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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
únor byl odjakživa měsícem, který překypoval společenskými akce-

mi, plesy a večírky, na nichž se lidé bavili, tančili, užívali si a radovali 
se. Letos, stejně jako vloni, jsou tyto akce zrušeny. I když nečelíme 
tak přísnému hygienickému omezení, jak tomu bylo před rokem, přesto 
masopustní veselí musíme i letos oželet. A tak vás bohužel nemohu ani 
tentokrát pozvat na náš vyhlášený frýdlantský ples. Můžeme však naše 
aktivity směřovat jinam, třeba využít sportovního zázemí, které máme 
k dispozici ve městě a okolí, kochat se přírodou kolem nás nebo se věnovat zimním sportům. 

V tomto měsíci vždy zveřejňujeme investiční plány města na aktuální rok. Je to doslova 
zhmotněná představa toho, jak a co chceme zlepšit, vybudovat nebo co je potřeba opravit. 
Tomu všemu předchází vize, naslouchání vašim potřebám, plánování, zvažování strategií. 
Pro mě samotnou je to vždy velmi zodpovědný, ale i vzrušující proces, který je třeba dobře 
promyslet. Navíc, na plánování a s ním spojené investice se nelze dívat z pohledu jednoho 
roku. Je třeba mít na zřeteli koncepci rozvoje na delší období a postupnými kroky přetvářet 
naše město ke spokojenosti vás, jeho obyvatel. A myslím, že se nám to daří. Svědčí o tom 
fakt, že dokončujeme poslední etapy dlouhodobých projektů, které změnily tvář našeho města 
k lepšímu. Důkazem toho je i vyhlášení výsledků průzkumu „Indexu kvality života ve městech 
České republiky“, v nichž se město Frýdlant nad Ostravicí opětovně umístilo v rámci Morav-
skoslezského kraje jako „nejlepší místo pro život“ na prvním místě. Jsem ráda, že jsme obhájili 
prvenství z loňského roku.

Naše město se skutečně mění. Stává se bezpečnějším, zelenějším, prostě hezčím. Investu-
jeme do opravy svých budov a majetku a jsem ráda, že i vám, našim občanům, záleží na tom, 
jak vypadají vaše obydlí. Když procházíme ulicemi města, můžeme sledovat další nově vy-
spravené domy a upravené předzahrádky. Děkuji všem za tento přístup a snahu o udržování 
vlastních nemovitostí! 

Výsledek indexu kvality dokazuje nebývalý zájem o bydlení v našem městě, dobrou dostup-
nost lékařské péče, kvalitu školských zařízení a služeb, možnost pestrého společenského vyžití, 
sportovní zázemí a příležitosti plnohodnotného života. Současně však také poukazuje na oblasti, 
v nichž je co zlepšovat. A na tom již pracujeme. V parametrech, které mohly anketu ovlivnit, jsme 
však na prvních příčkách. Jinými slovy, strategie, kterou jsme před léty zvolili, je správná a dobře 
nám všem slouží. A je to také díky vám, vašim vysloveným názorům, přáním, a hlavně vstřícné 
spolupráci, která ve všech městech není úplně běžnou. Děkuji! Věřím, že připravené projekty, 
které se letos budou realizovat, přispějí zase kousek blíže k tomu, aby se nám zde žilo lépe!

Přeji vám klidné pohodové dny a těším se, že se akce, které jsou připravovány na jaro, 
uskuteční a že se na nich všichni společně potkáme. 

� S�úctou�Helena�Pešatová,�starostka�Frýdlantu

MIKROREGION – Kulturní centrum 
Frýdlant nad Ostravicí v roce 2021 úspěš-
ně podalo projekt z Fondu mikroprojektů, 
programu INTERREG V-A Česká republi-
ka – Polsko, s názvem Beskydské legendy 
a pověsti – kulturní dědictví na obou stranách 
hranice. 

Cílem projektu je seznámit veřejnost, 
a hlavně mladou generaci, nejen s pověstmi 
našeho regionu, ale i s pověstmi na polské 
straně Beskyd. Ve spolupráci se školami Mi-
kroregionu Frýdlantsko-Beskydy proběhla 
v období září–prosinec výtvarná soutěž. Úko-
lem dětí bylo seznámit se s pověstmi a jednu 
z nich nakreslit. Stejným způsobem probíhala 
také soutěž ve školách na straně polského 
partnera.

Aby i široká veřejnost mohla poznat tyto 
pověsti a prohlédnout si velmi zdařilé výtvar-
né počiny dětí, bude postupně probíhat v jed-
notlivých obcích mikroregionu putovní výstava 
těchto kreseb, a to v období měsíců únor–říjen 
2022.

Výstupem tohoto projektu bude kniha 
pověstí ilustrována nejhezčími obrázky dětí 
a omalovánka, jejíž obrázky téměř profe-
sionálně ztvárnily děti z frýdlantské ZUŠ, 

výtvarný obor. Slavnostní křest již zmíněné 
knihy a omalovánky proběhne v červnu 2022 
(přesný termín se včas dozvíte) na slavnostní 
vernisáži v KC Frýdlant nad Ostravicí s pro-
gramem a vystoupením dětí z folklórního sou-
boru Lašánek. 

Přestože projekt ještě není u konce, již nyní 
bychom rádi poděkovali za spolupráci všem 
školám a jejich žákům, kteří se spolupráce 
zhostili na jedničku.

Termíny�výstav�v�obcích:
1. 2. – 9. 2. – Ostravice, Galerie v IC
14. 2. – 22. 2. – Staré Hamry, knihovna
25. 2. – 9. 3. – Bílá, Hotel Bauer 
11. 3. – 23. 3. – Malenovice, Rosnička
28. 3. – 10. 4. – Kunčice pod Ondřejníkem, 
ZŠ galerie
13. 4. – 28. 4. – Čeladná, škola
2. 5. – 11. 5. – Pstruží, obecní úřad
16. 5. – 27. 5. – Pržno, obecní úřad
1. 6. – 12. 6. – Metylovice, Muzeum Kožané 
město
15. 6. – 29. 8. – Frýdlant nad Ostravicí, Kul-
turní centrum

Finanční� úřad� pro�Moravskoslezský� kraj� oznamuje,� že�Územní� pracoviště� ve� Frýdlantě� nad�Ostravicí� se� přestěhovalo�
a�nachází�se�na�nové�adrese�Náměstí�č.p.�3,�739�11�Frýdlant�nad�Ostravicí.�Pracoviště�je�občanům�v�úředních�dnech�(pondělí�
a�středa)�přístupné�bočním�vchodem�do�budovy,�umístěným�vedle�Janáčkovy�síně.�

FRÝDLANT – V polovině prosince loňské-
ho roku zveřejnil portál Obce v datech výsled-
ky Indexu kvality života za rok 2021. Ve 206 
obcích se během roku měřila statistická data 
a prováděly se průzkumy. Vše zaměřené 
na podmínky života a práce v dané lokalitě. 
Pokud by existoval statistický hattrick, Frý-
dlant nad Ostravicí by jej zcela rád získal, ne-
boť nyní již podruhé obhájil absolutní prvenství 
v Moravskoslezském kraji. 

