00
zločinem a rodinou, kterou kdysi dávno opustil. Rež.
Strhující neskutečnou
příběh mladého
jehož
uznání jecena
draze
ne 12.4.titulky
od 19:00
100,-, Falcon,
pá 3.4. od
19:30
zločinem
a rodinou, kterou kdysi dávno opustil. Rež.
pá 24.4. od
17:00
vykoupeno
pílí a hudebníka,
pokorou. Rež.
D. Chazelle.
J.C.Serra.
vykoupeno neskutečnou pílí a pokorou. Rež. D. Chazelle.Chappie je unikátní robot, který má velmi rozvinuté
J.C.Serra.
USA, akční/thriller, nepřístupný do 12 let, délka 121 min,
smysly acena
rychle
seFalcon,
učí. Přititulky
svém
zrozenído
byl12unesen
USA, akční/drama/válečný,
nepřístupný
let, délka 121
min,
USA,
akční/thriller,
Norsko/Něm./Francie,
drama, nevhodné do 12 let, délka
100,-,
pá 3.4. od 19:30 nevhodný do 12 let, délka 133 min,
pá 24.4. od 17:00
dvěma gangstery,
mohlititulky
uskutečnit
svůj velmi
nekalýrozvinuté
cena 100-, Warner
Bros,
titulky
cena 100,-,
Falcon,
pá 3.4. od
19:30
93 min, cenapá110,-,
Europe, titulky
24.4.Film
od 17:00
Chappie
je aby
unikátní
robot,
který má
plán. Nakonec
je
adoptován
jednou
dysfunkční
Ostřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je
Chappie
je unikátní
který
má velmi
rozvinuté
Pohled na křehký emociální život ženské postavy,
smysly
a rychle
se učí.robot,
Při svém
zrození
byl unesen
USA, akční/drama/válečný, nevhodný do 12 let, délka 133 min,
Norsko/Něm./Francie, drama, nevhodné do 12 let, délka
rodinou.
Rež.
N.
Blomkamp.
vyslán docena
Iráku
s
jediným
úkolem:
chránit
své
bratry
ve
zbrani.
smysly
a
rychle
se
učí.
Při
svém
zrození
byl
unesen
USA,
akční/drama/válečný,
nevhodný
do
12
let,
délka
133
min,
norské
vévodkyně
Marie,
kterýEurope,
koresponduje
s jejím
drama,
nevhodné
do 12 let, délka
dvěma gangstery, aby mohli uskutečnit svůj nekalý
100-, Warner Bros, titulky
93 Norsko/Něm./Francie,
min, cena 110,-, Film
titulky
Jeho neomylná
zachrání
na
bojišti velký
počet životů,
dvěma
gangstery,
aby mohli uskutečnit
svůj odborným
nekalý
cena přesnost
100-,
Warner
Bros,amerického
titulky
zaměřením.
Rež.
Hamer.
93 min,
110,-,B.emociální
Film
Europe,
titulky
plán.
Nakonec
je adoptován
jednou dysfunkční
Ostřelovač
jednotek
SEAL
námořnictva
Chris Kyle je
Pohled
nacena
křehký
život
ženské postavy,
út
14.4.
18:00
a když sevyslán
rozšíří
pověsti
o
jeho odvážných
husarských
plán. Rež.
Nakonec
je adoptován jednou dysfunkční
Ostřelovač
SEAL
amerického
Chris
Kyle
je od
Pohled
na křehký
emociální
život ženské s postavy,
rodinou.
N. Blomkamp.
do
Irákujednotek
s jediným
úkolem:
chránitnámořnictva
svékouscích,
bratry ve
zbrani.
norské
vévodkyně
Marie,
který koresponduje
jejím
vyslouží Jeho
si přezdívku
Rež.
C. Eastwood.
rodinou. Rež. N. Blomkamp.
vyslán
do „Legenda“…
Iráku
s jediným
úkolem:
chránitvelký
své bratry
zbrani.
so 25.4. od
15:00
norské vévodkyně
koresponduje s jejím
neomylná
přesnost
zachrání
na bojišti
počet ve
životů,
odborným
zaměřením.Marie,
Rež. B.který
Hamer.
Jeho
neomylná
přesnost
zachrání
na
bojišti
velký
počet
životů,
USA/Austrálie,
drama/válečný,
nepřístupný
do
12
let,
odborným
zaměřením.
Rež.
B.
Hamer.
út 14.4. od 18:00
a když se rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích,
délka 111 min,
cenaod
110,-,
Bontonfilm, titulky
út 14.4.
18:00
a kdyžsise
rozšíří pověsti
o jeho Rež.
odvážných
husarských kouscích,
so 4.4. odvyslouží
17:00
USA, animovaný,
přístupný
přezdívku
„Legenda“…
C. Eastwood.
so 25.4. od
15:00 bez omezení, délka 92 min,
Oscarový Russell Crowe se v novém výpravném filmu
vyslouží si přezdívku „Legenda“… Rež. C. Eastwood.
100,-, Cinemart, dabing
25.4.děti
od 15:00
USA/Austrálie, drama/válečný, nepřístupný do 12 cena
let, dospělíso125,-,
vydává na
Cestu
naděje.
Pátrá
po
osudu
svých
tří
synů,
USA/Austrálie,
drama/válečný,
nepřístupný
do
12
let,
Na
naši
modrou
planetu dorazili Buvové,
USA, drama,
nevhodný
do
12
let,
délka
166
min,
cena
100,-,
délka 111 min, cena 110,-, Bontonfilm, titulky
so 4.4. od 17:00
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 92 min,
kteří se nevrátili
bitevního
pole.
Čeká
ho dobrodružná
délka z111
min, cena
110,-,
titulky
Cinemart, titulky
mimozemšťané
s
mnoha
chapadýlky
místo
nožiček.
so 4.4. od 17:00
USA,
animovaný,
přístupný
bez
omezení,
délka 92 min,
Oscarový
Russell
Crowe
se
vBontonfilm,
novém
výpravném
filmu
cena dospělí 125,-, děti
100,-, Cinemart,
dabing
pouť napříč
neklidným
Tureckem
popo
světové
Oscarový
Russell
Crowe
se
v první
novém
výpravném
filmu
Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka, který se natáčel
Když
se malá
Tipy
spřátelí
s Buvanem
O,dabing
O se Buvové,
dospělí
125,-,
děti planetu
100,-,jménem
Cinemart,
vydává
na Cestu
naděje.
Pátrá
osudu
svých tří synů,
Nacena
naši
modrou
dorazili
USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 166 min, cena 100,-,
válce.
Rež.
R.
Crowe.
vydává
na
Cestu
naděje.
Pátrá
po
osudu
svých
tří
synů,
celých 12Cinemart,
let.
Rež.
R.
Linklater.
snaží svým
roztomilým
vše, co
svým nožiček.
Na naši způsobem
modrou
planetu
dorazili
Buvové,
USA, drama,
titulky nevhodný do 12 let, délka 166 min, cena 100,-, kteří se nevrátili z bitevního pole. Čeká ho dobrodružná
mimozemšťané
s mnohanapravit
chapadýlky
místo
kteří
se nevrátili
z bitevního
pole. Čeká
ho dobrodružná
příchodem
nase Zemi
způsobili,
díky
čemuž jménem
zmatek
Cinemart,
titulky jednoho obyčejného kluka, který se natáčel
mimozemšťané
s mnoha
chapadýlky
místoO,nožiček.
pouť
napříč
neklidným
Tureckem
po první
světové
Příběh
o dospívání
Když
malá Tipy
spřátelí
s Buvanem
O se
pouťRež.
napříč
neklidným
Tureckem
po první světové
st 15.4. od
18:00,
so
18.4.
od 19:30 a ne
19.4. od 17:00
narůstá rychlostí
světla.
Rež.
T.
Johnson.
Příběh
o dospívání
jednoho obyčejného kluka, který se natáčel
Když
se
malá
Tipy
spřátelí
s
Buvanem
jménem
O, O se
so 4.4. odcelých
20:00
válce.
R.
Crowe.
12 let.
Rež. R. Linklater.
snaží svým roztomilým způsobem napravit vše, co svým
válce. Rež. R. Crowe.
celých 12 let. Rež. R. Linklater.
snaží svýmnaroztomilým
způsobem
napravit
co svým
příchodem
Zemi způsobili,
díky
čemužvše,
zmatek
USA, akční,
nevhodné
do 12solet,
délka
min,
cena
120,příchodem
Zemi Rež.
způsobili,
díky čemuž zmatek
so 25.4. od
19:30
a ne odna
17:00
USA/Francie,
komedie/drama,
nepřístupný do 15 let, délka 119
st 15.4.
od 18:00,
18.4.
od137
19:30
a ne
19.4.
od 17:00
narůstá
rychlostí
světla.
T. Johnson.
so 4.4.
od 20:00
Cinemart, titulky
st 15.4. od 18:00, so 18.4. od 19:30 a ne 19.4. od 17:00
narůstá rychlostí světla. Rež. T. Johnson.
min, cena 100,-,
Cinemart,
so 4.4.
od 20:00titulky
Poté, co se do životů Dominica (Vin Diesel) a Briana
BirdmanUSA/Francie,
je černá komedie
o herci,nepřístupný
který se do
stal15 slavný
USA, drama,
nepřístupný
12od
let,
délka 100 min, cena
USA, akční, nevhodné do 12 let, délka 137 min, cena 120,so 25.4.
od 19:30 do
a ne
17:00
komedie/drama,
let, délka 119
(Paul
jejich
ztracená
USA,vrátila
akční,
nevhodné
do 12 kamarádka
let, délka 137Letty
min, cena
120,-Falcon,
110,-,
sotitulky
25.4. od 19:30 a ne od 17:00
především
tím,
že100,-,
ztvárnil
oblíbeného
USA/Francie,
komedie/drama,
nepřístupný Birdmana.
do 15 let, délka
119Walker)
Cinemart,
titulky
min,
cena
Cinemart,
titulkysuperhrdinu
(Michelle
Rodriguez)
a
jejich
jména
byla
očištěna,
si
Cinemart,
titulky
U
Alice
je
diagnostikována
raná
forma
Alzheimerovy
min,
cena
100,-,
Cinemart,
titulky
Jeho příběh
sledujeme
od chvíle,
kdy seo snaží
Poté, co se do životů Dominica (Vin Diesel) a Briana
Birdman
je černá
komedie
herci,prosadit
který vsejedné
stal slavný
USA, drama, nepřístupný do 12 let, délka 100 min, cena
můžou
život
plný
divokých
honiček(Vin
konečně
Poté,
co
se vrátila
do životů
Dominica
Diesel) aLetty
Briana Její
choroby.
úsilí
zůstat
stále tím, do
kým
byla,100
je min, cena
Birdmantím,
je dnech,
černá
komedie
o herci,
který a se
stal mysleli,
slavný že
USA,
drama,
nepřístupný
12kdysi
let, délka
z her napředevším
Broadwayi,
ve
které
předchází
premiéře
kdy
(Paul
Walker)
jejich
ztracená
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Vstupenky v předprodeji v BIC nebo hodinu před začátkem promítání na místě. Další informace najdete na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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Duben 2015
Upozorňujeme občany, že na pozemku
u kravína se nachází sběrné místo pro
uložení větví a klestí vznikajících z ořezu
stromů u rodinných domů v katastru obce
Lhotka. Žádáme občany, aby tyto větve
nepálili, ale odvezli je na sběrné místo, kde
budou následně štěpkovány. Pokud máte
u svých domů větší množství těchto větví,
může být provedeno štěpkování přímo
na místě. Žádost o štěpkování můžete
nahlásit na obecním úřadě, případně na tel:
774 681 961 p. Urbiš. Štěpku je možné
využít např. pro obsyp keřů nebo záhonků.

krátce z obce
Očkování psů
Hromadné očkování psů proti vzteklině proběhne v sobotu 11. dubna od 10.00 do 10.25
h. před obecním úřadem. Vakcinace se týká
psů starších tří měsíců. 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.

Svoz odpadů
Termíny svozu komunálního odpadu:
úterý 14. 4. a 28. 4.

Místní poplatky
Upozorňujeme, že splatnost poplatku
za psa byl do 31. 3. 2015. Poplatek za psa lze
rovněž zaplatit bankovním převodem na č.ú:
1690539349/0800, V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu do sdělení pro
příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. Ke dni 26. 3. 2015 není uhrazeno
48 psů a 1 pes z roku 2014. Prosíme, plňte si
své závazky. Připomínáme, že splatnost poplatků za svoz odpadu do konce května.

jubilea
Jubilea spoluobčanů v měsíci dubnu:
Mertová Emílie
89 let
Volná Květoslava
88 let
Sasýnová Alžběta
86 let
Kotlárová Jana
50 let
Hrabec Jan
50 let
Oslavencům přejeme hodně štěstí,
elánu a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinou pohodu.

noví občánci
Narodili se:

Dne 10. března se rodičům
Josefu a Ivaně Slípkovým
narodila dcera Beáta.

Přistěhovali se:

V měsíci březnu se do Lhotky přihlásilo
k trvalému pobytu 21 nových občanů
a narodil se jeden nový občánek.
Současný stav obyvatel je 556,
z toho 4 cizinci s trvalým pobytem
a 3 cizinci s pobytem občana EU.

POZVÁNKA NA KONCERT
Dne 19. dubna v 16 hodin
se v sále Obecního domu
uskuteční koncert

NOBLESA LÁZEŃSKÉ
KOLONÁDY

Vystoupí:
Lisellote Rokyta – panova flétna,
Jan Rokyta – cimbál, zobcová flétna,
průvodní slovo
Komorní orchestr
CAMERATA JANÁČEK,
umělecký vedoucí – Pavel Doležal

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtinu letošního roku.
Užíváme si prvních jarních dnů a připravujeme se
na Velikonoční svátky. S netrpělivostí vyhlížíme každý sluneční den, který nám umožní práci kolem našich domovů, v zahrádkách a sadech.
I my na obecním úřadě jsme začali s postupným
úklidem komunikací a veřejných prostranství. Od prvního dubna nastoupili na obec pracovníci na veřejně
Foto: PP
prospěšné práce a věříme, že s jejich pomocí se nám První jarní dny jsou tady. 
podaří naši obec udržet v čistotě a pořádku. Tito pracovníci jsou financování z Úřadu práce ČR.
Samozřejmě, že velkou zásluhu na tom, jak bude vypadat naše vesnice, máte především vy občané. Proto uvítáme vaše náměty k úpravám a zkrášlení vedoucím ke zviditelnění naší podhorské
vesnice v širokém okolí. Vy, kteří jste se zúčastnili březnového veřejného zasedání zastupitelstva
obce, víte, že byl schválen rozpočet obce na rok 2015. Významnou položkou rozpočtu jsou finance na vybudování nového chodníku kolem krajské komunikace od mateřské školy k p. Mičulkovi.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele této stavby. Předpokládaná realizace je
v druhé polovině letošního roku. V průběhu měsíce března také finišovaly práce na zateplení mateřské školy. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy, a pokud nám počasí dovolí,
bude každým dnem dokončena také barevná fasáda a drobné dokončovací práce. Věříme, že se
vám bude nová budova líbit a veškeré provedené úpravy přispějí nejen k energetickým úsporám,
ale také ke zvýšenému komfortu užívání. Zastupitelstvo obce zahájilo práce na Strategickém plánu rozvoje obce na dobu min. 10 let. Předpokládáme, že během měsíce dubna budou do všech
domácností doručené dotazníky, ve kterých si můžete určit priority rozvoje obce, napsat své
náměty a připomínky a tím se aktivně zapojit do zpracování tohoto dokumentu a ukázat, kterým
směrem se bude další rozvoj naší obce ubírat. Chtěl bych vás požádat, vyplňte dotazníky dle
přiložených pokynů, aby se nám vrátily na obecní úřad v co největším počtu. Závěrem vám všem
přeji příjemné prožití velikonočních svátků strávených v okruhu svých blízkých, hodně jarního
sluníčka a dobré nálady. 
Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Herci nás vzali na výlet
V pátek 6. března zavítalo do Lhotky opět
Divadlo u lípy z Ostravy-Hrabové. Tentokrát
měla hra z jejich autorské dílny poněkud honosný název LET OK 302 MADRID – MEXIKO.
Už jsme si u tohoto souboru zvykli na lehce
bláznivé komedie a nezklamali ani tentokrát.
Děj se odehrával na palubě v 1. třídě letu
do Mexika a docházelo ke komickým situacím
jak mezi posádkou, tak mezi cestujícími a samozřejmě i mezi pasažéry a personálem. Ač na první pohled aktéry nic nespojovalo, v průběhu hry

se odkrývaly skutečnosti, které ukázaly, že těch
spojujících vazeb je překvapivě spousta. A tak
jako v předcházejících hrách, s kterými do Lhotky přijeli, tak i tentokrát hráli s nasazením a zápalem. Je vidět, že ostravští ochotníci z Divadla
u lípy mají svého koníčka opravdu rádi a dokáží
toto své zanícení přenést i na diváky. Cílem je
návštěvníky jejich představení pobavit a to se jim
opět podařilo. Rádi je zase ve Lhotce přivítáme
a neskromně se domníváme, že i herci z Ostravy
přijíždějí do Lhotky rádi a cítí se u nás jako doma.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného
a elektro odpadu v obci Lhotka
V sobotu 11. dubna u hospody Pod Ořechem v 8.00 až 8.30 h., u obecního úřadu 8.40
až 9.25 h. Budou se sbírat i pneumatiky.
Nebezpečné odpady – mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků
a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, rozbité či
rozebrané televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.

Velkoobjemové odpady – skříně, ostatní nábytek, koberce, matrace.
Zpětný odběr elektrozařízení – POUZE
KOMPLETNÍ A NEROZEBRANÉ!!! – lednice,
mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby,
fritovací hrnce, varné konvice, vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky, váhy, zářivky, výbojky,
monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní domácí spotřebiče.

Hasičské zbrojnice v čase
Základní kámen první hasičské zbrojnice byl
položen 15. září 1931. Slavnostní otevření se
konalo 26. června 1932 pod patronátem obecního zastupitelstva. V této budově byla umístěná obecní kancelář. Náklady na její stavbu byly
32 000 Kč. Novou hasičskou zbrojnici, která
byla získána přestavbou garáží ČSAD, převzali
hasiči do užívání 1. října 1957.
Přestavba započala v roce 1956 a byla
prováděna v akci „Zvelebení obce“. Velká
část práce byla odpracována občany zdarma.
V roce 1977 byly ve zbrojnici provedeny velké
vnitřní úpravy a byla vytvořena společenská
místnost. Poslední velká přestavba hasičské
zbrojnice byla provedena v roce 2007. Nákla-

dy na tuto akci činily cca 6,5 mil. Kč, z toho
cca 4,5 mil. Kč činila dotace z ministerstva
vnitra a 2 mil. Kč byly hrazeny z rozpočtu
obce. V rámci přestavby byl půdorys budovy
rozšířen o přístavbu garáže sloužící obecnímu
úřadu a provedena nástavba zastřešená sedlovou střechou, včetně zastřešení věže. V 1.
nadzemním podlaží se nachází společenská
místnost s příslušenstvím a obecní byt. Stará
hasičárna byla majetkem hasičského sboru.
Při převedení SDH na obec začal místní národní výbor budovu používat pro vlastní potřebu.
V akci „Z“ byla k budově provedena přístavba
skladu. V roce 2000 byla budova staré hasičárny prodána soukromé firmě.

Upozornění jubilantům
Jelikož by zástupci kulturní komise a obecního úřadu rádi pokračovali v dlouholeté tradici
blahopřání a předání dárkového balíku u příležitosti životních jubileí občanům 75, 80 a výše
let a rovněž zveřejňováním životních jubileí občanů v místním tisku při dovršení 50, 60, 65,
70, 75, 80 a výše let, žádáme občany o jejich
písemný souhlas v zájmu zachování ochrany
soukromí. Bez souhlasu s nakládáním s osobními údaji nebude možné v činnosti nadále
pokračovat. Občany, kteří mají i nadále zájem
o návštěvy, balíčky a zveřejňování v místním
tisku, vyzýváme, aby se dostavili na obecní
úřad a vyplnili a podepsali souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář je rovněž
připraven ke stažení na webových stránkách

obce v sekci obecní úřad-formuláře. Upozornění se týká nejen letošních jubilantů. Souhlas může s předstihem udělit kterýkoli občan.
Souhlas má neomezenou platnost, pokud by
si občan svůj souhlas v budoucnu rozmyslel,
bude nutné toto nahlásit obecnímu úřadu. Dosud byly osobní návštěvy, předávání balíčků
a zveřejňování jubilantů v místním tisku prováděny po předchozí ústní domluvě automaticky.
Nebyli zveřejňováni jen ti jubilanti, kteří vyjádřili
svůj nesouhlas. Nyní nastává změna, pokud
obecní úřad nebude mít písemný souhlas se
zpracováním osobních údajů k dispozici, nelze
jubilantům předávat dárkové balíky, uskutečňovat osobní návštěvy, ani zveřejňovat jejich
životní jubilea v tisku. Děkujeme za pochopení.
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Za vaši pomoc děkují v misijní škole
ve vesnici Lowanatom na ostrově Tanna

V pátek 13. března zasáhl souostroví Vanuatu, které se nachází v Tichém oceánu,
ničivý tajfun Pam. Prošel přímo nad ostrovem
Tanna, kde způsobil největší škody. Podle světové meteorologické služby to byl jeden z největších tajfunů zaznamenaný na jižní polokouli.
Rychlost větru dosahovala přes 300 km v hodině. Beaufortova stupnice větru nemá takový
rozsah rychlosti, který tajfun Pam měl.
Na ostrově Tanna ve vesnici Lowanatom,
která má asi 200 obyvatel, pracuje na misijní
škole středoškolský učitel informatiky Dominik
Maximilián Ramík z Bašky. V ní působí od roku
1933 nejstarší katolická misie, kongregace

Bratrů Nejsvětějšího srdce, ve které Dominik
působí jako misionář laik. Jeho postřehy z života na misii byly uveřejněny nejen v našem
regionálním tisku, ale mnozí si také vzpomenou
na zajímavé besedy v loňském roce v některých farnostech. O historii i současnosti Lowanatomu, se lze dočíst na Wikipedii, stránce,
kterou Dominik založil.
Aktuální situace na ostrově, jak ji sdělil 23.
března rodičům Dominik M. Ramík:
Mám příležitost na chviličku se připojit na internet – nějací dobrovolníci nám tady půjčili WiFi.
Posílám pár fotek, abyste si udělali obrázek. Je to
totální zkáza. Tanna byla, jak se zdá, zasažena

Tak šel čas...

