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V Čeladné vyhlásili Den státní vlajky
ČELADNÁ – Podbeskydská Čeladná vyhlásila neoficiální obecní svátek pojmenovaný jako Den státní vlajky. „Rád bych v
naší obci zavedl tradici a 5. květen, kdy byla
Čeladná osvobozena, uctil jako Den státní
vlajky. Vyjádříme tím nejen úctu ke státnímu
symbolu, ale především k lidem, kteří před
70 lety za naši svobodu obětovali své životy,
a zároveň k obci, ve které žijeme,“ řekl starosta Pavol Lukša. Obec k tomuto účelu vyrobila české i čeladenské vlaječky a nabídla
občanům, aby je vyvěsili ve svých domech.
Vlajky v oknech mají být vzpomínkou na
hrdiny, kteří bojovali a mnohdy i padli za naši
dnešní svobodu. „Tato znovunabytá svoboda,
tak draze vykoupená potoky krve, neměla
dlouhého trvání. Ideologická mašinerie a rozdělení světa na konci 2. světové války nám
pak po dlouhých 50 let pomalu vymazávala
z hlavy to nejdůležitější, osobní svobodu. Po
léta jsme se zaštiťovali kolektivním rozhodováním, kdy za nás někdo určoval, co je správné, všichni za něco zodpovídali a nikdo vlastně nenesl odpovědnost za nic,” řekl Lukša.

Dnes již nechodíme do mohutných průvodů
a netleskáme zdravícím, a to ani tehdy, když
by si to situace vyžádala, tedy ve chvílích, kdy
bychom měli vyjádřit poctu lidem, bez jejichž
obětí by před 70 lety nebyla ani pro Čeladnou
vybojována svoboda. „Před druhou světovou
válkou a krátce i po ní ještě bylo samozřejmostí vzdávat čest státní vlajce. Četníci a vojáci
salutovali, muži smekali klobouky. To bylo v
době, kdy byly například i pohřby organizovány třeba z domu smutku či z kostela. Pohřebnímu vozu s rakví se také vzdávala čest. To už
dnes nikdo snad ani netuší. Tak proč ozdobit
státní vlajkou barák nebo balkon bytu, stát v
pozoru a proč vůbec s ní slušně zacházet a
vážit si jí?“ shrnul starosta Čeladné důvody k
obecní iniciativě.
Nápad má v Čeladné nečekaný ohlas. Brigádnici, která státní a obecní vlajky roznášela,
většina lidí vítala a slíbila, že vlajky na začátku
května vyvěsí. „Za výrobu 2200 vlaječek zaplatíme více než sto tisíc korun, ale myslím si,
že některé věci zkrátka nejdou měřit penězi,”
řekl Pavol Lukša.

Nadšenci z Janovic na srazu veteránů

Sobota 25. dubna byl krásný den a k němu
patřil již tradiční první jarní sraz veteránů v Beskydech. Akce probíhá za účasti veteránistů z
několika klubů, podílí se na ní např. ostravsko-bohumínská sekce „Hundertistů a Fichtlistů“ a
také Klub přátel modrého dýmu Slezsko.
Na Prašivou to je z Janovic jen kousek, a tak
přátelé starých přibližovadel z Bystrého a Janovic na akci nemohli chybět. Již v brzkých ranních hodinách byl vidět před domem jednoho

z velkých fandů – Jiřího Muroně – čilý ruch. Bylo
potřeba provést poslední kontrolu strojů, vyleštit pochromované součástky a doplnit pohonné
hmoty. Nakonec na trasu od restaurace U Toflů
vyrazila skupinka sedmi motorek-veteránů. Jen
trochu dýmu po nich zůstalo… Jejich nádherné
a s láskou udržované stroje se vydaly zdolat
stoupání na vrchol Prašivé reprezentovat um a
píli jejich majitelů.
Text a foto: Vladimír
Kutlvašr, člen rady obce

Barevný Velikonoční turnaj

MIKROREGION – Přesně týden před Velikonočním pondělím zaplnily halu Základní školy v Čeladné děti z Beskyďáčku ze
základních škol v regionu. Školní sportovní klub Beskydy tam pro ně ve spolupráci
s místní základní školou uspořádal turnaj
v barevném minivolejbale. O akci byl mezi
malými sportovci velký zájem, což dokládá počet zúčastněných. O body ve čtyřech
kategoriích bojovalo celkem 169 dětí, které vytvořily dohromady 79 týmů.
Zajistit plynulý chod turnaje s takovým
množstvím dětí není úplně snadné, ale vedoucí Beskyďáčku Nikola Němcová už má sehraný tým, který vše zvládl na výbornou. Velkou
měrou se na organizaci podílela také základní

škola. Poděkování za to patří jak jejímu vedení, tak panu učiteli Danu Moškořovi, který je
koordinátorem Beskyďáčku na škole. Podpořit mladší spolužáky přišli také žáci druhého
stupně, kteří se ujali rolí rozhodčích.
Barevní minivolejbalisté bojovali nejen o
body ve své barevné kategorii, ale také do
celkového hodnocení v rámci „Poháru škol“.
A jak to všechno dopadlo?
Žlutá barva
1. Janovice – Lucie Korbášová + Kristýna
Ďurčíková
2. Janovice – Nikola Grzymková + Eliška
Prokopová
3. Hnojník – Vojta Janecký + Vít Friml
Oranžová barva
1. Kunčice p/O – Petr
Výkrut + Albert Baran
2. TGM Frýdlant n/O –
Gabriela Blažková +
Jakub Gvuzd
3. Nová Ves – Petr Zátopek + Jakub Blažek
Oranžovočervená barva
1. 7. ZŠ – Eliška Svobodová + Jiří Dohnal
2. 6. ZŠ – Tereza Fryščoková + Patricie Podolová

Ukliďme Česko 2015 ve Frýdlantě n. O.

FRÝDLANT – V sobotu 18. dubna proběhla dobrovolnická úklidová akce zaměřená na likvidaci černých skládek i drobného odpadu. Jednalo se o druhý ročník
akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je nejen
uklidit naše okolí, ale také upozornit na
problematiku černých skládek a přispět
tím k prevenci jejich vzniku.
Organizátorem místní akce „Ukliďme Frýdlant nad Ostravicí“ bylo Město Frýdlant nad
Ostravicí a cílem bylo provést plošný úklid
města. Přihlášeno bylo celkem 16 dobrovolníků, kteří se v sobotu vydali uklízet okolí řeky
Ostravice, cyklostezky, stezky zdraví a další
místa ve Frýdlantě nad Ostravicí, která byla
dříve vytipována v rámci mapování černých
skládek. Letošní ročník proběhl o měsíc dříve
než loňský, tedy přístup k odpadkům byl jednodušší (v květnu se pohozené odpadky ztrácejí v zeleném porostu). Bylo nasbíráno zhruba 60 pytlů drobného odpadu a zlikvidováno
několik větších i menších černých skládek, na
kterých se našlo vše od pneumatik, oblečení,
komunálního a stavebního odpadu až po různé části nábytku nebo dokonce lodi.
Dobrovolníci ukázali, že jim není lhostejný stav přírody a čistota jejich okolí a že
jsou ochotni ve svém vlastním volném čase
pro zlepšení stavu životního prostředí i něco
udělat. Město Frýdlant nad Ostravicí, jako
organizátor akce, by rádo poděkovalo nejen
samotným dobrovolníkům za účast a aktivní
přístup, ale i sponzorům, kteří poskytli materiální vybavení pro účastníky (rukavice, pytle).
Akce proběhla zdárně, ale se zjištěním, že je
stále co uklízet… Odbor životního prostředí
3. Nová Ves – Patricie Zátopková + Adéla
Literáková
Červená barva
1. 6. ZŠ – Ondřej Roman + Tomáš Valošek
2. 5. ZŠ – Marek Kaňok + Malenka Odložilíková + Vanessa Smýkalová
3. 5. ZŠ – Silva Šnapková + Matěj Šrajer
Pohár škol:
1. 7. ZŠ FM
2. Hnojník
3. Janovice
Barbora Grygarová

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
před sedmdesáti lety se obyčejné květnové dny
změnily na historické milníky a symboly míru a lásky.
V Evropě skončila jedna z nejničivějších válek, která
ještě dlouhou dobu děsila důkazy svých zločinů a ztrátou
poslední kapky naděje, když se ani po letech domů
nevrátili kamarádi, příbuzní nebo celé rodiny. I toto nám
připomínají první májové dny. Dodnes mezi námi žijí
jejich pamětníci. Obyvatelé našeho města a okolních
obcí se významně připojili k odboji a snad každá obec by
se dala nazvat partyzánskou.
Po letech bývá obtížné představit si to, co se stalo.
Přenést se v čase a nahlédnout na utrpení, absurditu a šílenství, které se zde, v naší
zemi, spojily, aby naplnily své nespravedlivé dílo. Utrpení, absurdita, násilí, sobeckost a
lidská hloupost z tohoto světa však nevymizely. Všichni víme, jak rychle člověk zapomíná, aby nabyl nových sil a mohl jít dál…
Ráda bych věřila tomu, že jsme se z historie již dostatečně poučili a nikoho nenapadne
rozdmýchávat další válečné konflikty.
Osud zavražděných a padlých za druhé světové války nám přikazuje tyto tendence nepodceňovat. Výročí, které dnes slavíme, nám káže nezapomínat. Ona nenapravitelná nespravedlnost
byla spáchána na našich blízkých, pod tímto nebem, na pomezí našich beskydských lesů, poblíž
stejných silnic, po kterých denně jezdíme, a v obcích, v nichž žijeme svůj každodenní život...
I to je jeden z důvodů, proč se začíst do vzpomínek pamětníků, zhlédnout filmová představení vztahující se k této tematice, zajít na vernisáž věnovanou 70. výročí konce války,
připomenout si toto temné období našich dějin a významné dny osvobození.
Dovolte mi, abych touto cestou vzdala čest a památku všem hrdinům a obětem 2.
světové války. Zajdete-li si v těchto dnech k některému z památníků, naleznete zde jména
válečných hrdinů – lidí s příběhem, který se týká každého z nás.
Přála bych si, aby vaše kroky směřovaly také do májové přírody a aby se květen pro vás
stal i Máchovým májem – měsícem lásky.
Helena Pešatová, starostka města
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Informace občanům k občanským
průkazům a cestovním dokladům
Z důvodu množících se telefonických dotazů
a z důvodu blížící se sezony letních dovolených
bychom vás chtěli informovat o postupu při podání žádosti o nový občanský průkaz a o nový
cestovní doklad.
Došlo hlavně ke změně v pořizování žádosti.
Žádost se pořizuje elektronicky v místě podání
(není potřeba vyplňovat formulář) a zároveň je
snímána přímo do dokladu podoba občana (fotografie), a proto se fotografie k žádosti o vydání
občanského průkazu s dobou platnosti na 10 let
(u osob mladších 15 let na 5 let) nepředkládá.
Žádost o vydání nového občanského průkazu lze
podat nejdříve 60 dnů před skončením platnosti.
2 fotografie je nutné předložit pouze k žádosti o občanský průkaz typu BLESK (občanský průkaz s dobou platnosti 1 měsíc). Tento
občanský průkaz se vydává pouze v případě
ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu za poplatek 100 Kč.
Občanský průkaz je také cestovním dokladem, je určen k cestování do zemí Evropské unie.
Z tohoto důvodu může občanský průkaz mít i dítě
mladší 15 let. Tento občanský průkaz je vydáván
s dobou platnosti 5 let a poplatek je 50 Kč. O
tento občanský průkaz žádá rodič nebo zákonný
zástupce spolu s dítětem. Při podání žádosti je
nutné předložit rodný list dítěte a platný občanský
průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
O vydání občanského průkazu již není
možné požádat u obecních úřadů. Žádost o
občanský průkaz můžete podat u kteréhokoli
městského úřadu nebo magistrátu v České republice, bez ohledu na adresu trvalého pobytu.
O občanský průkaz nelze požádat prostřednictvím zastupitelského úřadu.

Zároveň bychom chtěli upozornit na skutečnost, že občan je povinen podat žádost o nový
občanský průkaz při jakékoliv změně údajů,
které jsou v občanském průkazu zapsány, tzn.
změna rodinného stavu (rozvod, ovdovění),
změna jména a příjmení, změna trvalého pobytu. Nedodržením této povinnosti se dopouštíte
přestupku dle § 16a odst. 1 písm. c) výše uvedeného zákona a může vám být udělena pokuta.
V případě imobility občana nebo jeho dlouhodobé nemoci, je možné pořízení žádosti i s fotografií v místě jeho bydliště nebo jeho současného
pobytu. Tuto službu si můžete objednat u pracovnic Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí,
oddělení občanských průkazů, pracoviště Hlavní
139, kanc.č. 103 nebo na tel. 558 604 115, 558
604 116. Jedná se o bezplatnou službu.
Cestovní doklady
V zákoně o cestovních dokladech není zatím žádná změna. Vydáváme cestovní pasy se
strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji (otisky prstů, podpis, fotografie).
Tyto cestovní pasy jsou vydávány ve lhůtě 30
dnů, s dobou platnosti 5 let pro občany 0-15
let věku a s dobou platnosti 10 let pro občany
starší 15 let. Při podání žádosti je nutné předložit platný občanský průkaz, popř. jiné doklady
potřebné k ověření správnosti údajů.
U občanů mladších 15 let musí rodič předložit rodný list, svůj občanský průkaz a samozřejmě dítě mít s sebou pro pořízení fotografie.
U občanů mezi 15. a 18. rokem je potřeba,
aby žadatel měl platný občanský průkaz, rodný
list a zákonného zástupce (jednoho z rodičů)
s jeho občanským průkazem, k souhlasu, že
může mít cestovní pas.

U osob nad 18 let musí být předložen platný
občanský průkaz.
Cestovní pasy bez strojově čitelných údajů a
bez nosičů biometrických údajů (tzv. rychlovky)
jsou vydávány občanům ve lhůtě do 15 dnů s
dobou platnosti 6 měsíců. Při podání žádosti
je nutné předložit občanský průkaz, popř. jiné
doklady potřebné k ověření správnosti údajů a
vždy 2 ks fotografií.
Jinak k žádosti o pasy bez strojově čitelných
údajů, musí být veškeré náležitosti jako u pasu
se strojově čitelnými údaji.
O vydání cestovního pasu je možné požádat
pouze u příslušného úřadu obce s rozšířenou
působností, v jejímž správním obvodu má občan trvalý pobyt (tzn. že občan s trvalým pobytem v Čeladné, Ostravici, Janovicích atd.),
bude muset osobně podat žádost o pas ve
Frýdlantě n. O.
Poplatky u cestovních pasů
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s
nosičem biometrických údajů:
- občan starší 15 let – doba platnosti pasu
10 let – 600 Kč
- občan 0–15 let – doba platnosti pasu 5 let
– 100 Kč
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a
bez nosiče biometrických údajů:
- občan starší 15 let – doba platnosti pasu 6
měsíců – 1500 Kč
- občan 0–15 let – doba platnosti pasu 6 měsíců – 1000 Kč
Bližší informace vám rády poskytnou pracovnice Městského úřadu ve Frýdlantě nad
Ostravicí, úsek cestovních dokladů, tel.: 558
604 117

Zemřel Miloslav Oliva

Na Zelený čtvrtek dne 2. dubna nás ve věku
nedožitých 92 let navždy opustil Mgr. Miloslav
Oliva. Většina zdejších občanů si na něj vzpomíná jako na prvního starostu města Frýdlantu
n. O. po sametové revoluci v roce 1989. Mnohem více lidských osudů však ovlivnil jako pedagog – zejména na gymnáziích ve Frýdlantu
n. O. či Frýdku-Místku, kde působil v letech
1954–1984. Podzim svého života věnoval svým
životním zálibám: literatuře a historii regionu.
Miloslav Oliva se narodil dne 26. srpna 1923
v Praze. Mládí ovšem strávil v bývalém okresním městě Mladé Vožici na Táborsku, odkud
pocházeli oba jeho rodiče. Členové rodu Olivů,
původně královští svobodníci, byli po několik
generací majiteli vodních mlýnů na jihu Čech.
Rodové vztahy pojily Miloslava Olivu např. k
prof. Otovi Olivovi, přednímu českému ichtyologovi, dr. Karlu Olivovi, našemu významnému
polonistovi, či doc. Karlu Olivovi, který je dnes
ředitelem Ústavu pro jazyk český Akademie
věd České republiky.
Mladý Miloslav již v mládí skládal básně a
psal do novin o kulturním životě. Po měšťanské
škole nastoupil na Reálné gymnázium (dnes
Gymnázium Pierra de Coubertina) v Táboře, kde maturoval roku 1944. Krátce nato byl
jako řada jeho vrstevníků nasazen na nucené
práce. Na rozdíl od jiných mohl zůstat v Protektorátu Čechy a Morava. Zpočátku pracoval
jako dělník na letišti v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě. Během léta 1944 byl zaměstnán
v hospodářském a výrobním družstvu Sativa.
Nejdelší dobu ovšem strávil u polovojenské organizace „Technische Nothilfe.“ V jejích řadách
se účastnil především budování protiletecké
obrany, ženijních prací či odklízení následků

útoků spojeneckých bombardérů – zejména v
rodné Praze.
Po osvobození naší vlasti v roce 1945 se přihlásil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor český jazyk a filozofie. Studium
absolvoval roku 1949. Po ukončení dvouleté
vojenské služby začal vyučovat na středních
školách v Novém Jičíně a Olomouci. Od roku
1954 získal místo na nově vzniklé Jedenáctileté střední škole (dnes Gymnáziu) ve Frýdlantu
nad Ostravicí, která tehdy sídlila v prostorách
dnešní základní umělecké školy. Po roce byl
jmenován ředitelem. Vystřídal tak ve funkci
svou manželku Mgr. Jitku Olivovou, rozenou
Bosákovou, s níž prožil bezmála 65 let společné cesty životem. V roce 1969, coby předseda školské a kulturní komise, vedl kolektiv
autorů publikace 50 let měšťanského školství
ve Frýdlantě nad Ostravicí. O rok později patřil
k redakční komisi, která se podílela na vydání
brožury 25 let budování Frýdlantu nad Ostr.
1945–1970. Ve funkci ředitele frýdlantského
gymnázia setrval dlouhých patnáct let. V roce
1970 však musel školu z politických důvodů
opustit. Nové místo nalezl na Gymnáziu Petra
Bezruče ve Frýdku-Místku, kde vyučoval až do
odchodu do penze v roce 1984. Během svého působení na frýdecko-místeckém gymnáziu
se věnoval recitačním či kulturním souborům a
ochotnickému divadlu. Své studenty vždy vedl
k vlastní literární činnosti. Psal ročenky gymnázia, literární pásma a zároveň byl členem
redakční rady kulturně-politického měsíčníku
Ostravského kraje – Červený květ. Aktivně
přispíval do okresních novin a v rámci našeho
regionu také přednášel o pedagogických a psychologických problémech výchovy mládeže.

„A“ družstvo mužů TCC FRÝDLANT nad Ostravicí dosáhlo největšího úspěchu v celé historii
mužského stolního tenisu. Ve třech finálových bojích PLAY OFF porazilo družstvo Vsetína 2:1
na zápasy a postoupilo tak do 2. ligy. O tento vynikající výsledek se zasloužili hráči (zprava):
Michal Hrabec, Vladimír Maršálek, Ivo Vantuch (předseda klubu), Petr Tobola, Matěj Gřunděl,
Pavel Pěnkava
Gratulujeme!!! HP

Frýdlant nad Ostravicí

Výzva motoristům – pozor na lhůtu!
Motoristé, pokud vlastníte vozidlo, které je
v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem (je v tzv. polopřevodu) a není řádně přihlášeno na vaše jméno,
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!
Provozování zaniklého vozidla po 30. 6. 2015
bude pokutováno!
Doklady potřebné k přihlášení vozidla:
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
Na odboru dopravy Městského úřadu Frýdlant
nad Ostravicí na úseku registru vozidel můžete
požádat o výpis všech vozidel registrovaných na
vaše jméno, případně se dotazovat a konzultovat.
Úřední hodiny odboru: v pondělí a ve středu
8.00 – 11.00 a 12.00 – 17.00 hod., ve čtvrtek
8.00 – 11.00 a 12.00 – 14.00 hod.; poslední
klient vždy v 16.30 a v 13.30 hod.

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 18. května ve 14 hodin
ve společenské místnosti Domova pro seniory

„SENIOŘI V (ne)BEZPEČÍ“
NA SILNICI, NA ULICI, DOMA…
Vstup zdarma, každý senior obdrží malý dárek!

Streetwork ve Frýdlantě

Již od roku 2011 dojíždí do Frýdlantu terénní
pracovníci Renarkon o.p.s., tzv. „streetworkři“.
Jedná so o sociální službu pro uživatele nealkoholových drog. Dojíždíme do Frýdlantu 2x týdně, a to v pondělky a ve středy, v odpoledních
hodinách. Zájemci o naši službu nás poznají
podle šedozelených batohů. Máme na nich
připevněnou zelenou visačku s nápisem Renarkon, abychom byli lépe rozeznatelní. Obsahem
našich batohů jsou čisté injekční sety, připraveny na výměnu za špinavé, zdravotnický materiál, prezervativy. Špinavé jehly nejen vyměňujeme, ale také odhozené sbíráme do speciálních
kontejnerů. Zrovna nedávno se na nás obrátili
rodiče s prosbou o pomoc, jelikož se jejich malé
dítě o použitou a odhozenou jehlu píchlo.
Kromě výměnného programu nabízíme i
sociální poradenství – např. pomoc s vyřizováním dokladů, získávání zaměstnání, bydlení
atd. Můžeme poskytnout i doprovody (např. na
úřady) nebo pomoci při zprostředkování léčby
či testů na infekční nemoci.

Naši klienti jsou často lidé, uživatelé nealkoholových drog, kteří sami nemají potřebu nebo
neví, co a jak se svou situací dělat. Proto je vyhledáváme v jejich přirozeném prostředí – na ulici. Získat a udržet si jejich důvěru bývá složitý a
zdlouhavý proces. Pomáhá nám v tom však fakt,
že s nimi pracujeme anonymně a bezplatně.
Tato služba ovšem není zaměřena jen na
uživatele drog, ale i na ostatní obyvatele města. Tím, že poskytujeme výměnu injekčních
setů, omezujeme šíření infekčních nemocí.
Tuto aktivitu vítají i mnohé lékárnice. Když nitrožilní uživatelé nedostávají čisté sety od nás,
chodí si pro ně do lékáren a komunikace s nimi
nebývá vždy příjemná. Sběrem použitých stříkaček zase eliminujeme počet případů, kdy by
se o ně někdo mohl píchnout.
Obrátit se na nás mohou i osoby blízké uživatelů, ať už se jedná o rodiče, partnery nebo
kamarády, s jakýmkoli dotazem souvisejícím s
touto problematikou, a to na telefonním čísle
723 141 029.