Způsob�měření
Data pro porovnání se získávají automa-

tizovaným robotickým vytěžováním Big Dat 
a ve spolupráci s veřejnými institucemi a dal-
šími subjekty (např. Český statistický úřad, 
CERMAT, Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy České republiky, Úřad práce České 
republiky, Unie filmových distributorů, Ceno-
vá mapa a další). Výpočet indexů je založen 
na přístupech OECD a OSN k porovnávání 
kvality života a dalších matematicko-statistic-
kých nástrojích. Hodnoty indexů nabývají hod-
not 0 až 10, přičemž obec, která se umístila 
v porovnání všech hodnocených obcí na po-
sledním místě má hodnotu 0 a ta, která se 
umístila na prvním místě, má hodnotu 10. Sle-
dované oblasti postihují například podmínky 

zdravotnictví, vzdělávání nebo úroveň služeb. 
Ne�všechno�lze�ovlivnit

Vysoké hodnoty Indexu kvality života se 
očekávají v obcích v okolí Prahy a Brna, velmi 
dobré výsledky poté od obcí z Jihočeského 
a Plzeňského kraje. „Obce v oblasti Prahy 
a okolí jsou na předních příčkách především 
díky výborné dostupnosti služeb a možností, 
které jsou tam koncentrované a pro okol-
ní obce snadno dostupné. Navíc i v těchto 
obcích samotných bývá na počet obyvatel 
nadprůměrný počet těchto možností, třeba 
kvalitní školy a spolky. Nejnižší hodnocení 
mají obce ze strukturálně postižených regio-
nů,“ komentuje výsledky Jan Havránek, jed-
natel společnosti Obce v datech. Ne všechny 
parametry lze ovlivnit na úrovni samotných 
obcí. Na opačném konci celkového hodnocení 
se nalézají obce z globálně problematických 
krajů, zatížených například těžbou, průmy-
slem nebo nedostatkem pracovních míst. 
„Ve většině obcí z těchto regionů žije mno-
ho lidí s finančními problémy, relativně vůči 
ostatním je v nich méně nabídek pracovních 
míst. V Ústeckém a Moravskoslezském kraji 
je také poměrně vysoké znečištění,“ dodává 
Jan Havránek.

Naše�umístění
I v roce 2021 jsme si udrželi první příčku 

v Moravskoslezském kraji. Mezi silné stránky 
našeho města patří zcela určitě služby, rozvoj 
zdravého životního stylu, kvalita škol a orien-
tace na bydlení. Slabým místem je přeplně-
nost mateřských a základních škol. Neseme 
i globální zátěž, kterou je dědictví průmyslové-
ho znečištění, dopravu nám brzdí ráz krajiny. 
Celkově jsme se umístili na 47. místě v České 
republice. Na dalších místech za námi s roz-
dílem 46 míst se umístil Bílovec, poté Frýdek-
-Místek a Opava. 

„Index kvality života je pro mě osobně velmi 
důležitým ukazatelem rozvoje města. Většina 
našich projektů se řídí strategickým plánem. 
Již několikrát se potvrdilo, že plán i naše vize 
byly správné a odpovídají tomu, jak chceme, 
aby se v našem městě žilo,“ komentuje nema-
lý úspěch starostka Helena Pešatová. Slabou 
stránkou je podle ní v určitém slova smyslu 
úspěch, jak dodává: „Zlepšení životních pod-
mínek za poslední roky zvýšil počet zájemců 
o bydlení v našem městě i okolních vesnicích. 
Přibylo mnoho mladých rodin, potažmo jejich 
potřeb. Ty jsou odlišné od měst se starší po-
pulací.�� (pokračování�na�str.�2)

Bílá, O pramenech Smrdlavky.

Děti namalovaly pověsti a legendy z Beskyd

Metylovice, O ohnivých světélkách.

BESKYDY – S radostí oznamujeme výsled-
ky 3. výzvy dotačního programu V Beskydech to 
žije, do kterého se nám přihlásil rekordní počet 
žadatelů. Výzva je určena pro fyzické osoby, 
spolky, NNO či církve, které se chystají organi-
zovat akci pro širokou veřejnost. Po vyhlášení 
výzvy v listopadu 2021 jsme obdrželi 30 projek-
tových žádostí, ze kterých Místní akční skupina 
Frýdlantsko-Beskydy vybrala 21 žádostí. 

Protože koronavirová pandemie v loň-
ském roce zastavila čerpání dotací a realizaci 
některých projektů z 2. výzvy, navýšili jsme 
po dohodě s mikroregionem 
Frýdlantsko-Beskydy celkovou 
alokaci programu ze 150.000 
korun na 200.000 korun tak, aby 
mohlo být v letošním roce pod-
pořeno více projektů. Proto se 

můžete těšit na zajímavé kulturně-společenské 
akce v našem území po celý rok 2022. Na se-
znamu vybraných projektů máme folklórní, 
divadelní, turistické či sportovní akce místních 
obyvatel a spolků. Budou se např. šít taneční 
kostýmy, zajišťovat doprovodné programy pro 
děti, nakupovat upomínkové předměty, od-
měny soutěžícím nebo drobné vybavení pro 
spolky apod. Připravujeme také kalendář akcí 
vítězných projektů a následně 4. výzvu, kterou 
vyhlásíme opět v listopadu 2022.

Děkujeme všem žadatelům za zaslané 
projektové žádosti a gratulu-
jeme žadatelům vybraných 
projektů, které nalezne-
te na webových stránkách 
MAS Frýdlantsko-Beskydy:  
www.masfb.cz.

Známe vybrané projekty dotačního 
titulu V Beskydech to žije!

1. 9. – 14. 9. – Janovice, základní škola
19. 9. – 14. 10. – Baška, základní škola
� TIC�Frýdlant�n.�O. 

Podobný příběh, který prožila paní Irena, 
zažilo a zažívá i mnoho z nás. Paní Irena 
zůstala po nemoci upoutána na lůžko. V této 
době potřebovala poradit a zjistit určité infor-
mace týkající se dědictví. Aby z toho však ne-
vznikly nepříjemnosti mezi jejími dětmi, chtěla 
si tyto informace obstarat sama. Problém, 
který však nastal, byl ten, že netušila, jak se 
vzhledem ke své nemoci dostane do Pora-
denského centra.

S obdobnými nepříjemnostmi se potýká 
mnoho lidí. A za tímto účelem Poradenské 
centrum Charity Frýdek-Místek rozšířilo od 1. 
1. 2022 své služby také na terénní formu, kdy 
za vámi můžou naše sociální pracovnice do-
razit přímo až do vašich domovů. 

Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek, 
nabízející odborné poradenství v oblasti práva, 
sociálního systému a psychologie, poskytuje 

nově od ledna tohoto roku své služby mimo 
jiné i terénní formou těmto skupinám osob. 