Provoz v mateřské škole v Bašce byl zahájen 4.
března 1951. Na fotografii z roku 1952 jsou sedící: Naděžda Tancrová, Marta Májová, Pavel
Tomášek, * , Karel Tomášek, Jiřina Šputová,
Zlatka Šanderová, Jarmila Marková, Zdenka
Karásková. Sedící zleva: učitelka Vlasta Tragantová, děti: Ilona Fucimanová, Blanka Pastorková, Eduard Kravčík, Milan Šputa, Miroslava Sýkorová, Jarmila Smyčková, výpomocná
pracovnice Vlasta Kohutová.
Foto: Archiv

Baška patřila k několika málo obcím našeho regionu, kde se ve 40. a 50. letech hrál závodně lední
hokej. Snímek z roku 1950 zachytil hráče bašťanského klubu SS KBH. Vepředu zleva: brankáři
Josef Bukovjan a Bohuslav Podžorný. Zadní řada
zleva: Miloslav Konečný, Miroslav Skotnica, František Vraník, František Sýkora, Lubomír Fuciman
a Dušan Pavelek. Foto: 
Miloslav Konečný

Aktivní družstvo házenkářů působilo při Dělnické
tělovýchovné jednotě v Hodoňovicích v 30. letech. Snímek z roku 1934 zachytil některé členy
házenkářského mužstva. Zleva: Rudolf Bialý, Oldřich Bialý, Alfons Ivánek, Jan Kulhánek, Břetislav
Plucnar, Izidor Kuboň.  Foto: Zdeněk Kavka

nejvíce ze všech ostrovů. Škola nebude funkční
několik měsíců... jak dlouho, to záleží na tom, jak
rychle se nám podaří sehnat prostředky na opravu. Většinou to bude záviset na darech dobrých
lidí, protože vláda nám těžko pošle cokoli, co by
stálo za řeč. Bude třeba zcela vyměnit všechny
střechy v celé škole, spoustu oken a některé vnitřní vybavení. Část počítačů z učebny informatiky
jsem zachránil a snad i budou funkční. Chvála
Bohu domky učitelů přežily bez poškození, a tak
máme větší štěstí, než 95 % obyvatel Tanna –
a to, že večer leháme do suché postele a nad
sebou vidíme střechu, a ne oblohu. Bratři přišli
prakticky o celý svůj dům a bydlí teď natěsnáni
v tom, co zbylo. Zbytek misie není lepší, kostel
cyklon z poloviny odnesl. Ve vesnici přežily jen
dva domy, většina vesničanů „bydlí“ v základní
škole, která taktak přežila. S jídlem zatím nemáme problémy, ale nejpozději za pár týdnů na celý
ostrov dopadnou důsledky toho, že všechna pole
byla zničena a nebude toho moc co jíst. Protože
celá ekonomika je tady závislá na tom, co se vypěstuje, bude to perný čas a lidé budou mít nouzi.
Spousta určitě nebude mít ani na to, poslat děti
do školy. Já s jedním dalším učitelem, který nedávno přijel z Francie (a je z povolání medik),
pomáháme, jak se dá, v nemocnici, já většinou
překládám různým organizacím a vojákům a pomáhám s informační technologií (proud máme
jen chvílemi kvůli generátoru). Máme tu armádu
Francie a Austrálie... snad se podaří a pomůžou
nám taky se školou, jinak budeme mít opravdu
velké problémy. Bohu díky je tady jen minimum
mrtvých, méně než deset podle doktora francouzského námořnictva, se kterým jsem ráno mluvil.
Problémem je zmatek a to, že nejde elektřina ani
komunikace. I armáda má problém s koordinací
a komunikací, jak jsem slyšel. Snad se to v následujících týdnech zlepší. Co se týče mě, doufám,
že nebudu nucený z nějakého důvodu odjet. Patřím tady. Chci tu zůstat a pomoct dát dohromady tu zoufalou spoušť... a až budeme připraveni,
zase učit místní děti. Snad to bude brzo.
Myslete na nás a modlete se za nás
Miki

Benefice – výzvou k pomoci
Pod záštitou biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka Václava Lobkowicze se uskuteční v pátek 17. dubna v 18.00 benefiční koncert
v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
Pokud se chcete připojit k opravám misijní

školy a internátu v misijní stanici Lowanatom
na ostrově Tanna na Vanuatu, navštivte prosím
webové stránky: fara.farnostskalice.cz, kde se
dozvíte, jakým způsobem můžete pomoci.
Děkujeme vám.

Dokumentární film Rysy 2014 jinak

Tak toto téma bylo námětem setkání asi čtyřiceti hostů, kteří přijali pozvání kunčičského občana Zdeňka Páchy a v neděli 1. března 2015
odpoledne si přišli do hostince U Čendy v Hodoňovicích zhlédnout premiéru dokumentárního
filmu kameramana Josefa Hájovského o netradiční výpravě Moravanů do Vysokých Tater.
A jak sám název filmu napovídá, nešlo o výpravu ledajakou. Šlo o výpravu, v níž hlavní roli hrála
neobyčejná odvaha několika handicapovaných
osob a mimořádný sportovní výkon týmu Českých
elitních amatérských šerpů (nosičů) pod vedením
jejich organizátora, našeho občana Zdeňka Páchy.
Díky neuvěřitelnému výkonu nosičů a jejich
speciálně k tomu upravených krosen pro nesení
„lidského nákladu“ a nezbytné pomoci několik přátel se mohli vloni v létě podívat celkem čtyři naši
vozíčkáři do Vysokých Tater. Bylo to jak do jejich
nitra, Belianské jeskyně, tak i na jeden z jejich vrcholů – tatranské Rysy. V případě vrcholu Rysů
přitom šlo o historický prvovýstup z polské strany
Tater (územím Národního parku Polské Vysoké
Tatry), konkrétně z Lysé Polany údolím Rybiego
Potoka podél vysokohorských ples Morskie Oko
a Czarny Staw pod Rysami přes cca 350 výškových metrů trasy pokryté řetězy.
Jelikož se však nejednalo o první takový projekt nosičského týmu, byl příchozím po úvodních fotografiích z dokumentu a krátkém úvodu,
ve kterém přítomným Zdeněk Pácha krátce
představil druhy a vybavení krosen, promítnut
na velké plátno sálu hostince U Čendy nejdříve
sestřih z filmu Rysy 2013 jinak. Ten pojednával
o výnosu tří vozíčkářů v roce 2013 na vrchol
Rysů snazší cestou, tj. ze slovenské strany Tater, přesně od Popradského plesa.
Nato následovala krátká beseda, kterou Zde-

něk Pácha průběžně prolínal několika filmovými
záběry, zvláště pak ze závodů nosičských; to aby
si přítomní mohli udělat úplnou představu o práci
nosiče a o tom, že závody v rychlovynášce břemen a především v nošení lidí nejsou opravdu
pro každého a že zde jde vedle řádného fyzického zdraví zvláště o pokoru vůči přírodě, horám
a takřka neustálou soustředěnost. V neposlední
řadě i o zodpovědnost jak k těm, kteří se právě
nesou, tak i ke všem zúčastněným okolo…
Poté již došlo na onu zmiňovanou premiéru
padesátiminutového dokumentu. I přesto, že
v něm navenek jeho aktéři hýřili neutuchujícím
optimismem, museli poslechnout přírodu, která
jim vichřicí na hřebenech Tater znemožnila vynést na vrchol Rysů všechny tři vozíčkáře. Ale
i přes tuto nepřízeň počasí a přesto, že šlo o vůbec první takový výnos po vůbec nejstrmější
turistické trase v Tatrách, se to deseti členům
z osmnácti členného týmu podařilo. Zážitky
handicapovaného Michala Koutného z Olomouce při stoupání na vrchol Rysů polskou
stranou a jeho euforie při jeho dobytí neměla
v daných chvílích mezí. Stal se tak prvním vozíčkářem, kterému se to díky úsilí naprosto všech
členů týmu, tzn. i těch, co si na vrchol pro velký
vítr šlápnout nemohli, podařilo. Podíval se tak
do míst, které do té doby jiný vozíčkář nespatřil.
Z výrazů diváků tak byl znát údiv nad výkonem všech členů výpravy, a to nejen na záběrech
z Belianské jeskyně (úzké průlezy s chůzí po 832
schodech – místa, kde museli nosiči s vozíčkáři
na zádech chodit po čtyřech), ale zejména v těch
nejtěžších pasážích výstupu na vrchol, na řetězech.
Mnohokrát to vypadalo, že jde místy opravdu do tuhého, ale naštěstí to byl jen dojem nás – nezkušených. Tomu odpovídaly i lecjaké ty legrácky členů
výpravy na skalní stěně. Všichni včetně asistentů,
kameramana a fotografky, totiž pracovali na 120 %,
takže si neúspěch nikdo ani nepřipouštěl.
Poté Zdeněk Pácha s potěšením opět odpovídal na dotazy jako např.: jaké jídlo a pití
nosiči preferují před a při takovém náročném
výkonu…, zda si krosnu pro nošení lidí vyrobili
sami…, o způsobu tréninku… apod.
Na úplný závěr setkání pak Zdeněk Pácha přítomným řekl: „Plně si je zde třeba, vážení, uvědomit, že bez vzájemné spolupráce členů výpravy
a finanční podpory mnoha organizací by se tento
projekt nikdy nepodařilo uskutečnit. Jsem rád, že
jsem měl to štěstí být u toho a že se tedy alespoň
jednoho vozíčkáře až na samý vrchol Rysů z té,
sice asi nejkrásnější, avšak velice těžké, polské
strany Tater podařilo vynést. Byly (a jsou) to pro
nás nepředstavitelné pocity, které přitom všichni
spoluprožíváme, že si to ani neumíte představit.
To si nelze koupit, to lze jen zažít. A právě proto
tyto nevšední zážitky to celé děláme.“
Příští promítání filmu se uskuteční v Lázních
Darkov dne 10. 4. 2015 od 15.30 hodin.
Zpracovali: Dajana Zápalková
a Zdeněk Pácha
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Novou zastávku už stačil poničit vandal

Výstavba chodníků se posunula do závěrečné fáze. Do konce května by mělo být
dílo zkolaudováno. Bohužel se ale už našel
vandal, který chtěl dílo zhatit. Naštěstí byl
dopaden a škodu uhradí.
Už v průběhu května by měla proběhnout kolaudace stavby a poté bude uvedena do provozu
i nová autobusová zastávka. „V současné době
řešíme asfalty a posléze i terénní úpravy. V průběhu dubna ale asi bude vše hotovo. Poté nás
čeká projektová příprava autobusového zálivu
naproti zastávky,“ plánuje starosta Petr Blokša.
Optimistickou náladu mu kazí jen všudypřítomný
vandalismus, byť v tomto případě vše dopadlo
jako v hodně pozitivní detektivce. „Před několika
týdny jsem dostal tip, že „někdo“ čerstvě počmáral onu novou autobusovou zastávku. Vzápětí
mi volala i policie, tak jsem vzal foťák a vyrazil
na místo,“ líčil starosta. Našel zastávku skutečně
označenou sprejerským podpisem. Shodou okolností jel kolem zastupitel obce Radomil Jaroš,
který měl v autě čisticí prostředky. „Takže jsme
společnými silami čerstvý nápis odstranili a kolega pokračoval do Janovic. Na cestě si pak všimnul někoho – mladíka na koloběžce s batohem.
Nemeškal, zastavil a chytil ho. Přivolaní policisté
pak zjistili pravdu. Mladík počmáral nejen naši zastávku, ale i jednu v Malé Bašce. Dotyčný sprejer
se nakonec přiznal a škodu uhradí,“ pokračoval
Petr Blokša. Děkuje tímto zastupiteli Radomilu
Jarošovi jednak za pomoc při odstraňování škody, tak i za statečné dopadení vandala.
Vedení obce se dále snaží vyřešit problema-

tický úsek u bývalého kravína, kolem kterého
nový chodník chybí. „Často se mne lidé ptají,
proč tam nestavíme. Je to z jednoho prostého
důvodu. Chodník nelze stavět bez souhlasu
vlastníka pozemku. Snažíme se o debatu s majitelkou, máme návrh řešení, ale bohužel komunikace vázne,“ uvedl starosta. Nadějí pro vyřešení
situace byl dokonce prostředník, který měl obě
strany dovést k řešení. Také on ale konstatoval,
že jednání v tuto chvíli jsou na mrtvém bodě.
Na webu obce se k tématu objevila rozsáhlá
diskuze. Vyjádřil se k ní zastupitel Michael Václavík: „Rád bych jako zastupitel obce doplnil a podtrhnul několik informací k probíhající diskuzi kolem tématu kravína. Chápu, že se občanům, kteří
vidí nedokončený úsek chodníku kolem kravína,
může zdát, že starosta a zastupitelé jsou buď nekompetentní, nebo málo aktivní. Situace vypadá
na první pohled jednoduše. Vlastník pozemku
odprodá malou část svého pozemku, pomůže
dobré věci a v podstatě svůj nevzhledný majetek stavbou komunikace i zhodnotí. Situace pro
všechny výhodná. Ne každý ale takto uvažuje.
Někdo odmítá dělat na svém pozemku změny,
trvá na zachování stavu věcí, odmítá argumenty
a odmítá diskuzi vůbec.
Prakticky na každém zastupitelstvu starosta
referoval o opakovaných pokusech domluvit
se nebo se alespoň domlouvat, komunikovat
s vlastníkem pozemku, na různých variantách
umožnění výstavby chodníku. Leč marně. Osobně jsem se zúčastnil jednání se zástupcem majitelky, s prostředníkem, ale ani ten nic nezmohl.

Další stížností diskutovanou na webu obce
je lítost nad nepřesností dotčeného pozemku
v katastrálních mapách. Bohužel doba, kdy bylo
možné tyto nepřesnosti námitkovat, je pryč. De
iure je majitelka vlastníkem pozemku takového,
jaký uvádí katastr, a má právo nakládat se svým
pozemkem, jak uzná (resp. neuzná) za vhodné.
To, že občané neznají do detailu veškeré
kroky, které starosta a zastupitelé činí, ještě
neznamená, že se žádné nedějí. V rámci fungování ZO Pržna vznikla i speciální komise pro
řešení problémů obce, jejíž náplní je řešit mj.
otázku kravína. Nejen prostor pro chodníky,
ale i nefunkční a ohavnou stavbu jako celek.
Jedním z kroků je reportáž a medializace problému, ale především trvání na nápravách nevzhledného a technického stavu budovy a pozemku okolo kravína.
Chápu všechny sousedy, kteří si pomyslí, že
přece stačí tak málo, aby se v obci lépe žilo.
Například abychom měli chodník podél celé
hlavní komunikace. Věřte, že se pro to málo
dobré vůle mnohdy velmi snažíme a stav věcí
chceme zlepšovat i nadále. Kde chybí ona
dobrá vůle, je potřeba silné vůle zastupitelů
a starosty. Naštěstí již nežijeme v době politické zvůle. Proto, ač mne neochota hledání
kompromisů vlastnice zlobí a mrzí, není řešením vytloukat klín klínem a uvažovat například
o vyvlastnění, jak někteří občané doporučují.
Můžeme ale projevit vlastní dobrou vůli a zapojit se třeba do společného úklidu Pržna. :-)
Půjdete?“

Závodili jsme

Na zahájení lyžařských závodů O pohár starosty obce Pržno se v krásné březnové nedělní
odpoledne objevilo na svahu v Malenovicích
více než 30 závodníků. Bohužel ještě před
začátkem došlo ke zranění dítěte, které bylo
následně převezeno ZLS vrtulníkem do nemocnice. Podle dostupných informací víme,
že se zraněný postupně dává opět dohromady
a trvalé následky mu snad nehrozí, jen léčba
bude trvat krapet déle. Držíme palce a přejeme
Davidovi brzké zotavení!
Po tomto nepříjemném úvodu se nakonec
na start těžké trati postavily přesně tři desítky
lyžařů, z nichž takřka polovinu tvořily děti. V jednokolovém závodě byli účastníci rozděleni do tří
kategorií – děti, ženy a muži. Všichni účastníci
předváděli skvělé výkony, mnohdy i za hranicí
svých možností. V dětské kategorii byli nakonec
nejúspěšnějšími prženskými závodníky: Matěj
Prachař, Šimon Václavík a Nela Prachařová.
Nutno ale dodat, že i děti na dalších místech
předváděly skvělé výkony a po zásluze získaly
poháry, medaile a diplomy.
V kategorii žen zvítězila Pavla Skotnicová

před Kateřinou Václavíkovou a Olgou Rýzarovou. Mezi muži opět exceloval Vlastislav Matýsek st., který obsadil 1. příčku před synem
Vlastislavem a Vladimírem Skotnicou.
Až na nepříjemnou událost se zraněním
mohu říci, že se akce vydařila. Poděkování pa-

testů byly odhaleny drobné, ale i závažnější
oční vady, které se však dají v tak útlém věku
zmírnit či zcela odstranit.
Přínosem pro naši výchovně vzdělávací práci
jsou také pravidelné návštěvy filmových představení v kině ve Frýdlantě. Pásma veselých pohádek jsou vždy připravena tematicky a v souladu
s integrovaným blokem, který v naší mateřince
právě probíhá. Nejvíce ze všeho se však děti těší
na cestování autobusem, protože mnohé z nich
znají pouze přepravu osobním automobilem.
Většina rodičů si jistě při tvořivé dílně zavzpomínala na své mládí. Připomněla jim to bramborová tiskátka, která děti samy dopoledne v MŠ
vyráběly pomocí vykrajovátek. Učily se nanášet
správné množství barvy a tisknout tvary na plátno
nebo na papír. Děti musely vynaložit velkou míru
trpělivosti, aby bylo dílo zdárně dokonáno. Odpoledne si každý domů odnášel originální ubrousek
či vajíčko na památku. No a to už začaly přípravy
na blížící se Velikonoční svátky, svátky jara, znovuzrození, mláďátek a jarního sluníčka. V tomto
duchu se nesly i „Jarní muzikohrátky“, které vedla
zkušená lektorka Vladimíra Gavlasová.
A je tu měsíc duben. Doufáme, že se ne-

mil Jaroš, Jan Mynář, fa SPORT CLUB, Marie
Vašutová, Božena Drapová, fa TAEVA, Jiří Ferenčík, fa MAX Cursor, manželé Sasynovi, Blokšovi, Golovi, Skotnicovi, včelařská farma Jaroslava Kopečka, fa Maja a řada dalších, kteří si
nepřáli být jmenováni. Děkujeme za podporu.

SKP

Prženský fotbal v dubnu
Jaro je tady a fotbalová sezóna opět zahajuje.
Nejdříve naskočí do kolotoče utkání naše dívky
a ženy. Děvčata nastoupí k prvnímu domácímu
utkání v sobotu 4. dubna od 13 h. proti Brušperku.
K dalšímu utkání jara nastoupí v sobotu 11. dubna
od 16 h. v Loděnicích proti místnímu výběru.
O týden později, v sobotu 18. dubna od 16
hodin, se do jarních bojů o body zapojí rovněž

Pojeďte s námi do ZOO
Kulturní komise při OÚ Pržno pořádá
v sobotu 11. dubna pro rodiče s dětmi jarní
výlet za zvířátky do ZOO Ostrava. Odjezd je
naplánován na 8.30 od nádraží ČD Pržno,
návrat pak asi ve 14 hodin. Dopravu hradí
obec, vstupné každý účastník sám. Prosím,
přihlašujte se pouze SMS zprávou J. Gnidové
na tel. 604 988 594, počet míst je 34. V případě nepříznivého počasí se akce ruší!

Milí spoluobčané, přejeme
Vám příjemné prožití
Velikonočních svátků,
veselý šmigrust
a hlavně rodinnou pohodu
a krásné chvíle během
volných svátečních dnů.
Petr Blokša, starosta
a pracovníci obecního úřadu

Uhraďte poplatky včas
Připomínáme, že zálohové platby za svoz
odpadu a poplatky za kabelovou televizi je
třeba zaplatit do konce dubna.