Na letošních „Studánkách“
občas i chumelilo

Po návratu do Frýdlantu n. O. působil ve
funkcích poslance městského národního výboru a člena městské rady. V roce 1990 se
stal kronikářem města. Vzápětí se ovšem této
funkce vzdal poté, co byl 22. března 1990 při
plenárním zasedání zvolen prvním starostou
města Frýdlantu nad Ostravicí po sametové
revoluci. V čele města stál až do komunálních
voleb v roce 1994. I po odchodu z čela frýdlantské radnice však zůstal aktivní. Po tragicky zesnulém Františku Krompolcovi převzal vedení
Letopisecké komise Rady města Frýdlantu nad
Ostravicí. Je autorem publikací Frýdlant n. O.,
historie a život obce (1998), popisu místních ulic
Frýdlantský uličník (2000) a dvakrát vydaného
„lexikonu“ osobností Kdo byl kdo, kdo je kdo ve
Frýdlantě nad Ostravicí (2001, 2002). V roce
2002 spatřila světlo světa i publikace mapující
100 let tělovýchovy a sportu ve Frýdlantě nad
Ostravicí. Jako předseda letopisecké komise
se po dobu neuvěřitelných 18 let snažil s kolektivem spolupracovníků pravidelně publikovat
zajímavosti z historie našeho města a jeho blízkého okolí. Jako projev úcty a ocenění za celoživotní práci na úseku veřejné činnosti, která
přispěla k rozvoji města, mu byla v roce 2007
udělena Pamětní medaile města Frýdlantu n. O.
Zároveň s historií regionu se věnoval také
další své vášni – literatuře. V roce 1997 stál u
zrodu Literárního klubu Petra Bezruče. Zpočátku v tomto občanském sdružení působil jako
metodik. Po čtyřech letech byl Miloslav Oliva
zvolen předsedou. Tuto funkci zastával bezmála 13 let – až do loňského roku, kdy toto pomyslné žezlo předal Dajaně Zápalkové. Pod jeho
vedením vyšlo několik literárních almanachů,
na kterých se podílelo přibližně 20 autorů. Sám
je autorem dvou scének – Jeden den poštovního úředníka Vladimíra Vaška a O divé Haně.
Za jeho zásluhy o rozvoj literatury byl jmenován čestným předsedou Literárního klubu Petra
Bezruče. Mezi řadu dalších Olivových prací patří také: Historie literárních kroužků v bývalém
okresu Frýdek-Místek (2003) či spoluautorství
na knize Kadlčákův Frýdlant nad Ostravicí
(2009). Loni byl přijat za člena Obce spisovatelů
České republiky. Čest jeho památce!
PM

Šestnáctý ročník „Otvírání ondřejnických
studánek“ v sobotu 18. dubna proběhl v docela extrémních podmínkách. Tento den byl velmi chladný, na Ondřejníku tak, že ztuhlé ruce
pořadatelů v cíli málem odmítly psát diplomy.
20 Tomíků se převléklo za pohádkové bytosti, které letos díky velkému chladu byly „velmi
baculaté“. Přesto se zúčastnilo 265 dětí a 210
dospělých coby doprovod.
První studánka po startu u restaurace Park
byla „U Čertů“. Pekelníci tam měli oheň, na který děti přikládaly a turisté si užili kousek tepla.
Následovala studánka „U Loupežníků“, kde se
děti zahřály zdoláním lanové lávky. „U Karkulky“
házely vlkovi do břicha míčky a „U Vodníka“ větší

děti běhaly po lese a hledaly obrázky lesní zvěře,
menší poznávaly pohádky. Poslední „Perníková
chaloupka“ byla poblíž nově vznikající dřevěné
roubenky na Solárce pod uzavřenou chatou,
pekly se tam venku výborné bramborové placky,
děti dostaly teplý čaj, účastnický list, další dobroty a i přes nepřízeň počasí vládla dobrá nálada.
Díky podpoře Města Frýdlant nad Ostravicí
dostaly děti u každé pohádky za splnění úkolu
sladkou odměnu a nahoře ještě tatranku a pitíčko. Pohádkový les pro děti připravil turistický oddíl mládeže Divočáci s vydatnou pomocí 19 dospělých z turistického oddílu ve Frýdlantě n. O.
Všem zúčastněných patří za pomoc a organizaci vřelé poděkování!
Marie Bařinová

Na počest 70. výročí osvobození
také výšlap na Ondřejník

Již popatnácté se v den svátku k výročí ukončení 2. světové války, tj. v pátek 8. května, uskuteční tradiční výšlap na Ondřejník. Letos je k účasti
mimořádný důvod – 70 let od osvobození našeho
kraje Rudou armádou. Pořadatelé tak chtějí přispět k oslavám tohoto významného výročí.
Účastníci výšlapu budou očekáváni v areálu
bývalé chaty Solárka od 9 do 11 hodin. Každý,

kdo „po svých“ zdolá tento nenáročný výšlap,
obdrží pamětní list a možná i něco k tomu.
Turistická chata je sice v rekonstrukci, ale
pro tuto akci bude mimořádně otevřen nový
bufet, tedy tři týdny před jeho oficiálním zprovozněním.
Tradiční májový výšlap organizují místní a
regionální organizace KSČM.
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Exkurze, jarmark a vycházka –začátek jara v ZŠ TGM
První jarní měsíce byly v naší základní škole
nabity množstvím událostí. Vybrali jsme pro vás
ty nejzajímavější.
Jarní putování s myslivcem
Zamračené sobotní ráno 28. března 2015
s aprílovým počasím – chvíli zataženo, déšť
i malé kroupy střídající se se sluníčkem – určitě odradilo mnohé příznivce naší tradiční jarní
vycházky do přírody. Myslivec Tomáš Hikl se
svými kolegy a paní učitelkou Janou Tomalíkovou ji připravují pro žáky 1. stupně jako poděkování za podzimní sběr lesních plodů.
I když se zamračená obloha podepsala na
menší účasti dětí a jejich rodičů, ti, kteří se odradit
nedali, určitě nelitovali. Čekal je totiž bohatý pro-

gram. Pan Tomáš Hikl přizval další dva muže v zeleném a tohle všechno si připravili: ukázku výcviku
psa ohaře, chůzi lesem podle obrázků připevněných na stromech, otázky pro děti i rodiče, to vše
okořeněno poutavým vyprávěním. „Třešničkou na
dortu“ pak byla dobrodružná cesta s vábením jelena – skvělá ukázka toho, jak probíhá hon.
Výprava pomalu došla až do cíle své cesty –
hospůdky U Daňků, kde bylo, rovněž tradičně,
díky panu Hiklovi a jeho rodině, připraveno občerstvení s hádankami, výstavkou paroží, kožešin a
obrázků. Obdržení účastnického listu a obrázek
volně žijícího zvířátka byl pak skvělou tečkou za
vycházkou, za kterou bychom u nás ve škole
chtěli paní učitelce Janě Tomalíkové a především
panu Tomáši Hiklovi
i všem jeho pomocníkům moc poděkovat.
Patří k projektům, které
si zasluhují velkou pozornost, protože svým
obsahem přispívá nejen ke vzdělávání, ale
také k utužení vztahů
mezi školou a rodiči.
Velikonoční jarmark
V úterý 31. března

bylo venku aprílové počasí. Dešťové kapky se
mísily se sněhovými vločkami, a když se zadařilo,
vykouklo i na chviličku sluníčko. Mraků však bylo
na obloze mnohem víc, a tak jsme byli rádi, že
se můžeme schovat v prostorách školní budovy a
navíc si tento zamračený den užít. Připravili jsme
totiž právě na tento den velikonoční jarmark.
Kuřátka, zajíčci, malovaná vajíčka a jarní
dekorace všeho druhu, to, a možná ještě něco
navíc, si měli možnost zakoupit všichni, kteří
toto odpoledne přišli k nám do školy. Zájem nakupujících byl obrovský, prodávajícím v některých případech zmizely výrobky z pultu během
pár minut. Rovněž tradiční posezení v naší
minicukrárničce přilákalo mnohé a umožnilo
krátké předvelikonoční zastavení spojené s posezením u kávy, čaje a něčeho sladkého.
Dnes je již velikonoční jarmark minulostí. Byl
úspěšný, protože se opět podařilo skloubit spolupráci školy, rodičů i dětí ku prospěchu našich
žáků. Výtěžek se přiblížil částce 15 tisíc korun
a bude použit k modernizaci pomůcek potřebných k výuce. Všem, kteří svou pomocí anebo
nákupem přispěli, moc děkujeme!
Exkurze do Ovocentra
Společnost Ovocentrum působí na českém zelinářském trhu od roku 1992. Od své-

ho založení se společnost intenzivně zabývá
nákupem, skladováním i prodejem sortimentu
ovoce nebo zeleniny do obchodních a spotřebitelských sítí. Do naší školy pak dodává dětem
zdravé svačinky nazvané Ovoce do škol.
Protože všeobecným zájmem zmíněného projektu je naučit děti jíst ovoce a zeleninu, poznat
jednotlivé druhy i jejich přínos pro náš organismus,
připravila firma pro žáky základních škol zajímavý
doprovodný program. Jedná se o exkurzi přímo ve
skladě ve Valašském Meziříčí. Jako první se na ni
vypravili naši žáci třetích ročníků. Program byl rozdělen na dvě části: odbornou a zábavnou. V odborné části prošly děti skladem, kde viděly a poznávaly
jednotlivé druhy více i méně známého sortimentu
ovoce a zeleniny, dozvěděly se, odkud se dováží,
jak se skladuje apod. V zábavné části si pak společně připravily zdravou ovocnou svačinku a ochutnaly
čerstvě lisovanou šťávu. Jako vzpomínku si domů
odnesly drobné upomínkové předměty.
Přínos exkurze – obohatit své znalosti o to,
co je nám prospěšné ku zdraví – byl rozhodně
tímto počinem naplněn. Praktickou částí pak o
to více přispěl ku snaze našeho ministerstva
zdravotnictví zvýšit zájem dětí o ovoce a zeleninu. Dotacemi a podporou Ovoce do škol se
tak děje v každém případě.
lg

jubilea
Jubilanti města Frýdlantu nad Ostravicí:
Městská část Frýdlant
V měsíci lednu 2015 oslavili svá životní jubilea
a dali se zveřejněním svůj souhlas:
paní Ludmila Štěrbová, 80 let
pan František Polach, 80 let
paní Božena Milatová, 85 let
paní Vlasta Mechlová, 86 let
paní Jarmila Mořkovská, 88 let
paní Marie Pokludová, 91 let
V měsíci únoru 2015 oslavila své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Jozefína Kaňáková, 91 let
V měsíci březnu 2015 oslavily svá životní
jubilea a daly se zveřejněním svůj souhlas:
paní Vlasta Galasová, 89 let
paní Jarmila Laníková, 89 let
paní Ludmila Albertová, 90 let
paní Marie Vávrová, 90 let
paní Anna Večeřová, 90 let
V měsíci dubnu 2015 oslavili svá životní jubilea a dali se zveřejněním svůj souhlas:
pan Jan Mazgaj , 80 let
pan Rudolf Pokluda, 94 let, část Lubno
V měsíci květnu 2015 oslaví své životní jubileum a dala se zveřejněním svůj souhlas:
paní Hermína Matýsková, 97 let, část Lubno

Na jarním jarmarku v ZŠ TGM.

Blahopřejeme
všem oslavencům

Exkurze do Ovocentra – třeťáci ze ZŠ TGM.

Šachisté z Komeňáku vybojovali 3. místo na MČR
V pondělí a úterý 13. a 14. dubna proběhlo
v Mostě Mistrovství České republiky šachových
školních týmů. Z celé republiky se ho zúčastnilo 30 družstev. Mezi nimi i družstvo základní
školy Komenského z Frýdlantu nad Ostravicí ve

složení Marek Odlévák, Štěpán Pekara, Lukáš
Odstrčil a Matyáš Kaňák. Po dlouhém a těžkém
klání se náš tým umístil na krásném 3. místě.
Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.

BMA s charitou v Nepálu

Účastníci vycházky ze ZŠ TGM s myslivcem T. Hiklem.

„Komeňák“ vyučoval v přírodě

Jaro je tady a my šesťáci ze ZŠ Komenského
jsme na dva dubnové dny opustili školní lavice
a s očekáváním odjeli do Malenovic na KAM,
kde pro nás vyučující připravili netradiční výuku
zeměpisu, přírodopisu a anglického jazyka.
Vždy celý půlden byl věnován jednomu
předmětu, následoval dvouhodinový odpočinek
a poté „hurá“ na další praktické činnosti jiného
zaměření. Zadané úkoly byly pestré, propojené
s pohybovými aktivitami. Museli jsme spolupracovat a vyzkoušeli si věci, o kterých jsme
prozatím jen slyšeli v hodinách. Pracovali jsme
ve skupinkách, takže bylo nutností si pomáhat
a navzájem se na sebe spolehnout.
V angličtině jsme skládali slova do vět podle
barev, hledali schovaná písmena a z daných
slov sestavovali nebo vymýšleli příběh. Vše muselo být odprezentováno a gramaticky správně.
V zeměpise jsme vyšli ven do okolní přírody
a hodně jsme se naběhali. První část byla věnována vyhledávání ukrytých písmen a skládání
pojmů o Evropě. Ve druhé části jsme si ukazo-

vali, jak se v přírodě neztratit a umět se orientovat bez kompasu a buzoly. Přírodopis byl zaměřen na zdravovědu. Museli jsme vyrobit nosítka
jen za pomocí větví a oblečení. Pak jsme svůj
výtvor museli otestovat a přenést „zraněného“.
Následně jsme podle obrázků určovali rostliny a
stromy. Moc se nám líbilo vyrábět zvířátko z přírodních materiálů. Byly povoleny pastelky a fixy,
ale lepidlo už ne. Někteří si pomohli třeba bahnem. Naše skupina vyrobila krásnou sovičku.
Co říct na závěr? Bezva strávené dva dny,
kdy jsme se naučili něco nového, pobyli na čerstvém vzduchu a užili si s kamarády příjemné
chvíle v přírodě. Velké poděkování patří i Sdružení rodičů a přátel školy, kteří podpořili náš
pobyt v přírodě finančně.

Oslavy 70. výročí konce 2. světové války

Jarní prázdniny strávili studenti BMA velmi
netradičně. Skupina deseti studentů a dvou
učitelů se vydala na dvoutýdenní charitativní
výjezd do nepálského města Tikapur. Cílem
bylo připravit týdenní výukový program pro děti
z tamní základní školy Grace School, založené
americkými misionáři. Studenti byli rozděleni
do dvoučlenných týmů. Každý z nich měl na
starost jinou oblast výuky místních dětí, například výuku angličtiny, výtvarnou výchovu, práci s tablety a tak dále… V rámci výjezdu byl
také zorganizován výlet do oblasti darované
vykoupeným nepálským otrokům, kterým jsme
věnovali kozy a jednoho buvola. Na závěr na-

šeho nepálského dobrodružství jsme navštívili
národní park Bardia, kde jsme se projeli na
slonech a trochu prozkoumali místní džungli.
Pomyslnou tečkou za naším výletem byla návštěva hlavního města Indie, Nového Dillí, ze
kterého jsme se vydali zpět na cestu domů.
P. S. V těchto dnech velmi myslíme na naše
nepálské přátele zasažené ničivým zemětřesením. Rychle jsme pro ně zorganizovali finanční
sbírku a přemýšlíme o dalších způsobech pomoci. Prosíme, zvažte i vy, jakým způsobem
můžete přispět na podporu lidí v této sice vzdálené, ale velmi krásné zemi.
Hana Pospíšilová, 3. ročník Gymnázia BMA

Zveme vás k návštěvě Kulturního centra, kde
je při příležitosti 70. výročí konce 2.světové války připraven blok kulturně společenských akcí.
5. května, v den osvobození Frýdlantu, byla
v plánu tradiční pietní vzpomínková akce u pomníků ve Frýdlantu, Nové Vsi a Lubně, odpoledne pak vernisáž zahajující výstavu věnovanou Frýdlantu ve válečném období. 6. května
proběhne Koncert ke státnímu svátku. Jelikož
se jedná o velmi významnou událost, v kině
uvedeme během pěti dnů tituly s válečnou té-

matikou, které jsou reprezentativním výběrem
děl předních tvůrčích osobností, jakými jsou
např. Ján Kádár, Elmar Klos, Jan Němec, Alfréd Radok, Karel Kachyňa. Cyklus předkládá
zásadní témata spjatá s průběhem válečného
konfliktu na našem území. Patří mezi ně především tragické osudy židovských obyvatel Československa, česko-německé vztahy, realita
odbojových organizací a partyzánského hnutí
či jen obyčejný život v neobyčejné době. Jste
srdečně zváni!
Kateřina Kaiserová

Mariášový turnaj ve Frýdlantě

V neděli 19. dubna se konal v restauraci Lučina ve Frýdlantě přátelský mariášový turnaj. Zúčastnilo se 27 hráčů z Frýdlantu a okolních obcí. Po třech hodinových kolech zvítězil s plným počtem
devíti bodů Jaromír Vrobel z Nové Vsi, na druhém místě se umístil Jozef Majer z Čeladné a na
třetím místě skončil Bořek Závodný ze Pstruží.
Jelikož se jednalo o přátelský turnaj, nezapočítávají se výsledky do celkového hodnocení Mariáš
Tour 2015. Ta bude pokračovat až 11. října ve 14.00 turnajem Na Nové Vsi v restauraci Na Nábřeží. Všichni příznivci tohoto ušlechtilého sportu jsou srdečně zváni.
Miroslav Šálek

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. 2015 od 9.00 do 11.30 hodin.
• Prohlídka prostorů školy, školních učeben
a seznámení s didaktickými pomůckami
určenými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Dne 11. 6. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin.
• 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.

Příměstské tábory Frýdlant nad Ostravicí
• Zatoulané boty pana Stonožky
Termín: 20.– 24. 7.
pro děti ve věku 5–10 let
(I. oddíl 5–7 let, II. oddíl 8–10 let)
• Chobotnice Esterka, není příšerka
Termín: 10.– 14. 8.
pro děti ve věku 5–10 let
(I. oddíl 5–7 let, II. oddíl 8–10 let)
Každý den sraz dětí před sokolovnou
TJ SOKOL Frýdlant n. O. v 8.30–8.45 hod.
Předání dětí zpět rodičům v 16.30–16.45 hod.
Před nástupem dětí na prázdninový týden,
bude nutné vyplnit nástupní list.
Program:
• Hry a soutěže v tělocvičně, na hřišti, i v
přírodě.
• Doplňovačky, vykreslovačky, tvořeníčko a
stolní hry v klubovně.
• Výlety a procházky s plněním hravých úkolů.
• Stezka odvahy a táborák s opékáním buřtů.
S sebou: vhodný oděv a obuv, láhev na pití
(ostatní bude upřesněno).
Cena na celý týden 1 300 Kč (svačinky,
obědy, pitný režim, cestovné na výlety)
Cena v případě účasti dítěte jen v některých
dnech: 270 Kč/den
Přihlášky přijímá vedoucí akce: Marie Magdoňová, kvalifikovaná cvičitelka a lektorka.
• Počet míst je omezen.
Podání přihlášek nejpozději do 20. 5. Při
neúčasti z důvodu nemoci se vrací celá
částka, jinak 50 % z této částky. Platba v
hotovosti do 10. 6.
Těší se na vás Majka a Markétka.
Další informace: Marie Magdoňová,
tel 604 267 497,
e-mail: majka.magdonova@seznam.cz
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Frýdlant n. O. + Staré Hamry

Partnerská spolupráce 1. BFK Frýdlant a FC Baník Ostrava

ROUBENKA ONDŘEJNÍK: Slavnostní otevření dne 30. května.

Odchovanci 1. BFK Frýdlant
dávají o sobě vědět!

Petr Literák s kapitánskou páskou to stále
válí za druholigový MFK Frýdek-Místek, juniorský reprezentant Jan Štěrba sbírá zkušenosti v
Sigmě Olomouc a bratři Fukalovi dávají o sobě
čím dál hlasitěji vědět nejen ve Frýdku-Místku,
ale také v reprezentaci.
Co mají tito fotbalisté společného? S fotbalem
začínali právě ve Frýdlantě nad Ostravicí. A pokud se k vám ještě nedonesl úspěch bratrů Fukalových a také dalšího frýdlantského odchovance
Jakuba Buchlovského, vězte, že stojí za zmínku.
Tito hoši totiž přivezli zlaté medaile z největšího
žákovského turnaje v České republice a na Slo-

vensku NIKE PREMIER CUP 2015, který se uskutečnil v Praze na Strahově. Se svým současným
klubem MFK Frýdek-Místek prošli až do finále, kde
porazili FK Teplice. Kuba Buchlovský, Michal a
Honza Fukalovi (oba žáci ZŠ T. G. Masaryka) tak
7. května poletí na evropské finále do Kodaně, kde
na ně budou čekat slavné evropské velkokluby. A
aby těch úspěchů nebylo málo, tak Michal Fukala
byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje a
převzal tak ocenění od reprezentanta České republiky Pavla Kadeřábka. Ještě jednou gratulujeme našim úspěšným sportovcům a přejeme mnoho úspěchů v květnových finálových bojích.

Co mají společného 1. BFK Frýdlant a FC
Baník Ostrava? Od března, kdy bylo podepsáno
Memorandum o spolupráci mezi oběma kluby,
se Frýdlant stal partnerským klubem ostravského celku. Poselstvím celé spolupráce má být
oboustranně výhodný reciproční proces založený na vzájemné důvěře, respektu a komunikaci
mezi oběma stranami. Zástupci Baníku práci
s mládeží ve Frýdlantě dlouhodobě sledují,
oceňují a určitým impulsem ke spolupráci bylo
také udělení statusu Krajské sportovní středisko mládeže, který náš klub získal v roce 2014.
„Cílem spolupráce je zvyšování sportovní úrovně mládeže. Baník poskytne našemu
klubu své know-how. To spočívá zejména v
ukázkových trénincích pro děti, kdy na principu tzv. létajících trenérů se tito budou účastnit
našich tréninků. Naopak naši trenéři se budou
účastnit školení, stáží, vzdělávání a tréninků na
půdě Baníku. Naši talentovaní hráči si mohou
změřit svou výkonnost s hráči Baníku Ostrava
a účastnit se jejich tréninků,“ říká ke spolupráci
šéftrenér mládeže 1. BFK Frýdlant Jan Žižka
a doplňuje, že spolupráce již nese první konkrétní výstupy: „Trenéři našich přípravek se
na počátku dubna zúčastnili ukázkové tréninkové jednotky v Ostravě. Na našich školách
dále plánujeme nábory, se kterými pomůžou
kolegové z Baníku, včetně možné účasti ně-

kterého z hráčů prvoligového mužstva. Naše
město pak budou ti nejmladší reprezentovat
16. května na Bazalech proti Baníku Ostrava v
poločase ligového utkání mužů a 6. června se
ve Frýdlantě uskuteční velký mládežnický turnaj Hervis Cup 2015 za účasti několika ligových celků včetně Baníku Ostrava,“ doplňuje
Žižka. 1. BFK Frýdlant se v rámci spolupráce

Staré Hamry

Plánované kulturní akce v květnu a červnu Sběr nebezpečného
7. května: Den matek
odpadu
17. května: Poutní bohoslužba v kostele Panny Marie na Gruni
31. května: Kácení máje a smažení vaječiny
6. června: Dětský den ve Starých Hamrech
18. června: Zájezd důchodců
Bližší informace o červnových akcích budou zveřejněny v květnovém Starohamerském zpravodaji.

Omezení užívání silnice I/56

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, informuje o omezení částečného
užívání silnice č. I/56 km 75,5 k. ú. Staré Hamry
1, obec Staré Hamry z důvodu provedení sanace levostranného svahu v lokalitě „ve skalách“
v termínu od 19. 5. 2015 do 3. 7. 2015. Provoz

bude uzavřen ve směru na Bílou, sveden do
druhého pruhu a řízen SSZ. V průběhu roku
budou probíhat dokončovací práce na „estakádě“, proto věnujte, prosím, tomuto místu při
jízdě zvýšenou opatrnost. V nutných případech
bude provoz řízen částečnou uzavírkou.

Zveme na školní výlet

Staré Hamry

také zúčastnil turnaje, na kterém nečekaně triumfoval! Naše starší přípravka uhrála tyto výsledky: FC Baník Ostrava „A“ – 1. BFK Frýdlant
3:3, SFC Opava „A“ – 1. BFK Frýdlant 3:5, SFC
Opava „B“ – 1. BFK Frýdlant 2:5 a FC Baník
Ostrava „B“ – 1. BFK Frýdlant 3:8. Více informací o činnosti a výsledcích mládeže najdete
na webových stránkách www.1bk.cz.

Zveme všechny zájemce na školní výlet!!!
Termín: středa 3. června 2015
Odjezd od školy: 7.15 hod.
Trasa:
Planetárium Ostrava
V pohádkovém příběhu Život stromů se dozvíme, jak rostou stromy a jak dostávají živiny
od Slunce. Vydáme se na průzkum fascinujícího
světa strom, odhalíme mnohá tajemství přírody.
V sálu planetária budeme obdivovat věrnou napodobeninu hvězdné oblohy s hvězdami, souhvězdími, planetami, Měsícem, Sluncem a dalšími objekty.
Návštěva Experimentária – výstava tvořena interaktivní exponáty určené ke hravému
poznávání přírodních zákonů a dějů.
Expozice Ke hvězdám představuje návštěvníkům fascinující objekty vesmíru a
také děje, které mění podobu hvězd, galaxií
i gigantických struktur vytvářených zářící i
temnou hmotou. Část expozice je věnována
planetárním soustavám, které vznikají ve vesmíru hojně spolu s mateřskými hvězdami.
Expozice Do hlubin Země nabízí prostřednictvím interaktivních exponátů bližší poznání
seismických jevů, geologických procesů probíhajících v zemské kůře i metod poměrně nového vědního oboru známého jako geoinforma-

tika. V této sekci se také můžete seznámit i s
průzkumem planety Mars a vyzkoušet si řízení
modelu robotického průzkumného vozítka.
Expozice Za světlem nabízí formou experimentů poznat vlastnosti světla a dalších druhů záření, která přinášejí většinu informací o
blízkém i dalekém vesmíru.
Na oběžnou dráhu je název expozice, která se zabývá pilotovanými i nepilotovanými
kosmickými lety.
Pokud navštívíte expozici K planetám, dozvíte se mnoho zajímavostí o planetách ve
Sluneční soustavě i u vzdálených hvězd.
Vstupné: dospělí i děti 60Kč
Hornické muzeum v Ostravě
Podzemní expozice dolu Anselm – sfárání
v těžní kleci z historické budovy dolu do černouhelných slojí skutečného dolu Anselm +
Expozice důlního záchranářství.
Vstupné: dospělí 150 Kč děti 75 Kč
Zájemci, hlaste se, prosím, co nejdříve na
tel. čísle 739 014 213, na e-mailové adrese
zs.starehamry@email.cz nebo osobně ve
škole. Budeme se na vás těšit.
K ceně vstupného bude ještě započtena
cena za autobus.
ŽÁCI ŠKOLY MAJÍ DÍKY PŘÍSPĚVKU
OÚ STARÉ HAMRY VÝLET ZDARMA!!!

Hajdamáš pro děti v karnevalových maskách
Letos jako loni jsme připravili pro děti z
našeho hasičského okrsku Smrk Hajdamáš
v karnevalových maskách. Letošní téma bylo
na večerníčkové postavy, děti mohly přijít buď
v pyžamu a nebo v pohádkových kostýmech.
Pro děti byly připravené různé soutěže, u kte-

rých se zabavily. Ke konci Hajdamáše byla
tombola a na úplný konec byla připravená
diskotéka. Této akce se zúčastnilo asi 60 dětí
ze čtyř sborů.
Děkujeme všem, kteří se této akce jakýmkoliv způsobem účastnili.

Pravidelný jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne ve Starých Hamrech v sobotu 23. května.
Harmonogram sběru:
Zemědělské družstvo 10.35 – 10.45
Gruň 11.45 – 11.55
Jamník 12.10 – 12.20
Základní škola-Čertův hrádek 12.30 – 12.40
Most 12.50 – 13.00
Samčanka za obecním úřadem 13.10 – 13.20
V obci Staré Hamry bude prováděn zároveň se
sběrem nebezpečného odpadu a ZO elektrozařízení i sběr PNEU.
Cena pneumatik 1 900 Kč + 21 % DPH za 1 tunu.
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 – 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.

Oslava „DNE MATEK“
Obec Staré Hamry a Základní škola Staré
Hamry zve všechny maminky, babičky, tety
a paní, ale také tatínky, dědečky… na tradiční oslavu „DNE MATEK“, která proběhne ve
čtvrtek 7. května od 16 hodin v sále kulturního
domu na Samčance.
Těšit se můžete na vystoupení žáků naší
školy, kteří si připravili krátký kulturní program.
Pro všechny děti i maminky je připraveno
malé občerstvení a květinový dárek.
Srdečně zveme.

krátce z obce
Čištění vodovodu
Upozorňujeme všechny odběratele vody z
obecního vodovodu, že jeho pravidelné jarní čištění proběhne ve čtvrtek a v pátek 21. a 22. 5. 2015.
Čistit se bude vodojem na Klepačce. Z toho
vyplývá, že v odběrných místech na osadách
Lojkaščanka a Chlopčíky dojde v tyto dny k dočasnému omezení nebo přerušení dodávky vody.
K tomuto může dojít i ve výše položených
odběrných místech na Samčance.
Informace
V průběhu roku 2014 natáčela ČT v naší
obci na osadě Klepačka seriál „Dovolená ve
starých časech“. První díl uveřejní ČT v sobotu
23. května ve 20 hodin na programu ČT 1.
Poutní bohoslužba
Poutní bohoslužba na Gruni v kostele Panny
Marie Pomocnice křesťanů se koná v neděli 17.
Května v 10.30 hodin.