• Osobám,�které�ze�zdravotních�důvodů�
nemohou�opustit�svůj�domov,�neboť�jsou�
závislé� na� celodenní� péči� jiné� osoby, tj. 
osoby imobilní a vyžadující pravidelnou péči 
druhé osoby.

Pokud jste touto osobou a rádi byste zís-
kali určité informace v oblasti dluhů, rodinné-
ho práva, majetkoprávních vztahů, případně 
o sociálních dávkách, pak kontaktujte naši 
sociální pracovnici na tel. č.: 737 627 872.

• Služba�je�také�poskytována�těm,�kteří�
ve�spolupráci�s�naším�Poradenským�cent-
rem�mají�podaný�návrh�na�povolení�oddlu-
žení�a�potřebují�doprovod�k�přezkumnému�
řízení. 

V tomto případě se s našimi klienty domlu-
víme přímo na terénní formě spolupráce už při 

samotném procesu sepisování návrhu na po-
volení oddlužení.

Pokud vás naše nově poskytované služby 
zaujaly a rádi byste získali více informací, pak 
nás můžete kontaktovat:

Poradenské�centrum:
Náměstí�3,�739�11�Frýdlant�nad�Ostravicí,�
e-mail:�poradna.frydlant@charitafm.cz,�
tel.:�737�627�872,�web:�www.charitafm.cz

Poradenské centrum nyní nově i ve vašich domovech

Zlatý hattrick by za kvalitu života šel do Frýdlantu
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Vztahy�a�služby�
3,9
70. v ČR
5.�v Moravskoslezském kraji

Pořadí�v�MS�Kraji Město Index�kvality Pořadí�v�ČR

1 Frýdlant nad Ostravicí 5,5 47.

2 Bílovec 4,7 93.

3 Frýdek-Místek 4,7 96.

4 Opava 4,3 126.

5 Hlučín 4,0 144.

6 Nový Jičín 4,0 146.

7 Frenštát pod Radhoštěm 4,0 147.

8 Třinec 3,7 160.

9 Kravaře 3,6 163.

10 Jablunkov 3,5 166.

 (Pokračování ze str. 1)
Oblíbenost města Frýdlant nad Ostravicí 

zvýšila tak pomyslnou laťku požadavků o něco 
výš. Téma dalšího rozvoje města se tak stalo 

pro nás více než aktuální a určitě mu budeme 
věnovat obrovskou pozornost v dalším období.“ 

Více informací a podrobnější dělení výsledků 
lze vyčíst na portálu www.obcevdatech.cz. 

Zlatý hattrick by za kvalitu 
života šel do Frýdlantu

Brána�Beskyd
O této relaxační zóně jsme toho už napsali 

spoustu a jsme tak moc rádi, že konečně té-
měř po dvou letech výstavby bude zahájen 
provoz multifunkční budovy a přilehlých hřišť 
pro širokou veřejnost. Věříme, že si zde každý 
z vás najde své oblíbené místo a celá oblast 
bude příjemnou lokalitou našeho města oproti 
původně plánované masivní bytové výstavbě.

Fit�zóna�u�řeky�Ostravice
V prostoru navazujícím na plážové kurty 

u řeky Ostravice vznikne moderní hřiště ob-
sahující workoutovou cvičicí soustavu, parkur, 
dětské herní prvky a doprovodný mobiliář. 
Celkové náklady projektu jsou předpokládá-
ny ve výši 46.240 eur, přičemž výše dotace 
činí 30.000 eur. Projekt Fit a relax zóna, reg. 
číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002935 je 
spolufinancován z fondu mikroprojektů Euro-
regionu Beskydy programu Interreg V-A Čes-
ká republika – Polsko 2014–2020. Partnerem 
tohoto projektu je Zywiecka Biblioteka Samor-
zadowa.

Galerie�pod�širým�nebem
Dojde k vytvoření plastik ve tvaru šroubovi-

ce, která je svým tvarem a vyobrazením jedi-
nečná. Vytvořené šroubovice rozšíří zastavení 
na Technotrase – Po stopách Frýdlantské 
litiny a smaltu. Projekt bude spolufinancován 
z fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy 
programu Interreg V-A Česká republika – Pol-
sko 2014–2020. Partnerem tohoto projektu je 

obec Wilamowice. 
Komunikace�pro�pěší�–�Lubno,�III.�etapa

Jedná se o jeden z úseků výstavby chod-
níku v podobě nezávisle jdoucích třech etap 
podél krajské silnice včetně řešení odvodnění, 
bezpečnosti chodců, autobusových zastávek, 
míst pro přecházení s nasvětlením apod. Re-
alizace bude započata na jaře letošního roku.
Oprava�kaple�Blahoslavené�panny�Marie

Projekt řeší rekonstrukci kaple, která se 
nachází ve Středisku sociálních služeb – bý-
valém klášteru. Pracujeme na možnosti spolu-
financování projektu z evropských dotací. Při-
spět na opravu kaple může i široká veřejnost 
díky veřejné sbírce, která probíhá od minulého 
roku. 

Venkovní�učebna�
pro�environmentální�výuku

Předmětem projektu je vybudování ven-
kovní učebny pro environmentální výuku u ZŠ 
nám. TGM. Venkovní učebna bude dřevěná 
a bude vybavena vyvýšenými záhony pro vý-
uku pěstitelských prací. Projekt bude spolufi-
nancován z IROP, přes Místní akční skupinu 
Frýdlantsko-Beskydy z.s.
Městský�kamerový�dohledový�systém�

–�III.�etapa
Na jaře roku 2022 bude provedeno rozšíře-

ní městského kamerového systému. Jedná se 
již o III. etapu – rozšíření o dalších pět kamero-
vých bodů. Kamery budou umístěny v těchto 
lokalitách.

• ulice Padlých hrdinů – křižovatka na Prž-
no

• ulice Harcovská – most ve směru na No-
vou Ves

• nádraží ČD – přednádražní prostor a do-
pravní terminál

• ulice Nádražní – budova polikliniky
• Brána Beskyd – okolí relaxační zóny

Dokončení�stavebních�úprav�
Střediska�sociálních�služeb

Projektová dokumentace bude řešit staveb-
ní úpravy všech částí budovy od 1. podzem-
ního podlaží do 3. nadzemního podlaží, které 
ještě nebyly dosud zrekonstruovány. Hlavní 
náplní projektu budou nové pokoje pro seni-
ory, místnosti pro volnočasové aktivity, stra-
vovací provoz, sesterny, výdejny jídla na pa-
trech, sklady, kanceláře a technické vybavení. 

Mateřská�školka�na�ulici�Smetanova
�–�herní�prvky

MŠ Janáčkova bude pro své odloučené 
pracoviště na ulici Smetanova podávat žádost 
o dotaci do 4. výzvy – Program rozvoje venko-
va vyhlášené Místní akční skupinou Frýdlant-
sko-Beskydy. Plánuje se doplnění herních prv-
ků pro děti na hřišti mateřské školy. 

Výměna�svítidel�veřejného�osvětlení
V rámci úspory elektrické energie bude 

podána žádost o dotaci v rámci příslušného 
dotačního programu, abychom mohli vyměnit 
stávající již nevhodná pouliční svítidla za mo-
derní LED. Jedná se v první etapě o cca 400 
svítidel. 