Pojďme společně uklidit Pržno!
Chcete žít v čistém a pěkném prostředí? Tak
to neváhejte a přidejte se k naší akci pod názvem Ukliďme Pržno společně. Bude se konat
v sobotu 18 dubna.
„Cílem našeho snažení bude provést plošný
úklid katastru obce. Uklidíme cyklostezku, turistickou trasu a další oblíbená místa a zákoutívšech
milovníků přírody a procházek,“ vyzval starosta
Petr Blokša. Pro všechny účastníky budou připraveny pomůcky a motivační občerstvení. Sraz
dobrovolníků je v areálu Sportovního klubu Pržno, u pizzerie U Ďáblíka v 8 hodin. Na místě dojde
k rozdělení do skupinek a přidělení pomůcek.„S
sebou si tedy zabalte jen chuť do společné práce

Rekonstrukce zázemí pro sportovce u fotbalového hřiště je úspěšně zakončena. Sportovcům byla proplacena dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
„Peníze dorazily, tím považuji jednu z řady
etap za zdárně ukončenou, nastává období
udržitelnosti projektu. Ta činí 5 let. Pak si můžeme říci, že je projekt u konce,“ řekl předseda
Sportovního klubu Pržno (SKP) Petr Blokša.
Věří, že sportovci jsou s opravenými šatnami i sociálním zařízením spokojeni a že se to
promítne i do jejich výkonů. „Dá se říct, že se
dokonce loni na podzim všem dařilo lépe, takže snad to tak bude i v nadcházející sezóně,“

Poděkování SKP – sponzoři a dárci plesu

Sportovní klub Pržno, oddíl kopané, děkuje všem dárcům a sponzorům, kteří podpořili únorový Sportovní ples.
Byli jimi: fa THERMA FM, Vladimír Prachař,
fa C2NET, fa D3Soft, Obec Pržno, fa AVE CZ,
Petr Javorek, Bronislav Tesař, Jan Valerián, pizzerie U Ďáblíka, tiskárna Kleinwächter, Rado-

krátce z obce

a dobrou náladu,“ doplnil starosta.
Dobrovolnická akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu
Let‘s Do It!. „Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti
9 milionů dobrovolníků. Loňský úspěšný ročník,
který byl oceněn Ekologickým Oskarem, nás
motivoval k pořádání dalšího ročníku v tomto
roce. Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci
mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek
a nepořádku kolem nás,“ uvádí pořadatelé.

Dotace na opravu zázemí je proplacena

tří všem organizátorům a pomocníkům, kteří se
na akci podíleli. Děkujeme rovněž panu Švrčkovi za spolupráci s realizací závodů a panu
Fucimanovi za zajištění vydatného občerstvení. Za rok na svahu opět na shledanou.
Petr Blokša

Březen – měsíc knih a pohádek i v naší školce
Březen je krásný měsíc. Začíná nám jaro a s jarní náladou a sluníčkem přichází i nová energie. A jelikož nás celým školním rokem provázejí pohádky,
pořádáme pravidelné návštěvy Městské knihovny
ve Frýdlantu nad Ostravicí. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat paní Bobišové za velmi přínosné
programy, které pro děti připravuje.
Kromě vzdělávacích akcí pro děti v budově
mateřské školy jsme využili každou možnou
chvilku k činnostem venku. Pokud to ovšem
dovolily rozptylové podmínky a kvalita ovzduší.
Tyto údaje sledujeme denně a podle nich připravujeme pro děti i pobyt venku. Respirační
onemocnění jsou totiž častým důvodem absence dětí ve školce. Kamarádi, navštěvující mateřskou školu, se učí starat se o své zdraví, seznamují se s prevencí nemocí, učí se žít a jednat
ve skupině, komunikovat nejen s vrstevníky, ale
i respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky v mateřské škole, učí se hrou, prostřednictvím prožitků z běžných denních situací.
I v letošním školním roce jsme rodičům nabídli preventivní vyšetření očí u dětí. Do projektu „Maminko, vidím dobře?“ se zapojila většina
rodičů. Měřením očí a především doplňkových

Pržno

i naši muži, kteří hostí tým Vendryně B. Před tím
bude patřit domácí trávník ženám, které od 13
hodin rozehrají utkání proti Českému Těšínu.
Fotbalový duben zakončí ženy v neděli 26. 4.
od 14 hodin v Havířově s místním ČSAD Havířov. Muži se ve stejný den, ale od 16 hodin,
utkají v Bukovci s místními borci. Přijďte podpořit
naše týmy v honbě za body a lepšími výsledky.

vyplní přísloví a my nezůstaneme schovaní
za kamny, ale vyrazíme do právě probouzející
se přírody. Přejeme všem dětem a dospělákům
veselé Velikonoce. 
(ni)

dodal s úsměvem předseda. Dále dodal, že se
tak snad naplní i sám název projektu: „S kvalitním zázemím k lepším sportovním výkonům
na Pržně“. „Za sebe i za celý klub děkuji obci
Pržno za finanční podporu i všem brigádníkům
za stovky odpracovaných hodin (především
těm, kteří se opravdu účastnili a nejednou
poctivě makali). Velký dík a uznání patří také
řemeslníkům z řad členů SKP, kteří odpracovali desítky hodin na odborných pracích bez
požadavku na odměnu. A na konec děkuji rovněž za půjčku panu Janu Mynářovi, který nám
pomohl překlenout nelehké období do získání
dotace,“ dodal Petr Blokša.

Výprava do doby ledové – lyžařský
výcvik pro školáky i mateřáky
Před školou v Pržně bylo v pondělí 23. února opravdu živo. Děti ze základní a mateřské
školy vyrážely poprvé na svah do Malenovic.
Týdenní lyžařský výcvik v lyžařském areálu Ski
Malenovice pod vedením zkušených instruktorů lyžařské školy JAPA byl pro ně velkým
zážitkem i výzvou. Výpravy do doby ledové
za Yettim se zúčastnili zkušení lyžaři i nelyžaři.
Denně od 13do 16 hodin brázdili svah s radostí a odhodláním. Rozděleni do družstev se naučili základy na lyžích, jízdu na vleku, obloučky
i pohyb na lyžích. Ti zkušenější si to od prvního dne užívali a „pilovali“ styl. Nám rodičům
nezbývá než obdivovat organizaci a trpělivost
instruktorů. Dětem připravili nejen skvělý program s rozcvičkou, kostýmy, ale také svačinku, čaj a ovoce, takže po přestávce posilnění
opět naskočili na svah a hurá dolů a znovu

nahoru. Je potřeba poděkovat organizátorce
celé akce Kateřině Václavíkové i maminkám,
které pomáhaly děti ve škole a školce oblékat
a připravovat k odjezdu. Děti na závěr výcviku závodily ve slalomu i v hledání pokladu
a moc si to užily. Moderátor Filip velmi vtipně
komentoval každý sjezd a komisařka Veronika
dole měřila čas. Nikdo ze závodníků nespadl,
všichni dorazili do cíle a všichni byli obecenstvem náležitě povzbuzování a vyburcováni.
A co dodat na závěr?! Protože jsme nikdo Yettiho neviděli a nenašli, tak se příští rok všichni
opět sejdeme na svahu v Malenovicích! Kdo se
chce přidat, ať neváhá, protože termín na rok
2016 se již sjednává, včetně počtu účastníků.
A překvapení pro rodiče? Příště si ten slalom
dáme všichni také, a to v kategorii dospělých!
Gabriela Daniszová

akce seniorů
Senioři zvou na setkání
Klub seniorů zve své členy na pravidelné setkání, které se koná v pondělí 13. dubna od 16
hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.
Rádi mezi sebou přivítáme nové seniory.
Výlet do Trojanovic
Výlet do Pohankového mlýna v Trojanovicích se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna.
Odjezd vlakem do Frenštátu p. Radhoštěm
je v 8.33 hodin z Pržna. Z Frenštátu p. R. pojedeme autobusem v 10.00 hod.
Přijďte na slet čarodějnic
Stejně jako každý rok i letos přiletí. Kdo?
Přece čarodějnice. Kdy? 1. května. Kam?
Do Pržna za hasičskou zbrojnici od 15 hodin.
Čekají na ně různé hry, soutěže, nebude scházet občerstvení i pasování nových čarodějnic.
Neváhejte a přijďte si zařádit na rej čarodějnic.
Postavíme májku
Tradiční stavění máje se bude konat
ve čtvrtek 30. dubna za hasičskou zbrojnicí.
Akce začíná v 17 hodin. Akci pořádají prženští hasiči, kteří všechny srdečně zvou. O občerstvení je postaráno.
Přivítáme nové občánky
Narodilo se vám miminko? Tak to zbystřete.
Obec totiž plánuje vítání občánků, které se bude
konat 24. května. Prosíme proto rodiče nově narozených dětí, aby se přihlásili na obecním úřadě.

poděkování
Diakonie děkuje za tonery
Středisko Slezské diakonie EFFATHA Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí, sociálně
terapeutické dílny bylo zapojeno do sociálně-ekologického projektu pod názvem Sbírej
toner. „Děkujeme všem sběračům, kteří se
aktivně do tohoto projektu zapojili a sbírali
prázdné tonery a barvy do tiskáren. Středisko bylo podpořeno částkou 29 284 korun.
Finance použijeme na kvalitní vybavení střediska pracovními nástroji,“ uvedla koordinátorka střediska Jana Jarošová.

jubilea
Duben je měsícem oslav jubileí
těchto spoluobčanů:

paní Ludmila Herotová – 84 let
pan Milan Pospíšil – 55 let
pan Vladimír Sikorai – 55 let
paní Ivana Czakanová – 50 let
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody a životního elánu.
OÚ Pržno
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU Jarní vymetání a kontrola komínů
V sobotu 23. května se uskuteční v naší obci
i v sousedních Starých Hamrech sběr nebezpečného odpadu, který budou provádět pracovníci pověřené organizace Frýdecká skládka, a.s. podle následujícího harmonogramu:
Sběrná místa:
Bumbálka
8.00 – 8.10
Třeštík
8.20 – 8.30
Hlavatá
8.40 – 8.50
Mezivodí
8.55 – 9.05
Zámeček autobus. zastávka
9.15 – 9.25
Jednota
9.30 – 9.40
Konečná – točna
9.45 – 9.55
Křižovatka školka Mlýn
10.10 – 10.20
Na tento den si občané mají možnost připravit k odvozu a likvidaci odpad, který je kvalifiko-

ván jako nebezpečný:
mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie,
zbytky barev, laků, ředidel, autobaterie, prošlé
a nepotřebné léky apod.
Rozbité či rozebrané
televizory, monitory, obrazovky, rádia, počítače, lednice, mrazničky, sporáky, pračky.
Zpětný odběr elektrozařízení
Pouze kompletní – nerozebrané!!!
- lednice, mrazničky, sporáky, pračky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice,
vařiče, myčky nádobí, vysavače, žehličky,
váhy, zářivky, výbojky, monitory, tiskárny, televizory, rádia, videorekordéry, telefony a ostatní
domácí spotřebiče.

Vymetání a kontrola komínů proběhne v Bílé
v pátek 15. května a neděli 17. května. Práce
bude provádět Kominictví Czyž. Zájemci o tuto
službu se mohou přihlásit na Obecním úřadě Bílá
na telefonních číslech: 558 690 020, 558 438 627,
mobil 724 045 337 do 7. 5. do 14.30 hod.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se
u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW
musí čištění provádět při celoročním provozu 3x

ročně, při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů na kapalná paliva do 50 kW výkonu se
čištění musí provádět 3x ročně, u spotřebičů
na plynná paliva do 50 kW výkonu 1x ročně.
Kontroly spalinové cesty se u všech těchto
spotřebičů musí provádět jednou ročně.
Upozorňujeme občany, že další termíny si
zajišťuje každý občan sám – Kominictví CZYŽ
tel. kontakt 558 677 004.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
80 let Ludmila Třeštíková
70 let Jan Olšák
60 let Jaroslava Kovalová
60 let Jaroslav Stříž
55 let Anna Niesnerová
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Hasiči varují – vypalování trávy vás může stát i život
Jaro nás letos přivítalo po krátké zimě
o něco dříve, a i když je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím v roce, hasiči se bohužel setkávají s nárůstem počtu požárů. Často vznikají
z důvodů velmi nebezpečného vypalování suchých porostů, zakládání ohňů v přírodě a spalování hořlavých látek na volném prostranství.
S příchodem jara se také blíží čas vynášení
či pálení Morany (neboli smrti), což je tradiční
pohanský zvyk, který se dochoval až dodnes.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity mohou přímo ohrozit lidský život! I zdánlivě bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných
porostů či pálení Morany, tak může mít neblahé následky. Stačí jen neopatrnost, trocha
nepozornosti nebo panika a oheň v otevřeném
prostoru se může velice snadno vymknout
kontrole, například při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody
na majetku, třeba v podobě ztráty části lesa či
úhynu živočichů.

Na rozdíl od pálení Morany je vypalování porostů podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o požární ochraně“) striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle
zákona o požární ochraně občanům pokuta až
ve výši 25 000 Kč, právnickým a podnikajícím
fyzickým osobám může být udělena sankce až
do výše 500 000 Kč.
Při spalování hořlavých látek na volném
prostranství zákon o požární ochraně ukládá
povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit
vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole
a nevznikl z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném
prostranství – včetně protipožárních opatření
– předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují
i způsob pálení odpadů na volném prostranství
a někdy jej i zakazují. Pálení odpadů na volném
prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo
sběrných dvorech. Rovněž jako rodiče si musíme
uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své
děti (do 15 let) a rozhodně bychom neměli zapomenout je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech,
které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.
Bohužel i přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích každoročně dochází ke vzniku
požárů způsobených vypalováním starých porostů, které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou
lidského života. A proto znovu upozorňujeme –
vypalování suché trávy a porostů je zakázáno!

Staré Hamry

Sdělení jubilantům
Možnost levného ubytování v centru obce Bílá nebo
pronájmu nebytových prostor, dílen, kanceláří, učeben
1 – 2 noci /250,-Kč, více nocí 185,-Kč
www.sosfm.cz , tel: 607 625 502,
e-mail: ubytovani @sosfm.cz, FACE: Krásná Bílá

Oznámení občanům o umístění nových kontejnerů
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
17. 3. 2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Bílá.
Na základě novelizovaného § 17 odst. 3
zákona 185/2001 Sb., o odpadech je obec povinna zajistit místa pro odkládání veškerého
komunálního odpadu produkovaného fyzickými
nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním
území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru,
plastů, skla, podle novelizace kovů a biologicky

rozložitelných odpadů. Návrh obecně závazné
vyhlášky byl projednán i s oddělením dozoru ministerstva vnitra, kdy bylo konstatováno, že OZV
je v souladu se zákonem a s platnými předpisy.
Kontejner na biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu je odpad ze zahrádek
a zelených ploch v obci, např. posekaná tráva,
drobné kusy dřevin apod. Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do kontejneru s nápisem
„BIO ODPAD“. Stanoviště kontejnerů na bioodpad je umístěn – plocha u Václavíků, Bílá 114.
Kontejner na sběr kovů je umístěn ve sběrné
nádobě s nápisem „KOVY“, která je umístěna –
plocha u Václavíků, Bílá 114. Prosíme občany,
aby třídili odpad dle vyznačených kontejnerů.

XIX. ročník
Bílanského přeboru

Přehled bohoslužeb
na měsíc duben

Obec Bílá pořádá
v sobotu 9. května 2015
XIX. ročník Bílanského přeboru
ve střeleckém trojboji.
Konkrétní místo a čas bude upřesněn.

5. 4.

10.30 Bílá

11.30 Staré Hamry

12. 4.

10.30 Bílá

11.30 Staré Hamry

19. 4.

10.30 Bílá

11.30 Staré Hamry

26. 4.

10.30 Bílá

11.30 Staré Hamry

Pržno

KONKURS NA ŘEDITELE ZŠ A MŠ PRŽNO

Starosta obce Pržno ve smyslu § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Pržno, okres
Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
Požadavky:
1) předpoklady a odborná kvalifikace pro
výkon činností ředitele školy podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v platném znění,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
4) dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:
1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady
o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),
2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení
(např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.),
3) strukturovaný profesní životopis,

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 stran strojopisu,
5) výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
nebo doklad o jeho vyžádání,
6) čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 1.
prosinci 1971),
7) originál, popř. ověřená kopie lékařského
potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele (ne starší 3 měsíců),
8) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
Předpokládaný nástup na pracovní místo
ředitele: 1. 8. 2015
Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ a MŠ
Pržno – neotvírat“.
Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 10 hodin, 30. 4. 2015 včetně na adresu: Obec Pržno, Pržno 50, 739 11 Frýdlant n. O.
Tato písemnost je rovněž vyvěšena na elektronické úřední desce: http://www.przno.cz/cz/
menu/3/obecni-urad/uredni-deska

Vážení spoluobčané,
v současné době již není možné, aby zástupci obce ze svého podnětu blahopřáli svým
spoluobčanům k životním výročím a zveřejňovali je. Zpracování osobních údajů je možné
jen v mezích ustanovení zákona nebo pokud
k tomu dá občan předem písemný souhlas.
Prosíme proto všechny jubilanty nebo jejich
rodinné příslušníky, pokud mají zájem při příležitosti životního jubilea o písemné blahopřání,
návštěvu a gratulaci zástupců obce nebo zveřejnění ve zpravodaji, aby vyplnili a podepsali
příslušný tiskopis, který je k dispozici na OÚ
u p. Evy Balášové a také na webových stránkách obce – www.stare-hamry.cz.
„Souhlas se zpracováním osobních údajů
z důvodu zařazení do seznamu jubilantů a případným zveřejněním v místním tisku“ dává
občan jen jednou a platí do odvolání, které lze
provést kdykoliv. Vedení obce mrzí tato nově
vzniklá skutečnost, přesto má zájem pokračovat v této dlouholeté tradici jako projev úcty
k občanům a těší se na všechny, kteří projeví
zájem v této tradici nadále pokračovat.
Eva Balášová, evidence obyvatel

Oznámení

Základní škola Staré Hamry hledá
na školní rok 2015/2016
kvalifikovanou učitelku 1. stupně ZŠ.
Nástup: 1. 9. 2015, úvazek minimálně
80 % (výše úvazku bude upřesněna).
Požadavky: Vysokoškolské studium –
učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
čistý trestní rejstřík.
Kontakt: Tel. 595 534 434,
e-mail: zs.starehamry@email.cz

Výzva!!!

Upozorňujeme majitele psů, jež
doposud neuhradili poplatek za psy,
že jeho splatnost byla do 31. 3. 2015!
Eva Balášová, evidence poplatků

Informace občanům
V lednovém vydání starohamerského zpravodaje jsem vás informovala o umístění dopravní značky B 33 – Zákaz vjezdu motorových
vozidel s přívěsem mimo dopravní obsluhu
na silnici I/56 v úseku Ostravice – Bílá, která
měla omezit v daném úseku kamionovou dopravu za nepříznivých zimních podmínek.
Toto opatření ani častá přítomnost Policie
ČR na benzince v Ostravici však nedokázaly
zabránit nezodpovědným řidičům kamionů
vjezdu na přehradu a způsobit tak mnohdy
i několikahodinové uzavření silnice. A právě
o tom jsem poslední pátek v únoru jednala
s náměstkem hejtmana Moravskoslezského
kraje pro dopravu Danielem Havlíkem. Probírali jsme možnosti, jak těmto situacím zamezit.
Jelikož kamionová doprava v zimním období
netrápí jen občany našich obcí, Staré Hamry a Bílá,
ale ztěžuje život obyvatelům všech obcí ležících

Jarní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů
proběhne ve Starých Hamrech v pátek a sobotu
17. a 18. dubna. V případě velkého zájmu budou kominíci pracovat i pátek 24. dubna. Práce
bude provádět Kominictví Rostislav Velička.
Zájemci o tuto službu nechť své závazné
objednávky nahlásí nejpozději do středy 15.
dubna na obecním úřadě, a to buď osobně,
telefonicky (558 637 310, 602 204 969) anebo
e-mailem na adrese obec@stare-hamry.cz.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW musí
čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně,
při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů

jubilea
V měsíci dubnu oslaví své životní jubileum:
Paní ZUZANA ČERVENKOVÁ - 50 let
Pan JAROSLAV LIĎÁK - 60 let
Paní ANNA VEČEŘOVÁ - 70 let
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 25. 2. 2015 zemřel
ve věku 81 let František Lukeš.
Nezapomeneme.

na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí
provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva
do 50 kW výkonu 1x ročně. Kontroly spalinové
cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly
by měl obdržet každý žadatel o tuto službu.

poděkování
Děkuji všem příbuzným, sousedům, přátelům
a známým, kteří se v tak hojném počtu přišli rozloučit s mým manželem Františkem Lukešem.
Zároveň děkuji za projevy soustrasti i za bohaté květinové dary.
Marta Lukešová

Flora Olomouc

Obec Staré Hamry pořádá zájezd na jarní
výstavu Flora Olomouc.
Sobota 25. 4., odjezd: 8.00
Cena zájezdu: 100 Kč/osobu
Vstupné: důchodci, studenti 80 Kč
děti 6-15 let 30 Kč, rodinné vstupné 210 Kč
dospělí 100 Kč

Přehled bohoslužeb v dubnu
5. 4. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
12. 4. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
19. 4. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
26. 4. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

u hraničních přechodů, zabývali
se situaci rovněž
zastupitelé Moravskoslezského kraje.
Moravskoslezský
kraj je iniciátorem návrB 33
hu na změnu zákona o provozu na pozemních
komunikacích a senátor Parlamentu ČR Petr
Gawlas je předkladatelem návrhu na změnu
tohoto zákona. Cílem novely je zpřísnit postihy
za porušení do zákazu vjezdu.
Důležitá je také prevence. S náměstkem
Danielem Havlíkem jsme se shodli, že je zapotřebí zlepšit dopravní značení, konkrétně
zvýraznit umístěné dopravní značky a umístit
dopravní kamery, které by monitorovaly vjezdy kamionů do zákazu.
Bc. Eva Tořová, starostka obce

„Hlavní květinová expozice nazvaná Smyslů
plná zahrada nás kvetoucími portály zavede
do čarovného prostoru s nesmírným množstvím
rozmanitých vůní, barev a tvarů vytvořeného
pomocí aranží tisíců kusů narcisů, tulipánů,
hyacintů a modřenců, ale také muškátů, petúnií
a voskovek. Zahrada odpočinku, chutí a hudby
bude doplněna vodními gejzíry, přehlídkou
rododendronů, pokojových rostlin, okrasných
stromů a keřů. Celý prostor provoní další tisíce
řezaných květin – lilií, kosatců, hledíků či frézií.