Přehled bohoslužeb
v květnu 2015

Společné foto: Kateřina Pindurová

10. 5. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
24. 5. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
31. 5. - 08.00 Bílá, 10.00 Ostravice – pouť
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Benefice ve frýdecké bazilice měla úspěch
Všichni, kteří přišli na benefici, určitě nelitovali. Její atmosféru přiblížil jeden z organizátorů benefice Pavel Ramík z Bašky, otec Dominika Maximiliána Ramíka.
„V pátek 17. dubna se konal v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku benefiční koncert pod názvem „Tam, kde mluví skutky, není
třeba slov“ na pomoc misijní škole Lowanatom.
Koncert se setkal s nečekaně velkou odezvou u
posluchačů. Zaznamenali jsme množství pozitivních komentářů a poděkování. Takový úspěch
mohl koncert zaznamenat ovšem jen díky obrovskému nasazení všech interpretů, kteří do svého
výkonu nejen nasadili své umění, ale především
elán a entusiasmus. Koncertem provázela Daniela Navrátilová, která průběhu benefice vtiskla
ojedinělý charakter. Poděkování patří především
na prvním místě všem dárcům a všem interpretům, bez nich by místo koncertu zůstalo prázdné!
Je třeba ale také vyzvednout „skrytou“ práci iniciátorů akce: pana Františka Vaníčka a starosty
LSPS Baška pana Michala Válka, bez jejichž
nasazení by se koncert nekonal. Naše poděkování také směřuje k sídelnímu biskupovi Mons.
Františku V. Lobkowiczovi, který koncert zaštítil
svou autoritou, a otci Antonu Verbovskému,
správci frýdecké farnosti, který ke koncertu propůjčil nádhernou baziliku, a také ke všem, kdo se
o mimořádně zdárný průběh benefice zasloužili.“
Z ohlasů na benefiční koncert:
Velké objetí si zaslouží všichni organizátoři
koncertu... Prezentace byla výborná, účinkující
skvělí... No co k tomu říct? Paráda! Díky. Věra
Koloničná, Baška
Koncert byl úžasný, kostel nabitý, atmosféra
skvělá... Olga, Frýdek-Místek

Napíšu to v bodech:
1. Jeden z nejkrásnějších zážitků za posledních mnoho let!!
2. Jednotlivá vystoupení od začátku až po
NÁDHERNÉ sbory gradovala, společné vystoupení na závěr už jsem špatně viděl, měl
jsem vlhko v očích.
3. Pavlovi jsem několikrát poděkoval za jeho
podíl na krásném zážitku.
4. Paní, která to uváděla, byla výborná a dávala tomu výborné tempo a výklad.
5. Pavel se vůbec neztratil a podařilo se mu
sestavit velmi pěkné závěry a komentář
6. Že se podaří realizovat něco tak překrásné a působivé, bez jakéhokoliv patosu či chyb,
mne opravdu překvapilo, nepodceňoval jsem nikoho z přípravného „výboru“ a účinkujících. Ale
nemělo to chybu. Neumím hledat slova nadšení
a opakovat, že to, co jsme s Majkou a všemi diváky zažili, bylo nádherné. Děkuji a ještě jednou
děkuji. Aleš Konečný a Marie Kupková, Ostrava
Benefice v bazilice vynesla částku 34 778
Kč. Sbírky, které budou v dalších týdnech pokračovat, se uskutečnily rovněž v kostele sv.
Martina ve Skalici (5 600 Kč), v kostele sv.
Václava v Bašce (7 250 Kč) a částkou 10 000

V rámci akce Ukliďme Česko jsme uklízeli Bašku

Tato celostátní výzva nenechala spát ani
dobrovolníky v Bašce. Sobotní den 18. dubna
se asi dvacítka občanů Hodoňovic rozhodla uklidit alespoň malý kousek hodoňovického území,
a to od hostince U Čendy směrem k pískovně.
A stejně trávit sobotní den se rozhodla asi desítka občanů Kunčiček u Bašky, kteří procházeli
olšinou a kolem řeky Ostravice. Rodiče s dětmi,
ale i babičky, dědečkové s vnoučaty šli podél
cesty, ale i lesíkem, a mnohdy nacházeli skutečné poklady. Sklenice různého druhu, plastové
lahve, igelitové obaly, drobné železné předměty, svršky oblečení. Sbírali jsme prostě všechno,
co do lesa nepatří. Jednoznačným „vítězem“ se
staly tzv. plaskačky od alkoholu – vodky, protože těch jsme nasbírali určitě kolem 50 ks!
Našlo se i umývadlo, torzo kola či zahradního slunečníku aj. Co vše jsou schopni lidé
odhodit! Doma není kam, poplatek za odvoz
odpadů se platí jen pro radost, tak s tím zajedou do lesa – tam se toho vejde!
V Hodoňovicích byl zmíněný úsek vysbíraný
během dvou hodin, stejně na tom byli i v Kunčičkách, kde se však našly takové černé skládky, které by potřebovaly nákladní auta, a ne
plastové pytle. A kdyby se našli dobrovolníci k
ořezání spadlých či ztrouchnivělých haluzí stromů lemujících cestu k pískovně, pak by byly procházky rozkvetlou alejí švestek ještě krásnější.
„Kdybychom chtěli tento úklid udělat opravdu pořádně, bylo by zapotřebí zapojit vybavení sběrného dvora, minimálně menší auto s
korbou, kam by se sklo dalo nosit a odvážet,
protože tahat to ručně a navíc v těch plastových pytlech, které jsme měli, je nad lidské síly.

Chtělo by to udělat další, minimálně jedno kolo
takového úklidu, konkrétně olšiny, protože je
tam stále spousta míst, kde je uložen odpad,
který tam leží možná už desítky let. Je třeba
si uvědomit, že takové sklo se nerozloží ani za
100 let a že to, co do olšiny zavážejí někteří nezodpovědní spoluobčané, bude naše poselství
pro další generace. Učme naše děti, že příroda
se musí chránit, že si ji musíme udržovat alespoň takovou, jakou ji dnes máme. My, občané
Kunčiček, bychom měli být rádi za to, že tady
takovou olšinu máme, že máme místo, kam se
dá jít projít s dětmi, se psy, místo, kde si můžeme odpočinout od každodenního shonu, nadýchat se voňavého vzduchu a užít si ticho, zpěv
ptáků a šum tekoucí řeky. Měli bychom toto
místo udržovat v co nejlepším možném stavu.
V době, kdy se v obci pravidelně sváží odpad
všeho druhu každému obyvateli v podstatě od
plotu, kdy máme vlastní sběrný dvůr, nebuďme
líní a sobečtí, odpad do lesa nepatří! A nebuďme také lhostejní, protože ty tuny odpadu do
olšiny musel někdo přinést, přivézt, odhodit…
Za sebe můžu rozhodně říci, že jsem ráda za
takové akce, doufám, že ne poslední. Jsem
určitě pro, aby se akce podobného typu zopakovala v ještě větším měřítku, se zapojením
obce, a věřím, že i nás, dobrovolníků se najde
více, když se akci věnuje ta správná pozornost
a včasně se bude propagovat a dávat na vědomí občanům,” vyjádřila se jedna z maminek z
Kunčiček u Bašky
Teď už je to na obecních službách, aby asi
padesát pytlů s odpadem svezli na sběrný
dvůr. Skýtá se zde otázka k zamyšlení. Nemohly by si všechny spolky v obci rozdělit v obci
území, posbírat každé jaro odpadky, abychom
mohli být na svoji obec pyšní?
Dobrovolníci v Hodoňovicích a Kunčičkách u
Bašky alespoň částečně uklidili, hodoňovičtí se
v místním hostinci zahřáli teplým čajem, kávou
a k tomu domácí koláč jistě přišel k chuti. Dobrá
věc se podařila, jsme rádi, že jsme se stali součástí této celostátní smysluplné akce.
Dajana Zápalková & David Blahut

Kč přispěla i obec Baška.
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.
Pořadatelé benefičního koncertu

tak šel čas …

Archivní fotografie z 90. let zachycuje jedno
z „Májových posezení“, které se konalo v Hodoňovicích (hřiště Kamenec). Mezi hosty byla
i dnešní europoslankyně Kateřina Konečná a
současný náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomír Recman.

žili mezi námi …
Božena Peterková (20. 4. 1911 – 22. 11. 1995)

Na archivní fotografii z roku 1922 jsou před
nejstarší prodejnou Budoucnosti v Bašce (Horní Dědina) zleva: manželé Bitnerovi (vedoucí
prodejny), dcera Antonie Bitnerová, Hermína
Žílková, Zdeňka Žilková a vzadu Sanitrová-Robertová.
Foto: Archiv Rudolfa Čapčucha

Na fotografii z května 1965 jsou někteří z
účastníků setkání s jedním z osvoboditelů
Bašky, majorem F. A. Rovčákem. Přední
řada zleva: Marie Hrubá, Bohuslava Ryšavá,
Anežka Židková, která poskytla v květnových
dnech v bojích o Bašku zraněnému Rovčákovi ve svém domku první pomoc, F. A. Rovčák,
dále Božena Bílková, Eliška Tesarčíková, kronikář Bašky Bedřich Fišer. Zadní řada: Vladislav Kožuch, Iva Pobudová, Bukovjan, u okna
Ladislav Sulava.
Foto: Archiv

Motto: Až jednou umřu, nechci žádnou slávu, dejte mi zpěvníček pod mou starou hlavu. B. P.
V letošním roce uplyne 20 let od úmrtí lidové autorky písní a veršů paní Boženy Peterkové, rodačky
z Janovic. Božena Peterková stála spolu se svým bratrem Karlem Kozlem, sestrou Annou Dřevjanou,
manželi Němcovými a dalšími u zrodu Ondrášovských folklorních slavností (1965) ve své rodné obci.
Významnou inspirací pro její tvorbu byla postava lidového zbojníka Ondráše (Ondřej Fuciman),
syna janovického fojta, od jehož úmrtí uplynulo v letošním roce 300 let (zabit 31. 3. 1715).
V roce 1965 vydalo Okresní vlastivědné středisko ve Frýdku- Místku a Lašské muzeum sborník
písní Boženy Peterkové „Ondrašovske pěsničky“ s ilustracemi akademické malířky Elišky Servátkové. Její písně měly ve svém repertoáru mnohé soubory v našem kraji. Byl mezi nimi i janovický
dětský soubor Ondrášek, který vedla paní učitelka Němcová, která rovněž sama byla interpretkou jejich písní, z nichž mnohé zazněly ve vysílání českého rozhlasu, ale i televize. Propagátory
tvorby Boženy Peterkové byli i redaktoři ostravského rozhlasu Jan Rokyta a Jaroslav Gelnar.
V České televizi to byla především dramaturgyně paní Květa Škutchanová.
Jedním z vrcholů v životě Boženy Peterkové byl 30. březen1984, kdy stála na jevišti Národního divadla Praha. V tento den se uskutečnil vlakový zájezd občanů z okresu Frýdek-Místek, kteří se zúčastnili
slavnostního představení hry Aloise Jiráska Lucerna. Před jeho zahájením předali zástupci našeho
okresu do rukou ředitele ND Praha mimo jiné i sbírku „Veršovaní z Beskyd“ autorky Boženy Peterkové.
Jejich výběr byl svěřen profesoru Václavu Stuchlému z Českého Těšína, na ilustraci se podílela výtvarnice Eva Kučerová. Sbírka v redakční úpravě Karla Bogara a v umělecké vazbě Mistra Olšáka jistě
zůstala trvalou připomínkou slavnostních chvil. Po tomto slavnostním aktu Gerhard Pustka, ředitel tehdejšího Okresního kulturního střediska ve Frýdku- Místku, o těchto verších řekl: „Prostými, ale hluboce
lidskými verši vyjádřila Božena Peterková svůj citový vztah k místu, které by Čechům mělo být zvláště
drahé, jako by svými verši chtěla připomenout nám, lidem dvacátého století, ztrácejícím skutečné hodnoty pojmu domov, vlast, hrdost k odkazu našich předků, že bychom zapomínat neměli…“
Byli to však i někteří přední sólisté opery a činohry Národního divadla Praha, kteří byli interprety
její tvorby (Eduard Haken, Lubomír Havlák, Ivona Valentová, Marie Glázrová a další). V jejich podání
zazněly písně Boženy Peterkové na mnoha místech našeho regionu (Staříč, Baška, Nošovice, Janovice, Chlebovice, Frýdlant nad Ostravicí, Metylovice). Byl to především Eduard Haken a fryčovický
rodák Lubomír Havlák, kteří s LSPS přednesli její písně také na koncertech v Domě umělců v Praze,
na Žižkově, v Ivančicích, v Třeboni. V březnu roku 1984 píše český pěvec Eduard Haken do Bašky ve
svém „vyznání“ mimo jiné i toto: „Zamiloval jsem si Janáčkův kraj, od Hukvald tam pod Beskydy, kde
krutá pěst pána vyburcovala Ondráše na zboj. Bylo nemálo ran pro ten chudý podhorský lid, které na
něj doléhaly z frýdeckého zámku. Ale čím těžší byl život zde, tím více si lidé vážili hodnot svobody. Nacházeli sílu a vzdor i ve zpěvu, jimž vyjadřovali své tužby. Jsem rád, že jsem v Bašce našel místo, kde
píseň žije, kde si jí lidé váží a kde jí i rozumí. Na poli kultury zde vedle Lašského smíšeného pěveckého
sboru působí i lidová básnířka Božena Peterková. Její literární činnost je bohatá a pozoruhodná. Je
autorkou i mnoha písní, z nichž některé mám ve svém repertoáru.“
František Vaníček

Baška si připomíná válečné události
TO KRÁSNÉ JARO
František Lazecký
(úryvek z básně)
Zmírali v květnu v našem kraji.
V sovětské Rusi naříkají
matky pod jejich ikonami.
A tam až dole pod slzami
cítíš tu bolest odvěkou
všech matek světa, které pláčou
nad zabitými dětmi, syny.
K tobě ty tváře hledí z hlíny.
Chceš člověk být?
Skloň hlavu svou a naslouchej,
co matky mluví.
Z mateřídoušky vínek uvij
a pak ho s vroucím obdivem
polož na hlínu, co je kryje.
Vždyť prostě za nás vešli v oběť.
Jak něžný květ na jejich hrobě
ať je jim lehká naše zem.
Epilog:
Tři dny a tři noci se v Bašce úporně bojovalo. Dne 5. května 1945 přijali občané Bašky

z rukou sovětských vojáků svobodu. Hitlerovci
zanechali Bašku napůl spálenou. Bylo bolestné
dívat se. Nebudu neskromným, když řeknu, že
boj o Bašku mne dodnes děsí ve snu, byl to můj
nejtěžší a nejbezpečnější boj, a to v samý podvečer velkého vítězství. (major F. A. Rovčák)
V neděli odpoledne (6. května) Baška ztichla
a zvroucněla. Odpoledne pohřbívali rudoarmějce, padlé při osvobozování obce spolu s místními občany, kteří zaplatili poslední dny války
svým životem. I dnes si jejich jména připomeňme. Mezi padlými občany byli: Jana Janíková
(75 let), Emil Piastko (69 let), Josef Kotek (52
let), František Vávra (44 let), Rudolf Kapsa (44
let), Marie Šimíková (42 let), Theodor Karásek
(26 let), Amálie Kovalová (20 let), Žofie Skalková (17 let), Josef Hýl (50 let).
Při osvobozování Bašky padlo 20 sovětských
vojáků a 10 místních občanů, na německé straně bylo zabito několik desítek vojáků, z nichž 32
je pohřbeno na hřbitově v Bašce. Bylo zničeno
34 domů, 54 jich bylo těžce poškozeno a 214
stavení zůstalo bez střech a krovů…

U příležitosti 50. výročí Osvobození se 5.
května 1995 uskutečnila první návštěva po
roce 1989 zástupců města Třebíče v Bašce.
(Třebíč převzala v roce 1946 v rámci Slezské
výzvy patronát nad válkou těžce poškozenou
Baškou) Delegaci Třebíče vedl její starosta MVDr. Pavel Heřman, jeho zástupce Ing
Pavel Janata (současný starosta Třebíče) a
členka městské rady, rodačka z Frýdku-Místku, Mgr. Ludmila Šilhavá.
Archivní fotografie zachycuje zastupitele
Obce Baška spolu se zástupci Třebíče při
prohlídce sportovního areálu v Kunčičkách u
Bašky. Uprostřed na fotografii jsou: Stanislav
Svoboda, starosta Bašky Pavel Mráz, Ing.
Stanislava Vítová, místostarostka Bašky, Mgr.
Šilhavá, Ing. Janata a Ing. Rostislav Káňa.
V pozadí Mgr. Boris Hajdušek a Josef Gara.

Božena Peterková první řada zleva (při koncertě
umělců ND Praha – sál restaurace U mlýna – Kunčičky u Bašky (květen1981).

Eduard Haken a Božena Peterková
(30. březen 1984 – malý sál Domu
umělců v Praze). Foto: Václav Klečka

Ondráš
Je to je tyn Ondráš
Co mu oči sviťo.
Zvunily dukaty
Pro ty, co ho chyťo.
Ja to je tyn Ondráš zbujničisko pravý

Co Frydeckym panum
Robil těžké hlavy.
Co robotě panske
Ruky svoje nědol
A v Beskydach chudym

Spravedlivost hledal.
Ja to je tyn Ondráš
Našich Beskyd chvala
Tak sym ho v představách
Po roky chovala.
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Květen 2015
krátce z obce
Pozor na nezaplacený odpad
Pozor! Upozorňujeme občany, že pokud
nebudou mít na popelnicích nalepeny známky
potvrzující zaplacení svozu odpadu, nebudou
jim popelnice od 13. května vyvezeny.
Nezapomeňte na vítání občánků
Rodičům, kterým se narodilo miminko,
je určena akce pod názvem Vítání občánků.
Bude se konat 24. května. Prosíme proto, aby
se přihlásili na obecním úřadě.
Zájezd do Telče
Klub seniorů pořádá ve čtvrtek 21. května
celodenní autobusový zájezd do Telče s návštěvou renesančního zámku a nejkrásnějšího náměstí ve střední Evropě.
Odjezd v 5.30 hod. z parkoviště u kostela,
další zastávka u kravína.
Cena zájezdu činí 250 Kč, dopravu hradí
obec Pržno.

Přijďte podpořit hasiče
Sbor dobrovolných hasičů v Pržně si dovoluje pozvat všechny příznivce hasičského
sportu na Okrskovou soutěž 11. Frýdlantského okrsku OSH Frýdek-Místek. Bude se konat
8. května od 9 hodin v areálu fotbalového hřiště v Pržně. Přijďte podpořit soutěžící muže i
ženy. Petr Bezouška
Pokácíme májku
a oslavíme Den dětí
Tradiční akce Kácení májky a oslava Dne
dětí se bude konat v sobotu 30. května za hasičskou zbrojnicí. Těšit se můžete na občerstvení a řadu soutěží a her.
Oslava výročí osvobození
Sedmdesáté výročí ukončení 2. světové
války a osvobození obce Pržno si připomeneme v úterý 5. května ve 14 hodin před kostelem Neposkvrněného početí Panny Marie.

Pržno

Uklízeli jsme, nepořádek ale zcela nezmizel
Na hodinách se ukázala osmá hodina ranní, bylo 18. dubna, lehce mrazivé počasí a u
fotbalového hřiště stála odhodlaná skupina sedmnácti dospělých a devíti dětí. Ti všichni přišli,
aby se zúčastnili akce pod názvem Ukliďme
Česko. Ti nejmenší dostali motivační dobrotu,
dospělí si dali medovinu na posilněnou, vyfasovali pracovní pomůcky a vrhli se s vervou, a
dokonce i nadšením, do práce.
„Rozdělili jsme se na pracovní skupinky a
vyrazili do různých lokalit obce. Vyčistili jsme,
tedy aspoň částečně, cyklostezku a část břehu řeky. Tady musím zdůraznit, že opravdu
jen část, protože jen na úseku cca 200 metrů

u řeky jsme nasbírali čtyři pytle odpadů,“ popsal starosta Pržna Petr Blokša. Další dobrovolníci uklízeli les ve směru na malou Bašku,
za ústavem, nad potokem Bystrý, v polích pod
lakovnou, u rybníka za kravínem a podél trati.
„Jeden pomocník šel právě podél železničních kolejí a ten mi, zcela po vojensku, asi ve
tři hodiny hlásil, že právě dokončil práci, vytřídil jeden pytel plastu, dvě přepravky skla a
dva kyblíky nespecifikovaného odpadu. Lépe
už to prostě udělat nešlo,“ chválil starosta.
Parta brigádníků našla při úklidu například
rozvaděče, volant, kabely, dráty, plasty, papíry, sklo, plechy, železo, stavební sutě apod.

Nalezen byl i jeden platný občanský průkaz.
Celkem všichni nasbírali cca 500 kg a vytřídili
100 kilo odpadu.
A co vlastně tato uklízecí akce Pržnu přinesla? „Ukázalo se, že nepořádek je i tam, kde
jsem byl přesvědčen, že není. Takže mám vytipovaná místa, kam budu posílat zaměstnance veřejně prospěšných prací. Co mě mrzí je,
že se nezúčastnilo více lidí. Kdyby jich přišlo
desetkrát tolik, nasbíralo by se i desetkrát více
odpadu. Protože skutečně tolik svinčíku v katastru obce máme,“ řekl Petr Blokša. Slíbil, že
bude v pořádání podobných akcích pokračovat,
a to bez ohledu na celorepublikové aktivity.

Pržnu přibude nová dominanta

Když před mnoha lety vyrůstal v Pržně
kostel, lidé věděli, že k nebesům vzrůstá
nová dominanta obce. Nyní se historie opakuje. Před dokončením je nové multifunkční zařízení, které vzniká na místě bývalé
mateřské školy.
„Ano, blíží se závěr rekonstrukce. V těchto
dnech budou započaty práce na venkovní fasádě a dokončují se vnitřní prostory. Je připojena
elektřina, plyn, v řadě místností probíhá výmalba, nátěry zárubní, montáže SDK, instalace
zásuvek, dolaďování interiérů. Namontován už
je i výtah,“ nastínil starosta Pržna Petr Blokša.
Upozornil, že obec už chystá výběrové řízení
na vybavení jednotlivých prostor nábytkem. „Dá
se říct, že celá tato akce pokračuje dle upraveného časového harmonogramu, na který byl
podepsán dodatek smlouvy s poskytovatelem
dotace (RR Moravskoslezsko) na prodloužení
termínu stavby. Přesto se konec blíží, do června
musí být totiž stavba hotová,“ dodal starosta.
Další pro občany dobrou zprávou je, že
se po letech snažení podařilo obci získat do
svého vlastnictví pozemek pod komunikací
vedoucí k pile Mališ. „Co to pro nás konkrétně

Svoz odpadů v květnu
Komunální odpad:
Ve středu 13. května a ve středu 27. května.
Separáty:
Sklo – vždy v pátek dle vytíženosti.
Papír – vždy ve čtvrtek dle vytíženosti.
Plasty – vždy ve středu dle vytíženosti.

znamená? Konečně ji budeme moci zařadit do
plánu oprav, a to spolu s dalšími vytipovanými
místními komunikacemi, které jsou opravdu ve
špatném stavu. Kdy a jak komunikace opravíme, bude nyní záležet zejména na tom, jak se
nám podaří finančně uřídit probíhající investiční
aktivity obce,“ upozornil Petr Blokša.

Fotbalové zprávy
Sezóna fotbalu na Pržně se rozběhla na
plno. Našim děvčatům ale úvod vůbec nevyšel.
Ve čtyřech utkáních si připsala pouhý jeden
bod, který vybojovala v domácím utkání proti
Českému Těšínu (2:2). V ostatních utkáních
měly ženy i kus smůly. Vždy prohrály o pouhý
gól. Hodně určitě mrzí ztráta v Havířově, kde
náš tým přišel o body v samotném závěru (2:1).
Muži odehráli zatím dvě utkání a získali celkem
4 body. Nejprve v domácím utkání zdolali Vendryni B 1:0 a v Bukovci přišli o vítězství 5 minut před
koncem, kdy soupeř srovnal na konečných 2:2.
Květnové rozlosování:
ženy
muži
2. 5. od 13.30 Pržno – Frýdlant n. O.
od 16.30 Pržno – Milíkov
9. 5. Bruntál – Pržno
Návsí – Pržno
16. 5. od 14.00 Pržno – Vítkovice
od 17.00 Pržno – Kunčice p. O.
23. 5. od 16.00 Pržno – Slovan Ostrava
24. 5. Lučina (Sedliště) – Pržno
30. 5. od 17.00 Pržno – Paskov

Barevný týden v naší školce
V měsíci dubnu proběhl v naší ZŠ a MŠ společný projekt Barevný týden. Zapojily se do něj
děti ze školky, žáci ze základní školy a všichni zaměstnanci. Každý den jsme věnovali jedné barvě.
Úkolem dětí bylo v určité dny přijít v tričku dané
barvy, která byla jednotlivým dnům přidělena.
Dětem měl tento týden přinést především
upevnění si rozlišování jednotlivých základních
barev, a to nejen pomocí barvy triček, ale také
pomocí aktivit a činností, které pro daný den
byly připraveny. Zelené pondělí jsme začali pro
nás již známou písničkou Travička zelená a poté
jsme se vydali za zelenými hračkami, které bylo
potřeba ve třídě najít. Zelená barva nám také připomněla důležitost ochrany přírody. Sluníčkové
úterý připravilo pro děti žlutý den. Zaměřili jsme
se na pracovní listy, které děti měly učit správnému držení tužky, k tématu jsme se naučili novou
básničku Vezmi žlutou tužku a vyrobili jsme si netradiční sluníčko z geometrických tvarů. Ve středu
zaťukal na okýnko naší MŠ malý modrý skřítek
Kvido. Povídal si s dětmi o dobrovolnictví a charitativní činnosti dětí i dospělých, poté s dětmi navlékal modré korálky a postavil z modrých kostek
domeček pro opuštěné lidi. Ve čtvrtek jsme se s
červenou barvou ráno rozehřáli tanečkem Červený šáteček a pak jsme se vydali do pohádky
a navštívili jsme Červenou Karkulku. Vzpomínali
jsme také na návštěvu hasičské stanice ve Frýdku-Místku, kde jsme si prohlíželi červená auta

jubilea
V květnu oslaví svá významná jubilea
tito naši spoluobčané:
pan Lubomír Dorotík – 55 let
paní Zdeňka Vachalová – 55 let
pan Rostislav Mazáč – 50 let.
Vážení jubilanti, oslavenci, přejeme vám
mnoho dalších let plných zdraví, štěstí, pohody a životního elánu.
OÚ Pržno

hasičů v rámci projektu „Hasík“ a při cestě autobusem
jsme pozorovali dopravní
značky s červeným lemováním. Všechny děti si pak
vyrobily semafor, kde svítila
právě červená barva. A byl
tu bílý pátek. Protože mrazu
a sněhu už bylo dosti, vydali
jsme se s dětmi na vycházku a pozorovali sněženky,
bledule a další jarní kytičky,
které právě v tomto jarním
období rozkvétají stejně jako
bílé kvítky třešní.
Barevný týden utekl jako
voda, děti měly možnost poznat barvy a barevné
odstíny různými způsoby na sobě i na věcech
kolem sebe, zkrátka prožitkem. Projekt jsme
ukončili veselou písní o barvičkách. Snad se
nám už tolik nebudou plést. Možná vás napadne, k čemu je to ve škole vlastně dobré. K čemu?
Ve škole máme týden ještě větší legraci než obvykle, líbí se nám, když děti cítí odpovědnost za
celou třídu a zvláště letos nás nejvíce potěšilo,
že ze tříd zmizely hádky a nesváry a nahradila je
spolupráce a snaha vzájemně si pomoci.
V měsíci dubnu jsme si častěji povídali s dětmi
o bezpečnosti. Výchova k bezpečí začíná těmi
nejběžnějšími situacemi a postupně na ně mů-

Den obce se pomalu blíží

Zatrhněte si ve svých diářích sobotu 13.
června. Ten den se totiž koná Den obce. Naplánováno je bohaté dětské odpoledne se soutěžemi, folková muzika v podání kapely Veselá
Bída ze Vsetína, či vystoupení domácího souboru Pržňanka. Hlavní hvězdou akce bude Věra
Martinová s kapelou. Vystoupí také skupiny Marow – hráli i na Colours of Ostrava, nebo AC/DC
Revival a kapela Ella Band A.M.. Program bude
bohatý, každý si určitě přijde na své.