Autobusový�záliv�u�Billy

Dlouhotrvající dopravní závadu vyřeší reali-
zace přemístění stávajícího autobusového stá-
ní, situovaného v prostoru vozovky, mimo pro-
stor komunikace ulice Hlavní u prodejny Billa 
do nově vybudovaného autobusového zálivu. 
Součástí stavby je rekonstrukce a přemístění 
chodníků a veřejného osvětlení.

Chodník�Nová�Ves�–�II.�etapa�
V současné době je vydáno územní roz-

hodnutí a probíhá zpracování dokumenta-
ce pro stavební povolení v úseku Nová Ves 
– od základní školy po křižovatku „u čapího 
hnízda“. Předpoklad realizace stavby v roce 
2023. 
Opravy�a�údržba�místních�komunikací�

a�chodníků
Po realizaci veřejné zakázky pro rok 2022 

budou postupně uskutečňovány opravy ha-
varijních stavů chodníků a vozovek na území 
města. Rádi bychom navázali na opravené 

chodníky na ulici Nerudova, předláždili po-
slední část chodníku ve směru na Novou Dě-
dinu apod. 

Úpravy�sportovního�
a�relaxačního�centra�Kotelna

V letošním roce bude dokončena rekon-
strukce a úprava prostor v 2. nadzemním 
podlaží relaxačního centra Kotelna. Vzniknou 
tak zcela nové cvičicí sály pro různé pohybové 
aktivity. Kdo má rád pohyb a protažení těla, 
jistě bude rád za nové možnosti cvičení. 

Rekonstrukce�ústředního�vytápění�
a�kanalizace�v�ZŠ�TGM

Realizace I. etapy stavby v roce 2022 vý-
měnou potrubí ústředního vytápění v technic-
kých chodbách (v podzemním podlaží) a vý-
měna kanalizace pod učebnovým pavilonem 
8H v technické chodbě. Realizace z vlastních 
zdrojů v období 06–08/2022. Náklad stavby: 
3,2 mil. Kč vč. DPH.

Přehled investičních akcí ve Frýdlantě nad Ostravicí na rok 2022

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Nové prostory v rekonstruované části domu 

na ulici Jana Trčky 339 a v přístavbě budou 
určeny k trávení volného času dětí a mládeže, 
dospělé populace a rovněž i seniorů. Stavba 
bude obsahovat v 1. a 2. nadzemním podla-
ží celkem 3 klubovny, dále šatnu, místnost 
správce, sociální zařízení, letní kuchyň a skla-
dovací prostory. 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA LUBNO
Z jednotřídní MŠ vznikne dvoutřídní MŠ s ka-

pacitou 2 x 25 dětí. Nová budova bude přízemní 
s dvěma třídami, šatnami, sociálním zařízením, 
výdejním místem stravy, zázemím pro perso-
nál, technickou místností, skladem a novou čis-
tírnou odpadních vod. 

VODOVOD NOVÁ DĚDINA
Jedná se o liniovou stavbu vodního díla pro 

zabezpečení dodávky pitné vody 33 nemovi-
tostem s cca 86 trvale žijícími obyvateli. Plá-
novaná délka vodovodních tras mezi vodním 
tokem Frýdlantské Ondřejnice, Čeladenky a ka-
tastry Ostravice 1 a Pstruží je cca 2300 metrů. 

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TGM 

1. etapa – jedná se o kompletní výměnu kon-
strukční vrstvy podlahy s novým povrchem 
z dubových parketových vlysů, nové oblože-
ní stěn, doplnění zabudovaného sportovního 
nářadí. Součástí stavby je výměna ústředního 
vytápění v obou tělocvičnách a nová dešťová 
kanalizace v renovované tělocvičně. 

PROJEKTY S HOTOVOU DOKUMENTACÍ ČEKAJÍCÍ 
NA VYHLÁŠENÍ VHODNÉ DOTAČNÍ VÝZVY 

STRAVOVACÍ OBJEKT ZŠ TGM 
Jedná se o kompletní rekonstrukci stravo-

vacího objektu, včetně výměny technologie 
s moderní přípravou jídla. V případě získání 
dotace z MMR se realizace hlavních staveb-
ních prací bude konat v roce 2023 v délce 
cca 5 měsíců. Provozovatel stravování zajistí 
v době výluky dovoz stravy s náhradním výde-
jem po dohodě s městem a ZŠ TGM. 

(vedení města, redakce)

taci do 4. výzvy – Program rozvoje venkova 
vyhlášené Místní akční skupinou Frýdlantsko 
- Beskydy. Plánuje se doplnění herních prvků 
pro děti na hřišti mateřské školy. 

VÝMĚNA SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
V rámci úspory elektrické energie bude 

podána žádost o dotaci v rámci příslušného 
dotačního programu, abychom mohli vymě-
nit stávající, již nevhodná pouliční svítidla za 
moderní LED. Jedná se v první etapě o cca 400 
svítidel. 

AUTOBUSOVÝ ZÁLIV U BILLY
Dlouhotrvající dopravní závadu vyřeší reali-

zace přemístění stávajícího autobusového stá-
ní, situovaného v prostoru vozovky, mimo pro-
stor komunikace ulice Hlavní u prodejny Billa 
do nově vybudovaného autobusového zálivu. 

Součástí stavby je rekonstrukce a přemístění 
chodníků a veřejného osvětlení.

CHODNÍK NOVÁ VES – II. ETAPA 
V současné době je vydáno územní rozhod-

nutí a probíhá zpracování dokumentace pro 
stavební povolení v úseku Nová Ves – od zá-
kladní školy po křižovatku „u čapího hnízda“. 
Předpoklad realizace stavby v roce 2023. 

OPRAVY A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Po realizaci veřejné zakázky pro rok 2022 
budou postupně uskutečňovány opravy ha-
varijních stavů chodníků a vozovek na území 
města. Rádi bychom navázali na opravené 
chodníky na ulici Nerudova, předláždili po-
slední část chodníku ve směru na Novou Dě-
dinu apod. 

ÚPRAVY SPORTOVNÍHO A RELAXAČNÍHO 
CENTRA KOTELNA

V letošním roce bude dokončena rekonstruk-
ce a úprava prostor v 2. nadzemním podlaží re-
laxačního centra Kotelna. Vzniknou tak zcela 
nové cvičící sály pro různé pohybové aktivity. 
Kdo má rád pohyb a protažení těla, jistě bude 
rád za nové možnosti cvičení. 

REKONSTRUKCE ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ 
A KANALIZACE V ZŠ TGM
Realizace I. etapy  stavby v roce 2022 výmě-
nou potrubí ústředního vytápění v technic-
kých chodbách (v podzemním podlaží) a vý-
měna kanalizace pod učebnovým pavilonem 
8H v technické chodbě. Realizace z vlastních 
zdrojů v období 06-08/2022. Náklad stavby: 
3,2 mil. Kč vč. DPH.