Zasahujeme čím dál častěji…

Začátkem roku byla vydána oficiální statistická ročenka Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje popisující zásahovou
činnost naší výjezdové jednotky za rok 2014.
Celkově jsme v loňském roce zasahovali u 66
událostí. Jednalo se o 10 požárů, 5 dopravních
nehod, 28 technických pomocí a dva plané
poplachy. Dále jsme evidovali 21 neakutních
zásahů v obcích Staré Hamry a Bílá. Na území
územního odboru Frýdek Místek je to nejvíce zasahující jednotka dané kategorie JPOIII/1 z počtu 21 jednotek. Toto vše svědčí o důležitosti
naší jednotky v této horského oblasti. V porovnání s roky 2013 a 2012, kdy se jednalo o 35 a 33
zásahů, je to velice strmý nárůst počtu výjezdů.
V letošním roce jednotka již vyjížděla k 23

zásahům. 4 dopravní nehody, 2 požáry, 1
únik nebezpečných látek a 16 technických
pomocí. Nejvážnější zásahy byly požár sklepa
v obci Bílá, dopravní nehoda záchranné služby
a osobního vozidla se třemi zraněnými a únik
nafty z kamionu v rozsahu od přehrady až
po hraniční přechod v obci Bílá. Také se intenzivně připravujeme na akreditaci vyprošťování
osob z havarovaných vozidel. Navíc jsme rozšířili řady o dva nové hasiče –strojníky, 1 hasiče a během jara vyškolíme 4 nositele dýchací
techniky. I jarní příprava závodního družstva
v požárním sportu je v plném proudu a samozřejmě opět plánujeme již tradiční kulturní akce
sboru dobrovolných hasičů během celého roku.
Jaroslav Kubala, velitel jednotky
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Duben 2015

Malenovice

Pokud nezačneme více třídit, připlatíme si

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, v tomto roce vznikne nový Strategický plán rozvoje obce Malenovice. A protože
chci, aby měli všichni občané naší obce šanci zasáhnout do rozhodování, jak se budou Malenovice dále rozvíjet, rozdali jsme mezi vás anketní lístky. Jsem moc rád, že jste se svého práva
zhostili velice zodpovědně. Celkem jsme Českou poštou nechali roznést 531 anketních lístků.
Vrátilo se nám jich 271, což znamená, že se ankety zúčastnilo 52 procent oprávněných voličů,
což mne nesmírně mile překvapilo. Chci proto poděkovat všem, kterým není osud obce lhostejný.
Co mne naopak mrzí, je pomluva, která anketu provázela, a dokonce jsme ji řešili i na posledním zasedání zastupitelů. Kdosi přišel s tím, že na anketních lístcích byla čísla. Podle nich jsme
my na obci údajně mohli rozpoznat, kdo anketu vyplňoval. Musím říct, že mne tato paranoidní
teze nejprve rozesmála. Pak jsem ale zjistil, že někteří ji berou vážně, takže přináším vysvětlení.
Ona čísla si dělá tiskárna. Nemají žádnou spojitost s našimi občany, pouze a jen jde o značky
pro tiskaře, aby věděli, ke které zakázce archy papíru patří. Já rozhodně nemám vůbec zapotřebí
zkoumat, kdo konkrétně jaký názor vyslovil. Zajímá mne pouze kompletní výstup z této ankety.
Je smutné, že kdosi i na tak veskrze pozitivní akci, jakou tato anketa bezesporu je, hledá různé
konspirační teorie. A ještě jedna perlička závěrem. Jeden z respondentů na obálku ankety napsal,
že mu na obci vadí starosta, turisti a pobíhající psi turistů. Když jsem se s tím svěřil na jednání
starostů, kolegové mě ujistili, že to mám brát pozitivně, že jsem taky v té hierarchii mohl být až
na posledním místě a psi mohli být předem mnou. A já to taky pozitivně beru.
Anketní lístky jsme předali k vyhodnocení. Výsledek by měl být znám v květnu. Poté samozřejmě veřejnost seznámíme s tím, jak to vše dopadlo. Opět opakuji, že při tvorbě Strategického
plánu rozvoje obce Malenovice v maximální míře zúročíme všechna takto získaná data.
Milí spoluobčané, máme před sebou Velikonoce. Chci Vám popřát, aby byly pro všechny veselé, plné spokojených a šťastných chvil. Užijte si je ve zdraví. 
Vladimír Malarz, starosta

Obec Malenovice si nevede dobře v třídění
odpadů. Je to špatná zpráva pro nás pro všechny. V roce 2014 sice klesl objem odpadů, toho
tříděného se to ale netýká. V našem kraji se Malenovice umístily až na 76 místě v tabulce obcí
do 1000 obyvatel dle výtěžnosti v kg na osobu.
Obec loni vynaložila za odpady celkem 921 679
korun. Od občanů, firem a společnosti Eko-Kom vybrala 547 963 korun. Celkem se tedy
muselo z obecní kasy doplatit 373 716 korun.
„Tím, že třídíme odpady, nám Eko-Kom zaplatil
přes 58 tisíc korun. Pokud bychom třídili zodpo-

vědněji, byla by tato částka vyšší. Logicky tedy
vyplývá, že čím více budeme třídit odpady, tím
méně na ně obec bude doplácet,“ vysvětlil starosta Malenovic Vladimír Malarz.
V letošním roce budou muset Malenovice
stejně jako ostatní obce zareagovat na novou
povinnost – postarat se i o biologický odpad.
V době od dubna do října tak najdou lidé kontejnery na separačním místě u Tkáče, v centru obce a na Konečné. V pátek se tam umístí
a v pondělí odvezou. „Je tedy jasné, že nám
opět stoupnou náklady za odpad. Pokud se

Badmintonový turnaj přinesl překvapení
V neděli 22. března proběhl další turnaj
v badmintonu. Zúčastnilo se jej celkem 11 borců
z Malenovic a okolí. Rozlosovali jsme se do dvou
skupin. Pak jsme již hráli systémem „každý s každým“ ve skupině, a to na 2 sety do 15.
Tohoto badmintonového turnaje se zúčastnila i mladá dívka jménem Jai z Thajska, která
bydlí v Malenovicích a studuje na frýdlantském
gymnáziu. Když přišla do haly, tak asi nikdo

neodhadoval, že by badminton vůbec mohla
umět hrát. Nanejvýš pak překvapila všechny
zúčastněné, když za celé dopoledne neprohrála ani jeden set. Jai celý turnaj s přehledem
vyhrála a tím rozdrtila celé mužské osazenstvo:
Jaromír Tomis, Antonín Plucnara, Libor Žák,
Tomáš Dudek, Michal Šikýř, Daniel Boháč, Michal Hlísta, Alexandr Gola, Jan Bakota a Jakub
Snášel. 
Sportovní komise

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu

Závody ve sjezdovém lyžování
kategorie mladší hoši: 1. Ondřej Švrček, 2.
Vojta Blaha
hoši: 1. Štěpán Blaha, 2. Lukáš Valas, 3. Petr
Koribanič
kategorie dívky: 1. Zuzana Kubišová, 2. Lucie
Plevová, 3. Martina Plevová
ženy: 1. Tereza Vargová, 2. Petra Blahová
muži: 1. Lubin Blaha, 2. Jan Bakota, 3. Michal
Valošek, 4. Petr Koribanič, 5. Ivo Pleva, 6.
Stanislav Jurok
muži nad 50 let: 1. Ivan Gajda (ZBUJ), 2.
Miroslav Sajdl, 3. Miroslav Pytel.

Turnaj v badmintonu

Poslední den jarních prázdnin patřil v naší obci, alespoň co se dětí týče, sportu. Dopoledne
se konal ve Frýdlantě nad Ostravicí turnaj v badmintonu, kterého se zúčastnili čtyři kluci a čtyři
děvčata. O vítězství zápolili ve svých skupinách dvoukolově. Bylo k vidění nejen velké nasazení u všech zúčastněných, ale také velice pěkné zápasy a výměny.
Konečné výsledky:
děvčata: 1. Adéla Telaříková, 2. Nela Fiedorová, 3. Lucie Pyšková, 4. Gabriela Fiedorová
hoši:
1. Lukáš Novák, 2. Patrik Fiedor, 3. Tomáš Przyczko, 4. Vojta Pyško.

Bowling pro děti
Po dopoledním badmintonu čekal na děti
od 15 hodin v hotelu Rajská bouda bowling.
Po loňských zkušenostech, kdy se turnaje
zúčastnilo rekordních 32 dětí, jsme turnaj prodloužili na tři hodiny. Letošní účast byla také
„rekordní“, pouhé čtyři děti, a tak je na zvá-

Konecne zkousime novou hru. STOP.
Premiera v listopadu. STOP.
Prijimame nove cleny – muzi vitani. STOP.
Ale ze to trvalo. STOP.

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

Mladá hráčka Jai překvapila a porazila všechny ostatní hráče.

Účastnice si kurz
patchworku pochvalovaly
Kreativní patchworkovská dílna se konala
v sobotu 21. března od 9 do 16 hodin v Centru
volného času U Rosničky. Dorazilo na ni osm
účastnic, z nichž jedna byla teprve jedenáctiletá
Martina. Ta řekla, že pravidelně chodí i na kurzy šití a patchwork ji prostě baví. Stejně jako
ostatní i ona si během jednodenního kurzu ušila
sama krásnou tašku. To další šikovná švadlenka Martina zvládla velikonoční dekorace.
„S touto technikou jsem začala asi před půl
rokem, takže jsem docela začátečnice. Je to
velice příjemný pocit, když si člověk něco sám
vyrobí. Navíc u mne patchwork funguje jako
vynikající relax, odreagování se od běžných
problémů a starostí,“ usmála se.
Všechny účastnice kreativní dílny se shodly
v tom, že se na místě sejdou i na dalším kurzu.
Domů si odnesly krásné tašky a dobrý pocit, že
jejich výrobu zvládly úplně samy.

V měsíci dubnu oslaví jubileum:
paní Růžena Přenosilová – 94 let,
pan František Urbánek – 75 let.
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Jarní burza lákala davy lidí k nákupům

Centrum volného času U Rosničky pořádalo 23 tisíc korun. 10 procent z této částky půjde
tradiční Jarní burzu. Konala se ve dnech 16. až centru. Peníze použijeme například na venkovní vybavení dětského hřiště, koupíme dvě vel20. března. Celkem 35 prodávajících na ní nabízelo dětské oblečení, obuv, hračky, kočárky, au- ké tatrovky, hračky na písek nebo ochrannou
tosedačky, různé sportovní náčiní, zkrátka vše, plachtu,“ řekla Miluše Plevová z Rosničky.
co děti na jaře potřebují. A zájem
nakupujících byl doslova obrovský.
„Chodím sem co druhý den
a utrácím. Už jsem tady nechala
stovky korun a pokaždé ještě najdu něco, čemu prostě neodolám,“
usmívala se spokojeně Jana Plucnarová, která bydlí kousek od centra. Jak řekla, na burzu se těšila už
od podzimu. A stejně tak se už nyní
těší na burzu podzimní.
Pořadatelky z Rosničky byly
z průběhu akce velice spokojeny.
Jak řekly, nakupovat přišli nejen
místní, ale dorazili lidé i z okolních
Na burzu přicházeli zejména rodiče malých dětí.
obcí. „Nakonec celková tržba činila
Snad nikdo neodešel s prázdnou.

ženou, jestli vůbec v organizování takových
turnajů pokračovat. Děti si tak vyhrály, že se
jim o tom asi i zdálo.
Celkové výsledky:
1. Petr Koribanič, 2. Alex Máté,
3. Nela Fiedorová, 4. Gabriela Fiedorová.

O vzdělávací kurzy měli lidé zájem
V Obecním domě v Malenovicích proběhlo
v období ledna až března sedm vzdělávacích
kurzů, kterými prošlo celkem 63 zájemců.
Účastníci se naučili pracovat s programy Word
a Excel, odzkoušeli si úpravu fotografií a videa,
dozvěděli se, jak založit podnikání a jak svou
firmu vést k zisku. V neposlední řadě si rozšířili
obzory v oblasti finanční gramotnosti – fungo-

Oznámení Ochotnického
spolku malenovického

jubilea

Svoz nebezpečného odpadu v Malenovicích se koná 2. května:
parkoviště Konečná – 8.00 – 8.30 hod.
parkoviště před Obecním domem – 8.40 – 8.55 hod.

Letošní závody ve sjezdovém lyžování připadly na sobotu 14. března. Počasí moc nepřálo, to ale nevadilo nikomu ze zúčastněných.
Možná snad jen někoho nepřízeň počasí odradila od účasti. Závodilo se na svazích SKI Malenovice, připravená sjezdovka i vytyčená trasa
byly na vysoké úrovni, za což patří organizátorům velký dík. Zúčastněných 21 závodníků bylo
rozděleno do sedmi kategorií.
Celkové výsledky:
kategorie nejmladší:
1. Matěj Švrček, 2. Jakub Jurok

tedy nezlepšíme v třídění, budeme muset zvednout poplatky za svoz odpadu, což bych udělal
jen velice nerad,“ doplnil starosta.
Co patří do bioodpadu?
Zbytky jídel, potraviny s prošlou lhůtou a bez
obalu, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky vajíček a ořechů, rostlinný odpad ze zahrad
(listí, tráva, plevel, větve).
Co do bioodpadu nepatří?
Maso, kosti, uhynulá domácí zvířata, oleje
z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly
od potravin (sklo, plasty, plechovky), stavební suť.

vání dluhové pasti, typy úvěrů, pravidla exekuce či možnosti oddlužení. Díky zpětné vazbě
získané z vyplněných dotazníků po každém ze
vzdělávacích kurzů jsme průběžně vyhodnocovali jejich přínos, který byl dle odpovědí rozhodně nezanedbatelný. Děkujeme moc za skvělou
spolupráci občanům i zástupcům Malenovic!
Rovnovážka, o. s.

Šikovné švadlenky se učí zvládat
techniku patchworku.

Junáci zvou na pietní
akci na Ivančeně
Junák, svaz skautů a skautek České republiky zve všechny srdečně na tradiční setkání
k uctění památky popravených členů skupiny
tzv. Odboje slezských junáků. Bude se konat
u mohyly na Ivančeně v sobotu 25. dubna.
Program:
8.00 – vztyčení státní vlajky.
10.30 – Mše svatá celebrovaná biskupem
Františkem Václavem Lobkowiczem.
12.00 – Slavnostní ceremoniál u mohyly.
15.00 – Svěšení státní vlajky.
Po celou dobu bude v blízkosti mohyly informační stan s kronikou Ivančeny, účastnickými
suvenýry, prodejním artiklem (nášivky, skládačky…) a také budou k dispozici informace
o chystané rekonstrukci mohyly.

Přijďte na akce
Rosničky

Kurzy dokázaly, že se lidé chtějí vzdělávat po celý život.

2. 4. Velikonoční prázdniny v Rosničce – celodenní
program pro děti 8-16 hod
11. 4. Kurz homeopatie
11. 4. Sobotní výlet s Vítkem
22. 4. Den Země od 16 hod.
26. 4. Pohádka O Budulínkovi 15.30

13.- 18.7. Detektivní škola

cena 1.800 Kč

20.-24.7.

cena 1.800 Kč

Výlety za poznáním

(nebo 350Kč/den)
10.-14.8. Výlety za poznáním

cena 1.800 Kč
(nebo 350Kč/den)

17.-21.8. English camp

cena 2.000Kč

24.-28.8. Tvoření

cena 1.300Kč

V plánu máme také uspořádat tábor pro předškolní děti, dle
zájmu zveřejníme termín a další informace.
Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Zde
naleznete také více informací o táborech. Těšíme se na všechny
táborníky!!!!!
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Metylovice

Duben 2015

Výstava přibližuje zřícení Boeingu
Osud amerického bojového letadla, které se
zřítilo během druhé světové války v Metylovicích,
zajímá stále hodně lidí. Svědčí o tom fakt, že
na vernisáž výstavy Letecká bitva nad bílými Karpaty v našem muzeu dorazily desítky návštěvníků.
Psal se rok 1944, byl konec srpna a krásný
letní den. Před polednem vystrašil obyvatele
Metylovic velký hluk. Nad jejich hlavami prolétl
bitevní letoun Boeing - B-17G-35-DL a následně se zřítil do lesíku ležícího mezi Metylovicemi
a Lhotou. Ohlušující výbuch a následný požár
všechny vyděsil. Na místo vyrazilo mnoho lidí,
včetně příslušníků německé armády. Právě
skončilo drama, které si vyžádalo život dvou
amerických vojáků. Dodnes se nad touto událostí vznáší řada nejasností, polopravd i mýtů.
Třeba, že v Metylovicích přebýval v utajení jeden z pilotů černé pleti, což se pravděpodobně nezakládá na pravdě. A právě návštěvníci
výstavy v metylovském muzeu mají šanci nakouknout pod roušku a dozvědět se více.
Koncem léta 1944 bylo stále zřejmější, že se

neodkladně blíží porážka německé říše. V rámci
tzv. bitvy o benzín došlo nad územím bývalého
Československa k celé řadě leteckých bitev s vysokými ztrátami na obou stranách. Jednou z nich
byla i letecká bitva nad Bílými Karpaty, která se
odehrála před polednem 29. srpna 1944 na moravsko-slovenském pomezí. Několik set bombardovacích amerických letadel letělo z Itálie bombardovat významnou ostravskou průmyslovou
aglomeraci, která produkovala pro německou válečnou mašinerii řadu klíčových produktů. Uskupení stovek bombardérů uzavírala 20. peruť. Tato
letka sedmi letadel se začala za zbytkem svazu
výrazně opožďovat a posléze zcela opustila sestavu 2. bombardovací skupiny. Postupně se k ní
připojily další tři zpozdilé stroje, které vypadly ze
svých sestav z jiných letek. Německá protivzdušná obrana pozorně sledovala pohyb celého svazu
a neuniklo jí zpožďování této letky. Útok německých stíhačů se proto zaměřil na tuto 20. peruť.
Poslední letadlo č. 118 doletělo až nad Beskydy
a zde se zřítilo v katastru obce Metylovice.

Jen nejtvrdší hasič přežije v nové soutěži
Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích
se v letošním roce rozhodl v sobotu 11. dubna v areálu místního fotbalového hřiště poprvé
uspořádat soutěž v disciplíně TFA, což z anglického názvu Toughest Firefighter Alive znamená – nejtvrdší hasič přežije.
Oproti klasickému požárnímu útoku, který už
veřejnost u nás řadu let zná, je disciplína TFA
výrazně mladší a v našem regionu novinkou.
TFA se snaží více přiblížit práci hasičů při zásazích, takže nerozhoduje rychlost, ale síla a vytrvalost. Závodník v kompletním zásahovém
obleku a dvanáctikilovým dýchacím přístrojem

na zádech na trati například tahá závaží, motá
hadici, podlézá překážky, provádí předepsaný
počet úderů desetikilovým kladivem, muži navíc přelézají dvoumetrovou bariéru.
Na startu se objeví 100 závodníků v kategorii muži, muži nad 35 let a ženy. Přihlášeno je
totiž také 20 železných hasiček, které budou
mít oproti mužům úlevu jen v některých překážkách, výstroj a délka trati bude pro všechny
stejná. Zahájení je v 8.45 hodin, start prvního
závodníka nastane v 9 hodin. Dá se předpokládat, že soutěž bude probíhat do pozdních
odpoledních hodin.

Celkem v letecké bitvě zahynulo 41 amerických letců, 55 jich skončilo v zajetí a dožilo se
konce války. Čtyři další piloti se po seskoku padákem zachránili, vyhnuli se zajetí a připojili se
zpět k americké armádě. Dva piloti letadla, které
spadlo v Metylovicích, měli smutný osud. Jeden
zahynul při seskoku v Čeladné, druhý naposledy vydechl v Palkovicích. Zbylí letci seskočili
s padákem na zem živí a byli zajati. O posledních chvílích prožitých na palubě jeden z nich
Bill Garland napsal: „Pokusil jsem se odpraporovat a znovu nahodit motor č. 4. Začal z něho
opět šlehat plamen, a to dokonce ještě víc než
předtím. Ba co víc, začal hořet i potah křídla.
Měli jsme výšku jenom okolo pěti tisíc stop, byli
jsme bez kyslíku a kdykoliv mohl nastat výbuch.
Takže byl nejvyšší čas opustit letadlo.“ To piloti také udělali. Hořící letoun řízený autopilotem
pokračoval v sestupném krouživém letu a nad
vrcholky stromů a těsně před dopadem explodoval. Výbuch letoun roztrhl a jeho hořící trosky dopadly do lesa mezi obcemi Lhotka a Metylovice.
Výstava v muzeu nám v kontextu popisuje
průběh a aspekty bitvy, osudy jednotlivých letadel a jejich osádek. „Hrdinské a mnohdy tragické příběhy pilotů nám vypovídají o vysoké
morálce a vyzrálém charakteru těchto mladých
mužů, kteří daleko od své vlasti bránili s nasazením života svobodu a demokracii proti totalitě.
Speciální část je zaměřena právě na poslední
let bombardéru č. 118. Putovní výstava je součástí projektu k 70. výročí této letecké bitvy. Je
pořízená především z grantu EU. Je majetkem
Muzea Bojkovska, které ji do našeho muzea zapůjčilo,“ uvedl pořadatel Milan Hajdušek.
Výstava začala vernisáží v neděli 29. března
a potrvá do neděle 12. dubna. Muzeum je otevřeno vždy v sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.