žeme nabalovat další, které mohou dítěti hrozit.
Chtít, aby dítě poslechlo a zastavilo se na kraji
chodníku, to je při nástupu do mateřské školy
naprosto oprávněný požadavek. I když bychom
samozřejmě neměli podceňovat nebezpečí, které
dětem hrozí ze strany neznámých lidí, třeba „pánů
s bonbonky“. Nejprve se totiž musíme snažit, aby
si dítě osvojilo základní pravidla, že s cizími lidmi
se nemá bavit, že si od nich nemá nic brát. Zároveň by se mělo učit vnímat zónu bezpečí kolem
svého těla a mělo by vědět, že má právo odmítnout příliš důvěrné či nepříjemné chování a doteky dospělých i vrstevníků. Přínosná byla beseda s
příslušníkem Policie ČR p. Pilchem, který dětem
zodpovídal nejrůznější otázky a na závěr besedy
dětem věnoval knihu Policejní pohádky v představách dětí. Využili jsme poslechu policejních pohádek a opakovaně jsme děti seznamovali s různými nebezpečnými, mimořádnými a nenadálými
situacemi, se kterými se mohou v běžném životě
setkat. Každá pohádka je pro děti návodem, jak
správně reagovat právě v těchto situacích.
Nastává měsíc květen, lásky čas. Připravujeme pro maminky a babičky kulturní vystoupení k jejich svátku, těšíme se na dopravní hřiště i
předplavecký výcvik.
(ku)

Snížili jsme množství odpadů v popelnicích
Rok / Počet
obyvatel

PLAST

SKLO

PAPÍR

PNEU

NO

ŽELEZO

CELKEM

Produkce odpadů za posledních 5 let v tunách
BRKO

tování jistě rozpočet obce nenavýší. Snažme se
jej využívat, pokud možno, co nejvíce. Ještě stále
jsou k dispozici kompostéry pro občany zdarma.
Pokud jej nemáte, vyzvedněte si jej. Každý jeho
provozovatel si ale musí uvědomit, že jen kompostér nikoho nespasí a množství trávy nezbaví.
Musíme se naučit, jak správně kompostovat. Ano,
vyžaduje to určitou práci, ale funguje to a hlavně,
nezvyšuje to výdaje z obecní kasy.
Další novinkou je, že má obec nově povinnost
zajistit i sběr kovových odpadů. Toto budeme zajišťovat stávajícím způsobem, tedy prostřednictvím
sběrného dvora společnosti AVE CZ s.r.o. Možná,
že k tomuto způsobu přibude i ještě další alternativa. Např. přidání nádob do sběrných hnízd nebo
jiné. Už za deset let by měly skládky ukončit svou
činnost a poté zřejmě budou končit všechny nevytříděné složky odpadů ve spalovnách. Tam budou
částky za likvidaci odpadů určitě mnohonásobně
vyšší, než dnes. Čím dříve se nám tedy třídění dostane ještě více „pod kůži“, tím lépe.
Děkuji všem zodpovědným občanům, kteří
třídění odpadů řeší a nestaví se k problému
způsobem: MÁM ZAPLACENY POPLATKY
A VÍCE MĚ TO NEZAJÍMÁ. Takovýto přístup
může přispět k dřívějšímu zvyšování poplatků
a to si asi nepřeje nikdo. Petr Blokša, starosta

OO

odpadech, která obcím ukládá povinnost zajistit
místa pro oddělené soustřeďování „zelených“
odpadů. Předchozí způsoby (individuální svozy),
doplněné v podzimním období o likvidaci listí,
musí tedy nyní být nově rozšířeny o další alternativu. V současné době stále hledáme tu ideální variantu pro naši obec, která bude zejména
finančně únosná tak, aby nemusela nutně vést
k budoucímu zdražování poplatků za odpady.
Nyní jsou v obci vyčleněna místa, kde jsou
trvale (od dubna do října) umístěny obecní kompostéry, nahrazující nádoby na BRKO. Do těchto
kompostérů mohou občané odkládat zelený odpad ze zahrad. A mnozí tak již činí. Mnohdy ale
bohužel způsobem velmi sobeckým a nekulturním. Zřejmě si říkají, proč bychom si měli přidělávat práci a zelený materiál nebo dřevní hmotu
naházejí do kompostérů bez ladu a skladu. Však
co? Obec to nechá uklidit. Ano, obec to uklidí,
protože musí. Zaměstnanci obce tak velmi pracně likvidují neforemné haldy BRKO. Pravda, je to
pořád levnější, než kdybychom odpad odkládali
stejným způsobem do přistavených velkoobjemových kontejnerů, kde mnohdy končí i to, co nemá.
Jisté je, že ať už budeme problematiku BRKO
řešit jakkoliv, vždy to ovlivní výši celkových nákladů na odpadové hospodářství. Domácí kompos-

SKO

Za posledních pět let došlo v Pržně, a to i přes
nárůst počtu obyvatelstva, ke značnému snížení
množství odpadů z popelnic (pro lepší představu
si prohlédněte tabulku Produkce odpadů). Méně
jich také vyvezeme do sběrného dvora a daří se
nám i třídit odpady, které nám přinášejí zisk do
obecní pokladny (sklo, plast, papír).
To ale neznamená, že se nemůžeme ještě
dále zdokonalovat. Větší rezervy máme ve třídění další složky – biologických rozložitelných
odpadů (BRKO). Podle některých údajů tvoří
zelený odpad až 40 % odpadu v popelnicích!
Jejich obsah následně končí na skládkách, a to i
přesto, že lze tyto složky kompostovat nebo likvidovat v kompostárnách. V čem je tedy rozdíl?
Skládka nebo kompostárna? Obrovský rozdíl je
v ceně. Tuna BRKO uloženého na skládku může
být o 300 až 700 korun vyšší než v kompostárně. Pokud bychom si co nejdříve zvykli na třídění
BRKO, můžeme ušetřit značné prostředky ve
společném rozpočtu. I když se mnou řada lidí
nemusí souhlasit, jsem přesvědčen, že přínosem
v této oblasti bylo už zavedení systému domácího kompostování (distribuce kompostérů do
domácností) a částečně i systém individuálních
svozů BRKO od občanů. Od měsíce dubna se
nás dotkla změna, vyplývající z novely zákona o

2010/1012

165,2

58,4

11,6

12,65

10,17

7,15

1,55

0,32

0

267,04

2011/1031

160,5

53,48

14,73

16,93

19,95

13,28

1,18

0,189

0

280,24

8,1

19,42

21,39

17,82

3,12

0,157

0

255,61

2012/1045 145,96 39,64
2013/1059 138,43

33,4

12,32

16,4

13,54

16,58

0,65

0,135

0

231,46

2014/1076 137,53 34,03

6,76

21,23

11,26

19,78

0,59

0,148

2,51

233,84

vysvětlivky: SKO – směsný komunální odpad. OO – objemný odpad (sběrný dvůr, dříve kontejnery
v obci). BRKO – biologický rozložitelný odpad (zelený odpad ze zahrad, listí).

Obec Pržno oznamuje záměr prodeje

Obec Pržno dle ustanovení § 39 odst.1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje záměr č.
1/2015, prodat:
a) 1x tlakovou samonosnou ocelovou nádobu o
objemu 10 m3 (průměr 2 m, výška-délka 3,2 m)
b) 1x tlakovou samonosnou ocelovou nádobu o
objemu 4 m3 (průměr 1.6 m, výška-délka 2 m)
O záměru prodeje ze dne 29. 10. 2014 opako-

vaně rozhodl starosta obce dne 29. 4. 2015.
Občané, právnické a fyzické osoby se mohou k
veřejné nabídce prodeje nádob, vystavené na
úřední desce Obecního úřadu Pržno, vyjádřit,
učinit nabídku apod. Připomínky, žádosti a nabídky ve výše uvedené věci lze podat písemně
na adrese: Obec Pržno, Pržno 50, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, a to ve dnech od 6. 5. do
25. 5. do 10 hodin.

–7–

Lhotka
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady měsíc květen, kdy se příroda ukazuje v plné síle. Louky se zazelenaly, stromy a keře
rozkvetly a příroda se začíná vybarvovat. Sluníčko nás vytáhlo na první výlety a toulky přírodou,
začíná období prvních grilovaček, posezení s přáteli pod širým nebem. Važme si toho, že se můžeme v klidu a beze strachu setkávat, procházet po loukách, lesích a nemusíme se strachovat o
své blízké, kamarády a známé. Ne vždycky tomu tak bylo. Letos si v měsíci květnu připomínáme
70. výročí konce druhé světové války a také osvobození naší obce. Druhá světová válka byl nejkrvavější konflikt, jaký lidstvo kdy poznalo. Tato válka zachvátila nejen Evropu, ale i další kontinenty.
Lidstvo se otřásalo hrůzou a s bolesti v srdci a obavami čekávalo, zda zvítězí dobro, nebo zlo. Bylo
to neuvěřitelně těžkých a složitých šest let, kdy naše země prožívala nacistickou okupaci. Stovky
a tisíce lidí přicházely o majetky a také o životy. Hrůzy, které válka přinášela, patřily k těm, které
překonaly nejbujnější fantazii lidské představivosti. Děti přicházely o své rodiče a rodiče o své děti,
rodiny se rozpadaly a často také zanikaly. S osvobozením přišla naděje na to, že takové hrůzy,
jakých bylo lidstvo svědkem, se již nikdy nebudou opakovat. I v dnešní době, kdy se všude kolem
nás šíří vlna násilí, rasové a náboženské nesnášenlivosti, je nutné upozorňovat na to, co vedlo
k rozpoutání války a jaké hrůzné následky tento celosvětový konflikt přinesl. Že tato válka nebyla
pouze politickou záležitostí spojenou s touhou jednoho člověka zvítězit nad ostatními evropskými
národy, ale že se zde projevila rasová nenávist převážně vůči Židům, pro které tento válečný
konflikt znamenal naprostou katastrofu. Vzpomeňme s úctou na všechny, kteří v této válce přišli
o život, na všechny, kterým tato válka vzala jejich nejbližší, a oceňme úsilí těch, kteří se rozhodli
aktivně vzdorovat násilí a zlu. U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války jsme připravili
malou vzpomínkovou akci s položením věnce, která konala v úterý 5. května u pomníku padlých.
Zdeněk Kubala, starosta

Květen 2015

Splatnost místních poplatků

Odpady, ubytovací kapacita, hrobová místa
– splatnost do 31. 5.
Buď osobně do pokladny obecního úřadu,
nebo bankovním převodem.
Odpady R.O.- V.S. vaše číslo chaty, nebo
domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení
pro příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč (250
Kč u vybraných rekreačních objektů se špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směrnice
umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. Vyhláška 1/2012 čl. 6.

Odpady T.P. - V.S. vaše číslo domu za toto
číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce
napsat vaše jméno – 500 Kč za osobu.
Poplatek za hrobové místo - VS 3632+ číslo smlouvy. Do sdělení pro příjemce napsat
vaše jméno. Občané Lhotky byli na tento poplatek upozorněni telefonicky nebo osobně.
Ostatní majitelé hrobů byli k platbě vyzváni
písemně.
Poplatek z ubytovací kapacity za rok 2014
- nutno doložit podklady na OÚ.

Náš soubor má stále 19 členů, z toho osm
tanečních párů a tři zpěvačky. V uplynulém
roce v srpnu naše řady navždy opustila paní
Štěpánka Klimánková. Pilkařka byla tělem i
duší, v souboru začínala již ve 14 letech, výborná tanečnice a kamarádka. Do folklorního nebe
odešla v nedožitých 69 letech.
Život běží dál a máme novou členku – paní
Ludmilu Pasičnykovou z Bašky.
Naposled jsem informovala o našem dění
koncem dubna 2014, kdy jsme vystupovali
v Ostravě-Proskovicích. Od té doby jsme se
zúčastnili několika akcí v doprovodu Pustkovy
cimbálové muziky.
V červnu oslavoval Klub seniorů ve Lhotce
20. výročí založení, byli jsme požádáni, abychom
jim udělali kulturní program. Předvedli jsme pásma „Ševecke“ a „Ta naša apatyka“, CM pak ještě
hrála k poslechu. Všichni se výborně bavili. Další akce byl výlet Pilkařů vláčkem Podhoráčkem
z Kozlovic na Hukvaldy. Už ve vláčku jsme to
rozjeli – Rosťa Křístek hrál na harmoniku, ostatní
zpívali. Prohlídka obce byla zajímavá, něco se
koupilo v obchůdkách, oběd v restauracích byl
moc dobrý, i zmrzlina, kterou nám prodali ve
stánku. Pak jsme v Oboře posedali pod nádherné staré stromy a doplnili energii jak z přírody,
tak i vnitřně. Rosťa zahrál, zazpívalo se a všichni
byli spokojeni. Na zpáteční cestě v Oboře jsme
si dali u stánku dobré kafíčko, někteří pivo. Vláčkem jsme odjeli do Kozlovic a autobusem k ve-

čeru do Lhotky a nádherný letní den jsme ukončili Pod Ořechem. Kdo se nezúčastnil, může jen
litovat. Další akcí byl 20. ročník SNS ve srpnu,
kde jsme předvedli pásmo „Dyž zmy byli o dvacet let mladši“. Na Sochovky se připravujeme
nejvíce, počasí vydrželo do večera, návštěvníků
bylo hodně a jídla a pití také. V listopadu v Janovicích v hostinci ONDRÁŠ bylo Posezení u
cimbálu – vystoupili jsme s pásmy „Dyž zmy byli
o 20 let mladši a U nas na krmašu“. Samostatné
vystoupení měla CM. Děkujeme paní místostarostce za pozvání. V neděli 7. 12. se konal Vánoční koncert + trhy ve Frýdeckém zámku, kde
náš soubor byl pozván. Spolu s našimi vnoučaty,
které chodí do Valášku, jsme čtyřikrát předvedli vánoční pásmo. V polední přestávce se naše
děti přeměnily za nádherné andílky a čerty a společně s Mikolášem i jeho doprovodem zpestřily
program na vánoční nadílce. Lhotecký Vánoční
koncert se konal 20. 12. v sále OD. Opět s námi
vystoupily naše děti, atmosféra byla už hodně
vánoční. Začátkem února jsme nabrali sily posezením v restauraci U Fandy, někteří hráli bowling
a ostatní se plácali v bazénu a teď už opět pilně
nacvičujeme nové pásmo.
A nakonec blahopřejeme našim členkám
– Dáši Svobodové, Pavle Matějové a Aničce
Bindáčové k významnému životnímu jubileu,
které jsme s nimi pořádně oslavili. Na naše
akce – fotografie se můžete podívat na www.
obec-lhotka.eu/PILKY/.
Libuše Zlá

Termíny svozu
komunálního odpadu
úterý 12. 5. a 26. 5.
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.
Doposud není uhrazeno 12 psů a 1 pes z roku
2014. Dlužníkům byla zaslána upozorňující SMS.

Z Klubu seniorů při OÚ Lhotka

připomínky a názory. Je třeba brát v úvahu,
že vzhledem k nízkému rozpočtu obce je většina z těchto uvedených akcí vázána z velké
části na získání dotací či finančních příspěvků.
Z tohoto důvodu některé i velmi potřebné plánované body mohou být uskutečněny v delším
časovém horizontu. Dotazník prosím vyplňujte
jednotlivě za osobu, ne za domácnost. Dotazník prosím vložte do přiložené obálky, kterou
můžete odevzdat na OÚ nebo v obchodě „U
Ivánků“ do 15. května. Tyto výsledky budou
pomocným vodítkem pro zpracování finálního
plánu rozvoje obce Lhotka. Čím vice dotazníků
se nám vrátí, tím objektivněji můžeme posoudit
potřeby vás občanů a můžeme rozvoj naší vesnice nasměrovat tam, kde si to přejete.
Zdeněk Kubala, starosta

PILKY Lhotka – z naší činnosti

Jubilea spoluobčanů v měsíci květnu:
Anežka Tomková - 88 let
Marie Šmírová - 86 let
Alenka Rozbrojová - 75 let
Oslavencům přejeme hodně štěstí, elánu a do
dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Místní poplatek za psa

Strategický plán rozvoje obce
Jak už jsem psal v minulém vydání Mikroregionu, zastupitelstvo obce Lhotka zahájilo
práce na „Strategickém plánu rozvoje obce“.
V současné době by měli mít všichni občané
starší 15 let ve svých schránkách dotazníky.
Tímto anonymním dotazníkem, jehož cílem
je získat většinový pohled obyvatel obce na to,
co by se mělo v budoucnu – v blízké době až
v horizontu 10-15 let – uskutečnit. Po rozboru
současného stavu obce vyplynuly jednotlivé
akce, které by bylo vhodné v budoucnu uskutečnit. Pomocí tohoto anonymního dotazníku
se nyní můžete vyjádřit, které z navrhovaných
akcí jsou pro vás více či méně důležité. Pokud
zde nenajdete to, co by podle vás bylo potřebné v obci uskutečnit, můžete vaše připomínky
doplnit do volných polí nebo dále do pole pro

jubilea

13. března se konala členská schůze seniorů, kde předseda p. Karel Závodný informoval o
uskutečněných akcích Klubu seniorů ve Lhotce v
uplynulém roce a přednesl vizi akcí v roce letošním. Pokladní klubu informovala o stavu finančních prostředků na účtu. Schůze byla zakončena
výbornou večeří, kterou připravila majitelka hostince Pod Ořechem paní Kamila Foldýnová.
Na závěr stručné informace bych chtěl pozvat všechny členy i nečleny Klubu důchodců
na smažení vaječiny, které proběhne jako vždy
– na Kuříně – Sportovišti, 25. 5. 2015 (pondělí).
Kromě této tradiční akce ještě chystáme exkurzi do Biocelu Paskov a výlet do včelařského muzea a skanzenu v Chlebovicích. Termín
těchto akcí bude upřesněn a včas zveřejněn.
Předseda Klubu seniorů Karel Závodný

Pozvali nás na kolonádu

Nemusí člověk vytáhnout paty ze Lhotky a
může si užít noblesní lázeňskou atmosféru. Stačí
k tomu 15 výborných muzikantů a díla vynikajících hudebních skladatelů přelomu 19. a 20.
století. V neděli 19. 4. vystoupil v sále Obecního
domu ve Lhotce třináctičlenný komorní soubor
Camerata Janáček z Ostravy a s ním i místní
dvojice muzikantů Liselotte Rokyta a Jan Rokyta.
V programu s názvem „Noblesa lázeňské
kolonády“ zazněla spousta krátkých skladeb,
v nichž se skloubil žánr klasický, lidový a také
kavárenský z přelomu 19. a 20. století. Už při
prvních skladbách stačilo přivřít oči, nechat se

unášet hudbou a posluchač se ocitl mezi korzujícími páry v nedělním odpoledni – lehké úklony,
smekání buřinek, rukulíbám. Aby ještě dobarvilo a vylepšilo atmosféru a vyznění skladeb,
svítilo za okny krásně dubnové sluníčko. Jedna
skladba střídala druhou, a tak měli posluchači
dostatek příležitostí k nadšenému potlesku.
I tentokrát zasvěceným slovem provázel koncert Jan Rokyta. Díky jeho slovům se
posluchači lépe orientovali v přednášených
skladbách, některých velmi svěžích, jiných
melancholických a umocnili si tak svůj zážitek.
V některých případech to ani nebylo potřeba,

když například v podání Cameraty Janáček
pod vedením Pavla Doležala zazněla snad
všem známá 2. Uherská rapsódie nebo ještě
známější Montiho čardáš. Jeho slovo ale přišlo
vhod, když například uváděl směs rumunských
tanců, v nichž se sóly na Panovy flétny blýskla
Liselotte. Je zajímavé, jak snadno nás hudba
dokáže v duchu přenést do jiné doby či jiného
místa, pro něž je ta hudba charakteristická.
Byl to vynikající koncert a všem přítomným
bylo asi jasné, že bez Janka Rokyty by se tak
krásné koncerty ve Lhotce nekonaly. Janku
Rokyto, díky za příjemné nedělní odpoledne.

„Hostinec Pod Ořechem“ v čase
Domek č.p. 76 zakoupil v roce 1870 židovský obchodník Filip Berger. Od roku 1875 měl
zde povoleno vykonávání hostinské koncese
k výčepu piva, vína a jiných lihových nápojů,
podávání jídel a k držení dovolených her.
V dobových materiálech byla tato hospoda

nazývána „kořalečna“. Po smrti Filipa Bergera
provozovala živnost vdova Marie. V roce 1906
vdova a její tři synové hospodu prodali. Tuto hospodu zakoupil Alois Konečný s manželkou Hermínou. V roce 1921 Alois Konečný hospodu přestavěl. Ze stavebního povolení je zřejmé, že se
přistavěl sál a záchody.
1875
Po smrti Aloise Konečného provozuje hostinec
jeho druhá žena Františ-

ka a později syn Josef. Po roce 1948 převzalo
hostinec družstvo Jednota. Během čtyřiceti let
družstvo provedlo jen drobné úpravy a údržbu.
Budova si ponechala původní vzhled. Po roce
1990 se vrátil majetek rodině Konečných, která
hostinec zpočátku pronajímala a v roce 1996
prodala novým majitelům. Tito majitelé provedli
modernizaci uvnitř budovy a úspěšně provozují
hostinec ke spokojenosti místních návštěvníků i
cestujících, kteří se zde zastaví na občerstvení.

1910

2015
noví občánci

Narodil se v dubnu

Michael Žurovec, rodičům Petře Pavlíkové a Michalu Žurovcovi
Šťastným rodičům gratulujeme a malému Michaelovi přejeme hodně zdraví a štěstí,
ať roste k radosti svých rodičů.