Halové Mistrovství České republiky 
mladších žáků v tenise
v kategoriích dvouhry a čtyřhry

19. 2. – 22. 2. 2022

➔ 32 nejlepších hráčů České republiky na jednom místě
➔ 31 napínavých tenisových zápasů v kategorii single
➔ akce s celorepublikovým dosahem
➔ online přenosy zápasů
➔ 4 dny plné emocí a zážitků

Panorama Sport, z.s. pod záštitou Českého tenisového svazu ve 
spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí pořádá:

www.panoramasport.cz  –  Sportovní 1530, Frýdlant nad Ostravicí

Platný územní plán Frýdlant nad Ostravicí 
je účinný od 30. 12. 2017. Za uplynulé čtyřle-
té období je aktuálně zpracovávána „Zpráva 
o uplatňování územního plánu“, ve které se vy-
hodnocuje, jakým způsobem byl územní plán 
uplatňován (mj. se vyhodnocuje, i které zasta-
vitelné plochy již byly zastavěny). Ze „Zprávy“ 
může vyplynout také to, že je vhodné, příp. nut-
né pořídit změnu územního plánu. O pořízení 
změny územního plánu rozhoduje zastupitel-
stvo města v rámci schvalování „Zprávy“.

V případě, že se změna územního plánu 
bude pořizovat, tak součástí „Zprávy“ bude ka-
pitola s názvem „Pokyny pro zpracování návr-
hu změny č. 3 ÚP Frýdlant nad Ostravicí“, která 
nahradí zadání ke změně územního plánu. 
Na základě výše uvedeného stanovujeme ter-
mín pro podávání návrhů pro případnou Změ-
nu č. 3 územního plánu Frýdlant nad Ostravicí 
do 21. 2. 2022, jejíž pořízení může vyplynout ze 
zpracovávané „Zprávy“.

Návrh na změnu územního plánu dle staveb-
ního zákona musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) údaje umožňující identifikaci navrhovate-
le, včetně uvedení jeho vlastnických nebo ob-
dobných práv k pozemku nebo stavbě na úze-
mí obce,

b) údaje o navrhované změně využití ploch 
na území obce,

c) údaje o současném využití ploch dotče-
ných návrhem navrhovatele,

d) důvody pro pořízení územního plánu nebo 
jeho změny,

e) návrh úhrady nákladů na pořízení změny 
územního plánu a dalších nákladů uvedených 
v § 55a odst. 2 písm. f stavebního zákona.

Návrhy podávejte na podatelnu Městského 
úřadu Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 139 nebo 
zasílejte poštou na adresu Městský úřad Frý-
dlant nad Ostravicí, Náměstí čp. 3, 739 11 Frý-
dlant nad Ostravicí.
Odbor�regionálního�rozvoje�a�stavební�úřad

Stanovení termínu pro podávání návrhů 
na změnu územního plánu Frýdlant nad Ostravicí

Asi každý z nás už někdy ochutnal místní 
sladkou krajovou specialitu známou jako frgál. 
Náplň může být různá, tvaroh, mák, borůvky či 
povidla jsou asi ty nejznámější. Když se malí 
prvňáčci učí pochopit, co znamená ve školním 
roce čtvrtletí či pololetí, často si představujeme 
právě tento koláč, který krájíme na čtvrtky ane-
bo poloviny.

Příchuť našeho „školního koláče“ se ovšem 
od těch lahodných z kynutého těsta zcela liší. 
Zde jej dochucují věci již ne tolik příjemné. 
Jsou jimi zkoušky, testy či jiné prověrky žáko-
vých znalostí zakončené výslednou známkou 
na vysvědčení. 

To, které nás čekalo v pondělí 31. ledna 
2022, bylo vysvědčení pololetní. Ti nejmenší 
si jej užili poprvé, pro starší spolužáky to žád-
ná novinka nebyla. Co na něm bylo ale letos 
výjimečné, bylo to, že se stalo po dvou letech 
ve většině případů odměnou za výuku, které 
jsme si v poslední době zvykli říkat prezenční. 
Jednoduše řečeno, živou výuku ve školních la-

vicích před tabulí. A za to jsme asi nejen v Té-
geemce nejvíce vděční.

Přestože nás v první polovině školního roku 
provázely karantény některých tříd a pedago-
gů, můžeme prohlásit: zatím nás nezavřeli! 
A nejen to. Podařilo se dokonce začít usku-
tečňovat některé projekty (lyžařské kurzy, 
návštěvy kina, setkání prvňáčků a deváťáky 
a jiné). Nebylo snadné vrátit se od počítačů 
do lavic. Zvyknout si znovu na běžný školní 
režim po dlouhé době vyžadovalo nesmírné 
úsilí všech, žáků i učitelů. Nyní, kdy máme 
za sebou první polovinu školního roku, mů-
žeme říci, zvládli jsme to. Nabíjí nás to novou 
pozitivní energií a my začínáme připravovat 
nové projekty, které se snad už letos podaří 
uskutečnit. Jedním z nich jsou akce pro bu-
doucí prvňáčky.

Všem nám je jasné, že doba je nejistá a ne-
víme, jaké překvapení nám připraví nový typ 
viru známý jako omikron. Pokud to ale situace 
alespoň trochu dovolí, rádi přivítáme ve dnech 

8.–9. března 2022 děti z místních mateřských 
školek na našem dopoledním Pohádkovém 
hraní na školu, jehož odpolední součástí je 
pak jakýsi Den otevřených dveří pro rodiče 
budoucích prvňáčků (9. 3. 2022). Nejvíce by 
nás potěšilo, kdybychom mohli po dvou le-
tech uskutečnit tradiční Zápis� do� prvních�
tříd, který je naplánován na čtvrtek�7.�dubna�
2022 v době od 13 do 17 hodin. Jestli se vše, 
co zamýšlíme, podaří, bude to přínosem pro 
všechny. Děti i rodiče, kteří se rozhodují, kam 
zapsat svého potomka k plnění povinné školní 
docházky, protože budou moci poznat, jak to 
u nás ve škole chodí a vypadá. Pro nás uči-
tele, kteří asi jako všichni toužíme po návratu 
k životu, na jaký jsme byli zvyklí. Podrobné 
informace k připravovaným akcím naleznete 
přehledně na plakátku anebo na našich webo-
vých stránkách www.zsfrydlant.cz. Nezbývá 
než si držet palce, ať se vše povede, a dodat, 
že se jako každý rok se na své budoucí prv-
ňáčky v Tégeemce moc těšíme!  lg

Tihle prvňáčci už mají první pololetí ve škole za sebou.

Jsme v polovině „koláče“, jedeme dál!

Vážení čtenáři!
Na začátku příštího roku knihovna přechá-

zí na celosvětově rozšířený knihovní systém 
Koha. S touto novinkou se pojí různé změny 
a ty nejzásadnější vám chceme nyní představit. 