Děti se učí správně dýchat, komunikovat a mluvit

Naše základní a mateřská škola má novinku, která pomůže dětem lépe se vyjadřovat
– dva logopedické preventisty. Formou hry
působí na žáky a předškoláky a zlepšují jejich
verbální schopnosti.
Je to smutná pravda, ale je to tak. Poslední
roky učitelé s těžkým srdcem sledují, že čím dál
více předškoláků má problémy s výslovností.
„Vidíme to už delší dobu. Je to dáno tím, že
v některých rodinách se s dětmi rodiče moc
nebaví. Komunikaci nahradila televize a počítače. Negativní vliv na mluvu dětí má ale třeba
překvapivě i kašovitá strava. Tedy fakt, že se
malé děti dlouho krmí různými příkrmy a ony se

nenaučí správně kousat,“ vyjmenovává příčiny
ředitelka naší školy Renata Spustová. Proto se
rozhodla podat dětem pomocnou ruku a zřídila
v mateřské i základní škole funkci logopedických preventistů, kteří pečují o správnou výslovnost dětí, provádí s nimi dechové cviky i rozvíjí
slovní zásobu. „Jsme dva, já a učitel Oldřich
Staněk, který vede i logopedický kroužek zřízený na ZŠ. Absolvovali jsme rovněž kurz míčkování, díky kterému je možno uvolňovat a posilňovat svaly v oblasti obličeje. Jejich správná
funkce je nezbytná pro artikulaci a správnou
výslovnost jednotlivých hlásek,“ pokračovala
ředitelka. Jak řekla, škola nabízí rodičům i pora-

Oldřich Staněk si s dětmi hraje, ale pomáhá jim také naučit se formou hry správně dýchat a mluvit.

denskou činnost. Samozřejmě se jedná výlučně
o rodiče dětí, které chodí do metylovské školy.
Logopedičtí preventisté se zaměřují nejen
na dechová cvičení, ale i na nácvik hrubé a jemné motoriky. Učí děti i zdánlivě samozřejmé věci,
jako například to, že se při rozhovoru mají dívat
lidem do očí či se zaměřují na správnou techniku
čtení, dodržování logických pauz v textu a techniku nádechu. „S naší logopedickou novinkou
jsme začali v únoru a zaměřujeme se hlavně
na oddělení předškoláků. Věnujeme i individuální pozornost dětem, které péči akutně potřebují,“
vysvětlovala dále Renata Spustová. Upozornila,
že vývoj řeči je nesmírně důležitý pro rozvoj intelektu dítěte. „Naším cílem je podchytit všechny
vývojové anomálie a pomoci rodičům najít vhodné řešení pro rozvoj správných řečových schopností. Jsem ráda, že první rodiče už projevili zájem o tuto službu,“ dodala s tím, že si lidé nesmí
plést logopedické poradenství s prací klinického
logopeda, který se zabývá nápravou řeči.
A jak na preventivní logopedickou činnost
reagují děti? „Víte, jakékoliv cviky musím dělat
formou hry. Když prcky zabavím, spolupracují
skvěle,“ shrnul metodu učitel Oldřich Staněk.
Podle něj se tak dají rozmluvit i děti, které jinak
moc nekomunikují. „Důležitá jsou dechová cvičení. Oblíbený cvik spočívá v tom, že natrhám
papírový ubrousek a děti pomocí slánky musí
zachytit jednotlivé kousky ubrousku a přenést
jej do misky. Nebo se učí jemně foukat na plamínek svíčky tak, aby ji nezhasly,“ líčil učitel.
Nejdůležitější je ovšem přátelský přístup a navození důvěry mezi kantorem a dítětem. Bez
toho by tato práce šla dělat jen stěží.

(VELKÉ FOTO) Do metylovského muzea dorazily na vernisáž desítky lidí.
(MALÉ FOTO) Z letadla zbylo jen pár zlomků. Údajně si ale tenkrát lidé úlomky rozbitého stroje či
nábojnice nechávali na památku.

Nepropásněte zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se bude konat
v úterý 5. května od 15 do 17 hodin v budově
metylovské základní školy v první třídě. Rodiče
si musí vzít rodný list dítěte a občanský průkaz.
Mateřinka může přijmout až 18 dětí. Veškeré
informace najdou lidé na webu školy.

„V minulosti nám občas pochybělo místo.
Ale minulý rok jsme navýšili kapacitu školky
o 20 míst, takže doufám, že nebudeme muset
nikoho odmítat,“ řekla ředitelka školy Renata
Spustová. Dodala, že podle potřeby přijímají
i děti ve věku 2,5 let.

Obec chce zajistit větší bezpečí školáků
Tragédie ve Žďáru nad Sázavou, kde žena
usmrtila jednoho ze studentů přímo v budově
tamní školy, přimělo Ministerstvo školství ČR, aby
přišlo s programem ochrany všech školských zařízení. Na základě toho vedení naší obce uvažuje
o nových bezpečnostních opatřeních.
„Rozhodli jsme se, že by bylo dobré umístit
na budovy naší školy kamerový systém. Zažádali jsme proto o tuto dotaci pod názvem Podpora zabezpečení škol a školských zařízení,“
uvedl starosta Lukáš Halata.
Hlavním cílem projektu je dostatečné zabezpečení základní i mateřské školy. Tím se zvýší
bezpečnost dětí a zároveň by kamery měly zamezit vniknutí cizích osob do objektů. „A samozřejmě ochráníme i obecní majetek před vandaly, což vzhledem k tomu, že máme postavenou
novou školu, velice vítám,“ podotkl starosta.
Na obou budovách základní i mateřské školy
tak budou nainstalovány bezpečnostní kamery
s osvětlením s pohybovými čidly. Napojený počítač
pak bude on-line monitorovat jakýkoliv pohyb před
školami. Navíc bude i uchován záznam případného pohybu. Díky tomu tak bude mít vedení školy
i obce přehled o tom, kdo, kdy a co dělal před oběma zařízeními. Bezpečnostní kamery budou umístěny u všech vchodů do obou budov. Navíc se mateřská škola ještě dočká úpravy vchodových dveří.
Bezpečnostní projekt počítá s instalací celkem
osmi kamer a devíti osvětlení s pohybovým čidlem. Dále se bude muset zakoupit jeden počítač a dva monitory, dva elektronické vrátné a pět
dveřních klik – koulí. To vše včetně instalace je

vyčísleno částkou 237 600 korun. Co se týče samotné realizace, tak do konce června by měly
být ukončeny přípravné práce. Instalace zařízení
má být hotova během letních prázdnin tak, aby
kamerový systém začal sloužit od začátku nového školného roku. „V případě, že se nám dotaci
nepodaří získat, výsledky by měly být známy
v průběhu 2. čtvrtletí, tak asi z vlastních prostředků zrealizujeme jen monitorovací kamerový
systém u nové základní školy,“ doplnil starosta.

krátce z obce
Schválili rozpočet
Zastupitelé Metylovic se koncem března
sešli na svém pravidelném zasedání. Schválili mimo jiné rozpočet na letošní rok. Navíc
zvedli ruku i pro investiční akci – rekonstrukci
sociálního zařízení v místní školce – oddělení
medvídků ve výši 127 tisíc korun.
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pá 3. a so 4. dubna.
Pá 1. a so 2. května + NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci dubnu vychází
tentokrát na středy 1., 15. a 29.
Podpořte naše volejbalisty
Máte rádi volejbal a chcete svým fanděním
podpořit naše sportovce? Tak to přijďte v soboty 11. a 18. dubna na zápasy žen. Nejprve
svedou boj s týmem z Kozlovic, podruhé pak
s ženami z Palkovic. Muži budou hrát v sobotu 25. dubna s hráči Pstruží.

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV

sezóna
2014/2015domácí
– DOROST
a MUŽI
den
datum čas
hosté
doprava

družstvo
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Dorost
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Muži
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Dorost
Muži
Muži
Muži

sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
neděle
sobota
neděle
sobota

4. 4.
5. 4.
11. 4.
12. 4.
18. 4.
25. 4.
25. 4.
2. 5.
3. 5.
9. 5.
16. 5.
17. 5.
23. 5.
23. 5.
31. 5.
31. 5.
7. 6.
6. 6.
14. 6.
20. 6.

13:00
15:30
13:00
15:30
13:30
13:30
16:00
13:45
16:30
16:30
14:30
17:00
14:30
17:00
14:30
17:00
14:30
17:00
17:00
17:00

Václavovice
Metylovice
Čeladná (Metylovice)
Hrádek
Tošanovice
Čeladná (Metylovice)
Řepiště
Dobratice
Metylovice
Palkovice
Baška
Metylovice
Čeladná (Metylovice)
Tošanovice
Raškovice
Metylovice
Kozlovice
Chlebovice
Metylovice
Ostravice

Čeladná (Metylovice)
Hukvaldy
Palkovice
Metylovice
BUS 13:30
Čeladná (Metylovice)
Lískovec
Metylovice
vlastní
Čeladná (Metylovice)
Oldřichovice
Metylovice
vlastní
Čeladná (Metylovice)
Janovice
Sedliště
Metylovice
vlastní
Čeladná (Metylovice)
Nošovice
Čeladná (Metylovice)
Metylovice
vlastní
Nebory
Metylovice
vlastní

SOBOTA 27. 6. OSLAVY 80 LET OD ZALOŽENÍ KOPANÉ V METYLOVICÍCH

dorostenecký turnaj, zápasy starých gard Metylovic, Frýdlantu n/O, starších pánů Metylovic a Korně

Předprodej vstupenek od 30. 3. 2015
na obecním úřadě v Metylovicích.
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Duben 2015

Obecní úřad Pstruží pořádá dne 5. května
jednodenní zájezd do města KROMĚŘÍŽ
Program zájezdu:
Floria Kroměříž – tradiční výstava Floria
JARO 2015 je určena všem zahradníkům,
chatařům, chalupářům a milovníkům květin.
Nabídka zahradníků pokryje celý sortiment
od skalniček až po vzrostlé stromy.
Zámek, zámecké zahrady, zámecká věž,
arcibiskupské vinné sklípky – arcibiskupský
zámek v Kroměříži patří mezi přední kulturně
historické památky na Moravě, dominantu
zámku i celé Kroměříže představuje 84 metrů
vysoká třípatrová věž, jejíž součástí je čtyřbo-

ká hranolová obranná věž – pozůstatek biskupského hradu, sklepy jsou součástí zámku
v Kroměříži, umístěné v podzemí v hloubce
6,5 m. Jejich plocha je 1030 m2 a dělí se
na Horní a Dolní sklep, ve sklepě je celoročně
stálá teplota v rozmezí od 9° C do 11° C. Je
zde vhodné prostředí pro výrobu ryze přírodních, nejkvalitnějších mešních vín.
Odjezd: 7.00 hodin (obecní úřad, škola)
Návrat: cca 20.00 hodin
Přihlášky včetně 50 Kč zálohy do 30. dubna 2015 – obecní úřad – infocentrum

Pstruží

Biologický odpad do popelnic nepatří
Zastupitelstvo obce Pstruží na základě novely zákona o odpadech na veřejném zasedání
dne 18. března mimo jiné schválilo vyhlášku
„O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Pstruží“.
Novou podstatnou změnou je povinnost třídění biologického odpadu rostlinného původu
jakožto jedné ze složek komunálního odpadu.
Za tímto účelem Obec Pstruží umístí

za obecním úřadem v období od 1. 4. do 31. 10.
velkoobjemový kontejner, který bude označen
biologický odpad.
Další variantou svozu biologicky rozložitelného odpadů z domácnosti a zahrad je nabídka
společnosti AVE. Bližší informace na tel. čísle
558 675 898 nebo na obecním úřadě.
Obec Pstruží na základě ankety a výzvy
z OPŽP zpracovala a dne 19. 3. podala žádost
na dotaci k pořízení kompostérů pro domácnosti a štěpkovač. Uvidíme, jak budeme úspěšní.

Senzační vítězství mladých žáků ve vybíjené

Lyžařský kurz na Bílé
Poslední únorový týden se žáci mateřské
a základní školy měli možnost zúčastnit lyžařského kurzu na Bílé. Této možnosti využilo 25
žáků. Od školy jsme odjížděli v 13 hodin a vraceli
jsme se okolo půl páté. Celý týden nám počasí
přálo, sněhové podmínky byly pro nás výborné.
V pátek si všechny děti přeměřily síly v závodu.
Rodiče se měli možnost přesvědčit, jak

Pěvecká soutěž Loutnička má v naší škole
úspěch každý rok. Školní kolo pěvecké soutěže proběhlo 12. března. Děti byly rozděleny do třech kategorií. Do první kategorie patří
první třída, v druhé kategorii jsou zařazeni žáci
z druhé a třetí třídy a ve třetí kategorii jsou děti
ze čtvrté a páté třídy.
A jaké ocenění si děti vyzpívaly?
V první třídě se na 1. místo vystoupala Marie Karásková, na 2. příčce se
umístila Anežka Foldynová a na třetím místě se sešli Elsa Madureira
a Oliver Kašing.
V druhé kategorii si 1. místo vyzpívala Natálie Dřízgová a na třetích
místech se postavili Eliška Krestová
a Jakub Jurok.
Ve třetí kategorii jsme rozdali třetí
místa těmto žákům: Aneta Kubalová,
Matyáš Novák a Kryštof Novák.
První a druhá místa z každé kategorie postoupila do obvodního kola, které
se konalo 25. 3. v ZŠ TGM ve Frýdlantě n. O. Byli jsme velmi úspěšní. Odborná porota zde ohodnotila všechny

tři naše účastnice. Anežka Foldynová získala
první místo, Natálie Dřízgová a Marie Karásková získaly druhé místo.
Mockrát všem gratulujeme a děkujeme
za vzornou a špičkovou reprezentaci naší školy. Příští rok se už těším a trénujeme do-re-mi.

Hasičský ples
s dobrou náladou

Tradiční hasičský ples se konal 7. 2. 2015.
Dobrá nálada panovala celým večerem a hudba DUO Jan’s, nás doprovázela až do rána.
Soutěž o ceny byla bohatá a například rychlostní soutěž v pití piva byla i pro některé náročná, ale hasiči se porazit nenechali. Výborné
cukroví nám vonělo na stolech a samozřejmostí bylo i skvělé pohoštění z restaurace Vlčárna.
Všichni jsme se dobře bavili a tak to má být.
Děkujeme všem sponzorům a všem, kdo se
podíleli na přípravě. Už teď se můžeme těšit
na další ples v příštím roce.
Monika Kanioková, SDH Pstruží

Harmonogram sběrů nebezpečného velkoobjemového
odpadu 9. května

poplatky
Poplatek odpady
Ve čtvrtek 26. 3. zajížděli žáci ZŠ Pstruží
do Frýdlantu nad Ostravicí na oblíbený turnaj ve vybíjené. Turnaje se kromě naší školy
účastnilo také dalších 7 týmů – ZŠ Ostravice,
ZŠ Metylovice, ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem,
ZŠ Čeladná, ZŠ Janovice a favorizované frýdlantské školy Komenského a T. G. Masaryka,
která tento turnaj pořádala.
Turnaj jsme začali velmi dobře, kdy jsme
vyhráli nad ZŠ Metylovice dvakrát ještě před
časovým limitem (druhý poločas byl ukončen
už během rekordních necelých 4 minut po vybití všech hráčů). Následně jsme porazili týmy ZŠ
Ostravici 11:8, ZŠ Kunčice 16:8, a proto jsme
postoupili do semifinále z prvního místa, kde

nás čekala velmi silná ZŠ Komenského. Žáci
se ale nikoho nezalekli a po nejlepším výkonu
smetli soupeře jednoznačně 15:7. Ve druhém
semifinále porazila překvapivě, ale zcela zaslouženě, dobře hrající ZŠ Ostravice domácí
školu T. G. Masaryka. Finále pro nás nezačalo
dobře a brzy jsme se ZŠ Ostravice prohrávali
0:2. V té chvíli ovšem naši hráči zachovali trpělivost a díky tomu ještě do poločasu otočili
výsledek na 10:5. Druhý poločas už si jen hlídali skóre, takže zápas vyhráli poměrem 16:11.
Školu reprezentovali Kryštof Karásek, Richard Karásek, Jan Vatral, Antonín Vybíral,
Dominik Brzezina, Petr Eltner, Matěj Kudláč,
Kryštof Novák, Kryštof Šimčák, Tobiáš Šimčák.

Solná jeskyně na Harcovce
Stejně tak jako v roce loňském, tak i letos
navštěvují děti z MŠ Pstruží solnou jeskyni
na Harcovce ve Frýdlantě n. O. Děti mají za sebou již druhý pobyt a čekají je ještě další tři.
V letošním roce jezdí společně oddělení
Krteček a Beruška, zvlášť jezdí děti z oddělení
Květinka. Tato změna je velkým přínosem pro
všechny, neboť kapacita solné jeskyně není tak
velká, aby se zde vešly najednou děti z celé
mateřské školy.

Na občana s trvalým bydlištěm v obci 450 Kč
(násobeno počtem osob v domácnosti)
Na objekt, v němž není žádná osoba s trvalým bydlištěm (chaty, chalupy, zahradní domky, novostavby po kolaudaci apod.) 550 Kč.
Platba nejpozději do 30. června 2015 na č.ú.
1682011309/0800,variabilní symbol číslo
domu nebo v pokladně OÚ. Složenky již nebudou posílány.

Poplatek za psa
Za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího
psa +400 Kč
Vlastník psa – důchodce 100 Kč a za každého dalšího +200 Kč
Platba nejpozději do 31. března 2015 na č.ú.
1682011309/0800, variabilní symbol číslo
domu nebo v pokladně OÚ. Složenky již nebudou posílány.

K dispozici mají autíčka, lopatky, hrábě,
kyblíčky a další hračky, které jim příjemně vyplní
tento ozdravný pobyt. K relaxaci jsou připravena
křesla, kde mohou v klidu odpočívat, pokud se
cítí unavené. Při všech těchto aktivitách dýchají
zdraví prospěšný vzduch a velkým podílem soli.
Věříme, že pobyty v solné jeskyni budou
zdravotním přínosem pro všechny děti a pomohou při regeneraci organismu po dlouhém
zimním období.

Mariášový turnaj na Vlčárně

Soutěž požární zručnosti mládeže SDH Pstruží
Dne 14. února se konal již 11. ročník soutěže
mladých hasičů a dorostu v hasičské zručnosti.
Jako každý rok se soutěž konala v tělocvičně
místní základní a mateřské školy Pstruží, kde
se sjelo 14 sborů dobrovolných hasičů celkem
se 45 družstvy.
V kategorii mladších se naši hasiči, Kryštof
a Matyáš Novákovi s Vojtěchem Němcem,

Zastupitelstvo obce Pstruží na své
veřejném zasedání dne 18. 3. schválilo pro rok 2015 příspěvek na veřejnou dopravu do výše 500 Kč.
Příspěvek se týká občanů starších 65 let a invalidních důchodců, nepobírajících žádný jiný
příspěvek na dopravu.
Příspěvek bude vyplacen
po předložení dokladů o zaplacení časové jízdenky a ODIS karty.

PSTRUŽÍ u Šerka 10.30 – 10.45
zastávka-rozcestí k Frýdlantu 10.55 – 11.10
samoobsluha 11.50 – 12.05
obecní úřad 12.15 – 12.30
parkovištěm nad Severem 12.40 – 12.55

se jejich děti za týden naučily lyžařským dovednostem. Své lyžařské umění většina děti
zúročila hned následující týden o jarních prázdninách. Někdo za domem, někdo ve vyšších
nadmořských výškách v zahraničí.
Žáci byli po týdenních lyžařských výkonech
unavení, ale spokojení a natěšení na další lyžařskou sezónu.