–8–

Květen 2015

Malenovice

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vždycky, když na jaře začne kvést šeřík, si vzpomenu na to, že je tady opět výročí konce druhé
světové války. Pokaždé si vybavím dobové fotografie, na kterých lidé vítají vojáky právě těmito
květy. Tento rok nás čeká výročí kulaté. Od osvobození od nacistické armády nás totiž dělí již 70
let. Toto výročí si společně připomeneme 5. května, tedy v den, kdy Rudá armáda darovala svobodu naší obci. Jako obvykle položíme kytici k pomníku a zavzpomínáme na těžké chvíle války.
Kytici položíme i na našem hřbitově na Borové u kostela sv. Ignáce na hrob Josefa Bierského. Tento muž bojoval v druhé světové válce nejprve po boku Francouzů. Poté odplul do Velké
Británie, kde byl přidělen ke 2. praporu československé brigády. Jeho skupina byla v roce 1944
vysazena v Beskydech. Úkolem bylo připravovat, organizovat a provádět partyzánskou činnost
na moravsko-slovenském pomezí. Josefa Bierského vítr při seskoku zanesl mimo určený prostor.
U Bílého Kříže se dostal do přestřelky s německou pohraniční hlídkou, které zastřelil dva psy.
Až po několika dnech se znovu shledal s ostatními členy skupiny, v níž působil jako zásobovací
důstojník. Dne 19. října 1944 byl při akci zákeřně na hoře Smrk zastřelen a oloupen recidivistou
Stanislavem Kotačkou, který se mezi partyzány ukrýval, aby se vyhnul trestu za loupeže. Tělo
partyzána bylo zakopáno na místě smrti, po válce byly ostatky exhumovány a pohřbeny s vojenskými poctami za účasti jeho spolubojovníků do rodinného hrobu na hřbitově v Borové.
A proč vlastně o tom zde píšu? Protože jsem přesvědčen, že bychom na naši nepříliš vzdálenou historii neměli zapomínat. Druhá světová válka byla tragédií pro celé lidstvo. Pokud zapomeneme, může se stát, že se historie bude opakovat. A to by si nikdo z nás určitě nepřál. Přijďte tedy
v úterý 5. května zavzpomínat s námi. Není to jen prázdné gesto, je to dík všem, kteří položili své
životy za to, abychom my dnes mohli v míru a svobodě žít.
Milí spoluobčané, těším se na shledanou s vámi a přeji vám krásné květnové dny.
Vladimír Malarz, starosta

Závodníci zdolali Lysou horu chůzí i během

Po dvouleté přestávce se letos konal již 6.
ročník Rychlostního výstupu dvojic na Lysou
horu. Na start se u Obecního domu postavilo
patnáct dvojic ve čtyřech kategoriích. Jejich
cílem bylo v co nejkratším čase zdolat vrchol
Lysé hory a při tom projít přes tři kontrolní stanoviště zpět na Obecní dům.
První kontrola je čekala na Hradové, druhá
na vrcholu Lysé hory a třetím kontrolním stanovištěm byla Hospoda u Veličků. Trasu nejrychleji zdolala dvojice Martin Ramík a Jiří Zeman,
a to ve skvělém čase 1,43 hod. O čtyři minuty
později do cíle dorazili Radek Fuciman a Ivo
Pleva. 1,53 hod. je čas třetí dvojice Michala
Šikýře a Mirka Šikýře. V kategorii smíšených
družstev první do cíle dorazili s časem 1,59
hod. Tomáš a Sylva Ramíkovi, druhé místo patří Evě Novákové a Stanislavu Zemanovi s časem 2.02 hod. a třetí místo obsadili Martin a Andrea Hanskutovi s časem 2.22 hod. V ženské
kategorii se na start postavila jen jedna dvojice
– Radmila Doležalová a Barbora Doležalová.
Ty trasu zvládly za 4,34 hod. Kategorie mužů
v součtu nad 90 let se na prvním místě umístili Rudolf Pyško a Alois Ramík s časem 2,34
hod., druhé místo a čas 2,42 hod. patří Daliboru

Přijďte na akce
Rosničky
17. 5. Den matek.
22. 5. Ples pro víly
a pro skřítky.
31. 5. Dětský den.
2. 6. Slavnostní akademie kroužků
našeho centra.
Denní letní tábory v Malenovicích
Pokud chcete přihlásit své děti na letní tábor,
neváhejte. Míst totiž pomalu ale jistě ubývá.
Vybrat si můžete z této nabídky:
13.–18. 7. Detektivní škola – cena 1.800 Kč.
20.–24. 7. Výlety za poznáním
– cena 1.800 Kč nebo 350 Kč/den.
10.–14. 8. Výlety za poznáním
– cena 1.800 Kč nebo 350 Kč/den.
17.–21. 8. English camp – cena 2.000 Kč.
24.–28. 8. Tvoření – cena 1.300 Kč.
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!!!

Pindurovi a Michalu Pyszkovi. Třetí příčku vybojovali Miroslav Pytel a Jaroslav Okoun a do
cíle dorazili v čase 3,07 hod.
Všichni soutěžící podali skvělé výkony. Nejdůležitější je, že se v pořádku vrátili zpět do
cíle! Děkujeme všem zúčastněným a Beskydské likérce, která akci sponzorovala. Těšíme se
na další ročník.
Hasiči Malenovice

krátce z obce
Hasiči zvou na kopec
Sbor dobrovolných hasičů v Malenovicích
zve širokou veřejnost na 11. ročník soutěže
Borovský kopec. Zároveň se bude konat i první
kolo 13. ročníku Moravskoslezské ligy. Vše propukne v sobotu 23. května na hřišti pod obecním
úřadem. Prezentace účastníků začíná ve 12 hodin. První družstvo vystartuje o hodinu později,
tedy ve 13 hodin. Pořadatelé zvou srdečně
všechny návštěvníky. Občerstvení je zajištěno.
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.
Třiďte biologický odpad
Hned tři kontejnery na biologicky rozložitelný odpad budou rozmístěny v naší obci,
a to na stanovištích pod obecním úřadem,
v centru obce u potoka a u parkoviště Konečná. A co do nich můžete vkládat? Trávu,
seno, listí, jehličí, zbytky a odřezky ovoce (ne
jižního!!!!) a zeleniny, piliny. Do těchto kontejnerů naopak nevkládejte větve z ořezů
stromů a keřů, odpady živočišného původu,
tekuté nebo kašovité odpady, objemné a stavební odpady, sklo, plasty, kov a podobně.
Seniorům proplatíme jízdné
O možnosti proplacení jízdného pro děti,
studenty a seniory jste se již jistě dočetli. Připomínáme jen, že důchodcům bude obec proplácet i jednotlivé jízdenky. Jde o autobusovou linku Malenovice – Frýdlant nad Ostravicí.
Prosíme tedy seniory, kteří si chtějí nechat
proplatit jízdenky, aby se dostavili vždy jednou
měsíčně na úřad a přinesli s sebou i jízdenky.

Malenovice opět pomůžou turistům dostavět chatu
Nová chata Petra Bezruče na Lysé hoře je
před dokončením. Klub českých turistů, který ji
tam staví, se ale potýká s nedostatkem financí.
Naše obec jim proto i tento rok věnuje částku
100 tisíc korun.
„Chci připomenout, že katastr naší obce zasahuje i na Lysou horu a já navíc cítím morální
povinnost turistům pomoci,“ podotkl starosta Malenovic Vladimír Malarz. Jak řekl, výstavbu této
chaty vnímá jako investici do obnovy historické
památky. „Chata Petra Bezruče na Lysé hoře již
stála. A my budeme mít dobrý pocit z toho, že tam
bude s naší pomocí, byť i malou, opět stát,“ dodal.
Turistům při výstavbě chaty zkomplikovala situaci letošní zima. Sníh se na vrcholu hory držel
dlouho. Až teď, zkraje května, se na stavbu vrátili
dělníci. „Chata je sice téměř hotová, ještě nám
ale chybí spousta věcí, jako je terénní úprava či
terasa. Předpokládaný termín je tedy až koncem
prázdnin,“ uvedl Jiří Stejskalík z Klubu českých
turistů. Jak řekl, každá koruna, kterou někdo po-

šle, je pro ně obrovskou vzpruhou. „Znamená to,
že v tom nejsme sami, že nás lidé podporují, a to
je pro nás nesmírně důležité. Děkujeme Malenovicím, které, byť jsou malé, pomohly obrovským
způsobem,“ poděkoval Stejskalík.
Obnovená chata bude vlastně replikou vyhořelé Bezručovy chaty, avšak interiér bude vybaven moderním, ekologickým zdrojem vytápění, s
rekuperací, s použitím solárního a fotovoltaického zařízení, s důrazem na úspory energie a tepla, s moderním řešením odpadních vod a vodním
hospodářstvím. Bude řešena jako nízkoenergetický, technologicky moderní dům. Měla by zde
být trvalá výstava karpatské flory a fauny, pro
environmentální výchovu dětí a mládeže. Bude
zde projekce filmů o ochraně přírody a historii
beskydské oblasti. V chatě bude rovněž instalován dalekohled pro pozorování oblohy i krajiny.
Východní štítová zeď nové chaty bude využívána
jako lezecká stěna. V nové chatě má být na 12
až 14 ubytovacích lůžek, plus byt pro chataře.

V pátek 22.5. od 16 hodin
Přijďte na jarní setkání víl a skřítků. Vyčistíme
studánku, čeká vás pletení věnečků,
poznávání jarních rostlinek, vílí rej, hry a
soutěže. Těšíme se na všechny víly a skřítky.

Ivančena byla v obležení stovek skautů

František Václav Lobkowicz považuje každoroční výstup na Ivančenu za svou morální povinnost. Také letos sloužil u mohyly mši svatou.
Ke kamenné mohyle Ivančeně dorazily
v sobotu 25. dubna davy lidí. Podle odhadů
přišlo na 2000 skautů a skautek i dalších lidí.
Připomněli si společně osud popravených
skautů, kteří se zapojili do protinacistického
odboje. Jako každý rok donesli k mohyle kameny, aby tak uctili památku popravených hrdinů. K mohyle dorazil i I. biskup ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz, který
tam pod širým nebem sloužil mši.
„Na Ivančenu chodím každý rok. Vlastně si
ani nevzpomínám, že bych nějaký rok vynechal,“ usmál se biskup. Jak řekl, tato setkání
jsou pro něj nesmírně osvěžující. „Moc rád si
zde povídám s mladými lidmi. Jsem rád, že jich
tady na Ivančenu chodí tolik, a vlastně mám
pocit, že je jich rok od roku více. A to je moc
dobře. Dokazuje to totiž, že jim není lhostejná
naše historie,“ pokračoval Lobkowicz. Zavzpomínal, že k mohyle chodíval i za dob hluboké
totality. Na otázku, zda tehdy býval za každým

smrkem jeden tajný policista, se smíchem odpověděl: „Takové poznatky jsem tehdy neměl,
ale vím z vyprávění, že to tak mnohdy tady
bylo. O těch tajných jsem ale věděl moc dobře v kostele. Dokonce si pamatuju, kde přesně stávali.“ František Václav Lobkowicz je, jak
sám prohlašuje, ústřední duchovní rádce českého skautingu. Na Ivančenu tak sám chodí
oděn jako skaut, navíc se pyšní řádem Stříbrného vlka, což je nejvyšší skautské ocenění.
V sobotu na Ivančeně si lidé po mši vyslechli i pár slov o historii mohyly. Tiše a
s úctou zavzpomínali na pět skautů z 1. oddílu Ostrava, kteří byli před 70 lety popraveni
za účast ve Slezském skautském odboji. Stalo se tak na sklonku druhé světové války na
židovském hřbitově v polském Těšíně. Těla
pěti skautů a dalších zavražděných skončila
v hromadných hrobech. O rok později, v říjnu 1946, vystoupali jejich přátelé na vrchol
Ivančeny a stloukli na něm jednoduchý kříž,

postavili ho mezi první kameny a položili tak
základ mohyly, která dnes zabírá asi 40 metrů čtverečních.
Za dobu existence vznikl památník složený z kamenů různých velikostí, tvarů a barev,
které pocházejí z nejrůznějších koutů světa.
„I přes snahu komunistického režimu pochody
k mohyle zakázat se tuto tradici nikdy přerušit
nepovedlo a Ivančena se stala významným
symbolem odboje proti nesvobodě,“ připomněla tisková mluvčí Junáka Jitka Taussiková.

jubilea
V měsíci dubnu oslaví jubileum:
pan Rudolf Zlý – 70 let
Oslavenci přejeme všechno nejlepší, mnoho
štěstí, životního elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví, klid
a rodinnou pohodu.
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Metylovice
krátce z obce
Uctíme památku padlých ve válce
Už 70 let nás dělí od konce druhé světové války. Od dní, kdy se naše země dočkala
osvobození od nadvlády německých okupantů.
Významný milník celosvětových dějin si v naší
obci připomeneme v pondělí 4. května v 17 hodin u památníku obětí 1. a 2. světové války u
kostela v Metylovicích.
Svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Pátek 5. a sobota 6. června v areálu bývalého
horního kravína v Metylovicích, a to vždy v pátek

od 14 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů v měsíci květnu 2015 je ve
středu 13. a 27. 5.
Zápis do MŠ se blíží
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. Podle
potřeby mohou být přijaty i děti ve věku 2,5 let.

Hasiči překonávali v soutěži sami sebe
Hasiči i hasičky si v polovině dubna v Metylovicích sáhli až na dno svých sil. Konala se
tam soutěž TFA Metylovice 2015. Vše probíhalo na tamním fotbalovém hřišti.
Účastníci si postupně prošli náročnými disciplínami: tahání pneumatiky, podlézání zábradlí,
motání hadice, překonávání dvoumetrových bariér (pouze muži), údery desetikilovým kladivem

v hammerboxu, přeskakování pneumatik, překlápění pneumatiky, zapojení koncovek na rozdělovač, běh do cíle a na závěr opět tahání pneumatiky. „Počasí nám nadmíru přálo, na startu se
objevilo 94 závodníků ve třech kategoriích. Vítězi
se stali Jan Haderka a Josef Palát (nad 35 let), v
ženské kategorii si odnesla vavříny domácí Adéla Štandlová,“ zhodnotil pořadatel Michal Bílek.

Křižovatka na Vrchovině bude bezpečnější
Už v dohledné době by měla začít rekonstrukce křižovatky na Vrchovině. Obci se totiž
podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infastruktury ve výši 1 877 000 Kč na
řešení bezpečnosti v tomto úseku.
„V současné chvíli tak připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Ideálně
v červnu bychom chtěli začít stavět. Budeme
se snažit práce spustit co nejdříve, aby byla
akce do konce prázdnin zrealizována,“ objasnil starosta Lukáš Halata.

Nová křižovatka bude přehlednější a bezpečnější pro chodce i řidiče. Součástí akce bude i
přeložka tří sloupů elektrického napětí a výstavba
130 metrů chodníků. Z obou stran křižovatky se
rovněž sníží rychlost na 40 km/hod. Na hlavním
tahu vznikne místo pro přecházení chodců. Uprostřed silnice nechá obec vybudovat silniční ostrůvek, který má za cíl zpomalit i usměrnit dopravu
a umožnit chodcům přecházet cestu nadvakrát.
U autobusových zastávek vzniknou zálivy i chodníky. Součástí projektu bude zatrubnění příkopů.

Škola zve na oslavu Dne matek
Děti z naší základní i mateřské školy si spolu se
svými kantory připravily vystoupení ke Dni matek.
Jmenuje se Indiánskou stezkou aneb po stopách
dobyvatelů. Přijďte podpořit naše šikovné školáčky. Vystoupení se bude konat 15. května v kinosále naší sokolovny, a to ve dvou časech – v 9.30
a v 17.00. Je určeno pro rodiče i širokou veřejnost.
A na co všechno se mohou návštěvníci těšit?
„Nejprve vystoupí děti z mateřinky, pak naše
mažoretky, malí kytaristi, houslisti i flétnisti. Následovat bude hlavní představení na téma dobytí

Ameriky a osidlování Divokého západu. Děti si
spolu s učiteli připravily spoustu country písniček a filmových melodií. O hudební doprovod se
postará naše uskupení Ad-Re-Na-LLin. I tentokrát totiž připravili učitelé pro rodiče hudební dárky,“ prozradila ředitelka školy Renata Spustová.
S vystoupením měly děti i pedagogové spoustu práce. Přípravy na něj začaly vlastně už v září
loňského roku. Od února pak všichni pilně nacvičují. Přijďte se tedy podívat na tento program
našich nejmenších. Jste všichni srdečně zváni.

Malé fotbalisty čeká McDonald‘s Cup
Přijďte podpořit naše nejmenší fotbalisty ze
základní školy, kteří budou bojovat o postup do
okresního kola celorepublikového fotbalového
klání McDonald´s Cup. Boje probíhají ve dvou
kategoriích – 1. až 3. třída a 4. až 5. třída. U
nás v Metylovicích se sehraje základní okrskové kolo, a to ve dvou dnech – 6. a 7. května
od devíti hodin na venkovním hřišti. Zatím je

přihlášeno šest týmů v první kategorii a sedm
v kategorii druhé.
McDonald´s Cup je největší fotbalový turnaj pro
žáky základních škol. Letos se koná 18. ročník. Ve
dvou věkových kategoriích nastupuje do turnaje
téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let.
McDonald's Cup se hraje na 3 726 základních
školách České republiky a stále se zapojují další.

Práce s hlínou naše děti baví
Jedním z nejoblíbenějších míst v naší škole
je bezesporu výtvarná dílna. Děti z mateřinky i
základní školy si doslova zamilovaly keramickou dílnu. Není divu, učitel Adam Mráček je zábavným způsobem učí pracovat s keramickou
hlínou a společně tvoří spoustu krásných věcí.
„Vyráběli jsme společně například růžičky ke
Dni matek, různé stojánky na tužky či hrníčky.
Součástí dílny je totiž i hrnčířský kruh. Dokonce jsme vytvořili i hliněný model školy,“ podotkl
Adam Mráček. Sám si udělal keramický kurz,
aby mohl děti naučit vyrábět spoustu zajíma-

vých věcí. „A mám radost, že je to baví. Dokonce tak, že by na keramiku chtěly chodit klidně i
vícekrát do týdne,“ usmívá se učitel.
O další výtvarný rozlet dětí se stará výtvarnice Lucie Nogolová. „Ve výtvarné výchově se
práce změnila. Dělají se spíše dlouhodobější
projekty. Témata se zpracovávají z mnoha
stran. Lucka navíc ve výuce aplikuje artefiletický přístup, což je zachycení dojmů a emocí
a vnitřního světa dětí, vyjádření jejich pohledu
na danou problematiku. Tímto způsobem tvořili
společně například projekty o vodě, o vesmíru
či třeba prostorové objekty z krabic,“ popisovala ředitelka školy Renata Spustová. Byla se třeba podívat na hodinu, kdy děti připravovaly
výrobky na vánoční jarmark. „Malí
výtvarníci měli k dispozici spoustu
netradičních materiálů. Bylo vidět,
s jakým zaujetím tvoří,“ je nadšená ředitelka. Kvituje i to, že Lucie
Nogolová dbá o výtvarný vzhled
celé školy a snaží se ve vestibulu
všechny příchozí pozitivně naladit
výzdobou dle ročního období.
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V muzeu vystavuje metylovský rodák – Karel Lepík
Občanské sdružení Koňské nebe pořádá
v Muzeu Metylovice výstavu akademického
malíře Karla Lepíka – Výběr z díla. Je to poprvé, co významný výtvarník vystavuje takto
samostatně svou tvorbu v rodné obci.
„Vlastně jsem měl svou první výstavu v Metylovicích někdy v patnácti letech. To se ale nepočítá,“ usmál se akademický malíř Karel Lepík
před začátkem vernisáže. Ta se konala v neděli
26. dubna a dorazily na ni desítky návštěvníků.
Akce začala vystoupením houslistek ze Základní umělecké školy Frýdlant, Zdeňka Kulová
a Lenka Liberdová zahrály skladbu pod názvem
Improvizace. Poté se ujal slova kunsthistorik
Karel Bogar. „Setkáváme se zde při poměrně
vzácné příležitosti, kdy nám Karel Lepík, který
se do výstav příliš nehrne, umožní nahlédnout,
byť jen malým průzorem, do svého ateliéru. A
jak už to tak bývá, dotlačilo ho k tomu jedno
významné životní jubileum,“ řekl Karel Bogar.
Narážel tak na fakt, že se Karel Lepík narodil
v roce 1940, tudíž mu letos bude již 75 let.
Karel Bogar pak připomenul, že výtvarník
vystudoval figurální a portrétní malbu u profesora K. Součka a doc. J. Johna na Akademii výtvarných umění v Praze. Studia zakončil ročním
pobytem na Academia Belle arti Pietro Vanucci
v Perugii. Pracoval jako pedagog Lidové školy
umění v Třinci i ve Frýdku-Místku. Od roku 1994
působí coby pedagog na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

Karel Lepík se vrátil domů. V Muzeu Metylovice má svou první samostatnou výstavu.
A jaké obrazy mohou lidé spatřit v metylovském muzeu? Jádro vystaveného souboru
představuje jeho symbolické období. „Jen okrajově zde vidíme doznívající figurální období,
které si pamatujeme z počátků jeho tvorby. Překvapením pro návštěvníky jsou kouzelná zátiší,
zřejmě vybraná z různých období, které kontrastují s Lepíkovou většinovou tvorbou svou
prostotou a lapidárností. Druhým překvapením
pro mne jsou jakési návraty k jeho rané, kraji-

nou inspirované tvorbě, draperiím a strukturám
humanizované krajiny v obrazech Moravská
krajina, Požehnaná země nebo Pramen. Pokud
zde vznikne další etapa jeho tvorby, je to i nám,
divákům, pěkný dárek do budoucna. Přeji Karlovi hodně zdraví, na těle i na duchu, aby mohl
své představy realizovat,“ doplnil Karel Bogar.
Výstavu Karla Lepíka si můžete v Muzeu
Metylovice prohlédnout do 16. srpna každou
sobotu a neděli od 14 do 16 hodin.

Školu sice máme, na dotaci jsme ale nedosáhli

Metylovice sice mají novou a krásnou školu,
bohužel dotaci na ni se obci získat nepodařilo.
A příčina? O ní můžeme jen spekulovat.
Když se obec rozhodla postavit novou základní školu, měla k tomu vážné důvody. Stará
budova byla natolik poškozená, že její celkové
uzavření hrozilo každým dnem. „Začali jsme
tedy stavět, ovšem s tím, že si sami za pomoci
úvěru zajistíme i financování. Minulý rok jsme
ale dostali informaci, že bude vypsán nový
dotační titul Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky,“ začal popisovat starosta Lukáš Halata. Výzva byla vypsána v červenci. Starosta tedy volal na ministerstvo, zda se
dotační titul vztahuje i na projekty, které jsou
před kolaudací. „Bylo mi řečeno, že na rozestavěné stavby ne. Pak se ale situace změnila a
z ministerstva přišla odpověď, že dotaci získat
můžeme, ale jen na vnitřní vybavení. V srpnu
pak došlo ke změně třetí, a to, že žádat můžeme o dotaci na celkovou stavbu školy,“ pokračoval starosta.

Obec tak podala na ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy žádost o dotaci. „Termín byl šibeniční, přesto se nám podařilo na
ministerstvo dodat všechny potřebné doklady
a náležitosti. Vše vypadalo dobře, objevili jsme
se na webu ministerstva v tabulce schválených
projektů. Chtěli po nás i číslo obecního účtu na
zaslání financí a kopie uhrazených faktur, aby
mohli podat Žádost o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu. Toto jsme odeslali
přes datovou schránku 10. 12. 2014. Den nato
nás překvapil další dopis z ministerstva,“ řekl
Lukáš Halata. Stálo v něm, že úředníci na ministerstvu opět pečlivě prostudovali naše podklady a rozhodli se žádosti nevyhovět. A důvod?
Metylovice prý nesplňují podmínky dotačního
titulu. Obec tedy poslala na ministerstvo další
dopis s žádostí o vysvětlení. Bez odpovědi. „To
bylo před Vánoci. Sepsali jsme tedy další dopis,
tentokrát s právníkem, a nazvali jsme ho pokus
o smír. Na ten nám už odpověď přišla, bohužel
opět vyzněla v tom smyslu, že na dotaci nemáme nárok. Proč to ale neposoudila komise

už na začátku jednání?“ ptá se nyní starosta.
Stanovisko ministerstva považuje za absurdní.
Vždyť stavbou školy a školky vzniklo místo pro
dalších dvacet dětí předškolního věku. Ve staré budově sice byla kapacita 90 míst, ale kvůli
špatné statice se mohlo užívat pouze 60, a to
nemluvě o hygienických podmínkách, chybějící šatně, neodpovídající elektroinstalaci atd.
V nové základní škole najde místo na 120 dětí.
„Jsem tedy naprosto přesvědčen, že podmínky
jsme splnili v plné výši, což v našich materiálech bylo uvedeno více než jasně,“ povzdechl
si Lukáš Halata.
Na chod školy nebude mít samozřejmě
neudělení dotace žádný vliv. Metylovice mají
moderní zařízení, které se ovšem bude muset
splácet pomocí úvěru. „Je to celé dost podivné.
Na jednu stranu už po nás chtěli číslo účtu a
pak najednou obrátili o sto osmdesát stupňů, že
projekt neodpovídá zadaným podmínkám. Jsme
z toho dost rozladěni a vše to nahrává různým
spekulativním myšlenkám, proč asi zrovna naše
škola podpořena nebude,“ dodal hořce starosta.

Lidem ujížděl autobus, náprava je už zjednaná
Lidé, kteří cestují z naší obce autobusem do
práce či do školy, naráželi na poměrně absurdní problém. Když jeli ráno spojem kupříkladu
z Metylovic Mužný v 6.26, dorazil autobus do
Palkovic u Tomisů v 6.28, tedy dvě minuty po
odjezdu přípoje do Frýdku-Místku a dále pak do
Ostravy. Tento autobus se tak dal stihnout jen v
případě, že řidič zvládl svou trasu z Metylovice
o několik minut dřív, na což se dalo spoléhat jen
stěží. Na obec se proto obrátilo několik nespokojených cestujících s prosbou o pomoc. Jedna
z nich například napsala: „Začátkem února jsem

nastoupila do nového zaměstnání ve Frýdku na
ulici Lískovecké a nerada bych byla propuštěna
ve zkušební době pro hrubé porušení pracovní
kázně jen proto, že nejsem schopna dorazit do
práce včas. Prosím tedy o posunutí odjezdu autobusu z Frýdlantu tak, abychom všichni, kdo
dojíždíme za prací do Frýdku-Místku nebo Ostravy, stihli autobus v Palkovicích u Tomisů v
6.26.“ Doplnila, že i čekání v zimě na další spoj
bylo opravdu hodně nepříjemné.
Vedení obce začalo ihned o změně jízdního
řádu jednat. „Takže se nám podařilo prosadit

změnu. Od 14. 6. 2015 bude spoji z Metylovic
zkrácena jízdní doba o 2 minuty, tedy příjezd
do Palkovic k Tomisům bude nově v 6.26 a
přípoj do Frýdku-Místku (spoj 380/6 Horní
Bečva – Ostrava) bude opožděn o dvě minuty. Odjezd z autobusové zastávky U Tomisů
tedy bude v 6.28, takže občané Metylovic by
měli v pohodě přestoupit a stíhat tak nástup
do zaměstnání či školy na sedmou hodinu
ranní. Navíc bude mít řidič Ostravy poznámku,
že musí vyčkat příjezdu od Metylovic,“ uvedl
starosta Lukáš Halata.

Den Země přilákal do školy desítky nadšených dětí
Spousta zábavných úkolů, jízda na koni i
drobné odměny – to vše přilákalo desítky dětí
v sobotu 25. dubna do naší metylovské školy.
Konala se tam akce na počest Dne Země.
„Už ji pořádáme počtvrté, a tak si troufám
říct, že se z ní stala pomalu tradice,“ usmála
se hlavní organizátorka akce Vladimíra Volná
z Metylovic. Vysvětlila, že cílem je vést děti už
od raného věku k ekologickému smýšlení. „Zábavnou formou jim zde ukazujeme, co se přírodě dělat nesmí. Je to těžké, protože malé děti
nemůžete poučovat. Musíte je umět zabavit a
hrou jim ukázat zdravé návyky. Tak, aby doma
mohly říct rodičům, že se třeba PET lahve do
pece nedávají nebo že do lesa odpady prostě

nepatří,“ vysvětlovala Vladimíra Volná.
Děti Den Země na první pohled bavil. Při
vstupu dostaly kartičky s počtem úkolů. Za každý splněný dostaly razítko a na konec i sladkou odměnu. Jednotlivá stanoviště se týkala
přírody a její ochrany. Děti poznávaly druhy
stromů podle dřeva, bylinky i zvířata. Vyplňovaly zábavný kvíz, z vlny si tvořily ovečky.
Dozvěděly se spoustu zajímavostí o včelách a
výrobě medu. Bavila je i jízda na koních u školy. S velkým zájmem poslouchaly rady a tipy,
jak pomáhat přírodě. Nakonec se shodly v tom,
že se jim sobotní škola v téhle podobě moc líbí.
Oslavy Dne Země podporuje ředitelka školy
Renata Spustová. „Paní Volná s rodiči chystá

tuto akci sama. Má obrovský nevyčerpatelný zásobník skvělých nápadů, velký elán a vše
dělá s rodiči dětí ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv odměnu. Za to jí patří velký
dík,“ řekla.