Nejzásadnější změny se týkají upomínek. 
Z� paušálních� částek� za� zpoždění� ve� vrá-
cení�výpůjček�se�stává�pohyblivý�poplatek�
ve�výši�1�Kč�za�1�dokument�a�1�den. Za de-
set knížek vrácených pět dní po termínu nyní 
tedy čtenář zaplatí 50 Kč namísto dosavadní 
dvacetikoruny. Stejně tak ale za zpoždění dvou 
knih o jeden den je to pouze dvoukoruna. Sys-
tém je tedy spravedlivější. Navíc čtenáři, kteří 
uvedou svůj e-mail, budou pět dní před kon-
cem výpůjční lhůty upozorněni, že se blíží čas 
výpůjčky vrátit. Ti, kteří poskytnou i telefonní 
číslo, v poslední den výpůjčky dostanou i sms 
připomínající, že je čas na návštěvu knihovny. 
Tato služba je zcela zdarma.

Pozor!�Již�vůbec�nebudeme�zasílat�upo-
mínky�poštou, tedy pokud čtenář neuvede e-
-mail nebo telefon, o upomínce se dozví až při 
návštěvě knihovny nebo z předžalobní výzvy.

S upomínkami souvisí i změny v prodlužo-
vání. Nově neplatí, že s načtením čtenářské-
ho průkazu se všechny výpůjčky automaticky 

prodlouží. O prodloužení je třeba výslovně 
požádat nebo si jej provést samostatně přes 
internet. Výpůjční doba každého dokumentu 
je stále 30 dní a prodloužit jej lze maximálně 
dvakrát, opět o 30 dní. Jednu knihu tak lze mít 
maximálně 90 dní. Aby se tato doba nesmyslně 
nezkracovala, je možné prodlužovat nejdříve 
14 dní před vypršením výpůjční doby.

Rezervované dokumenty je možné prodlou-
žit pouze jednou, a to o dva týdny. Koha totiž 
zastává filozofii, že knížku by neměl půl roku 
blokovat jediný člověk, a pokud ano, pokuta 
za zpozdné bude tak vysoká, že z ní knihovna 
může zakoupit další exemplář. I tato změna je 
tedy pro poctivé čtenáře výhodou.

Změn dozná také čtenářské konto. Ve chvíli, 
kdy čtete tyto řádky, už by měl být přístupný 
nový� elektronický� katalog� knihovny, a to 
z adresy https://katalog.knihovnafrydlant.cz/. 
Přihlašovací jméno si nově čtenář může zvolit 
libovolně sám (doporučujeme volit buď e-mail, 
nebo jméno.příjmení), které je potřeba při 
nejbližší návštěvě knihovny sdělit knihovnici. 
Webový katalog bude modernější pro uživa-
tele a snadnější vyhledávání dokumentů, knih, 
časopisů i deskových her, které máme v naší 
knihovně. V novém systému zůstává stále 

možnost si knihy rezervovat nebo prodlužovat 
své stávající výpůjčky.

Využíváme příležitosti a znovu upozorňu-
jeme, že vzhledem ke zpřísňující se ochraně 
osobních údajů již nadále nebudeme� moci�
tolerovat�půjčování�několika�osob�na�jeden�
průkaz a budeme v souladu s knihovním řádem 
trvat na tom, že každý uživatel musí mít průkaz 
vlastní. Věříme, že to budete respektovat. Vždyť 
cena jednoho průkazu pro dospělého čtenáře 
je 150 Kč za 365 dní, což je necelých 13 korun 
za měsíc. Nebo vyjádřeno jinak: roční registrace 
v knihovně stojí asi stejně jako třetina jedné kni-
hy v obchodě. Největší výhodou bude vytvoření�
rodinných�průkazek. Za jednu cenu se může 
do knihovny přihlásit celá rodina nebo napří-
klad partneři. Průkazy lze pak například nahrát 
také do mobilu (například do aplikace Stocard) 
a v knihovně stačí jen ukázat její čárový kód. 

Nově se bude dát také platit platební kartou. 
Vážení uživatelé knihovny, děkujeme vám 

za trpělivost s různými problémy, které celý 
přechod provází a ještě možná pár týdnů pro-
vázet budou. Věříme, že až se podaří všechny 
drobnosti vychytat, budeme my i vy s novým 
systémem spokojeni.

� Vaše�knihovna

Rodinné průkazy ve frýdlantské knihovně

Zdraví�a�životní�prostředí�
6,3
70. v ČR
1.�v Moravskoslezském kraji

Materiální�zabezpečení�a�vzdělání�
6,8
39. v ČR
1.�v Moravskoslezském kraji
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Staré Hamry

Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V�měsíci�únoru�2022�

oslaví�své�životní�jubileum:
Pan RADIM PAVLICA – 50 let
Pan MILAN HRŮZA – 65 let

Paní ANTÓNIA MARTINKOVÁ – 70 let
Paní SVĚTLUŠKA FIALOVÁ – 75 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb v únoru
2.�2.�2022�–�Svátek�Uvedení�Páně�

do�chrámu:
Ostravice 16.00

6.�2.�2022�–�5.�neděle�v�mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

11.�2.�2022�–�Panna�Maria�Lurdská:
Ostravice 16.00

13.�2.�2022�–�6.�neděle�v�mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

20.�2.�2022�–�7.�neděle�v�mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

27.�2.�2022�–�8.�neděle�v�mezidobí:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30  

noví občánci

31.�12.�2021�se�rodičům�Leontině�a�Micha-
lu�Balašovým�narodil�syn�Alexandr.

17.�1.�2022�se�rodičům�Barboře�a�Jarosla-
vu�Liďákovým�narodila�dcera�Luisa.

Rodičům srdečně blahopřejeme a Alexandro-
vi i Luise přejeme v životě jen to nejlepší!

slovo starostky

V lednovém zpravodaji loňského roku jsem vás informovala o problematické dopravní situaci 
v obci v souvislosti s nárůstem turistického ruchu.

Mnohonásobně vyšší počet návštěvníků hor, zejména nárůst automobilové dopravy, způso-
bovaly problémy nejen u nás, ale i v dalších beskydských obcích, a vyvolaly potřebu komplexního 
řešení.

Uplynulý rok jsme tomuto problému, společně s představiteli dalších beskydských obcí a zá-
stupci kraje, věnovali zvýšenou pozornost a realizovali několik návrhů, které by dle nás měly vést 
ke zlepšení situace.

Z pohledu Starých Hamer se problémy nejpalčivěji dotýkaly Gruně, kde jsme hned některé 
z navrhovaných opatření začali realizovat.

Z�připravených�návrhů�opatření�jsme�realizovali:
- Umístění velké informační tabule na točnu autobusů – neparkovat, točna autobusů.
- Instalace elektronické tabule s informacemi o obsazenosti parkoviště na Gruni s možností 

zobrazení dalších důležitých a aktuálních informací. 
- Ve spolupráci s Policií ČR monitorujeme dopravní situaci na Stýskalonkách a na cestě 

na Gruň, zejména o víkendech.
- Na komunikaci na Gruň bylo v souladu se zpracovaným aktualizovaným pasportem doprav-

ního značení instalováno nové dopravní značení.
- Zapojili jsme se do pilotního projektu Moravskoslezského kraje, jehož cílem je přesun turistů 

z osobních automobilů do autobusů. TU – BUS (Shuttle busy) jezdily v minulém roce o víkendech 
a svátcích v červenci a srpnu. Bezplatně mohli motoristé využít parkoviště na Samčance a na Gruň 
využít TU-BUS. V souvislosti s tím bylo omezeno parkování na Gruni pouze na parkoviště s 50 mís-
ty, navýšena cena parkovného na 200 Kč/den a vybudována byla dočasná autobusová zastávka.