Zpívejme si, zpívejme …

Příspěvek na dopravu

umístili na krásném 2. místě v konkurenci 16
družstev. Za kategorii starších žáků bojovali
Patrik Szotkowski, Martin Běčák a Karel Michalek, umístili se ale bohužel velmi těsně
na bramborové příčce, i přesto to je z celkových 20 zúčastněných družstev této kategorie
velmi povedené. Družstev dorostenců nebylo
tak mnoho, avšak každým rokem se rozrůstají a i zde pstružovští „skoro dospělí“ závodníci
Karolína a Vítězslav Tkáčovi s Tomášem Kaniokem vybojovali medaile. Skončili na 3. místě
z celkových 9 družstev.
Jsme velmi rádi, že se soutěž uskutečnila
bez problému a jediného úrazu. Všem děkujeme, kteří nám pomáhali a zajistili tak bezproblémový průběh soutěže. Avšak největší dík
patří Andrei Běčákové, bez které by se soutěž
nekonala a která nás tak poctivě připravila.
Za SDH Pstruží Karolína Tkáčová

jubilea
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
tito naší spoluobčané:
97 let p. Polachová Antonie
91 let p. Šrubařová Jiřina
89 let p. Vávra Ladislav
85 let p. Blahutová Jiřina
75 let p. Bialková Anna
55 let p. Literáková Bohuslava
50 let p. Jelínek Pavel
50 let p. BC. Šiška Vladimír
Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, dobré nálady, radosti a spokojenosti přeje
šk., soc. a kult. komise

V neděli 29. března proběhl v restauraci
Vlčárna již tradiční turnaj v trojkovém voleném
mariáši. Turnaje se zúčastnilo celkem 39 hráčů, kteří celé odpoledne zaujatě holdovali tomuto ušlechtilému sportu.
V podvečer vyšel z klání jako vítěz Radim
Žiška z Janovic. Na druhém místě se umístil Miroslav Šálek z Pržna a na třetím místě skončil
Miroslav Vičan z Bystrého. Pak jsme si všichni pochutnali na opravdu poctivé porci uzené
krkovičky. Všichni účastníci byli s akcí velmi
spokojeni a již se těší na podzimní část série
Mariáš Tour 2015. Ta začíná turnajem v neděli
11. října ve 14 hodin na Nové Vsi v restauraci Na Nábřeží. Ale ještě předtím se uskuteč-

Vážení občané Pstruží,
srdečně Vás zveme v sobotu
25. dubna na Jarní zábavu,
přijďte nás podpořit a pobavit
se! Při této akci bude vstup
dobrovolný a cokoliv
přispějete, bude použito
na splácení naší hasičské
cisterny. U této příležitosti
bude i její prohlídka. Pokud
se rozhodnete nám přispět,
můžete na náš účet č.ú: 1078898390207/0100. Všem
dárcům a sponzorům moc
děkujeme a věříme, že hasiči
vám budou vždy nablízku.
SDH Pstruží

ní „přátelský turnaj“ v neděli 19. dubna ve 14
hodin v restauraci Lučina ve Frýdlantě, jehož
výsledky nebudou započítávány do celkového
hodnocení série. Zveme tímto všechny příznivce mariáše k účasti na této akci.

Á N Í J A R A A
T
Í
V SETKÁNÍVŠEC H

Í P Ř ÍR O D U R Á D I M A
Ř
E
J Í
K T
1 8 . 4 . 2 0 1 5 V 1 3 H O D .

N A O P Á L E N É

V E P S T R U Ž Í U Č E L A D N É

Program:
- Za cinkotu zvonečků uvítáme stádo ovcí
- Vystoupení tanečního souboru Frýdlantská chasa
- Stručné vyprávění o historii chovu ovcí
- Vystoupení dětského souboru Lašánek
- Hádanky a soutěže o ceny
Okolo 14hod.
- Slavnostní otevírání Barborčiny studánky
- Vyprávění o tradici otevírání studánek
- Vystoupení tanečních souborů
- Slavnostní vatra a všeobecná zábava

B a r b o r č in a
s tu d á n k a

H r a je c im b á lo v k a P O R T Á Š I
Ochutnat můžete místní speciality:
- kynuté borůvkové kendlíky na páře
- bramborové placky
- speciality na grilu
- pravá Opálenská Portášovka
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Světová premiéra původního muzikálu

Hlavním klubovým programem
měsíce března bylo
„Odpoledne
pro
ženy“, které pro ženy opravdu bylo, ale bavili
se i chlapi. Po slovním, květinovém a vinném
přání ženám k svátku se čtyři umělecky talentovaní chlapi odebrali do maskérny, aby se
posléze představili jako aktéři původního ptačího (mini) muzikálu. Tímto se spojila oslava
svátku žen s opomíjeným svátkem ptactva,
jenž připadá na 1. dubna. Umělci předvedli
mimořádné herecké i pěvecké výkony, dosud
netušené improvizační schopnosti a dokonce
si vynutili i přídavek. Posléze jsme si všichni
pozpívali s kytarovým duem Petr a Pavel a pohodové odpoledne tímto završili.
Na druhý březnový čtvrtek jsme se navzdory
sporné regulérnosti počasí vypravili do čeladenského golfového areálu (upřímně řečeno:
většina jela busem) a v něm navštívili restauraci Golf Čeladná. Příjemné prostředí, výborná

obsluha i kuchyně a dostupné ceny byly milou
satisfakcí za překonání sama sebe a opuštění
tepla domova.
V březnu nás ještě čekal Všehomix a cestopisná přednáška paní Bártové o Chorvatsku, ale
o tom (jakožto i o všem dalším) až po mém návratu z plánované zdravotní přestávky. Nicméně
provoz klubu budou po tuto dobu zabezpečovat
členové klubové rady, za což jim patří dík.
V měsíci dubnu se můžeme těšit na vycházku do BRCu, dubnový Všehomix, pořad Leoš
Janáček a jarní zpívání s Janou Bártovou a po-

sléze na jarní cestu do Pstruží.
Program na měsíc duben 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

Společně na památku.

Staré chaloupky v Beskydech

Květiny ke svátku žen patří.

Scéna z ptačího muzikálu.

Sběr odpadu

Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné se svými kolektivními
členy, obcemi Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem a Pstruží, zve všechny
občany z okolí Ondřejníku a příznivce na v pořadí již

MS ODS Čeladná, MS ODS Frýdlant n/O
Pomalu se blíží den pro svět čistější.
Jako každoročně organizuje MS ODS
Čeladná s MS ODS Frýdlant n/O sběr
odpadu na březích řeky Čeladnice. Zveme
všechny členy MS a dobrovolníky k účasti
na této akci v sobotu 18. dubna 2015.
Sraz účastníků:
u mostu pod Gajďákem - 9 h.
u mostu přádelna vlny - 9 h.
u mostu pod Dejmonem - 9 h.
Organizátor Vavřinec Pečinka zajistil
odpadové pytle, pracovní rukavice a občerstvení.
Bližší informace: V. Pečinka 603 505 282, J. Jancová - 604 125 283
Dobrovolníci jsou vítáni.
Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová

V. MÁJOVÝ POCHOD NA SKALKU

V roce 2011 jsme na tomto nevyšším vrcholu Ondřejníku umístili základní kámen budoucí
rozhledny. Od té doby probíhají legislativní jednání, jejichž výsledkem by mělo být povolení
ke stavbě rozhledny v takové podobě, pro kterou se vyslovili občané v anketě uspořádané v témže roce.
Sraz na Skalce je dne 1. května okolo 12.00.
Trasy nejsou předem určeny, cestu si volí každý podle
svých možností.
Drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků a čepovaného piva, bude zajištěno na vrcholu, pokud to dovolí
stav počasí a přístupových cest.
Zveme srdečně všechny májové poutníky: občany obcí pod Ondřejníkem, školní mládež i mládež dospělejší, rodiče dětí, pedagogy, sportovce, hasiče, členy Klubu českých turistů, klienty
a zaměstnance Beskydského rehabilitačního centra a každého, kdo má rád přírodu a Beskydy.
Přijďte strávit první májový den pohledem na krásné přírodní scenérie, které nás obklopují.
A také přátelskými debatami po cestě tam i zpět a na vrcholu.

Alpský vzduch v BRC Čeladná – zdraví pro vás!

Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné
je známé svými pokrokovými léčebnými metodami, které přináší jako jedno z prvních mezi
podobnými léčebnými zařízeními v České republice. Tento inovativní přístup pokračuje i nadále, a tak se zájemci o své zdraví, prevenci
a odstranění některých potíží mohou již brzy
těšit na rozšíření služeb o hypoxickou terapii.
Jde o moderní metodu podpory zdraví a zdravého životního stylu, využívající pozitivních vlastností vlivu vysokohorského vzduchu a prostředí
na lidský organismus. Ve vysokých nadmořských
výškách je snížena hladina kyslíku (O2) ve vdechovaném vzduchu. Organismus je nucen si s tímto
sníženým množstvím kyslíku poradit, což v lidském
těle vyvolává celou řadu adaptačních procesů. Cílem těchto procesů je zdokonalit a zefektivnit využití menšího množství dostupného kyslíku tak, aby
jeho nedostatek organismus pociťoval co nejméně.
Jak je všeobecně známo, lidé žijící ve vysokých horách jsou obecně zdravější a výkonnější
(např. afričtí vytrvalci), jejich krev lépe a vydatněji
zásobuje organismus tolik potřebným kyslíkem.
V současné době již dokážeme díky nejmodernějším technologiím simulovat a vytvořit vysokohorské prostředí v podstatě kdekoli, a tak
tento efekt využít v celé řadě oborů a odvětví
– v péči o zdraví a zdravý životní styl, ve sportu, horolezectví, turistice a v dalších oblastech.
Jednou z nejvíce využívaných metod HYPO-

v přízemí školy a galerii v tunelu. V pátek 27.
února proběhlo slavnostní předání cen vítězům.
Vernisáže se zúčastnili autoři vítězných prací,
jejich rodiče, vedení školy, učitelé výtvarné výchovy, zástupci obecních úřadů. K pěknému
kulturnímu zážitku přispěly i skladby na flétnu,
které zahrála žákyně Martina Šigutová. Na kytaru ji doprovázela Mgr. M. Jalůvková. Malí výtvarníci si odnesli diplomy, balíčky s výtvarnými
potřebami, plyšáky a ti nejlepší pohár s čeladenskou ovečkou. Všichni se těšíme na třetí ročník,
čím nás překvapí.
Mgr. J. Traganová

I. kategorie:
1. místo:

2. místo:

3. místo:

Tomáš Složil

ZŠ Čeladná

Elena Piňosová

ZŠ Čeladná

Eliška Pažičanová

ZŠ J. Čapka F-M

Lenka Madryová

ZŠ Kunčice p. O.

Kateřina Rygulová

ZŠ J. Čapka F-M

Vivienne Hofrichterová

ZŠ Čeladná

Klára Konečná

ZŠ Kunčice p. O.

David Krošcen

ZŠ J. Čapka F-M

Alexandra Huňková

ZŠ Čeladná

Helena Charbuláková

ZŠ Čeladná

II. kategorie:
1. místo:

2. místo:

XICKÉ TERAPIE je tzv. IHT, neboli Intermitentní (přerušovaná) Hypoxická Terapie.
K pozitivním účinkům hypoxické terapie patří:
-Snižování tepové frekvence a krevního tlaku
-Zvýšená produkce a uvolňování růstového
hormonu (somatotropin)
-Stimulace tvorby hormonu dopaminu (tzv.
neuropřenašeče v mozku)
-Stimulace dlouhodobého spalování tuků
-Odstraňování volných radikálů z těla (ochrana
před oxidačním stresem)
-Zvyšování počtu červených krvinek
Některé pozitivní důsledky těchto účinků jsou:
Redukce tělesné hmotnosti
-Podpůrná léčba astmatu a alergií
-Podpůrná léčba cukrovky, Alzheimerovy

a Parkinsonovy choroby
-Podpůrná léčba při úpravě krevního tlaku
-Prevence kardiovaskulárních chorob, infarktu
-Zvyšování fyzické výkonnosti, vysokohorská
aklimatizace
Hypoxickou terapii bude poskytovat nově
vzniklé pracoviště preventivní terapie, které bude
uvedeno do provozu v průběhu dubna v prostorách BRC. Další novou procedurou bude vodíková terapie a novou službou bude také poradenství
v oblasti výživy a pohybových aktivit. Všechny
uvedené služby se navzájem podporují a jejich
synergický efekt má na lidské zdraví zásadní vliv.
Podrobnosti lze nalézt na webu www.preventivniterapie.cz, informace podáváme i telefonicky
na čísle 739 601 223. 
Mgr. Marek Navrátil

Potřebujete pomoci? Také vám rádi pomůžeme!
Přesně touto výzvou z nadpisu končí nový
film TV Ondřejka, který představuje pracovníky
oddělení rehabilitace Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné – přes třicet fyziotera-

Druhý ročník výtvarné soutěže „O pohár čeladenské ovečky“ se vydařil. Staré chaloupky
v Beskydech přilákaly kantory a děti z dvanácti
škol našeho regionu. Ze 118 prací porota jen
těžce vybírala ty nejlepší.
Děti dnes cestují se svými rodiči po celém
světě, poznávají a obdivují cizí kraje, moře,
velkoměsta. Díky internetu a médiím znají již
odmalička, jak to vypadá na poušti, v pralese
na dně oceánů… A právě proto jsme se rozhodli
uspořádat výtvarné soutěže, které by umožnily
všímat si krásy místní krajiny, architektury a výtvorů našich předků. I. ročník výtvarné
soutěže byl věnován soše Radegasta.
Z dětských obrázků vyzařoval obdiv
k tomuto symbolu Radhoště. Ve II.
ročníku jsme se zaměřili na architekturu našeho kraje. Starých chaloupek
v Beskydech ubylo, tak jsme vycestovali do skanzenu v Rožnově p. R.
Žáci I. stupně se svými učitelkami
prožili krásné předvánoční dopoledne
mezi dřevěnicemi. Možná i to pomohlo k úspěchu. Obsadili jsme několik
předních míst. Práce zaplnily panely

peutek, fyzioterapeutů a ergoterapeutek.
Osmiminutový film vznikal téměř rok, protože
bylo nejprve třeba všechny vyfotografovat při jejich individuální práci s klienty. Další snímky vybírali tvůrci filmu z archivu BRC,
jsou z různých odborných kurzů
a seminářů a tvoří první polovinu
filmu. Tyto záběry jsou mimořádně unikátní, protože nahlížejí
také do „zákulisí“ odborného
vzdělávání těchto specialistů
a zachycují zajímavé situace,
které obvykle zůstávají nepovšimnuty. Řada kurzů a školení
probíhá přímo na pracovištích
a než se nějakou novou metodu či postup rozhodnou uplatnit
v praxi, mají možnost si ji vy-

zkoušet a nacvičit sami na sobě. Ve druhé části
filmu jsou poté všichni představeni jednotlivě, většinou již při individuální práci s pacienty (na snímku fyzioterapeutka Jana Křepinská). Film vysílá
TV Ondřejka v prvním programovém bloku s názvem „Víte, kdo jsme?“ vždy od neděle do úterý
a ve svých pokojích ho mohou vidět klienti ubytovaní v hlavním areálu BRC.
Video je také zveřejněno na adrese www.
youtube.com/rehabilitacnicentrum. Všem se
tak nabízí jedinečná možnost seznámit se
zblízka s odpovědnou a náročnou prací pracovníků oddělení rehabilitace. Ale zdaleka nejen to
– přidanou hodnotou filmu je zprostředkování
zájmu, účasti, empatie a individuálního přístupu, který je patrný doslova z každého záběru.
Ročně v BRC takto pomůžeme více než dvěma
tisícům klientů. 
(aa)

3. místo:

Aneta Waniová

ZŠ a MŠ G.Przeczka Třinec

Petr Vykrut

ZŠ Kunčice p. O.

Filip Plaček

ZŠ Komenského Frýdlant n. O.

Amelie Folterová

ZŠ Čeladná

Albert Baran

ZŠ Kunčice p. O.

Miroslava Káňová

ZŠ Kunčice p. O.

Jan Smelík

ZŠ Baška

Simona Vajdová

ZŠ Naděje F-M

Ondřej Švrček

ZŠ Čeladná

Veronika Vaculíková

ZŠ J. Čapka F-M

Zvláštní cena ředitele školy: ZŠ a MŠ Gustava Przeczka, Třinec a Lucie Hanková ZŠ Čeladná
Čestné uznání výtvarné komise: ZŠ a MŠ Naděje F-M
III. kategorie:
1. místo:

Dorota Bartnicka

2. místo:

Natalie Švejdová

ZŠ Čeladná

Anežka Zelinová

ZŠ Raškovice

3. místo:

ZŠ a MŠ G. Przeczka Třinec

Marie Michalková

ZŠ Naděje F-M

Daniela Brožková

ZŠ Naděje F-M

Sára Kollárová

ZŠ Raškovice

„Are you a foreigner or
english speaking and
living in Čeladná?“
The culture committee of town Čeladná would like to invite all english
speaking foreigners living in Čeladná
to the first non-formal meeting.
Get to know the foreigners and english
speaking locals.
23rd April, 2015 @ 6 p.m.
in the coffee shop Café Čeladná
(In the Čeladná´s square,
coffee shop at the town hall)
Your attending please confirm to
Martina O´Reilly at martina@moreilly.eu.

Kulturní komise obce Čeladná
vás srdečně zve na první
neformální setkání všech příznivců anglického jazyka.
23. 4. 2015 od 18 hodin
v kavárně Café Čeladná
(Čeladenské náměstí,
kavárna u obecního úřadu)
Vaše jazyková úroveň angličtiny
nehraje roli, cílem akce je prolomit
jazykovou bariéru, seznámit se
s cizinci žijícími v Čeladné a užít si
večer v příjemné atmosféře.
Svou účast potvrďte, prosím,
Martině O´Reilly na martina@moreilly.eu.
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Lyžařskému výcviku vládly snowboardy
Letos jsme byli na lyžařském výcviku v Malenovicích, na chatě Poma. Kurz se konal
v polovině února. Při přihlášení jsme si mohli
vybrat, jestli se chceme učit lyžovat nebo snowboardovat. O výuku na snowboardu byl velký
zájem, a proto vznikla velká skupina snowboardistů, zbytek žáků se věnoval lyžování.
Chata byla hned vedle sjezdovky, což byla
obrovská výhoda. Pokoje byly celkem pěkné. Jídlo bylo dobré, ale měli jsme hlad. Ale
ne takový, abychom hlady umřeli. Volný čas
po lyžování jsme trávili zajímavými besedami,
karaoke, diskotékou, ale i společnými hrami.
O třetím dnu při výcviku se říká, že je krizový,
proto jsme se vydali plavat na hotel Bezruč. Lyžařský kurz byl ukončen závody, kde si všichni
porovnali své výkony. Lyžařský výcvik jsme
si všichni užili, sněhu bylo dost a počasí bylo
krásné. T. Pavlánová, účastnice výcviku

Zveme všechny milovníky květin a krásných zahrad
na tradiční autobusový zájezd

FLORA OLOMOUC
pátek 24. dubna
odjezd z autobusové zastávky na vlakovém nádraží
(u pečiva Lomná) v 6.30 hodin
závazné přihlášky (+150 Kč/osobu a 100 Kč/dítě do 15 let) se přijímají v kanceláři u p. Lojkáskové Lenky na Obecním úřadě v Ostravici nebo v prodejně p. Jany Horákové.
Budeme se těšit na vaši účast.

JAKUB
SMOLÍK

Muzicírování pod Lysou horou

Po úspěšném odstartování 1. ročníku hudebního festivalu Muzicírování pod Lysou horou 2014, který se konal 21. 6. 2014, jsme se
rozhodli, že z festivalu uděláme tradici na Ostravici. Přece jenom akcí tohoto typu v Moravskoslezském kraji je velmi málo, když nepočítáme Portu v Ostravě, která se koná v květnu,
a Beskydské folkování ve Frýdlantě nad Ostravicí konající se v listopadu.
V čem je rozdíl mezi naším festiválkem
na Ostravici a výše jmenovanými?
Především v tom, že Porta i Folkování jsou
více méně určeny folkovým skupinám a sólistům,
konají se ve městě, i když musíme podotknout,

že Porta probíhá v příjemném prostředí Slezskoostravského hradu a Folkování v nově zrekonstruovaném sále MÚ Frýdlant nad Ostravicí. Ale
kde by se mohl tento žánr nejlépe vyjímat, ať už
jde o folk, bluegrass, newgrass, country či blues?
V srdci Moravskoslezských Beskyd, v obci Ostravice. Právě tady, pod horou Smrk, na lyžařské
sjezdovce Na Čele, kudy vede červená turist.
značka a odkud je nádherný výhled na Lysou
horu, se zrodil nápad – uspořádat akci pro širokou
veřejnost, kde nebudou lidé ani kapely nijak omezeni prostorem, kde si zahrají venku na čerstvém
vzduchu a jejich vystoupení v přírodě přispěje
k rozvoji turistiky v Beskydech. Při poslechu krás-

né hudby, při ochutnávce dobrot z grilu a chlazeného chmelového moku si zde mohou odpočinout
lidé všech věkových kategorií. Díky prostranství
na lyžařské sjezdovce a atrakcím pro děti, které
poskytuje Kmado (dětské hřiště, pískoviště, skákací hrad), mohou přijít celé rodiny s dětmi, protože právě pro ně je tady náš klub KMADO, z.s.
Pohár za 1. místo si z festiválku odvezla bluegrassová kapela Wind z Havířova, která má
řadu ocenění za svoji činnost. 2. místo získal
folkař René Souček, který je svými humornými
texty písní nepřekonatelný. Na 3. místě se ocitla kapela Můj čass, která vystoupila společně
s folkařem Jiřím Dihlíkem.
Velké díky obci Ostravice a Moravskoslezskému kraji za finanční dar, který nám pomohl
pokrýt 1/4 nákladů spojených s organizací akce.
Tímto bychom chtěli vyzvat případné zájemce o sponzorství našeho festiválku v roce 2015,
kde vystoupí jako host Pavlína Jíšová – zpěvačka folkové hudby a příbuzných žánrů. Její hlas
je možné slyšet na více než šedesáti albech.
Do dalších let si přejeme mít na festivalu
účast stejně dobrých muzikantů, kterých bylo
na čtyřicet, a protože o náš festiválek a hraní
v přírodě projevilo zájem spousta kapel, pro
které už nezbylo z časových důvodů místo si
zahrát, byl festival rozšířen na víkendovou akci
MUZICÍROVÁNÍ POD LYSOU HOROU 2015,
19. – 21. 6. 2015.

OZNÁMENÍ

Vítězná kapela WIND z Havířova.