Stáže ve firmách nabízejí šanci studentům i nezaměstnaným

Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu
práce, získat nové kontakty či rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže
pro mladé zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve
firmách – vzdělávání praxí 2, které zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících
na českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou po
ukončení propláceny předem stanovené náklady!
Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru
dva až čtyři měsíce, má zaměstnavatel možnost
vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se stážista osvědčí, může s ním firma po
skončení stáže navázat další spolupráci. Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady
zahrnující práci mentora, náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně.
V nabídce stáží naleznete desítky oborů, výběr

je tedy opravdu široký, stážovat lze například
pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo kadeřnice, ale i
veterinárního lékaře či soustružníka kovů.
Studentům posledních a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2, kde si
zájemci vybírají stáže dle zaměření svého studia.
Za každou odstážovanou hodinu získává stážista
finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje individuální konzultaci s odborným lektorem,
který prakticky poradí v oblasti kariérního rozvoje.
Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech
projektu naleznete na www.stazepromlade.cz.
Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen
pro nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo
po rodičovské dovolené, ale také například pro
osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a

osoby starší 40 let. Stáž je dalším vzděláváním,
stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně
účastí v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je v průběhu
stáže propláceno stravné, cestovné, případně
ubytování v místě stáže. Podrobné informace o
fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží naleznete na www.stazevefirmach.cz.
V rámci Moravskoslezského kraje můžete
navštívit regionálního konzultanta projektu Mgr.
Víta Svozila na adrese Jílová 1355/4 Ostrava,
kde se můžete informovat o možnosti podpořit
či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho ze stážových projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond dalšího
vzdělávání, příspěvková organizace ministerstva práce a sociálních věcí.
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Čeladná + Kunčice p. O.

Krajina v údolí Ondřejníku potřebuje vyčistit

Všeobecně se odhaduje, že v Česku třídí
odpad asi sedmdesát procent lidí. Současně
je hodně těch, kteří se účastní dobrovolnických
úklidových akcí, avšak naše země je bohužel
doslova zamořena tisícovkami divokých skládek menšího či většího rozsahu. Například pracovníci Lesů České republiky zaznamenali v
uplynulých letech přes dva tisíce černých skládek, jejichž plocha by zabrala asi 35 hektarů.
Dalšími „zamořenými“ místy jsou břehy našich řek a potoků, dále pak okolí různých cest a
turistických tras. Okrašlovací spolek Rozhledna se sídlem v Čeladné již několik let organizuje jarní a podzimní úklidové brigády. Loni se
například zaměřili na břehy řeky Čeladenky a
během brigády dvakrát uložili naplněné pytle
do nejbližších kontejnerů. Na snímku vidíte
členy spolku s „úlovky“ z jednoho úseku řeky
poblíž centra obce. Bohužel nejvíc odpadků
nacházeli brigádníci těsně za ploty pečlivě udržovaných zahrad.
Letošní jarní brigáda se konala 11. dubna.
Uklízeli jsme okolí golfového hřiště a údolí potoka Frýdlantská Ondřejnice. Pod nánosy listí a

hlíny jsme nacházeli staré skládky, pravděpodobně hříchy z let hodně minulých. Nouze ovšem nebyla o nálezy z doby zcela nedávné. Poblíž malého rybníčku, který potok vytváří, jsme
našli dokonce kompletní stan s mnoha taškami
ošacení. Vše pochopitelně shnilé, což může být
i zdrojem nákazy. Doufejme, že se akce „Ukliď-

me Česko“, která se konala o týden později, nestane jen kampaní na jeden den v roce.
P. S. Už teď víme, kam naplánujeme další,
podzimní brigádu, pokud se správci rekreačního
areálu Cyrilka nepodívají do té doby za svůj plot.
Snad nás při sběru odpadků nikdo nezatkne.
Andrea Adamová

poděkování

Mladý šéfkuchař U Sestřiček vymýšlí různé chutě
Martin Lekač (na snímku) je od srpna
minulého roku novým šéfkuchařem restaurace U Sestřiček v areálu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Tehdy byla restaurace otevřena po celkové
rekonstrukci, úplnou změnou prošla také
kuchyně a nabídka jídel. A po několika
měsících od otevření nové restaurace je
zřejmé, že nabídka se do vkusu návštěvníků trefila, hosté se opakovaně vracejí. S
příchodem jara se jídelníček mění znovu a
nás zajímá proč.
Od konce března jste přišli s novým
jídelníčkem, přitom ten původní nabízel
řadu jídel, která si řada hostů oblíbila. Proč
ta změna?
„Změnu jídelníčku je třeba provést aspoň
dvakrát do roka, výběr je pestřejší a můžeme
tak využívat více sezónních jídel. Když hostům
nabízíte stále nové věci, vracejí se, protože
jsou zvědaví a chtějí zkusit vždy něco nového. Například speciální víkendovou nabídku
na duben jsem se snažil vytvořit tak, aby co
nejlépe kopírovala velikonoční svátky, proto
nechybělo jehněčí, králík a další jídla, typická
pro tuto dobu. V květnu nabídneme v různých
podobách chřest a velmi oblíbený (a zdravý)
medvědí česnek.“
Zůstala v nové nabídce i některá z původních jídel?
„Ano, v jídelníčku zůstala tři původní jídla,
jedním z nich je smažený farmářský sýr z farmy pana Menšíka z Kunčic pod Ondřejníkem.
Naši hosté si jej velice oblíbili. Sýr je velice
dobrý a i my ho v jídelníčku používáme v salátech a nově také v těstovinách. Můžu ho využít
i v sezónních jídlech, protože má svoji přirozenou chuť.“
Je známo, že s nabídkou jídel vám od
začátku pomáhá Michal Göth, šéfkuchař
hotelu Miura. Jak taková spolupráce vypadá v praxi?
„Náš první jídelníček sestavoval pan Michal
Göth. Tento nový, se kterým jsme začali od 30.
března, jsem sestavoval sám, pan Göth mi jen

ukázal tu správnou cestu. Spolupráce s ním je
výborná, vždy mi dokáže velice dobře poradit
a já vše potom už dál rozvíjím sám. Každá jeho
rada je pro mě velikým přínosem.“
Kolik je v restaurační kuchyni kuchařů
celkem? Připravujete se na vaření nových
jídel spolu?
V kuchyni jsme dva kuchaři – já a Martin
Karásek – a tři pomocné kuchařky – Vlasta
Běčáková, Pavla Jandová a Karla Štůralová.
Na přípravě nových jídel pracujeme vždy společně.“
Vymýšlíte sám nějaké zcela nové recepty?
„Inspiruji se v kuchařkách, kterých mám
hodně doma, také na internetu najdete vše.
Pochopitelně vymýšlím i svoje recepty.“
Je nějaké jídlo, které připravujete obzvlášť rád?
„Rád kombinuji a vymýšlím různé chutě,
například šípkovou omáčku s perníkovým
knedlíkem, kančí karbanátek, anebo vepřovou
panenku se švestkovým čatní a s mandlovými

kroketami.“
Co z nové nabídky byste doporučil hostům?
„Nejlépe ať vyzkoušejí postupně všechno
a sami si najdou, co jim bude nejvíc chutnat.“
Máte nějakou oblíbenou kuchyni nebo
jídlo?
„Moje nejoblíbenější kuchyně je česká a
francouzská. Z jídel si nevybírám a mám rád
asi vše, co je dobře uvařeno.“
A co Vaše rodina? Vaříte doma?
„Moje rodina je pro mě vším, co mám. Jsme
všichni spolu šťastní, doma vařím pro svou
snoubenku a 14měsíčního syna Tadeáška.“
Šéfkuchař Martin Lekač se určitě nebude
zlobit, když na závěr prozradíme jeho věk. Ve
svých 24 letech má totiž značnou část kuchařské dráhy před sebou. Tvořivost, nápady a poctivý přístup ke kuchařskému řemeslu mu ale
zjevně nechybí. Můžeme se tedy už teď těšit
na to, s čím přijde jeho tým příště.
Za rozhovor poděkovala
Andrea Adamová

MS ODS Čeladná a MS ODS Frýdlant n. O. děkuje všem členům a dobrovolníkům, kteří se
zúčastnili v sobotu 18. dubna sběru odpadu na březích Čeladnice. Zároveň děkujeme p. Vavřinci
Pečinkovi za zajištění občerstvení, pracovních pomůcek, pytlů na odpad a zorganizování odvozu
sesbíraného odpadu.
Za MS ODS Čeladná Jarmila Jancová

Zeštíhlující inovace právě včas
Také se vám s příchodem jara zdá pohled
do zrcadla příliš „konkrétní“? Je docela přirozené, že právě po zimě si začínáme svého vzhledu více všímat, jako bychom s odložením kabátů znovu začínali. I proto čekají kosmetické
firmy s nabídkou novinek právě na jaro. Institut
Esthederm nově vyvinul zeštíhlující kosmetické
ošetření těla, které si mohou především ženy
právě v těchto dnech dopřát v Apartmánovém
domě Lara.
Morpho Cellular Care je komplexní řada pro
ochranu a obnovu mládí pokožky těla. Letošní
novinkou je koncentrát Morpho Control se třemi zeštíhlujícími účinky: kontryhel a oliva komplex podporuje energetický výdej a zabraňuje
ukládání tuků, kofein napomáhá rychlému spalování tuků a karnitin zlepšuje kvalitu pokožky.
Ošetření aplikují speciálně vyškolené masérky

a jeho účinek je podobný, jako při zeštíhlujícím cvičení - v ošetřených tkáních se zvyšuje
produkce energie, která vzniká spalováním
přirozených tukových rezerv. Tím se napomáhá buňkám ke správnému fungování, zlepšuje se kvalita pokožky a zabraňuje se dalšímu
ukládání tuků. Během profesionálního kosmetického ošetření se uvolněný tuk intenzivně
spaluje, dalšího zesílení účinků lze dosáhnout
v kombinaci s fyzickou aktivitou. A výsledky?
Jsou trvalé, protože Esthederm v podstatě
převychovává metabolismus těla k efektivnímu
hospodaření s tuky jako zdroji energie. Speciální ošeření pokožky se doporučuje absolvovat
jednou týdně a opakovat celkem čtyřikrát.
(aa)
Objednávky: Apartmánový dům Lara, BRC Čeladná, tel.: 552 533 111; www.larawellness.cz

Kunčice pod Ondřejníkem

Sbor dobrovolných hasičů Kunčice pod Ondřejníkem
zve na devátý ročník noční soutěže

O KUNČICKÝ POHÁR

MARTIN LEKAČ: „Rád kombinuji a vymýšlím různé chutě.“

Kunčice pod Ondřejníkem

Místo: areál ZŠ v Kunčicích pod Ondřejníkem
Datum: pátek 8. května
Začátek soutěže: 20.30 hodin
Srdečně zveme všechny příznivce hasičů a hasičského sportu.
Bude vás čekat souboj vrcholných týmů
nejen z Moravskoslezského kraje.
Během soutěže se bude o akustickou podporu starat DJ!
Občerstvení…čepované pivo, grilovaná kýta, placky a mnoho jiného.

Pozvánka: FOLKOVÁNÍ POD ONDŘEJNÍKEM
V sobotu dne 16. května se uskuteční v Kunčicích pod Ondřejníkem,
v sále rekreačního střediska H – Resort (www.hresort.cz), již 7. ročník
soutěžního festivalu Folkování pod Ondřejníkem.
Soutěžícími jsou:
Dominika – Ostrava, Wind – Havířov,
Bluegrass Comeback – Opava, H – Quartet – Třebíč,
Naopak – Dobříš
Jako host vystoupí domácí hudební skupina GALERIE (www.skupina-galerie.websnadno.cz) ve složení: Monika a Mirek Magnuskovi, Míša
Michnová a Libor Bauer z Frenštátu p. R. a Daniel Ptašek z Havířova.
Hlavním hostem, dva hudebníci a PETR BENDE.
Pořádá: členové hud. skupiny GALERIE
Hlavní sponzor: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Začátek v 16 hodin. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zveme.



=DĀiWHNYVRERWXNYĒWQDYY.XQĀLFtFKS2VWĢ+5HVRUW
6RXWĒætFt'RPLQLND2VWUDYD%OXHJUDVV&RPHEDFN2SDYD+4XDUWHW7ĢHEtĀ:LQG+DYtĢRY
1DRSDN'REĢtä6DPRVWDWQpY\VWRXSHQt*DOHULH.XQĀLFHS2

+ODYQtKRVWYHĀHUD3HWU%HQGH

– 11 –

Ostravice + Pstruží

KOS informuje o činnosti

Obec Ostravice nabízí služby občanům –
ROZVOZ OBĚDŮ

Po úvaze, že nejen zábava je součástí naší klubové činnosti, se naši členové rozhodli uskutečnit návštěvu
památníku ostravsko-opavské operace v Hrabyni. Po zajímavém výkladu průvodkyně si mohli účastníci dle vlastního uvážení v klidu prohlédnout celou expozici, ve které se objevily nové zajímavé materiály o osvobození celé
naší republiky, a tímto nově nese název Památník druhé světové války. Po prohlídce se všichni zastavili v přilehlé
restauraci na oběd a občerstvení a spokojeni jsme se vraceli domů.
Druhou akcí měsíce byl tradiční turnaj v bowlingu ve Starých Hamrech. Na začátek května jsme připravili
posezení v Beskydském pivovárku v Ostravici a hlavním programem měsíce května bude dne 19. 5. návštěva
automobilky v Nošovicích. Podrobnosti budou uveřejněny na obvyklých místech. Klubové akce jsou po domluvě otevřeny široké veřejnosti.
JN
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Obec Ostravice zajišťuje dovoz obědů občanům obce v pracovní dny.
Obědy jsou donášeny až ke dveřím bytu a právě toto může být velkou
pomocí. Aktuální jídelní lístek je zveřejněn na stránkách obce
www.obec-ostravice.cz v sekci „Ke stažení“ – „Rozvoz obědů“.
Zájemci se mohou dohodnout přímo na obci nebo na
tel. č. 558 412 553 nebo 731 306 395.


Zájezd na FLÓRU Olomouc se vydařil

V pátek 24. dubna jsme v hojné účasti v ranních hodinách odjeli na tradiční zájezd FLÓRA
Olomouc. Po vstupu na výstaviště nás okouzlily
osázené záhony kvetoucími tulipány, narcisy a
jinými květinami. Ve stáncích byla k zakoupení
spousta
 sazenic květin, stromů, keřů, zeleniny,
různých zahradnických potřeb a v pavilonech

byly k vidění nádherné ukázky vazeb z živých
i sušených květin. Sluníčko nám svítilo, a tak
jsme se dali do nákupu. I na zakousnutí si bylo
z čeho vybrat. V odpoledních hodinách jsme
se s prázdnými peněženkami a unaveni vraceli
domů. Všichni účastníci byli velmi spokojeni a
už se těší na příští rok.
Obec Ostravice

Oznámení zahájení opakovaného veřejného projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Ostravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Ostravice na životní prostředí
V souladu s ust. § 52 odst. (1) stavebního zákona bude upravený návrh Územního plánu
Ostravice a Vyhodnocení vlivů územního plánu Ostravice na životní prostředí vystaven
k veřejnému nahlédnutí:
na Obecním úřadě Ostravice, v kanceláři evidence pozemků, budova č. p. 603 (pošta) – denně, v pondělí a středu od 8 do 11 hodin a od 12 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do
14 hodin po telefonické domluvě na tel. č. 558 412 553.
na Městském úřadě Frýdlant nad Ostravicí, na odboru regionálního rozvoje a stavebním
úřadě, Náměstí č. p. 9, v kanceláři č. 50 – denně, v pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v úterý
a čtvrtek od 8 do 14 hodin, v pátek od 8 do 13 hodin (nejlépe po telefonické domluvě),
V uvedeném období bude upravený návrh Územního plánu Ostravice a Vyhodnocení vlivů
územního plánu Ostravice na životní prostředí je zveřejněn k nahlédnutí i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webové adrese www.obec-ostravice.cz
Veřejné projednání upraveného návrhu Územního plánu Ostravice v rozsahu provedených
úprav s výkladem projektanta se uskuteční
ve středu 27. května 2015 v 15 hodin v sále hotelu Freud, Ostravice č. p. 190

Pstruží

Velikonoční pinec-Pstruží Closed

Na Bílou sobotu se pomalu stává tradicí Velikonoční pinec, pstružovský turnaj pro nikdy
registrované nadšence pro celuloidový míček.
Díky místnímu oddílu SKST Slavoj Pstruží, který nám dal k dispozici hrací stoly, jsme siužili
sobotního odpoledne dosyta.
Jelikož oproti minulým ročníkům přibylo více
hrajících děvčat a dětí, rozjely se to odpoledne

hned tři turnaje najednou. V kategorii Miláčci vyhrál Šimon Bartek před Honzou Vondroušem a
Honzou Šrubařem, v kategorii Kopretinky Hana
Janků před Janou Kurkovou a Petrou Šigutovou
a v kategorii Šviháci Ján Kundračík před Radimem Kneblem a Mirkem Menšíkem. Díky patří
všem zúčastněným i povzbuzujícím, stejně tak
sponzorům cen, obci Pstruží a TJ Sokol Pstruží.

OBEC OSTRAVICE
zve občany na slavnostní pokládání věnců.
Připomeneme si 70. výročí ukončení 2. světové války.
Pietní akt proběhne za účasti žáků Základní školy v Ostravici.
Místo konání: Pomník padlých v Ostravici
Doba konání: středa 7. května v 11 hodin.

Pstruží

Historie základní tělesné výchovy – II. část

Český tělovýchovný svaz Sokol udělil družstvu starších žákyň Sokola Pstruží v kat. 13-14 let
ve složení Kotková Vítězslava, Bialková Lenka a
Bialková Dana „Diplom“ za 1. místo v letní soutěži
sdruženého závodu okresu Frýdek-Místek.
Spartakiády se zúčastnili v roce 1975 Marie Fukalová, Bialková Anna, Macurová Libuše, Šigutová
Marie, Olšovská Vlasta, Huser Zdeněk, Dias Milan.
Nácvik na spartakiádu v roce 1980. Nacvičovalo se v zasedací síni OU. Cvičili Soňa
Závodná, Drahomíra Štefková, Alena Filipcová-Běčáková, Alena Kotková, Lenka Bialková,
Marta Kneblová, Marcela Milatová.
1980-1990
Po náročném období cestování do tělocvičen
okolních obcí a díky tomu, že cvičenci a ostatní
sportovci ze Pstruží byli známi svými výsledky
v rámci okrsku Frýdlant n. O. a okresu Frýdek-Místek, byl ze strany TJ Sokol Pstruží vyvíjen nátlak
na MěNV Frýdlant n. O., do jehož katastru Pstruží
v tomto období spadalo, s požadavkem postavit
novou tělocvičnu. Dalším důležitým aspektem,
který přispěl k rozhodnutí o výstavbě tělocvičny,
byl soudní spor o nedodržení smluvních podmínek při výpovědi z tělocvičny ve škole, o kterém
rozhodl krajský soud ve prospěch TJ Sokol Pstruží. Tento soudní spor urychlil rozhodování MěNV
Frýdlant n. O. o výstavbě nové tělocvičny u školy
ve Pstruží. Dále k tomuto rozhodnutí napomohl
také tehdejší předseda MěNV. Frýdlant ing. Ludvík Spiel, který již v této době bydlel ve Pstruží.
Výstavba tělocvičny v akci „Z“ nebyla pro TJ Sokol
Pstruží lehkou záležitostí. Byla podmíněna zajiš-

těním dobrovolných pracovníků s velkým počtem
odpracovaných hodin, které musela TJ zajistit.
To znamenalo, že členové TJ museli obcházet
občany a přesvědčovat je k písemnému závazku
na odpracování 50 hodin zdarma na výstavbě tělocvičny. Až byl zajištěn dostatečný počet hodin,
byla výstavba schválena s tím, že materiál zajistí
a dodá MěNV Frýdlant n. O.
Samotná výstavba byla zahájena v roce
1982 a jejím vedoucí byl pověřen ing. Jan
Opravil. Pro výstavbu byla utvořena stavební
četa z důchodců Mojmír Hrček, Cyril Literák,
František Sidek. Tito pracovníci prováděli dopoledne odborné stavební práce a odpoledne
jim zajišťovali přísun materiálu, přestavbu lešení a jiné pomocné práce brigádníci. Velké
práce jako betonování základu, věnce, omítky
se prováděly o volných sobotách a nedělích.
Stropní armatury byly položeny pomocí jeřábu
z Ostroje Frýdlant n. O. Stropní plechy položil
pokrývač Vojtěch Macura a jejich přichycení
k nosníkům provedl Karel Huser a Bohumil
Bialek. Elektroinstalaci provedli František Běčák, Antonín Běčák a Ladislav Běčák. Montáž
obložení provedla stolárna Pstruží Místního
hospodářství MěNV Frýdant n. O. Sítě do oken
a sloupy na volejbal vyrobil Karel Huser. Výstavba tělocvičny byla dokončena v roce 1984.
Tělocvična od tohoto období poskytuje dostatečný prostor všem sportovcům ve Pstruží
a byla využívána i ke cvičení ZRTV (základní
rekreační tělesné výchovy). Cvičení žáků vedl
Bohuš Bialek a Osvald Wytrzens. Cvičení žen

Den dětí
a smažení vaječiny

Kdy? 29.5.2015 od 16:hodin
Kde? Dětské hřiště
Program:
- soutěže a hrátky pro děti

„RECYKLUJTE S HASIČI!“
VYSLOUŽILÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Haló, haló, Pstružané!
Máte doma nepoužívané, vysloužilé či časem
opotřebené a nefunkční elektrozařízení (pračky,
lednice, sporáky, chlazení, kuchyňské spotřebiče, malé zařízení – fény, rádia, mobily, vrtačky,
PC, TV, monitory a další) a nevíte si s ním rady?
Pokud je tomu tak, doneste toto elektrozařízení (kompletní, tzn. vnější plášť, kabel a vnitřní
komponenty musí být součástí) na sběrné místo
v určené dny, kde vás tohoto „břemene“ zbavíme.
KDE: POŽÁRNÍ ZBROJNICE, Pstruží 93.

KDY: každý ČTVRTEK od 16.00 do 19.00
hod. a každý PÁTEK od 18.00 – 20.00 hod.
Jedná se o celorepublikový projekt pro SDH
(platný do 14. 4. 2016), kterým můžeme pomoci přírodě, a v druhé řadě i sami sobě. Vyčistíme své garáže, půdy a sklepy od „haraburdí“ a
zároveň naši obec a místní SDH vyzdvihneme
v této soutěži. Prohledejme proto společně své
domácnosti a recyklujme! Vždyť to nic nestojí.
Za veškeré přinesené elektrozařízení, podporu a účast děkujeme! Vaši hasiči Pstruží

poděkování
Co nejsrdečněji děkuji za osobní blahopřání i dar u příležitosti
mých kulatých narozenin. Vážím si toho, že mi osobně přijeli
poblahopřát zástupci naší obce Ostravice.
Ještě jednou děkuji, je to milé pohlazení na duši.
S úctou Jana Křenková

- opékání párků a smažení vaječiny
- občerstvení pro všechny

a žaček vedla Lenka Kovalová, Markéta Tomanová a Patricie Wytrzensová. V tomto období
se se díky nové tělocvičně provozoval nohejbal, softtenis, badminton, fotbal i basketbal.
1990-2005
Obdobná činnost pokračovala i po roce
1990, avšak úmrtím Bohumila Bialka, který byl
hlavním organizačním členem cvičení ZRTV,
tyto aktivity poklesly a zůstaly jen zájmová
cvičení jednotlivých kolektivů, jako jsou cvičení
s hudbou, kalanetika, aerobic.
Tělocvična je využívána hlavně žáky základní školy, a to jak v době školního vyučování
k hodinám tělocviku, tak i ve školní družině.
K nejoblíbenějším sportům patří florbal, v němž
družstvo žáků naší školy dosahuje velmi dobrých výsledků. Za zmínku stojí také výkony žákyně 4. třídy Markéty Marcaníkové, která vybojovala 1. místo v atletickém čtyřboji na přeboru
školních družstev a jednotlivců České republiky
2004 v Brandýse n. Labem a další její úspěchy
v atletických soutěžích jsou důkazem dobré
práce s mládeží.
V současné době je tělocvična využívána
v zimním období téměř denně do 21 hodin.
Střídají se tam dvě družstva nohejbalistů,
která pravidelně organizují novoroční a velikonoční turnaje, tři družstva florbalistů.
Pro tento provoz přispěla dostavba nových
šaten se sociálním zařízením a samostatným
vchodem do tělocvičny, která byla dokončena
v červenci roku 1996. Stavbu zajistil a realizoval OU Pstruží.
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Janovice

Jarní úklid – Ukliďme Česko Vítání jara v Janovicích

Obecní úřad Janovice se se svou výzvou připojil k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Dobrovolnická akce 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. Akce byla vyhlášena jednotně v celé ČR na den 18. dubna.
A tak se také stalo i u nás v Janovicích. Jednalo se o první podobnou akci, a tak organizátorky Taťána Němcová a Hana Kutlvašrová jen odhadovaly, kolik vlastně může přijít dobrovolníků.