- V době vánočních svátků jezdil TU – BUS na Stýskalonky.
Další�z�navrhovaných�opatření�se�budou�realizovat�v�tomto�roce.�Jedná�se�o:
- Trvalý monitoring točny autobusů na Stýskalonkách pomocí kamerového systému, respektive 

o rozšíření obecního kamerového dohledového systému o jednu kameru s napojením na Policii ČR.
- V přípravě je pokračování projektu TU – BUS s rozšířeným provozem. Předpokládá se, že 

autobus bude jezdit od měsíce května/června do konce září/října o víkendech a svátcích, o prázd-
ninách, v červenci a srpnu., pak denně. 

Již nyní je zřejmé, že přijatá opatření pomáhají. Provoz na Gruň se zklidnil. 
Projevilo se to i v posledních dnech starého roku a prvních dnech roku nového. Máme za to, 

že je to i díky jiným podmínkám. Nedošlo k uzavření lyžařských areálů ani obchodních center 
a situace z přelomu let 2020/2021 se tak neopakovala.

Nikdo z nás si nedělá iluze, že všichni turisté budou do hor jezdit hromadnou dopravou nebo 
že auta nechají na Samčance a k cestě na Gruň využijí TU-BUS nebo se vydají po stávajících 
turistických značkách pěšky. 

Všichni návštěvníci našich krásných hor by měli dodržovat základní pravidla slušného chování:
- respektovat dopravní značení, 
- chovat se ohleduplně k okolní přírodě a respektovat soukromý majetek, 
- odpadky odkládat tam, kam patří, uklízet po sobě i svých pejscích. 
Dopřejme sobě i ostatním, a do budoucna i svým dětem, vnukům, a dalším generacím zažít 

klid a pohodu v krásné beskydské přírodě. 
 Eva�Tořová,�starostka

Loňská zima na Smrku.…�� Foto:�Petr�Lukeš�ml.

Pozor, změna v placení poplatků za odpady!
Vzhledem k tomu, že Obecně závaznou vy-

hlášku č.4/2021, o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství schválilo za-
stupitelstvo obce na posledním zasedání v roce 
2021, tj. dne 14. 12. 2021, nebylo možné infor-
mace o změně výše poplatků pro rok 2022 dát 
do prosincového vydání zpravodaje, jelikož ten 
byl do domácností distribuován již 15. 12. 2021. 

Proč musela obec přistoupit k úpravě po-
platků, respektive proč dochází k navýšení 
poplatků pro trvale bydlící občany, je uvedeno 
v následujících řádcích. Pozorně si je přečtěte.

Nově jsou poplatky stanoveny takto:
Trvale bydlící: 500 Kč/osoba/rok
Vlastníci nemovitosti, bytů, ve kterých není 

hlášena k trvalému pobytu žádná osoba: 
500 Kč/ nemovitost/rok.

Splatnost poplatku je pro všechny stanove-
na do 30. 6. 2022.

V souvislosti s novým zákonem o odpado-
vém hospodářství, který je účinný od 1. 1. 2021, 
musely všechny obce do konce roku 2021 při-
jmout obecně závazné vyhlášky obce týkající 
se odpadového hospodářství.

První se týká systému nakládání s odpady 
a druhá je o poplatcích, respektive o výši po-
platků, za odpady.

Vyhlášku o poplatcích na rok 2022 jsme 
po zásahu Odboru kontroly a dozoru Minister-
stva vnitra (kontroluje, zda jsou obecně závaz-
né vyhlášky vydávány obcemi v souladu se zá-
kony a právními předpisy) museli přepracovat. 
Jelikož již není nově možné poskytnout úlevu 
pro trvale bydlící. Veškerá odůvodnění slev pro 
trvale bydlící byla dle většiny zastupitelů opráv-
něná, ale ministerskými úředníky byly slevy vy-
hodnoceny jako neodůvodněné, diskriminační.

Jsme si všichni vědomi, že pro obce, kte-
ré leží v turistických žádaných lokalitách, kde 
množství rekreantů převyšuje počet trvale 
hlášených obyvatel, nová úprava zákona o od-
padech může mít značný dopad na rozpočet 
těchto obcí. Na toto téma jsem se, společně 
s dalšími starosty takto postižených obcí, vyja-
dřovala v časopise Veřejná správa vydávaným 
MV, kde jsem uvedla:

„Se stanoviskem ministerstva, že rozdílné 
poplatky pro občany a pro „chataře“ jsou dis-
kriminační, nesouhlasím. Vždyť rozdílná je i de-
finice poplatníků a nový zákon o odpadech zvý-
hodněnou sazbou 200 kg/občan/rok, rovnou 
jednoho z poplatníků, významného producenta 
odpadů, vynechává. Jestliže je rozdílná sazba 
poplatků považována za diskriminační vůči jed-
né skupině poplatníků, pak se ptám, zda zvý-
hodněná sazba za uložení odpadu na skládce 
podle počtu trvale bydlících není diskriminační 
pro obce v rekreačních oblastech.“

Přestože většina zastupitelů smýšlí stejně 
jako já, museli jsme poplatky sjednotit.

Tzn., že jsme museli zrušit úlevu pro trvale 

Odpadové hospodářství v roce 2022

krátce z obce 

Tříkrálová�sbírka
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 je 3 807 Kč.

Sdělení�pro�všechny�ubytovatele
Zastupitelstvo obce na svém posledním za-
sedání v roce 2021 konaném dne 14. 12. 
2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
obce č.3/2021, o místním poplatku z pobytu.
Na základě této vyhlášky se sazba poplatku 
zvyšuje na 20 Kč na každý započatý den pobytu. 

Statistika�obyvatel
Celkem obyvatel k 31. 12. 2021: 572
Muži: 300. Ženy: 272.

Hasičský�bál�zrušen
S ohledem na nepříznivou epidemiologickou 
situaci s nejasnými a stále se měnícími pravi-
dly rušíme Hasičský bál. 

Gruňský�ledovec�
–�nabídka�práce

Vlek na Gruni hledá ideálně seniora na pro-
dej jízdenek. Brigáda – 150 Kč/hod. Kontakt: 
Alena Šťastná, tel.774 432 234.

Nákrčníky
Nákrčníky s motivy naší obce jsou k prodeji 
na obecním úřadě. Cena 120 Kč/ks.

Příběhy našich dobrovolníků a seniorů jsou 
různé. Propojit je, je to nejhezčí, co pro ně mů-
žeme udělat. Připojte se k nám a pomůžeme 
vám najít toho správného „parťáka“ pro volný 
čas.