Ostravičtí rodiče dětem

Pokud máte děti školou povinné a jste
z Ostravice, určitě vám nejsou cizí akce jako
rodinné sportovní odpoledne, vánoční jarmark,
diskoples, karneval a další. Za všemi uvedenými akcemi stojí hrstka aktivních a obětavých
rodičů sdružených v Klubu rodičů Ostravice,
který v obci působí již více jak 10 let.
Letošní školní rok se již přehoupl do druhé
poloviny, a tak bychom si mohli připomenout, co
všechno rodiče od září nejen pro své děti připravili. V říjnu to bylo tradiční sportovní odpoledne,
které začalo v lanovém centru Opičárna a dále
pokračovalo branným závodem k hotelu Liptov,
kde bylo všem účastníkům poskytnuto příjemné
venkovní prostředí tohoto zařízení a hlavně občerstvení v podobě oblíbených párků v rohlíku.
Majitelům hotelu, p. Kocurkové a p. Malému,
patří tímto naše dodatečné poděkování.
Z dalších akcí Klubu rodičů připomeneme vánoční jarmark, organizovaný spolu se základní
školou, který do školních prostor přiláká každoročně návštěvníky všech věkových kategorií,
aby si zakoupili drobné výrobky dětí a finančně
tak podpořili jejich třídní kasičky, ale taky aby
se v předvánočním čase setkali se známými,
s učiteli, aby si dali něco dobrého a voňavého
a společně tak začali prožívat adventní čas.
Na letošní poslední únorový pátek se jistě
těšili hlavně starší žáci naší školy, protože právě tento den se konal jimi očekávaný valentýnský diskoples. Patřičnou noblesu dodalo plesu

místo konání, byl to sál nově otevřeného hotelu
Freud, a taky předtančení, které bylo o to více
zajímavější a milejší, že nám své taneční umění
předvedli žáci ostravické školy. A opravdu bylo
na co se dívat! Děkujeme tímto B. Matýskové,
D. Chovančákové a M. Stramovi za jejich skvělé vystoupení. A děkovat touto cestou chceme
také všem, kteří přispěli do valentýnské tomboly. Byli to ochotni rodiče, místní podnikatelé,
majitelé hotelů, obec Ostravice apod. Jména
všech sponzorů si můžete přečíst na internetových stránkách ZŠ.
Doposud jste přečetli informace o tom, co už
je za námi, ale chtěli bychom vás také pozvat
na akce, které Klub rodičů teprve chystá. V měsíci dubnu se jako každý rok vydáme do okolních lesů sbírat odpadky, a to u příležitosti
Dne Země. A na úplně poslední dubnový den
se společně chystáme „upalovat čarodějnice“,
jistě se bude na co těšit! V červnu určitě nezapomeneme na svátek všech dětí a patřičně to
s nimi oslavíme. Jak? To se jistě včas dozvíte od svých dětí, z plakátků nebo z webových
stránek školy.
A na úplný závěr tohoto příspěvku chci poděkovat všem ochotným a aktivním rodičům
z Klubu rodičů Ostravice, bez kterých by výše
zmiňované akce nemohly proběhnout. Kéž je
jejich práce pro děti, která je mnohdy snad i zábavou, ještě dlouho nepřestane bavit!
V. Tomečková

STAROSTA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE OSTRAVICE
Místo konání: sál hotelu FREUD
v Ostravici, Ostravice č. p. 190
Doba konání: pondělí 13. dubna v 17.30 h.
ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ

potřebné a také velmi roztomilé výrobky
byly s povděkem
hodnoceny a přijaty
zástupkyní nemocnice. Poté zábava pokračovala živou hudbou, která hrála k poslechu i tanci. Za příjemně
prožité odpoledne patří poděkování všem přítomným a personálu restaurace U Řeky.
Příští akce – autobusový výlet s návštěvou
památníku druhé světové války v Hrabyni – se
koná dne 15. dubna a podrobnosti budou uveřejněny na obvyklých místech. 
JN

KULTURNÍ CENTRUM
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

19:00 hod.
Vstupné 250,-Kč v předprodeji / 300,-Kč na místě

Předprodej vstupenek od 12.2.2015 v BIC ve Frýdlantu n./O.

Ostravice v zimě

Vážení spoluobčané,
za posledních několik let jsme byli zvyklí
čítat články o předešlé zimě, myšleno zimní
údržbě, vždy v říjnu, a to jen z důvodu toho,
že autor těchto článků poukazoval na neefektivitu práce, předraženost nabízených služeb,
na zcela špatné podepisování jízdních výkazů
a na celkovou úroveň poskytovaných služeb.
Já bych si dovolil pár postřehů napsat
na konci zimního období, kdy ještě máme
všichni zimu v „čerstvé“ paměti. Tento krátký
článek si neklade za cíl být výpisem z deníku
dispečera zimní údržby, ale seznámit vás se
střípky a postřehy tak, jak jsem je čistě subjektivně zaznamenal.
Po loňské nepovedené zimě, kdy obec neměla uzavřenu žádnou smlouvu na zimní údržbu a jediný spad sněhu byl ošetřen „neznámým“ samaritánem posypem škvárou, jsem se
jako mnoho z vás těšil na letošní zimu. Marně
jsem však 11. 11. vyhlížel Martina na bílém
koni. Nepřijel!
V poslední dekádě listopadu jsme se konečně dočkali. Začalo sněžit. V noci, jak jsem byl
z předešlých let zvyklý, jsem marně napínal uši,
zdali uslyším oblíbený zvuk dieselového motoru.
Neslyšel! Nakonec však nebylo potřeba, jelikož
napadlo pouhých pět centimetrů sněhu. Poté se
sníh začal zajíždět, a tak jsem si naivně myslel,
že když je kolem nuly a cesta začíná ledovatět,
uvidím alespoň sypač. Neviděl! Jaké však bylo
mé překvapení, když třetí den odpoledne byla

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

Ochotnické
divadlo Chaos

KOS informuje o činnosti

Středeční odpoledne 11. března patřilo
oslavě Dne žen, a proto jsme se v hojném
počtu sešli v restauraci U Řeky, abychom
poseděli a pobavili se. Po přivítání předsedou naši muži předali přítomným ženám
gratulaci a květinu.
Dobrou náladu umocnilo velmi působivé
vystoupení dětí naší základní školy pod vedením paní Hrdinové. Před započetím dalšího
programu seznámili manželé Kožušníkovi přítomné o průběhu předání upletených výrobků
určených pro děti do dvou měsíců umístěných
v inkubátorech dětského oddělení Městské nemocnice Ostrava Na Fifejdách. Tyto užitečné,

8.4.2015

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

Vstupné: 90 - 110 Kč
Predprodej
BIC v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí
ˇ
od 2.brezna
2015. Tel.+420 603 264 058
ˇ
Více informací na: www.divadlochaos.cz

cesta k nám nahoru najednou „černá“. Na teploměru 0`C, slunce bylo schováno za mraky, tak
jak je to možné? Na cestě ležela souvislá vrstva
posypu. Tak to jsem skutečně nečekal.
Po této vrstvě posypu jsme jezdili celý měsíc. Pak přišly Vánoce „na blátě“ a po nich to
začalo. Napadl sníh a zimní údržba nikde. Nejvýmluvněji o tom hovoří situace na komunikaci
k „transformátoru“. Silnice je hojně využívána
místními obyvateli, turisty i ubytovanými hosty
v rekreačních zařízeních a byla pravidelně hlídána Policií ČR, protože byla nesjízdná, a to
z důvodu absence jakékoli údržby. Cesta byla
zaježděna, neposypána a auta, která neměla
sněhové řetězy, se bohužel stávala neovladatelnými. Posyp této dlouhé komunikace malým
sypačem trval nekonečně dlouho.
Další sněžení v lednu již pro firmu zajišťující pluhování dopadlo o poznání lépe. Traktory vyjely už v průběhu sněžení, ale zřejmě
nezkušenost traktoristů vedla k tomu, že udržovali cestu „na úzko“ a při třetím průjezdu
se již za traktorem cesta zavírala zpět. Horší
to však bylo s firmou zajišťující posyp. Přišlo
avizované lehké oteplení, při kterém se silnice
začínají hladit. Místo toho, aby sypač vyjel přes
noc a posypal silnice, které byly bez provozu,
vyjel až další den odpoledne v době největší
dopravní intenzity na místních komunikacích,
při návratu obyvatel z práce domů. Tehdy jsem
poprvé uviděl „sypač“. Automobil připomínající
velikostí multikáru s nástavbou tak na dvě tuny
posypu, který při plném naložení měl co dělat
při jízdě na rovné hlavní silnici. Samozřejmě,
že jsem si nenechal ujít možnost sledovat jej
i v „akci“ a byl jsem překvapen, že tento mechanizmus vůbec některé kopečky vyjel.
V únoru už pluhování probíhalo standardně.
Projel traktor, cesta se za ním zavřela a na silnici přibývala vrstva sněhu, která při odměku
činila naše komunikace obtížně sjízdnými.
Každým přejezdem se komunikace zužovala,
výhybny nebyly prohrnuty vůbec. Tady je třeba
říci, že to, co nebylo dobře uděláno v předešlých měsících, už v únoru nikdo nezachrání.
S těmito drobnými poznatky k „obecní službě“ je v přímém protikladu postoj obyvatel
obce. Každý z nás v zimě udržuje svůj vjezd
a své zpevněné plochy tak, ať je schopen se
rychle a bezpečně dostat na obcí „udržované“
komunikace.
A to se v článku nezmiňuji o situaci v prostoru základní a mateřské školy, která byla mnohdy až „komickou“, jen kdyby to nebyla krutá
realita, a nechci ani hodnotit pohyb pěších
po komunikacích „udržovaných“ obcí.
To, jak proběhla zimní údržba v obci, je plně
v kompetenci obce. Obec pro výběr dodavatele zimní údržby – a to je, prosím, služba všem
občanům, zvolila tříčlennou výběrovou komisi,
jejíž členy byli i opoziční zastupitelé. Tato komise byla zároveň tvůrcem Zadávacích podmínek
pro výběr dodavatele této služby. Tato komise
umožnila svou „kompetentností“ a rovným přístupem, aby nám všem byla tato služba poskytnuta. A za to jí patří náš „dík“.
Mé postřehy z této zimy mě vedou k zamyšlení, zdali by nebylo lepší oprostit se od osobních sporů a záští a připravit Zadávací podmínky tak, ať nabízená služba v dalších letech
je opravdovou službou občanům, a ne „hon
na čarodějnice“ pod záštitou nejnižší ceny.
Pokud tomu tak nebude, tak bychom se
mohli v dalších letech dočkat také rozhovorů
začínajících větnou hříčkou: Dojels? No nakonec jo, na jaře!!!
Tomáš Čárek
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Janovice

Vítání nových občánků Janovic
Vážení rodiče,
dlouholetou tradicí v naší obci je slavností
obřad „Vítání nových občánků“ pořádané Sociální komisí zřízené Radou obce Janovice.
V zájmu zachování maximální ochrany vVašeho soukromí a osobních údajů stejně jako
soukromí a osobních údajů vašeho miminka
vás však na tuto slavnostní akci nemůžeme adresně pozvat bez vašeho souhlasu s nakládáním s osobními údaji. Proto vás tímto žádáme,
máte-li zájem se tohoto obřadu zúčastnit, abyste se dostavili na obecní úřad a vyplnili souhlas
se zpracováním osobních údajů, případně si jej

vytiskli ze stránek obce Janovice www.obecjanovice.cz a doručili obecnímu úřadu.
Dovolujeme si upozornit, že pokud obecní úřad nebude mít souhlas se zpracováním
osobních údajů k dispozici, nelze vám zaslat
individuální pozvánku. Dárkové a upomínkové předměty budou na slavnostním obřadu
připraveny pouze pro přihlášená miminka
a jejich rodiče.
Nejbližší termín obřadu je 25. dubna 2015.
Moc se na vás a na nové občánky těšíme.
Gabriela Milotová, místostarosta
a předseda sociální komise

Duben 2015

Mariášový turnaj v Janovicích

V neděli 1. března se konal v Janovicích
v srdečné a přátelské atmosféře v restauraci
Ondráš druhý ze série mariášových turnajů
Mariáš Tour 2015. Turnaje se zúčastnilo celkem 36 hráčů z okolních vesnic. Zvítězil Teodor

Reinhold z Čeladné se ziskem plného počtu 9
bodů. Na druhém místě se umístil Václav Žiška
z Janovic a třetí skončil Jiří Pavlásek z Pržna.
Po skončení turnaje, zatímco pořadatelé
zpracovávali výsledky, ostatní si pochutnali

na dobrém řízku s bramborovou kaší, připraveném v místní kuchyni. Také dobře natočené
pivo za přijatelnou cenu z rukou sympatických
servírek bylo příjemným osvěžením.
text: Miroslav Šálek, foto: Milan Beneš

Dětský karneval na Bystrém

Děti, děti a zase děti. Konečně přišla řada
i na ně. V sobotu 7. března, předposlední den
jarních prázdnin, v restauraci U Toflů místní
spolky SDH Bystré a TJ Sokol Bystré pořádaly
Dětský karneval. Děti, maminky, tatínkové, babičky a dědečkové od 15. hodiny odpolední přicházeli do barevně vyzdobeného sálu, aby si
užili spoustu legrace. Tedy primárně děti, tento
den byl plně v jejich režii.
Organizátorky Hanka, Lucka, Alča, Verča
a Lucka společně s moderátorem Davidem
přivítali návštěvníky s papírovými oušky na hlavách a za tónů skladby „Kluci kočičí“ uspořádali
průvod masek. Nešlo si nevšimnout nadšení
v očích rodičů. Následovala rychlá společná
fotka a program mohl začít.
V plánu bylo několik her, soutěží, tanečky
na známé i neznámé písně a losování cen.
To se letos rozdělilo na tři etapy. Děti tak byly
několikrát za odpoledne vystaveny nemalému
nervovému vypětí, kdy už konečně padne jejich
číslo na modrém lístku a oni si budou moci vybrat svou výhru. Všichni si z maškarního plesu
nakonec odnesli malý dárek – někteří na nic
nečekali a pustili se do vybarvování omalovánek ihned, někteří si je nechali až na doma.
Pokud se zrovna nelosovalo a netančilo, hrály se hry. Menší děti navlékaly barevné korálky
na šňůrky nebo chytaly rybičky. Velký úspěch
u větších pak sklízela hra, ve které se „nasávaly“
lentilky na brčko a pak přemísťovaly z jedné misky do druhé. Hráli děti i rodiče a všichni se skvěle bavili. Zaručený úspěch přinesly i nafukovací
balónky a bublinová pistole. Dětem se prostě

líbí. Raritou karnevalu bylo hádání obrázků pohádkových postav na způsob známé televizní
soutěže KUFR. Proti sobě se postavili dva silní
soupeři – rodiče a děti. Co myslíte, kdo vyhrál?
Nechyběla ani soutěž o nejlepšího tanečníka.
Jako hodnotící stupnici jsme zde použili noviny.
Kdo netancoval (nebo tancoval málo), tomu členové odborné poroty utrhli kousek novin. Komu
zbyl na konci tanečního setu největší kus, vyhrál. Touto hrou nás provázel mladý a nadějný
moderátor Radim Jauerník. Klobouk dolů!
A jaké byly vlastně k vidění masky? Od princezen, fotbalistů, přes kovboje a námořníky,
až po želvy Ninja. Zvířecí říši pak zastoupili
například tygříci, kočky, žabka a lev s myškou.
A z pohádky dorazil i Cipísek s Mankou. A byl
i jeden „speciál“ – úplně perfektní, pěkně vyvedený ve žluté barvě a skoro funkční (tedy alespoň v očích dětí) traktor, či spíše bagr. A zájem
vyzkoušet si, jak vypadá okolní svět z pohledu
řidiče, byl opravdu veliký…
Děkujeme všem dětem i dospělým za účast
a zachování přízně a těšíme se na ně zase za rok!
text: Lucie Nohlová, foto: Vladimír Kutlvašr

Oslava MDŽ v hostinci Ondráš

Mezinárodní den žen, který si lidé spojují
především s dobou před rokem 1989, připadla
na minulou neděli. Kdo měl zájem ověřit si, že
tento svátek nepatří pouze do minulosti, mohl
v pátek 13. března navštívit místní hostinec Ondráš, kde oslava ženství a všech žen proběhla.
Jarní zábavu zorganizovala tělovýchovná
jednota Janovice ve spolupráci s hostincem
Ondráš. Tato oslava začala úderem 19. hodiny. Před vstupem do sálu všechny ženy vřele

přivítal pan Milan Beneš, který jim předal karafiát a poblahopřál. U příležitosti MDŽ byly vydány i „Ondrášoviny“, jinak Ondrášovy noviny.
Oslava ženství se těšila velkému zájmu.
Na akci přišlo téměř 100 účastníků. Akce se
zúčastnilo i několik odvážných mužů. Jakmile
hosté vstoupili do místnosti, rozprostřel se před
nimi hojně prostřený stůl s vybranými pokrmy,
jako jsou chlebíčky, závin, či solené brambůrky.
Návštěvnici byli ohromeni bohatým programem v podobě vystoupení tří chlapíků, kteří
byli převlečeni za ženy. Tito muži byli rozenými
komiky a showmany, vyprávěli vtipy a hlavně
vytvořili příjemnou atmosféru. Po krátké době
se začalo zpívat a tančit. Živelný tanec podpořil
oblíbený DJ, kterého mnozí návštěvnici znali ze
spolupráce s kulturní skupinou Divokých koček.
Jak noci přibývalo, děvčata a ženy byly čím
dál veselejší. Energie, s jakou si ženy užily tento večer, byla ohromná, div nezbořila hostinec.
Kolem jedenácté hodiny proběhlo losování

o věcné ceny a sponzorské dary. „Doufám, že
se příští rok sejdeme znova!“ proshlásila jedna
z účastnic a ostatní rázně přisvědčily.
text: Martin Bednárek, foto: Milan Beneš

Soutěž v badmintonu v Janovicích

Tentokráte soutěž vyhlásila a zorganizovala
Komise pro volnočasové aktivity a školství pod
vedením Mgr. Taťány Němcové, Mgr. Andrey
Žižkové a Ivoše Lichny. Organizační tým připravil prostory zapůjčené tělocvičny Základní
školy v Janovicích, zajistil ceny, přeznačil hrací
plochy a připravil malé občerstvení pro soutěžící. Do poslední chvíle nebylo jasné, kolik se
vlastně sejde hráčů. Byly vyhlášeny dvě kategorie – „přátelé“ a „rodič s dítětem“.
Nakonec se v sobotním dopoledni (21. března) sešlo celkem 9 družstev a soutěž mohla
začít. Nejprve se ale soutěžící museli rozcvičit
a vyzkoušet si, zda hru badmintonu vlastně
nezapomněli. V rámci oficiálního zahájení byly
zopakovány pravidla hry a první soutěžící se
přesunuli na hrací plochu. Každá z her měla
zajištěného svého sudího, který zároveň obsluhoval i evidenční zařízení získaných bodů.
V zázemí tělocvičny bylo připraveno malé

občerstvení a něco na zub pro soutěžící i pro
doprovod. I vůně kávy bylo možné ucítit. Největším lákadlem však byly buchty, bábovky
a řezy, které připravily maminky soutěžících,
a byl k dispozici i vzorek výborných řezů, které
připravili žáci ZŠ v rámci své praktické výuky.
Kdo právě nesoutěžil, mohl trénovat anebo,
jak to udělalo několik nejmenších, využil plochy
tělocvičny a proháněl míč, šplhal na překážky
nebo si hrál s donesenými hračkami.
Ve skupině „rodič s dítětem“ soutěžily o prvenství tři družstva – společně bylo odehráno
šest vzájemných zápasů. Nejlepší skóre, a tedy
zasloužený vítězný pohár, si odnesl Martin Zdralek se svým synem Vojtou. Druzí byli zástupci
rodiny Uherků a třetí Prokopovi. Silně byla obsazena skupina „přátelé“, kde se utkalo dvojic
šest. Zde si nejlépe vedla dvojice Markéta Uherková a Patrik Randa, která prošla všechny zápasy beze ztráty bodu a porazila všechny své

soupeře. Druhé místo v této kategorii obsadili
Pospíšilovi a třetí Marek Špok spolu s Tomášem
Holkem. První a druhé vítězné dvojice si odnesly
hezké poháry, pro třetí byly připraveny medaile.
Prostě, sportovní dopoledne se skutečně vydařilo, a kdo se nenechal zlákat prosluněným
jarním počasím a přišel si zasoutěžit nebo jen
zafandit do tělocvičny, rozhodně nepochybil.
Bylo to příjemné aktivní odpočinutí a děti určitě
odcházely spokojené a „vyřáděné“. Organizátoři pak za pomoci několika rodičů rychle uklidili
prostory tělocvičny a v pravé poledne odcházeli
poslední do svých domovů.
text a foto: Vladimír Kutlvašr

Informace z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Výtvarná soutěž pro ZŠ a MŠ v Janovicích

Sociální komise zřízená Radou obce Janovice vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky 1. – 9.
třídy Základní a Mateřské školy v Janovicích
na téma „PŘÁNÍ DĚDOVI, PŘÁNÍ BABIČCE“
Zadání a podmínky soutěže:
Výtvarná technika: kresba/malba pastelkou,
temperami, tužkou, uhlem, tuží nebo jejich
kombinace
Téma: květinový motiv – volná kytice, kytice
ve váze, květinové aranžmá, rozkvetlý keř,
louka atd.
Formát: A4 nebo A5 – nutností je zaplnění celého prostoru formátu!
Termín pro odevzdání prací třídnímu učiteli:
15. dubna 2015
Soutěžní návrhy lze tvořit v rámci
školní výuky i mimo ni.
Vyhodnocení soutěže:
Z každé třídy budou třídními učiteli vybrány tři nejpovedenější práce a tyto
předány k posouzení sociální komisi.
Sociální komise ocení
3 vybrané návrhy:
1. Místo – dárky v hodnotě 500 Kč