Akce byla rozdělena na dvě menší. Na Bystrém byl stanoven sraz před restaurací U Toflů,
v Janovicích pak měli členové SDH Janovice
sraz, jak jinak, než před svou hasičskou zbrojnicí, zbytek (ten největší a nejpočetnější) se
shromáždil před obecním úřadem. Kolem deváté bylo jasné, že lidské síly bude dostatek.
Před OÚ se sešlo odhadem 40 dobrovolníků,
hasiči nasedali do svého vozidla v šesti lidech a
na Bystrém se nakonec sešlo devět obětavců.
Všechny skupiny se vydaly po dohodnuté

trase, aby zbavily přírodu nepříjemných odpadků. V Janovicích byl uklizen potok Říčka, oblast
Kolonie, nepořádek na kopci Vidíkov a Hůra.
Na Bystrém bylo uklizeno koryto potoka Bystré
a část potoka Říčka. Jak všechny skupiny postupovaly, zanechávaly po sobě známky svého
snažení – plastové pytle plné odpadků. Pěkně
v řadě podél cest se postupně kupili černí „vojáci“, kteří čekali na svůj odvoz. Prázdné pytle v
podstatě došly zrovna v okamžiku, kdy se dobrovolníci shodli na ukončení celé akce. Bylo před
polednem a řada lidí spěchala domů. Akce trvala tři hodiny, což bylo tak akorát. Svezeno bylo
odhadem patnáct až dvacet pytlů z Bystrého a
téměř plný nákladní prostor Avie z oblasti Janovic. A počasí? To sice v půl deváté vyhrožovalo
sněhovými vločkami, na které je lépe se dívat
zpoza okna, ale nakonec ani moc nefoukalo a
v korytě potoka bylo docela dobře. Nikdo se nezranil, hromada odpadků se přesunula tam, kam
patří, a zhruba padesátka občanů obce může
hrdě prohlásit, že něco udělali pro dobro všech.
Myslím, že patří poděkování všem odvážlivcům, kteří obětovali trochu ze svého volného
času a pohodlí domova a vyrazili pomoci. Fajn
byla také účast řady nejmenších, kteří také
udatně vyhledávali a sbírali odpadky.
Obec Janovice se tím důstojně zařadila
mezi obce, které se aktivně podílely na tak rozsáhlé celostátní akci.
Díky všem.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr,
člen rady obce

PEXESO je hra pro malé i velké bez rozdílu

I tento rok se pod hlavičkou Tělovýchovné
jednoty Sokol na Bystrém konal turnaj ve hře
pexeso. Letošní 3. ročník připadl na sobotu 11.
dubna a uskutečnil se v chatě Bystřanka. Snad
vlivem krásného jarního počasí bylo účastníků
o polovinu méně než minulý rok.
Jen co se všichni sešli, pozdravili a nahlásili
při registraci své jméno, mohlo se začít. Los určil čtveřici spoluhráčů a následně i jejich stůl,
na kterém už čekalo rozložených 64 obrázkových kartiček lícem dolů.
Start! Ve vzduchu šlo cítit velké soustředění
a paměť hráčů pracovala na plné obrátky. Soutěžili dospělí i děti (i ti nejmenší) dohromady.
Bylo zajímavé poslouchat a všímat si, jak komu
připadají které kartičky složitější na zapamatování. Hrálo se celkem pět kol, ze kterých po
sečtení dvojic a bodů vzešlo osm semifinalistů.
Pak přišly na řadu kartičky s podstatně podobnějšími obrázky. Najít stejnou dvojici, to se člověk zapotil. Nicméně vypadlí a ostatní diváci

své favority potichu, ale obstojně, podporovali.
Po odehrání semifinálových kol jsme znali
čtveřici těch nejlepších. Byli mezi nimi: Vašek
Magdoň, Nela Fiedorová a sourozenci Péťa a
Maruška Muroňovi. To nejnáročnější pexeso
jsme si nechali samozřejmě na závěr – obrázky traktorů. Stroje na kartičkách byly téměř
identické, lišily se jen v maličkostech, pro laiky pouze
v barvě. I přesto, že u hracího stolu seděly dvě dívky,
nenechaly se těžkou zemědělskou technikou zastrašit
a bojovaly statečně. Nakonec se celkovým vítězem
stal Václav Magdoň, který si
držel dobrou formu po celou
dobu turnaje.
Gratulujeme!
V průběhu odpoledne
bylo možné dát si v kuchyni u

milé paní Alenky párek v rohlíku, minerálku, kávu
nebo jablečný muffin z domácích zdrojů. Sezení u
stolu jsme prokládali běháním po hřišti, při kterém
si děti i dospělí zahráli vyvolávku nebo házenou.
Máme za sebou hezké přivítání jara.
Lucie Nohlová
Foto: Vladimír Kutlvašr, Lucie Nohlová

Setkání škol ZŠ Janovice a ZŠ Lískovec
Ve středu 18. března proběhlo setkání ekotýmů ze základních škol Janovic
a Lískovce. Den byl zaměřen na vzájemné seznámení obou skupin dětí, které
se zabývají ekologickým chováním na škole, proběhla výměna zkušeností, sdílení vzájemných zážitků a závěr dne patřil sportovním hrám.
Den byl plný nápaditých činností, a tak se žáci po seznámení věnovali příběhu o lvu Lionovi, dále metodou Čtyř rohů ohodnotili své slabé a silné stránky,
touhy a zážitky. Po společném focení u vlajky Ekoškoly došlo na hry v tělocvičně a vzájemný souboj ve vybíjené. Na závěr jsme se rozloučili a poté se
děti naobědvaly v naší kuchyni. Paním kuchařkám děkujeme za výborný oběd.
Myslím si, že tento den jsme se dozvěděli hodně užitečného jak o druhé
škole, tak také o sobě navzájem. Je namístě ocenit ekotým janovických dětí za
to, že působí jako spolupracující skupina, která je pyšná na svou práci a na to,
co dělá. Věřím, že naše setkání by mohlo sloužit jako příklad dobré praxe, jak
účinně a účelně navzájem mezi sebou na úrovni škol spolupracovat. Věřím, že
takovéto setkání nebylo naposled.
Monika Olšáková, foto: Jiří Kutlvašr

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V PROVOZU

JANOVICKÁ POUŤ

Vážení občané, zvlášť ti sportuchtiví,
venku to konečně vypadá, že jaro definitivně zvítězilo, a můžeme se tedy kromě zahrádek
vrhnout na venkovní sportovní aktivity. Sezóna tak začne i na víceúčelovém hřišti u ZŠ, které
bude v provozu od 1. května. Rada obce Janovice schválila pro letošní rok nový provozní řád
víceúčelového hřiště, který umožní bezplatné užívání hřiště dětem a mládeži do 18 let ve vymezených dnech a hodinách. Věříme, že této možnosti využijí, nikoli zneužijí.
Správu hřiště bude v letošní sezóně opět vykonávat p. Lenka Kociánová, tel. 734 260 404, která
přijímá také rezervace. Poplatek zůstává nezměněn a činí 100 Kč/hod.
Sportu zdar!
Gabriela Milotová, místostarostka

Přestupková agenda obce Janovice byla převedena
na město Frýdlant nad Ostravicí
li obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci
Janovice. Text vyhlášky je možné nastudovat
na webu obce www.obecjanovice.cz. Ačkoliv
na území obce Janovice platí toto nařízení
obce již několik týdnů, některé obchodníky to
od obtěžování nabídkami bohužel neodradilo.
Protože tito lidé svým jednáním porušují závazný právní předpis, dopouštějí se přestupku
a je na místě se takovému jednání bránit.
V případě, že budete svědkem porušování
obecního nařízení, neváhejte jej, prosím, ohlásit na obecní úřad nebo přímo na Policii ČR.
Gabriela Milotová, místostarostka

V Janovicích je již dlouhou dobu pouť
organizována tři týdny po Velikonocích.
A tak se na ploše parkoviště před ZŠ
Janovice objevila řada atrakcí, na které
se těší děti z Janovic a okolí. Počasí se
tentokráte plně vydařilo a přilákalo i velké
množství návštěvníků.
Foto: Vladimír Kutlvašr

a aranžováním kytiček do vaječných skořápek.
Vybrané vstupné v podobě vajíček jsme použili
na první jarní vaječinu, která jako vždy neměla chybu. Příjemnou atmosféru si s dětmi užil
i náš klaun Smíšek, který se už těší na další
prvočasovou akci.
Za PRVOČAS, z.s. Ing. Markéta Uherková
Foto: Milan Beneš

Vítání nových občánků Janovic

„Slibuji, že ze své/svého dcery/syna vychovám řádného, pracovitého a poctivého občana,
který bude milovat svou rodnou obec i vlast“.
Takový slib, přednesený paní Lenkou Ferenčákovou, společně potvrdilo svým podpisem
do pamětní knihy dvanáct rodičů dne 25. dubna v sále Obecního úřadu v Janovicích. Ano,
konalo se slavnostní vítání malých občánků
naší obce. Rodičů a prarodičů byla velká řada,
ale dostalo se nakonec na všechny přihlášené

nové občánky. Záblesky fotoaparátů tvořily zajímavou světelnou hru, doplněnou zvukovými
projevy dnešních malých hrdinů. Pěknou básničkou a zpěvem přivítaly přítomné Sandra a
Nela Nuchalíkovy, starosta obce Marek Špok
popřál všem zdraví a klid na výchovu dětí. Zástupkyně sociální komise obce paní Marie Černiaková společně s místostarostkou Gabrielou
Milotovou předaly všem rodičům pěkný dárek.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr, člen rady obce

Nejbližší akce v naší obci Janovice
Poznamenejte si do svých deníčků… a přijďte!
8. 5. Uctění památky padlých – tradiční vzpomínka na padlé za I. a II. světové války u památníku
padlým u bývalé školy na Bystrém
15. 5. Den rodin – akce, pořádaná Základní školou a mateřskou školou v Janovicích
16. 5. Zájezd do Polska – pořádá ČČK v Janovicích
28. 5. Zájezd seniorů – tradiční zájezd, pořádaný obcí
30. 5. Bystřanský pařez – již třetí ročník oblíbeného sportovního klání na Bystrém
6. 6. Memoriál Ladislava Gureckého a Karla Hovjackého – velká hasičská soutěž na Bystrém
6. 6. Dětský den – ZŠ Janovice, zábavný a soutěžní den pro děti
13. 6. Volejbalový turnaj – sportovní klání o Pohár starosty obce Janovice

Obec bude mít nové vitríny
V polovině dubna byla instalována první z řady
vitrín, které budou informovat o dění v naší obci.
Jedná se o součást celkového projektu
zlepšení a zkvalitnění komunikace obce s občanem. V plánu je instalace řady podobných
vitrín na další vybraná místa. Naším cílem je,
aby poskytované informace byly dostupné pro
co největší množství lidí.
Co bude možné najít v našich vitrínách?
základní informace o obci, potřebné kontaktní
informace
informace po občana
pozvánky na plánované akce v obci
články a fotografie z vybraných akcí

Pozvánka na
pietní akt

informace z obce

Vážení občané,
dovoluji si vás informovat, že v dubnu došlo
k formálnímu dokončení převodu přestupkové
agendy obce Janovice na město Frýdlant nad
Ostravicí. V obci Janovice tedy do budoucna
nebude působit přestupková komise a projednávání a rozhodování přestupků je již plně
v kompetenci Městského úřadu ve Frýdlantě
nad Ostravicí. Tento úřad převzal i řízení, která byla vedena přestupkovou komisí v Janovicích, ale dosud nebyla ukončena.
V obci Janovice platí obecně závazná vyhláška o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Zastupitelé obce Janovice v březnu schváli-

V pátek 24. dubna pořádal PRVOČAS, z.s.
již tradiční zábavné odpoledne pro děti s názvem Vítání jara. Akce proběhla jako vždy
za milé podpory Základní a mateřské školy
v Janovicích na zahradě mateřské školy. Pro
děti byly připraveny tvořivé dílničky s lepením
beránků z popcornu, vyráběním zapichovátek
z včelích produktů, přáníček s jarní tematikou

Obec Janovice zve občany na pietní akt u příležitosti 70. výročí uctění památky obětem padlých v I. a II. světové válce. Akt proběhne dne
8. května v 16 hodin u bývalé školy na Bystrém.
Program:
16 hodin – sraz všech účastníků před
restaurací U Toflů. Odtud se společně vydají
průvodem k památníku ke škole na Bystrém.
Občané z centra Janovic vychází společně
v 15 hodin od hasičské zbrojnice v Janovicích.
Pokládání věnců a kytic. Proslov zástupce
obce. Vystoupení Evy Běrské. Hymna, uctění
památky padlých, ukončení pietní akce.
Mezi 17.–18. hodinou proběhne prohlídka
bývalé školy na Bystrém, spojená s malým
občerstvením. Následně jste všichni srdečně
zváni k restauraci U Toflů na přátelské posezení s místními hudebníky.

a mnoho dalšího
Věříme, že naše vitríny poskytnou potřebné
informace, zlepší povědomí o dění v obci. Uvažováno je o cca 14denní aktualizaci. Zatím můžete
najít první zkušební vitrínu v autobusové zastávce
naproti Základní školy v Janovicích. Byla instalována členy Komise pro komunikaci s veřejností.
Věříme, že i tento nový komunikační systém
bude všemi přijat, hojně využíván a vitríny vydrží co nejdéle nepoškozeny. Jsme přesvědčeni,
že informace tímto způsobem poskytované najdou své příjemce a dosud v naší obci chyběly.
Uvítáme, přinesete-li své náměty, kterými budeme moci obměňovat obsah vitrín. Očekáváme také vaše návrhy, kde by mohla být další
vitrína instalována. Stačí nás kontaktovat na již
známé adrese: komunikace@obecjanovice.cz.
Text a foto: Vladimír Kutlvašr, člen rady obce
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Bílá

Květen 2015

Sportovní klání na Bílé

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
jubilea
V měsíci květnu oslaví své životní jubileum:
65 let - pan Rudolf Gajdoš
60 let - paní Olga Zezulková
55 let - paní Anna Mleková
Našim jubilantům k jejich výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb
na měsíc květen
10. 5. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
17. 5. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
24. 5. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry
31. 5. - 10.30 Bílá, 11.30 Staré Hamry

Sběr nebezpečného odpadu

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 připra-

vit k odvozu a likvidaci odpad, který je kvalifikován 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.

Vratka daně z nemovitosti
I v letošním roce bude občanům proplacena daň z nemovitosti za rok 2015 ve stejném
rozsahu jako v loňském roce. Při žádosti o příspěvek je třeba předložit ústřižek o zaplacení
daně nebo výpis z účtu. Dostaví se osoba,
která je uvedena na složence. Pro výplatu

budou na OÚ vyhrazeny prodlouženy úřední
hodiny a to ve dnech:
pátek 12. června od 7.00 – 17.00 hodin
úterý 16. června od 7.00 – 17.00 hodin
čtvrtek 18. června od 7.00 – 17.00 hodin
pondělí 22. června od 7.00 – 17.00 hodin

Tábor v Beskydech

Poznej krásu přírody Beskyd a zažij tábor
dobrodružství!
Kdy? 17. – 26. 7. (10 dní)
Cena cca 3800 Kč
O co přesně jde???
Tábor je určen pro děti a mládež ve věku
od 8 do17 let, kteří by rádi zažili nějaké nové
nezapomenutelné zážitky s partou přátel, vyzkoušeli si nové činnosti a aktivity pod vedením
kvalifikovaných vedoucích, seznámili se s novými lidmi a užili si spoustu legrace v malebné
přírodě beskydských hor.
Děti se mohou těšit na propracovanou celotáborovou hru na téma:
„Za pokladem zbojníka z Beskyd“
Dovednostní workshopy – lukostřelba, GPS,
slack-line, vzduchovky…
Sportovní turnaje v klasických míčových
hrách, ale také v netradičních sportech.
Večerní diskotéky a táboráky s kytarou.
Ctíme tradice české táborové pohody a Foglarův odkaz – samozřejmě s diskotékami a
soudobým táborovým programem, v němž se
střídají společné celotáborové akce, oddílové
činnosti a individuální volby programu v duchu tří
základních pilířů: Bezpečnost, pohodlí a zábava.
Co tě čeká a nemine:
zdolávání lanových prolízaček a slack-line
střelba z profi luku a flusačky
diskotéky
divadlo
výtvarná dílna
Kin – ball
Geochatching
výlety
novodobé stolní hry
olympiáda
vodní bitva
pohádky
oddílové výpravy s přespáním pod širákem

nebo ve stanu
stezka odvahy pro nebojácné (kdo nechce,
nemusí)
…a mnoho další zábavy
MŮJ PRVNÍ LETNÍ TÁBOR
Poznej zdraví a krásu přírody v Beskydech a
zažij svůj první tábor snu!
Kdy? 26. 7. –1. 8. (7 dní)
Cena cca 2800 Kč
O co přesně jde???
• Letní tábor pro děti 6–9 let,
• zvýšená péče zkušených vedoucích s mateřským přístupem,
• rozmanitější činnosti, střídající se v kratších
časových úsecích,
• pohádka na dobrou noc,
• časté pochvaly a odměny,
• lehké ochutnávky všeho, co patří k dětskému
táboru – noční procházka pro nebojácné,
diskotéky, hraní v přírodě, táboráčky, zpívání,
rukodělky, sport…
• bezedná studnice nových zážitků a životní
zkušenosti malého tvorečka,
• Celotáborová hra – Asterix a Obelix, Piráti z
Karibiku, Příšerky s.r.o.
Letní tábor je vhodný pro každé školou povinné dítko. Ctíme tradice české táborové pohody
a Foglarův odkaz – samozřejmě s diskotékami
a soudobým táborovým programem, v němž se
střídají společné celotáborové akce, oddílové
činnosti a individuální volby programu v duchu tří
základních pilířů: Bezpečnost, pohodlí a zábava.
Cena zahrnuje: celodenní stravu a pití, ubytování ve třílůžkových pokojích, nepřetržitý dozor,
zdravotní zabezpečení, včetně zdravotního materiálu, léků a regulačních poplatků, drobné ceny
a sladkosti v soutěžích, vstupné, programové
aktivity a jiné nutné výdaje pro pestrý program.
Za organizační tým Vít Pořízek, vit.porizek@
gmail.com, 724065640

Velikonoční turnaj ve stolním tenise na Bílé
se dá označit za již tradiční akci a účastní se
jí desítky místních i přespolních sportovců.
Stejně jako v minulém roce se konal turnaj
v prostorách areálu ubytování SOŠ Bílá, tedy
na bývalém lesnickém učilišti. Dne 4. dubna se
sportovci začali scházet okolo 9. hodiny ranní,
celkem se přihlásilo 16 mužů, pět žen a dvě
děti. Pro načerpání sil před zápasem mohl každý přihlášený hráč zdarma využít občerstvení
ve formě klobásky s chlebem a nápoje v příjemném prostředí baru lesnického učiliště. Pro
slabší účast v kategorii žen a dětí se hrálo způsobem „každý s každým“, což však na zápalu
do hry nebylo znát. V kategorii mužů byla účast
hojnější a hráči byli rozlosováni do čtyř skupin, kde se postupným vyřazováním nejlepší
probojovali až do finále. Nesmíme opomenout
ani střeleckou soutěž, které se zúčastnili téměř
všichni přítomní. Podobně jako v loňském roce
se střílelo ve špičkově vybavené střelnici lesnického učiliště. Jednalo se o střelbu ze vzduchovky smíšených dvojic na pohyblivého kance
na čas a střelbu na statický terč. Není náhodou,
že v této soutěži s přehledem vyhrála dvojice
místních myslivců.

A konečně se dostáváme k výsledkům:
Kategorie Muži:
Jan Lapčík
Jan Kubačák
Jiří Krňa
Kategorie Ženy:
Magdaléna Kubačáková
Věra Krňová
Adéla Einsiedler
Kategorie Děti:

Obec Staré Hamry pořádá v sobotu 6. června od 14 hodin
na starohamerském hřišti, v případě deštivého počasí
v kulturním domě na Samčance,

„DĚTSKÝ DEN“

Pro děti je připravena ukázka hasičské techniky, pásmo her, soutěží,
písniček a samozřejmě spousta sladkostí…
Zahájení: v 14 hodin
Závěr: okolo 18 hodin
Akce je určena všem dětem z obcí Bílá a Staré Hamry.
Srdečně zveme.

Daniel Káňa
Adéla Červenková
Střelecká soutěž:
Jan Kavka a Pavel Kubačák
Všichni zmínění byli oceněni diplomy,
medailemi a také věcnými cenami.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim
vstřícným sponzorům a také všem přihlášeným
hráčům, bez kterých by se tato akce nepovedla.
Těšíme se na vás zase za rok. Tým pořadatelů

DNE 27. ČERVNA 2015
SE USKUTEČNÍ V AREÁLU HOTELU BAUER V BÍLÉ

TRADIČNÍ TURNAJ V NOHEJBALE

K HOJNÉ ÚČASTI SRDEČNĚ ZVE
OBECNÍ ÚŘAD BÍLÁ A HOTEL BAUER
PŘIHLÁŠKY NA TEL. 607 090 889
PREZENTACE 8.30 U BUFETU – PIZZERIE, ZAČÁTEK V 9.00
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
STARTOVNÉ 100,-/OS.
HRÁČI DO 15 LET 50,-/OS.

KINO Kveten
m
2015
Frýdlant n.O.

so 2.5. od 17:00 a ne 3.5. od 19:30

),/0<9ĉ129$1e
69ĉ729e9É/&(
út 5.5. od 18:00

ZAJATCI MLHY
Rusko/Něm., válečný, přístupný od 12 let, délka 100
min, cena 60,-rež. A. Antonov, r. 2005

st 6.5. od 17:00

LADÍME 2

USA/VB, sci-ﬁ thriller, nepřístupné do 15 let, délka 108 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku, který se vytvořil v laboratorním komplexu skrytém v srdci
aljašské divočiny. Bizarnost jejich soužití podtrhává fakt, že ta dívka je
robot. Rež. A. Garland.
so 2.5. od 19:30 a ne 3.5. od 17:00

USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 113 min, cena 110,-, Cinemart, titulky
Rozsekáme vás přímo světově. Pokračování hudební komedie se skupinou dívek, které mají skvělé hlasy, dokonalé postavy (až na výjimky)
a jsou královnami zpěvu bez kapely. Rež. E. Banks.
so 16.5. od 19:30, ne 17.5. od 17:00 a st 20.5. od 18:00

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ
USA, komedie, nepřístupné do 12 let, délka 93 min, cena 110,-, Bontonﬁlm, titulky
Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Isabel je lehká
holka. Nejstarší profesí se snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou.
Jakmile vstoupí na Broadway, spustí lavinu bláznivých situací a zábavy. Rež. P. Bogdanovich.
ne 3.5. od 15:00

AŤ ŽIJE REPUBLIKA

POPELKA

Československo, válečný, přístupný od 12 let, délka 128
min, cena 60,-, rež. K. Kachyňa, r. 1965

USA, rodinný/dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 114 min, cena
80,-, Falcon, dabing
Po smrti otce se Elka stane služkou své macechy a jejich dcer. Spřízněnou duši nachází v mladíkovi, kterého potkává v lese a o němž neví,
že je princ. Díky kouzelné víle se Elka dostává na zámecký ples a její
život se navždy změní. Rež. K. Branagh.
so 9.5. od 19:30

st 6.5. od 19:30

SOKOLOVO
Československo/Sovětský svaz, válečný, přístupný od
12 let, délka 129 min, cena 60,-, rež. O. Vávra, r. 1974

čt 7.5. od 17:00

OBCHOD NA KORZE
Československo, válečný, přístupný od 12 let, délka 128
min, cena 60,-, rež.J. Kadár, E. Klos, r. 1965

čt 7.5. od 19:30

TOBRUK
Česko/Slovensko, válečný, přístupný od 12 let, délka
102 min, cena 60,-, rež.V. Marhoul, r. 2008

pá 8.5. od 17:00

SMRT SI ŘÍKÁ ENGELCHEN
Československo, válečný, přístupný od 12 let, délka 129
min, cena 60,-, rež.J. Kadár, E. Klos, r. 1963

pá 8.5. od 19:30

LIDICE
Česko/Slovensko, válečný, přístupný od 12 let, délka
121 min, cena 60,-, rež.P. Nikolaev, r. 2011

so 9.5. od 17:00

MĚSTO 44
Polsko, válečný, nevhodný do 12 let, délka 127 min,
cena 100,-, Cinemart, titulky
Píše se rok 1944. Film vypráví příběhy mladých lidí,
kteří žijí své životy jako by každý den měl být jejich
posledním Rež. J.Komasa.

pá 1.5. od 17:00

HOLUB SEDĚL NA VĚTVI
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
Švědsko/Norsko/Něm./Fra, komedie, nevhodný od 12 let, délka
100 min, cena 90,-, Film Europe, titulky
S panoramatickým výhledem poukazuje holub ze své ptačí
perspektivy na lidský stav. Opeřenec je ohromen lidmi - jejich
aktivitami, pošetilostmi, pýchami a nervozitou, kterým se snaží
porozumět a pochopit je. Rež. R. Andersson.
pá 1.5. od 19:30

so 16.5. od 17:00 a st 20.5. od 18:00

EX MACHINA

KLUB RVÁČŮ
USA/Německo, drama, nepřístupný do 15 let, délka 139 min, cena 90,-,
AČFK, titulky
Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot, anarchistických hlubinách v každém z nás a životě v permanentním déjà
vu konzumní společnosti. Rež. D.Fincher.
ne 10.5. od 15:00

KONEČNĚ DOMA
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 92 min, cena dospělí
110,-, děti 90,-, Cinemart, dabing
Na naši modrou planetu dorazili Buvové, mimozemšťané s mnoha
chapadýlky místo nožiček. Když se malá Tipy spřátelí s Buvanem jménem O, O se snaží svým roztomilým způsobem napravit vše, co svým
příchodem na Zemi způsobili, díky čemuž zmatek narůstá rychlostí světla. Rež. T. Johnson.
ne 10.5. od 17:00 a st 13.5. od 18:00

JIMMYHO TANČÍRNA
VB/Irsko/Francie, drama, nevhodný do 15 let, délka 106 min, cena 90,-,
Film Europe, titulky
Před vypuknutím Irské občanské války otevřel oddaný a odvážný aktivista Jimmy Gralton na irském venkově taneční sál, kde se lidé mohli vzdělávat, bavit, diskutovat, sportovat a hlavně tancovat. Popularita Jimmyho
tančírny rostla a postupně se stala místem revolučních myšlenek, rozvíjení talentů, svobody a splněných snů. Rež. K. Loach.
ne 10.5. od 19:30 a pá 15.5. od 20:00

DEJTE MI POKOJ
Francie, komedie, přístupný bez omezení, délka 79 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Vášnivého milovníka hudby potkalo nečekané štěstí. Na trhu objevil
vzácnou gramodesku. Od té chvíle touží po jediném - naprostém tichu,
klidu, samotě a domácí pohodě. Rež. P. Leconte.
čt 14.5. od 18:00 a pá 15.5. od 17:00

AVENGERS: AGE OF ULTRON
USA, akční/dobrodružný, nepřístupný do 12 let, délka 141 min, cena
dospělí 120,-, děti 100,-, Falcon, titulky
Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového
míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana, Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka, Black Widiw a Hawkeye musí
čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety. Rež. J. Whedon.
so 16.5. od 15:00

RYCHLE A ZBĚSILE 7

MALÝ PÁN

USA, akční, nevhodné do 12 let, délka 137 min, cena 110,- Cinemart, titulky
Poté, co se do životů Dominica (Vin Diesel) a Briana (Paul Walker)
vrátila jejich ztracená kamarádka Letty (Michelle Rodriguez) a jejich
jména byla očištěna, si mysleli, že můžou život plný divokých honiček
konečně hodit za hlavu a v klidu si užívat normální život. Rež. J. Wan.