2. Místo – dárky v hodnotě 300 Kč
3. Místo – dárky v hodnotě 200 Kč
Autoři všech prací předložených k posouzení
sociální komisi budou oceněni malou pozorností.
Vítězné výtvarné práce budou graficky upraveny (zmenšeny) a použity jako titulní strana blahopřání, určenému jubilantům – občanům obce
Janovice. Účastí v soutěži je vyjádřen souhlas
s tímto užitím.
Vítězné práce budou zároveň uveřejněny na www
stránkách Obce Janovice a ZŠ a MŠ Janovice.
Gabriela Milotová, místostarosta
a předseda sociální komise

V pátek, 6. března 2015, proběhlo třetí veřejné zasedání zastupitelů naší obce. Zasedání
proběhlo v sále obecního úřadu za přítomnosti
kolem padesáti občanů obce.
Zasedání řídil starosta obce Ing. Marek
Špok, Rh.D. Jednání proběhlo v souladu s připraveným harmonogramem, který byl doplněn
na návrh zastupitele o zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru zastupitelstva. Zároveň bylo zastupiteli odmítnuto projednávání
bodu č. 16. Vlajka pro Tibet.
Ověřením zápisu z předchozího zasedání
zastupitelstva nebyly nalezeny závady.
Mgr. Ing. Gabriela Milotová seznámila zastupitele s obsahem jednání rady obce za období 12/2014 až 02/2015. Zápisy z jednání jsou
také zveřejněny na webu obce a jsou přístupny
občanům obce.
Hlavním bodem zasedání bylo projednání rozpočtu obce Janovice na rok 2015.
Návrh rozpočtu byl před zveřejněním řádně
projednán na radě obce a předložen finančnímu výboru k připomínkám. Návrh rozpočtu
obce byl předložen starostou obce, který dále
upřesnil plánované investiční záměry.
Pro rok 2015 jsou plánovány tyto investice:
- Přestavba prostor v ZŠ pro účely zřízení nového oddělení MŠ,
- Přístavba hasičské zbrojnice Janovice – garáž,
- Výstavba zeleně,
- Svozové vozidlo pro svoz bioodpadu,

- Projektová dokumentace k zateplení a výměně oken budovy ZŠ,
- Opravy a rekonstrukce komunikací obce,
- Projektová příprava a výstavba chodníků v obci.
Po krátké diskuzi byl navržený rozpočet
schválen s malými úpravami, navrženými
a schválenými zastupiteli obce.
Pro rok 2015 byl tedy schválen schodkový
rozpočet obce Janovice ve výši:
Příjmy:
23.590.000 Kč
Financování:
3.655.000 Kč
Příjmy r. 2015 celkem:
27.245.000 Kč
Výdaje r. 2015 celkem:
27.245.000 Kč
Schodek ve výši 3.655.000 Kč bude pokryt
z bankovního účtu obce Janovice, tj. z vlastních peněžních prostředků obce.
Zastupitelstvo zároveň stanovilo kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v definovaném rozsahu.
Dále zastupitelstvo obce projednalo
a schválilo (výběr hlavních bodů):
- Finanční příspěvek na provoz prodejny
potravin na Bystrém ve výši prokázané ztráty,
maximálně však 80.000 Kč.
- Dotaci na rok 2015 pro TJ Janovice ve výši
250.000 Kč.
- Finanční příspěvek na odvodnění komunikace v Janovicích ve výši do 30.000 Kč.
- Schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory v 2. Výzvě SFŽP Zeleň do měst a jejich
okolí. Předpokládaná výše dotace činí max.

4 000 tis. Kč a spoluúčast obce Janovice se
předpokládá ve výši 150.000 Kč.
- Schválilo záměr získat finanční prostředky
v rámci dotační výzvy OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady na koupi kontejnerového automobilu a 150 ks kompostérů. Předpokládaná
výše dotace činní 1.485.440 Kč, předpokládaná
spoluúčast obce je cca 400.000 Kč.
- Obecně závaznou vyhlášku o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním materiálem.
V diskuzi pak Mgr. Ing. Gabriela Milotová
poděkovala technickým pracovníkům obce
za zimní údržbu chodníků, parkovišť a posyp
komunikací. Zároveň vyzdvihla precizní práci zaměstnanců obce. Zejména práce účetní
obce byla oceněna auditorkami Krajského
úřadu MS kraje v rámci přezkumu hospodaření
obce Janovice za rok 2014.
V rámci diskuze byl, mimo jiné, projednáván
problém distribuce tištěného zpravodaje Mikroregion. Roznášení do schránek občanů není
dostatečně kvalitní. Mikroregion je k dostání
k vyzvednutí na obecním úřadě a zároveň je
nově zveřejňován na webových stránkách obce.
Kompletní seznam projednávaných bodů
a jejich řešení je k dispozici na webových
stránkách obce Janovice www.obecjanovice.
cz v oblasti zveřejňovaných dokumentů obce.
Vladimír Kutlvašr, člen rady obce
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Kultura

Plánované kulturní a sportovní akce na duben 2015 Frýdlantské smalty v Katowicích
neděle 5. 4. - 15.30 Fotbalové utkání
MS KP 1. BFK Frýdlant - Bohumín
vstupné dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč, ženy
a děti vstup zdarma
úterý 7. 4. - 14.00–18.00 Tvořivé dílny pro děti
JARNÍ PTÁČCI Z PAPÍRU NEBO PLSTI
klubovny Kulturního centra, vstup zdarma
středa 8. 4. - 19.00 Koncert
JAKUB SMOLÍK s kapelou
velký sál Kulturního centra, vstupné 250 Kč
v předprodeji/300 Kč na místě, předprodej
vstupenek v BIC nebo hodinu před představením na místě
čtvrtek 9. 4. - 17.00
Veřejná třídní předehrávka žáků ze třídy
MgA. Ivo Sanitera
sál ZUŠ
čtvrtek 9. 4. - neděle12. 4.
FESTIVAL FUSION
Kulturní centrum
sobota 11. 4. - 17.00
Čtvrtfinále extraligy žen ve stolním tenise
Hala Sport
pondělí 13. 4. – 9.00
FARMÁŘSKÝ TRH
před obchodním domem OMMA
úterý 14. 4. - 17.00
KONCERT talentovaných žáků
ZUŠ Leoše Janáčka
sál ZUŠ
úterý 14. 4. - 18.30 Zábavný pořad
ZDENĚK IZER A ŠÁRKA VAŇKOVÁ
„Furtluftdurchtour“
velký sál Kulturního centra

vstupné 220 Kč, předprodej vstupenek
v Cukrárně pod Lysou ve Frýdlantu n./O.
úterý 14. 4. - 19.00
Smíšený sbor
KOMORNÍ SDRUŽENÍ OSTRAVA
kostel sv. Bartoloměje
čtvrtek 16. 4. - 17.00
Veřejná třídní předehrávka žáků
ze třídy Evy Běrské
sál ZUŠ
čtvrtek 16. 4. - 18.00
Cestopisná přednáška Jaroslava Jindry.
Z pořadu NA CESTĚ
kinosál Kulturního centra
vstupné 30 Kč, vstupenky na místě od 17.00
sobota 18. 4. - 19.00 Jazz ve Frýdlantu
JAZZOVÝ VEČER S KAPELOU FAIRPLAY
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky možno rezervovat
na našich stránkách a následně zakoupit
v BIC nebo na místě
neděle 19. 4. - 16.00 Fotbalové utkání
MS KP 1. BFK Frýdlant –MFK Kravaře
vstupné dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč, ženy
a děti vstup zdarma
neděle 19. 4. - 17.00
Divadlo pro děti divadlo ELF
JEZINKY BEZINKY
velký sál Kulturního centra
vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 16.00
úterý 21. 4. 14.00 –18.00
Tvořivé dílny pro děti
KORÁLKY
klubovny Kulturního centra

vstup zdarma
středa 22. 4. - 17.00
Veřejná třídní předehrávka žáků
ze třídy Šárky Žídkové
sál ZUŠ
čtvrtek 23. 4. - 17.00
Veřejná třídní předehrávka žáků
ze třídy Karla Žídka
sál ZUŠ
pátek 24. 4. - sobota 25.4.
DNY ZDRAVÍ
velký sál Kulturního centra
sobota 25. 4. - 15.00
Zábavně poznávací akce
JAK SE BUDÍ BERUŠKY
Bližší informace: Marie Magdoňová, tel.
604 267 497
neděle 26. 4. - 15.30
Fotbalové utkání
MS KP 1. BFK Frýdlant – Vendryně
vstupné dospělí 30 Kč, důchodci 20 Kč, ženy
a děti vstup zdarma
úterý 28. 4. - 17.00
Absolventský koncert žáků
ZUŠ Leoše Janáčka
sál ZUŠ
středa 29. 4. 17.00
Veřejná třídní předehrávka žáků
ze třídy Veroniky Trefilové
sál ZUŠ
čtvrtek 30. 4. - 17.00
Veřejná třídní předehrávka žáků
ze třídy René Pyszka
sál ZUŠ

Frýdlantský smalt si získává v Polsku mimořádně skvělé jméno. Dosvědčuje to výstava
SMALT – STUKA OGNIA, která byla otevřena
13. března v Galerii „Na żywo“, jež je součástí
Polského Radia Katowice.
Útulné prostory přilákaly na zahájení kolem
třicítky návštěvníků, hlavně z okruhu umělců
a studentů, kteří o vystavené práce a technologii smaltu i dění ve frýdlantské dílně projevili
nevšední zájem. Na výstavě se zúčastnili autoři
z okruhu frýdlantské smaltérské dílny B. Baumruková, P. Bednář. H. Gavrilová-Šigutová, E. Kučerová-Landsbergrová a I. Šlesingerová, každý
zhruba čtyřmi díly, takže vytvořili pro návštěvníka
docela zajímavý obraz svých výtvarných postu-

Čtvrtý koncert Kruhu přátel hudby v sezóně 2015
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další koncert frýdlantského Kruhu přátel hudby (KPH). Uskuteční se v kostele sv. Bartoloměje ve Frýdlantě v úterý 14. dubna v 19.00. Přivítáme pěvecký sbor Komorní sdružení Ostrava.
Jde o skupinu nadšenců sborového zpěvu s dlouholetou praxí získanou působením
i v jiných pěveckých tělesech. Pod vedením
dirigentky Pavly Dědičové má sdružení za se-

bou řadu úspěšných koncertních vystoupení
a festivalových účastí, pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. Repertoár sboru
zahrnuje širokou škálu žánrové rozmanitosti
od polyfonních skladeb až po úpravy lidových
písní. Přesvědčivou intonací a vysokou pěveckou technikou dokáží zpěváci citlivě vyjádřit
emotivní obsah skladeb. Komorní sdružení
Ostrava svým působením plnohodnotně nava-

zuje na tradice sborového zpěvu na Ostravsku
a svými koncerty tuto tradici i nadále v dnešní
přetechnizované době udržuje a propaguje.
Před koncertem je stále možno zakoupit
také členskou průkazku KPH pro výrazně zlevněné vstupné nebo abonentní vstupenku pro
vstup na akce sezóny zdarma, a to za poměrně snížené ceny pro zbývající koncerty sezóny
(250/150 Kč, 380/260 Kč); obě průkazky jsou
přenosné. V roce 2015 chystáme ještě nejméně
čtyři další krásné koncerty a jeden poslechový
pořad, takže zájemcům se členství vyplatí.
Předchozí akce KPH – lednový koncert klavíristky Renáty Ardaševové a houslisty Tomáše Vinkláta, únorový recitál trombonisty Lukáše
Moťky i březnový koncert dua housle-violoncello – byly krásným a strhujícím zážitkem. I další
koncert slibuje potěšení, zklidnění, ale i načerpání energie poslechem krásné hudby.
Další informace a plán koncertů najdete
na stránkách facebook.com/KruhPratelHudby.
Výbor KPH

Jazzový večer s kapelou Fairplay
V sobotu 18. 4. 2015 v 19 hodin zahraje ve frýdlantském Kulturním centru kapela Fairplay.
Kapela Fairplay je čerstvým autorským projektem kytaristy Radima Přidala (kterého můžete znát například z frýdecko-místecké kapely
Behind the Door), jehož hudba čerpá z různých
zákoutí především jazzového světa.
Jejími členy jsou studenti Akademie Karola
Szymanowskiego v Katovicích, pražské VOŠ Jaroslava Ježka či brněnské JAMU. Během večera
zazní jak originální autorské skladby, tak písničky
ze standardního jazzového repertoáru – společným jmenovatelem ale vždy budou silné melo-

die a pestrá a zajímavá instrumentální hudba.
Těšit se můžete na pohodovou atmosféru, bar
s občerstvením a netradiční prostředí pódia sálu
frýdlantského Kulturního centra, které se jen pro

tento večer změní v jazzovou kavárnu. A my se
těšíme se na vás! Kapela hraje ve složení: Radim Přidal – kytara, Jan Kavka – piano, Marek
Dufek – baskytara, Jiří Bučánek – bicí. 
(kk)

Frýdlantské kino je on-line…
Od 1. dubna 2015 je možnost na nových webových stránkách Kulturního centra
www.kcfno.cz rezervovat si vstupenky do kina a na vybrané kulturní akce. Rezervované vstupenky je možno zaplatit a vyzvednout v kanceláři BIC nebo hodinu před
začátkem představení v šatně KC. Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší 15
minut před začátkem představení. 
(kk)

pů. Z polské strany se představili umělci s dílnou
už léta spolupracující K. Dadak, J. Karbovniczek,
E. Kuraj a A. Molenda. Na přelomu letošního
února a března ve frýdlantské smaltérské dílně
část této skupiny polských umělců pracovala tři
dny. K výstavě vyšel rozšířený katalog z předchozí akce Umění ohně konané v Cieszynie.
Vedle úvodního seznámení s díly, které provedli
prof. Kuraja a dr. Bogar, proběhla přímo v rozhlase rozsáhlá autorská beseda v přímém vysílání.
Výstava je předzvěstí podzimní akce, která proběhne v rozšířeném výběru autorů v nové moderní galerii v Tychi. Je to příležitost i pro město
Frýdlant n. O. prezentovat se jako zajímavé turistické centrum Beskyd. 
(ZM)

Zahájení výstavy v galerii Radio Katowice.

Přijďte na Tři bratry v nesnázích
s divadlem Chaos ve Frýdlantu
V sobotu 11. dubna v 18 hodin se se v Základní umělecké škole ve Frýdlantě představí
počtvrté soubor Chaos z Valašské Bystřice
s komedií známého anglického autora R. Conneyho a jeho syna. Přetiskujeme několik replik z jeho rozhovoru v Londýně…
Proč píšete komedie, pane Cooney?
„Vycházím z Bierceho definice Budoucnosti v Ďábelském slovníku. Napsal: Budoucnost
je čas, kdy se našim záležitostem daří, máme
opravdové přátele a naše štěstí je zaručeno.
Od dvacátého století se lidé touhle legrační představou vážně zabývají a nedají si ji vyvrátit…“
Takže máte snahu je poučit?
„Lidé se nedají poučit, jinak by po těch stoletích byli všichni moudří. Lépe je napsat komedii
o našich snech a představách, moudří se pak

chytí za hlavu…“
V londýském West Endu vám běžela jedna
z vašich her úspěšných 9 let. Jak fandíte téhle?
„Psal jsem ji se synem Michaelem, je zkušený scénárista, takže by mohla vydržet. Je tam
vše, čím v současnosti žijeme... Hlavně legrace
a bezstarostnost současného světa.“
Autor Ray Cooney (nar. 1932 v Londýně)
je nejen autor desítek her, ale i filmů, pracoval
i pro televizi. Dlouhá léta je ředitelem Divadla
komedie. Jeho úspěšnost vychází z kombinace
frašky a vážného založení diváka v kombinaci
a hromadění zápletek, které se postupně rozmotávají. Přesvědčit se o tom můžete na představení ve Frýdlantě n. O.
Předprodej je v BIC v Kulturním centru, cena
vstupenek je od 90 do 110 Kč. 
(kb)

Loutková pohádka pro mateřinky

V úterý 24. března se 150 dětí z frýdlantských MŠ sešlo v Kulturním centru, aby zhlédlo
loutkovou pohádku Čert a Káča v podání Jana
Přeučila a Evy Hruškové.
Autorka scénáře i písničkových textů, oblíbená česká spisovatelka Martina Drijverová
zná dobře malé diváky, proto napsala představení hravé, kde děti jen nesedí, ale spolupracují s herci, zamýšlí se s nimi, a dokonce
i vstanou ze sedadel a stávají se součástí

pohádky. Toto vše na hudbu geniálního hitmakera Zdeňka Bartáka, která také pomohla
rozezpívat a rozhýbat celé hlediště. Podle
slov dětí a jejich dlouhého potlesku na závěr
je jisté, že se představení moc líbilo a už se
těšíme na květen, kdy uvedeme muzikálové
představení českých pověstí, tentokráte pro 1.
stupeň ZŠ. Děkujeme oběma hercům za jejich
vstřícnost a ochotu se dětem věnovat dlouho
i po skončení představení.
(kk)

Zveme vás na koncertní program sestavený
z největších hitů Jakuba Smolíka (Ave Maria, Víš,
Prý chlapi nebrečí, Až se ti jednou bude zdát, Sen
kovbojů, Říkej mi táto…), které vyšly na podzim
na 3CD „Jakub Smolík BEST OF 55 HITŮ“.
Příznivci muziky Jakuba Smolíka se mohou
ve 120 minutách těšit na výběr toho nejlepšího z dosavadní tvorby, a to v plné kapelní
sestavě. Písně doplňují videoklipy a fotografie

promítané na projekci. Pro své scénky a vtipně okomentované historky ze života a aktuálního společenského i politického dění, kterých
má Jakub v zásobě nespočet, se těší oblibě
nejen u dam, ale také u pánů. Jeho skatch
partnerem je po celá léta František Kasl, který
po boku Jakuba zpívá, hraje a také má v rámci koncertu vlastní vystoupení s písněmi ze
svých sólových alb. 
(kk)

Hity Jakuba Smolíka

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBNOVA ŘEMESEL V BESKYDECH VÁS
SRDEČNĚ ZVE NA Přednášku Včelaření pro všechny
– pro děti i dospělé, začátečníky i zkušené.
Kdy: 23. dubna v 17.00
Kde: Základní škola Ostravice,
místnost – cvičná kuchyňka.
Přednáší paní MUDr. Jana Hajdušková,
lékařka, učitelka včelařství a specialistka
na včelí produkty.
Cena: 50 Kč/osoba. Poplatek zaplaťte buď
převodem na účet č. 107-4766990237/0100

nebo v hotovosti 10 minut před konáním akce.
Přihlaste se na obreb@seznam.cz nejpozději
do 20. 4. 2015
Pro další informace pište na obreb@seznam.cz
nebo volejte na tel: 608 721 653,
paní Kšiňanová.
www.facebook.com/obreb
www.obreb.cz
Galerie Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
pořádá výstavu obrazů malířky

Ledy Pešatové
členky Unie Českých výtvarných umělců oblast Ostrava

s názvem

Ostravské motivy z let 1965-1989
výstava potrvá od 31. března do 29. dubna 2015
Výstavní galerie je umístěna
v prvním patře budovy rektorátu VŠB-TUO
ul. 17. listopadu 15, v Ostravě-Porubě
a je otevřena Po-Pá od 8 -16 hodin
Nová huť, 1989, tempera

– 15 –

Kultura

Duben 2015

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

zve všechny šikovné děti a rodiče na

3. dubna – 14. května 2015
denně od 9 do 21 hodin
Galerie Lara v areálu Rehabilitačního centra Čeladná

V úterý 7.4.2015 od 14:00 do 18:00
v klubovnách Kulturního centra

Přijďte si vyrobit jarní ptáčky z papíru nebo plsti

Putovní výstava fotografií je součástí
ankety
, vyhlašované
každoročně Nadací Partnerství v Brně,
a představí stromy, které v roce 2014
postoupily do finále. Hlavním cílem
ankety je posilování místní komunity,
vztahů mezi lidmi a jejich všímavého
postoje k zeleni. Návrhy svých
stromových favoritů mohou každý rok
obce, občanská sdružení, nevládní

organizace i jednotlivci posílat od
vyhlášení ankety 21. března až do 4.
května. Odborná porota z nich v červnu
vybere 12 finalistů. O vítězi následně
rozhoduje veřejnost prostřednictvím
DMS nebo hlasovacích archů. Ohlas
ankety se zvyšuje, v prvním ročníku
ankety v roce 2002 „svůj“ strom
podpořilo 1 400 hlasujících,
v roce 2014 hlasovalo 59 398 osob.

HLEDÁME OPERÁTORY CNC
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

broušení nakulato

Nástup možný ihned!

frézovací centrum

Hledáš jistotu?
Pak hledáme tebe!

drátové řezání
5osé CNC brusky
ANAJ CZECH s.r.o.,
Dr. Polívky 31,
739 11 Frýdlant n. O.
Tel.: 558 441 081,
Mobil: 605 926 691
E-mail: anaj@anaj.cz
www.anaj.cz

Nabízíš zkušenosti?
Nabízíme
odpovídající výdělek!
perspektiva
moderní prostředí
špičkové technologie
beneﬁty
(stravenky, příspěvek
na penzijní připojištění)
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