ČR/SR, loutková pohádka, přístupný bez omezení, délka 75 min, cena
110,-, A – Company Czech
Malý Pán si žije spokojeně ve svém domečku v Duté hoře. Jeho poklidný
život skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen o tajemném domě, ve kterém
najde, co mu schází… Rež. R. Beran.

ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ JÍZDA
Austrálie, akční/sci-ﬁ, nepřístupný do 15 let, délka 120 min, cena 100,-,
Warner Bros, titulky
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen,
že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na
skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž
čele stojí elitní Imperator Furiosa… Rež. G. Miller.
ne 17.5. od 20:00

ZABIJÁCI
Dánsko, thriller, nepřístupný do 15 let, délka 119 min, cena 80,-, Aeroﬁlms, titulky
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou
ke skupině studentů prestižní internátní školy, jako pachatel byl však
odsouzen místní podivín. Složka s případem se dostává do speciálního
kriminálního oddělení, kde okamžitě poznají, že v případu něco nesedí
a znovu jej otevřou. Rež. J. A. Olsen.
út 26.5. od 18:00 a so 30.5. od 17:00

DEN BLBEC
Německo, komedie, nevhodné do 12 let, délka 110 min, cena 110,-,
Cinemart, titulky
Třicátník Till Reiners vede klidný, nekomplikovaný a průměrný život.
Pracuje jako pokladník v bance a jeho manželství s Miriam je šťastné, i když
po všech těch letech společné harmonie pomalu vjíždí do vyjetých kolejí do
stanice Nuda. Bod zlomu na sebe ale nenechá dlouho čekat. Rež. P. Thorwarth.
st 27.5. od 18:00, so 30.5. od 19:30 a ne 31.5. od 17:00

ŽIVOT JE ŽIVOT
ČR, komedie, nepřístupný do 12 let, délka 95 min, cena 110,-, Bontonﬁlm
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné a životní
eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Rež. M. Cieslar.
pá 29.5. od 17:00

LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
Francie, komedie, nevhodné do 15 let, délka 98 min, cena 90,-, Film
Europe, titulky
Zdá se, že Arnaud stráví pokojné léto v kruhu své rodiny, kolegů z práce a
nejbližších přátel. Jednoho dne si však všimne krásné, ale drsné Madeleine,
ztělesňující čistou energii a neustálý pohyb, která ho svým nevhodným a někdy
násilným jednáním záhadně přitahuje. Rež. T. Cailley.
pá 29.5. od 19:30

POLTERGEIST
USA, horor, nepřístupný do 15 let, délka 114 min, cena 110,-, Forum
Film, titulky
Příběh o rodině, jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se v jejich
domě začnou dít podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují a
rodina musí čelit nejhorší noční můře ve chvíli, kdy zmizí jejich nejmladší
dcera. Rež. G. Kenan.
ne 31.5. od 15:00

OVEČKA SHAUN VE FILMU
VB/Francie, animovaný, přístupný bez omezení, délka 85 min, cena
90,-, Bohemia MP, dabing
Shaun se rozhodne vyhlásit volný den a užít si nějakou zábavu. Den ale
bude akčnější, než by čekal. Rež. M. Burton.
ne 31.5. od 19:30

DÍTĚ ČÍSLO 44
USA, drama, nepřístupný do 15 let, délka 137 min, cena 110,-, Bontonﬁlm, titulky
Příkladný policista vyšetřuje sériové vraždy dětí, vyšší místa ale jeho případ
zastaví, protože v Sovětském svazu nic takového jako vraždy dětí „neexistuje“. Je suspendován a vyhoštěn, posléze pátrá na vlastní pěst, navzdory
režimu. Rež. D. Espinosa.

Vstupenky je možno rezervovat na webových stránkách KCFnO, zakoupit v BIC nebo hodinu před promítáním na místě.
Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

REZERVACE ON-LINE
www.kcfno.cz
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Lékaři bez hranic

12. května vás zveme do Kulturního centra
na přednášku Lékařů bez hranic. Proč se mladý muž, který má vystudovanou vysokou školu
u nás a další školu ve Francii, skvěle ovládá
několik světových jazyků a má úspěšně našlápnutou kariéru v zahraniční firmě, nakonec
rozhodne nechat úspěch za sebou a jít pracovat do zahraničních misí s Lékaři bez hranic?
O tom a ještě mnohém jiném vám bude vyprávět pan Pavel Dacko, který na humanitárních
misích s Lékaři bez hranic v různých afrických
zemích strávil tři roky. Nejčastěji byl zapojen v
projektech zaměřených na pomoc dětem trpícím podvýživou a taková zkušenost dá člověku
po všech stránkách pořádně zabrat.
Koncept krizové pomoci vznikl, když se upro8. dubna vystoupil v Kulturním centru Jakub Smolík se svou kapelou. Koncertní program sestavený z největších hitů (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“,
potěšily asi 250 příznivců. Na konec skoro tříhodinového vystoupení, kde se písničky střídaly
s vtipně komentovanými historkami ze života a videoprojekcemi, už celý sál zpíval a tančil
s kapelou. Koncert se opravdu vydařil.
KK

Samozřejmě mne zajímalo, zda má Nikola
vedle školy ještě čas na své koníčky a kamarády.
„Ale ano, musím si najít čas! Baví mě sport,
tanec, ráda si zahraji na klavír a kytaru, jezdím
na kole, v zimě lyžuji, bruslím a baví mne i
snowboard. Svých bohatých aktivit jsem využila při zmiňované soutěži, kdy jsme měli představit to, co rádi děláme – tancovala jsem – a
moc se mi tanec povedl! Nemohu zanedbávat
ani své kamarádky ze sousedství, rády si vyjdeme na procházky třeba kolem přehrady či
řeky Ostravice. Mám totiž přírodu moc ráda a
těší mne, že bydlíme právě v Bašce, která skýtá
takové možnosti relaxace. Neříkám, že bych se
nechtěla podívat k moři, za exotikou, třeba do
Dominikánské republiky,“ vyznala se ze svých
přání Nikola Uhlířová.
Popřejme tedy Nikole, ať se jí její přání vyplní, ať si splní své sny, ať jí vyjde i ten největší
– chtěla by se jednou věnovat herectví! Držíme
palce!
Dajana Zápalková

Máte šanci: Hledáme
talenty 2 na cestě
Úspěšná loňská akce Hledáme talenty, které se zúčastnili žáci frýdlantských škol ZUŠ a
ZŠ TGM, má díky dotaci Města Frýdlantu nad
Ostravicí a vstřícnosti VDUS šanci pokračovat
i letos. V loňském roce zaujala mladé tvůrce,
když se mohli přímo ve smaltéřské dílně v závěru projektu realizovat své práce.
Výtvarná dílna uměleckého smaltu chce
touto akcí zachovat povědomí o dnes již takřka
dvousetleté smaltéřské tradici ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Tento obor činnosti, spojený s lidským
umem, který léta živil stovky místních občanů
a propagoval dobré jméno městečka do několika kontinentů, prakticky zanikl. Výtvarná dílna
se snaží jej nejen propagovat, ale i zachovat
v tvůrčí činnosti svých členů a inspirovat talenty
z nejmladší generace. Doposud však kontakt
s mládeží narážel na poměrně nákladnou realizační stránku práce. První pokus o zlepšení
situace máme po loňské premiéře akce však za
sebou. Hledáme učitele výtvarné výchovy a je-

jich žáky, kteří by se zúčastnili dalšího projektu
Hledáme talenty 2. Akce spočívá v seznámení s
tradicí smaltu ve městě přímo na malé expozici
ve smaltéřské dílně a besedou nad realizovanými pracemi umělců, dále ukázkami materiálů
a technologií. Inspirativní beseda by měla mít
pokračování i v práci ve škole, kde by si mladí
umělci připravili návrhy na realizaci vlastních
smaltovaných plechů. Nejlepší žáci ze třídy by
pak byli pozváni přímo pro práci v dílně, kde by si
mohli vyzkoušet prakticky své návrhy, případně
dále experimentovat s materiálem. Díky příspěvku Města Frýdlant nad Ostravicí to bude pro první zájemce umožněno bezplatně, jelikož se část
provozu dílny i základní plechy uhradí z grantu.
Co na to říkáte, učitelé-výtvarníci z frýdlantských
škol? Nestálo by to za pokus? Prostředků je
však málo, takže záleží na tom, kdo se ohlásí
mezi prvními. Volejte na tel. 732 733 653 nebo
lépe pošlete kontaktní adresu na e-mail bogar@
seznam.cz do poloviny května.
K. Bogar

se tu válečná chirurgie, triáž, problematika veřejného zdraví, vzdělávání apod. Je to vážně jednoduché – jeďte tam, kde jsou pacienti. Dnes to zní
jako samozřejmost, ale tehdy to byla revoluční
myšlenka, v cestě totiž stály hranice. Není náhoda, že jsme organizaci pojmenovali Médecins
Sans Frontières, Lékaři bez hranic.” Za vznikem
organizace stálo přesvědčení, že na lékařskou
péči má právo každý člověk bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, názorové přesvědčení
nebo politickou příslušnost a že potřeby lidí mají
větší význam než státní hranice. Přednáška Pavla Dacka začíná v 18 hodin, vstupné je dobrovolné a výtěžek bude poukázán na konto nadace
Lékaře bez hranic pro jejich další potřeby.
Kateřina Kaiserová

LÉKAŘI BEZ HRANIC

Nikola Uhlířová z Kunčiček
u Bašky – Miss Reneta
Tato mladá sedmnáctiletá „kráska“ bydlí s rodiči a mladším bratrem v Kunčičkách a studuje
Střední odbornou školu ve Frýdku-Místku. Od
dětství ji k soutěžím krásy vede rodina a přátelé.
„Není to moje první soutěž, do které jsem se
přihlásila. Miss Léto, Miss sympatie byly soutěže, kde už jsem uspěla. Každá z nich má něco
do sebe, člověk získává zkušenosti, aby si mohl
klást stále větší cíle. Samozřejmě bych se chtěla
jednou přihlásit i do České Miss,“ podotkla Nikola.
„Vůbec jsem nepočítala, že bych v soutěži
Miss Reneta mohla uspět. Vím, že probíhaly
čtyři castingy – i v Polsku, na Slovensku – a
samotný průběh soutěže, která proběhla v Havířově, byl dosti náročný. Šestadvacetičlenná
porota, složená především ze sponzorů této
akce, přítomen byl i ředitel havířovské střední
školy, kde finále soutěže probíhalo, starosta
Havířova, profesionální tanečníci aj., byla skutečně přísná. O to více mne těší, že jsem se
stala vítězkou,“ dodala tato mladá slečna.

střed pařížských pouličních bouří skupina mladých lékařů rozhodla pomáhat obětem válek a
velkých přírodních katastrof. Ještě v květnu 1968
sledovala francouzská veřejnost na černobílých
televizních obrazovkách scény z pouličních demonstrací, záhy je však vystřídaly nové a ještě
znepokojivější obrazy. Vůbec poprvé se tehdy
v televizním vysílání objevily záběry dětí umírajících hladem v odlehlých oblastech planety.
V roce 1971 přišli s další iniciativou dva novináři
z lékařského magazínu, kteří vyzvali k založení
lékařské organizace na pomoc lidem zasaženým
velkými přírodními katastrofami, případně jejich
následky. „Chtěli jsme se postarat o to, aby tento
nový typ lékařské pomoci měl k dispozici dostatek odborných vědomostí a dovedností. Uplatnila

Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude věnován na konto organizace.

Úterý 12.5.2015

Pavel Dacko

od 18:00

logistik

kinosál Kulturního centra
Pan Pavel Dacko se s organizací Lékaři bez hranic zúčastnil v roli logistika tří misí - v Keni, Nigeru a Čadu.
Představí fungování organizace a podělí se s posluchači i o své zážitky a zkušenosti.
Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontières jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou
pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce 1971 skupinou francouzských lékařů a novinářů, kteří měli přímou
zkušenost s hladomorem v Biafře. Poskytuje zdravotnickou pomoc v téměř 70 zemích světa s více než 2.500 mezinárodních a 29.000 místních
spolupracovníků.
Lékaři bez hranic v České republice byli založeni v roce 2006. Humanitární a zdravotnické projekty v terénu podporují náborem
nových dobrovolníků, získáváním finančních prostředků a zvyšováním povědomí o humanitárních krizích prostřednictvím médií a různých
veřejných aktivit.

Na besedu zve Kulturní centrum.

5. ročník country bálu se vydařil

Už pátým rokem se sešli milovníci country
v sobotu 18. dubna v hostinci U Čendy v Hodoňovicích. Hosty, kteří přicházeli většinou ve stylovém oblečení, vítal k této příležitosti nazdobený sál, panovala atmosféra „Divokého Západu“.
V tomto duchu se nesl celý večer provázený
nejen tancem, za hudebního doprovodu kapely
Šviháci, ale též několika zajímavými soutěžemi. Nejdříve přítomní hosté házeli penězi do
klobouku, velkou zábavu přineslo rýžování
zlata, veselá byla i jízda s maketou dřevěného
koně. Za svoji soutěživost byli hosté samozřejmě odměněni a snad nikdy nezapomene na
svoji romantickou večeři mladý pár, který si ji
užíval na parketě „v přímém přenosu“ za účasti
všech přítomných na sále.
„Atmosféra v sále je výborná, užíváme si
hlavně soutěží, pořadatelé skvěle vše připravili,“ vysekl poklonu a dík všem pořadatelům
místní občan Milan Hoch. A že se bavil skutečně celý sál, bylo vidět i na hostech z prženského „Našeho světa“, kteří už tradičně na country
bál do Hodoňovic přicházejí.
Po tombole, která čítala více jak padesátku
skvělých cen, za což je třeba vyslovit dík místním podnikatelům, přátelům a příznivcům Čendaspolku, dobrá nálada pokračovala. Místními
příznivci country bylo provedeno přepadení
hostince, vše ale dobře dopadlo, zločinci byli

pochytáni a odvedeni. Následovala ukázka
country tanců v patřičném oblečení k této příležitosti, příznivý ohlas měl i koníčkový tanec.
A když se čas přehoupl přes půlnoc, hostům
se moc domů nechtělo. Stále zpívali, dobře se
bavili. Samozřejmě se v průběhu večera občer-

stvovali různými moky, i těmi ostřejšími, také
k snědku nechybělo dobré kovbojské menu
místního hostinského. Doufejme, že se všichni
skvěle pobavili, poveselili a plný sál nasvědčuje tomu, že country styl je stále živý a má
spoustu příznivců.
Dajana Zápalková

Živá hudba
v restauraci
U Sestřiček
Každé úterý a pátek od
18 hodin hrají v restauraci
U Sestřiček k poslechu i k
tanci různá hudební uskupení či jednotlivci. Pravidelně zde vystupují například
cimbálové muziky Portáši
a Sedmikvítek, oblíbené taneční šlágry zahraje Singer
Jerry nebo Duo LG. Nedávno k pravidelným účinkujícím
přibylo LAM trio – jazzové
akustické trio, které hraje
vlastní originální úpravy jazzových standardů a evergreenů 20. až 40. let 20.
století (na snímku Jiřího Javorka).
(aa)
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Proudy – další výstava v Galerii Lara Studenti frýdlantského gymnázia zvou opět na divadlo
Srdečně zveme příznivce výtvarného umění na další výstavu v Galerii Lara. Tentokrát zde budou svá díla vystavovat tři ostravské výtvarnice: Jana Pavelková (foto: Na Kysuci), Helena Freislerová a Afilija Procházková. Vernisáž výstavy s názvem Proudy se bude konat 15. května od 16
hodin v kavárně Apartmánového domu Lara v areálu Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné. Příjemným oživením vernisáže bude jistě hudební vystoupení studentů ZUŠ Leoše Janáčka
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Výstava bude otevřena denně od 9 do 21 hodin až do 25. června.

Zveme vás na malý divadelní večer v pátek
15. května v 18.00 v sále ZUŠ. Vystoupí členové divadelního kroužku „Thespis“ frýdlantského
Gymnázia a naši hosté: studentský soubor s
názvem „Odřený lokty“ z Olomouce. Naši studenti si připravili kratší divadelní hru Václava
Havla „Anděl strážný“, herci z Olomouce vlastní hru „A kráska, zvíře...“. Obě inscenace patří
mezi 14 nejúspěšnějších představení studentských divadel z ČR, která byla letos vybrána na
celostátní přehlídku Mladá scéna 2015 (přehlídka proběhne na konci června v Ústí nad Orlicí).
Naše představení postoupilo z krajské přehlídky
divadel březnu ve Valašském Meziříčí.
Thespis, divadelní kroužek Gymnázia ve
Frýdlantě nad Ostravicí, vznikl při studiu celovečerní hry Václava Havla Vyrozumění v
prosinci 2011. Někteří si asi vzpomenete na
její premiéru v prosinci 2012. Celkem se nám
pak podařilo zahrát přes 10 repríz, včetně pro
nás úžasné derniéry v Divadle Na tahu Andreje
Kroba v Praze v dubnu 2013. V dalším školním
roce si studenti po delším hledání vybrali opět
hry Václava Havla, tentokrát menší aktovky
Anděl strážný a Motýl na anténě. Anděla jsme
dokončili před úspěšnou premiérou na přehlídce ve Valašském meziříčí, na Motýlovi, který je
delší a náročnější, ještě pracujeme.
Studentský soubor Odřený lokty nám o sobě
napsal: „Hrajem(si), perem se – jak sami se sebou, tak spolu navzájem. Bavíme se, jsme a
takhle je nám dobře.“ Na celostátní přehlídku
postoupili ze soutěžního setkání ve Svitavách
a reprezentují silné zázemí studentských divadel v Olomouci. O své inscenaci „A kráska,
zvíře...“ mluví trochu tajemně: „Jde o klasický
příběh Krásky a zvířete pojatý netradičně a s
velkou dávkou osobního vyjádření. Pud = nemluvit, nesmát se, nemyslet, dělat.“ Hrají: Kráska – Petra Skulová, Zvíře – Antonín Šanovec.
Režie, dramaturgie: Vít Zborník.
„Anděl strážný“ je původně rozhlasová hra.
První verze je z roku 1963, v rozhlase byla poprvé hrána v roce 1968, kdy to bylo vzhledem
k tématu hry v totalitním socialistickém Československu na krátkou dobu možné. Tématem
hry je cenzura, nátlak neomaleného vetřelce,
slušnost i strach, vše zabaleno do jemného i

drsnějšího humoru. Jde vlastně o první z „Vaňkovek“, i když se v ní spisovatel jmenuje ještě
Vavák. Jeho tajemná návštěva – jakýsi Vavákův anděl strážný – se snaží jednou provždy
vyřešit problémy neposlušného autora (nebo s
neposlušným autorem?).
Podaří se jí to? Jaký dárek návštěva Vavákovi
přinese? Patří i tato hra
do absurdního dramatu
jako první velká hra V.
Havla Zahradní slavnost z
roku 1963? Necháte si po
představení taky vyleštit
vlasy? Hrají: Machoňová:
Zuzana Svobodová, Vavák: Radek Gara. Režie:
Josef Svoboda.
Večer začíná v 18.00 a
potrvá asi do 19.30. Vstu-

penky v ceně 80 Kč (senioři a studenti 50 Kč)
můžete zakoupit v předprodeji v Beskydském
informačním centru nebo před představením v
sálu ZUŠ. Srdečně vás zveme. J. Svoboda

Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí

zve všechny šikovné děti a rodiče na

V úterý 19.5.2015 od 14:00 do 18:00
v klubovnách Kulturního centra

Pátý a šestý koncert Kruhu přátel hudby
Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás na
další koncerty frýdlantského Kruhu přátel hudby (KPH), které jsou na programu v květnu.
První z nich je pořádán ve spolupráci s Kulturním centrem Města Frýdlant n. O. ke státnímu
svátku. Uskuteční se v sále ZUŠ už ve středu 6.
května v 18.00. V programu zazní krásné operní
árie a písně. Vystoupí dvě výborné mladé zpěvačky: Nikola Uramová a Kristýna Kůstková.
Patří mezi výrazné talenty nastupující pěvecké
generace: v roce 2014 získaly obě první cenu v
kategorii Operní naděje v Karlových Varech na
Mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka.
Sopranistka Nikola Uramová má už za sebou více koncertů, zatím vrcholem bylo účinkování na koncertu s orchestrem Pražské komorní filharmonie spolu se Simonem Keenlysidem
a Štefanem Kocánem, sólisty Metropolitní
opery v New Yorku. Vystoupí také ve světové
premiéře opery RUR Ivo Jiráska v roli Robotky
Heleny ve Státní opeře Praha pod taktovkou
Jiřího Bělohlávka. Je laureátkou několika pěveckých soutěží, včetně Mezinárodní pěvecké
soutěže v Olomouci v roce 2012.
Kristýna Kůstková byla mnoho let členkou a sólistkou Dětské opery Praha, se kterou se zúčastnila zahraničních zájezdů (Německo, Francie, Itálie,
atd.) a natáčení několika CD. Sólově vystoupila
na Nové scéně Národního divadla pod taktovkou
Jana Chalupeckého jako Esmeralda v projektu
(Vy)prodaná nevěsta, v představení Mozartovo
leporelo (Zerlina, Zuzanka) a také ve Stavovském
divadle v České mši vánoční. V roce 2013 zpívala na Vánočním koncertě Allianz spolu s Petrem
Nekorancem, Olgou Peretyatko a Štefanem Kocánem – sólistou Metropolitní opery v New Yorku.
Získala řadu ocenění: 1. cenu a cenu za interpretaci díla W. A. Mozarta v soutěži Olomouc (2012),
1. cenu na Soutěžní přehlídce konzervatoří (2013),
1. cenu na Duškově soutěži (2014).
Druhý koncert proběhne v pátek 29. května,
v 19.00 opět v sále ZUŠ. Přivítáme Dechový

orchestr mladých z Příbora. Orchestr se řadí se
již několik let ke špičce mládežnických dechových orchestrů v ČR. Natáčel v Českém rozhlase, několikrát účinkoval v pořadech České

koncertem uděláme posluchačům radost.
Další informace a plán koncertů najdete na
stránkách facebook.com/KruhPratelHudby.
Výbor KPH

Přijďte si vyrobit
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ZVEME VÁS NA VÝSTAVU
„FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

70 LET OD KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY“
od 5. května 2015
do 5. června 2015

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

70 LET OD KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
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v prostorách Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, p.o.
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Vernisáž proběhne v úterý 5. května 2015 od 17.00 hodin
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sál Kulturního centra
Vstupné 150,- v předprodeji/190,- na místě
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18:00 hod.
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inzerce

NOVE OTEVRENO

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

HLEDÁME OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Èeská nebankovní finanèní spoleènost JET Money s.r.o.
hledá OBCHODNÍ ZÁSTUPCE pro oblast Frýdlant n/O a okolí.
POPIS POZICE: vyhledávání nových klientù, péèe o stávající klienty,
poskytování finanèních pùjèek
POŽADUJEME: živnostenský list, èistý rejstøík trestù, spolehlivost, zodpovìdnost,
samostatnost, flexibilitu
NABÍZÍME: finanèní ohodnocení dle výsledku práce, kvalitní zaškolení, možnost pøivýdìlku
i pøi stávajícím zamìstnání, flexibilní pracovní doba dle vašich potøeb

774 760 483

OZNAMUJEME, ŽE SE ZNOVU
OTEVŘELA RESTAURACE
V PENZIONU DESIGN
VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ.
TATO RESTAURACE NABÍZÍ PŘÍJEMNÉ
POSEZENÍ, VENKOVNÍ TERASU,
JSOU K DISPOZICI STOJANY NA KOLA
PRO CYKLISTY, DOMÁCÍ KUCHYNĚ,
HAMBURGRY A JINÉ DOBROTY. NA
ČEPU JE KOFOLA A RADEGAST. TAKÉ
ZDE MŮŽETE OSLAVIT SVÉ NAROZENINY
A SVATBY. K DISPOZICI JE MINI GOLF
A TENISOVÉ KURTY.
SRDEČNĚ VÁS ZVE KOLEKTIV
RESTAURACE.

ÚDRŽBA ZELENĚ A ZAHRAD
Sečení trávníkových ploch
Vertikutace (vyčesání plsti a provzdušnění)
Hnojení trávníkových ploch
Zakládání trávníků
Terénní úpravy pozemků

ZEMNÍ PRÁCE
JAROMÍR BLAŽEK
Zemní práce bagry
Zámkové dlažby a zpevněné plochy
Demoliční práce
Zahradní architektura

Příprava pozemků na výsev trávy, výsev trávy
Stříhání živých plotů, tůjí a jiných dřevin
Terénní úpravy pozemků
Péče o dřeviny a keře
Frézování pařezů
Likvidace a odvoz posečené trávy, dřevin
TEL: 732 371 714, email: sekani-travy@post.cz

Opěrné zdi
Oplocení
Prodej zámkových dlažeb
Tel: 604 416 828
email: Jaromír.blazek@centrum.cz
Web: www.zemniprace-blazek.cz
Čeladná 684, 73912
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