Dobrovolnictví ve Frýdlantě nad Ostravicí 
funguje dobře už léta. Dobrovolníci dlouhodo-
bě docházejí například do Střediska sociálních 
služeb. V letošním roce rapidně vzrostl počet 
dobrovolníků docházejících do domácností se-
niorů a naším cílem je tento rostoucí trend udr-
žet. Lidem ve vlastních domácnostech často 
chybí sociální kontakt. 

Dobrovolnictví je darování času potřebným. 
Způsob návštěv je vždy individuální. Můžete si 
spolu povídat, hrát karty, zajít si na procházku, 
předčítat z knih, prohlížet si spolu fotografie. Je 
to vždy na domluvě.

Děkujeme Městu Frýdlant nad Ostravicí 
za dlouhodobou a stálou podporu dobrovol-
nictví. Díky této podpoře mohou programy 
na území města Frýdlant nad Ostravicí nadále 

Po dlouhé covidové pauze, která trvala od pod-
zimu 2020 do začátku června 2021, kdy jsme 
nemohli vystupovat ani zkoušet, začaly probíhat 
nácviky našeho sboru, jak jen to bylo možné. Byť 
jsme měli obavy, že se snad už ani po dlouhé 
pauze nesejdeme, opak byl pravdou. Snad právě 
proto, nebo jen z pouhé touhy po kamarádech, 
změny od stereotypu doma nebo také radosti ze 
společného díla, nás to mnohé vrátilo do koloběhu 
nácviků pěveckého sboru a ke krásným pocitům 
při vystoupeních z dobře odvedené práce. 

Zpočátku byly naše pocity smíšené, přece jen 
se pauza projevila jak na našich hlasivkách, tak 
také na volnější morálce, ale pod vedením nároč-
ného a cílevědomého sbormistra Josefa Melnara 
pak ale výsledek stojí za to. 

Vše bylo v loňském roce opět jiné, a ne vždy 
snadné. Jako například když jsme zorganizovali 
soustředění na Horní Bečvě a celé hotelové stře-
disko dali do karantény. Říkali jsme si – co teď? 
Měli jsme jen jeden den na to vymyslet náhradní 
řešení a vyšlo to. Ono, jak se říká, když se chce, 
všechno jde! Nákaza, karanténa a obava z covi-
du také některým členům po určitou dobu překa-
zila možnost se s námi scházet a vystoupení byla 
ohrožena. Přesto jsme přes všechny komplikace 
do konce roku 2021 absolvovali čtyři koncerty. 
V listopadu koncert Tří sborů v modlitebně Sboru 
Církve adventistů sedmého dne (ze kterého se 
stal kvůli covidu koncert dvou sborů) a koncert 

v Evangelickém kostele na Ostravici. O víkendu 
před Vánocemi náš sbor vyrazil na festival pě-
veckých sborů do polského města Glubczyce 
a měli jsme tam velmi kladný ohlas. Nám se tam 
také moc líbilo a pozvali jsme tedy naše přátele 
z Glubczyc na náš vánoční koncert v Janáčkově 
síni ve Frýdlantě nad Ostravicí jako svého hosta. 
Na facebooku jsme zveřejnili odkaz na reportáž, 
kterou o společném vystoupení natočila televize 
Polar. Nadšení našich mladých kolegů z Polska 
nám dodalo zase nový elán a chuť do práce v le-
tošním roce. 

Proto jsme se hned letos v lednu vrhli do ná-
cviků skladeb na červnová vystoupení. Snad 
neprozradím mnoho, když napíši, že by na nich 
měly zaznít samé krásné, známé a líbivé melo-
die, a to jak lidové písně, tak i populární skladby, 
např. některé z repertoáru od Valdemara Ma-
tušky. A celý koncert proběhne tentokrát pouze 
v češtině! 

Většinou jsme loni po našich koncertech slý-
chávali slova jako: „až mi vhrkly slzy do očí“ nebo 
„chodil mi mráz po zádech“. No a s takovými 
pocity jdeme do toho znovu dál. Věříme, že se 
najdou i tací, kteří zvažují se k nám přidat. Rádi 
vás přivítáme na našich zkouškách každou stře-
du od 18.20 v ZUŠ Frýdlant n. O. Vítáni jsou ze-
jména muži. Chlapi, přijďte podpořit naše řady, 
nestyďte se a nenechte se prosit!

 (www.facebook.com/echofrydlant)

Náš smíšený pěvecký sbor Echo jde do toho 
hlavně srdcem, úspěch se pak dostaví Do nového roku smysluplně

probíhat a rozvíjet se. 
Pro více informací kontaktujte koordinátorku 

dobrovolníků pro Frýdlant n. O. a okolí Petru 
Popelářovou, na tel. čísle 734 646 061 nebo 

emailem na petra.popelarova@adra.cz.
Petra�Popelářová,�koordinátor�dobrovolníků

� Dobrovolnické�centrum�ADRA�
� Frýdek-Místek

Sběrné místo za budovou Obecního úřadu 
Staré Hamry je provozováno celoročně, pří-
stupné je 24 hodin denně.

Sběrné�místo� je�monitorováno� kamero-
vým�systémem!

V zařízení se sbírá: kusové dřevo, matrace, 
koberce, nábytek, kov, elektroodpad, plast, 
sklo, potravinářské oleje a tuky, bioodpad 
rostlinného původu, papír, nápojový kartonový 
papír, textil.

Zařízení� neslouží� k� ukládání� nebezpeč-
ného�odpadu�a�stavebního�odpadu�a�suti!

Odvoz stavebního odpadu a suti si musí za-
jistit každý stavebník sám.

Svoz nebezpečného odpadu bude i nadále 
zajišťovat obec 2x ročně prostřednictvím mobil-
ních svozů.

V rámci odpadového hospodářství naše 
obec dlouhodobě spolupracuje se společností 
EKO-KOM, a.s., která v letošním roce podpoři-
la třídění v naší obci a pořídila občanům tašky 
na třídění odpadů. 

Obec dostala celkem 600 sad, které jsou 
určeny do�všech�domácností� (trvale�bydlí-
cích,�chatařů�a�chalupářů). 

Tašky�si�můžete�vyzvednout�na�obecním�
úřadu�v�úředních�hodinách.

Obec podporuje třídění odpadů

bydlící ve výši 50 % stanoveného poplatku. 
Trvale bydlící – 1 osoba/rok musí platit stej-

ně jako vlastník nemovitosti, bytu, ve které není 
hlášená k trvalému pobytu žádná osoba – 1 
objekt/rok. 

Z uvedeného plyne, že v letošním roce pla-
tí občané obce o 150 Kč na osobu/rok více, 
a „chataři“ platí o 200 Kč za objekt/rok méně.

Princip zvýhodněné sazby jsem již na strán-
kách zpravodaje popisovala, ale dovolím si ho 
znovu připomenout.

Jedná se o to, že z celkového množství vy-
produkovaného odpadu v obci, tj. jak občany, 
tak i rekreanty, se podle zákonodárců dá dát 
do zvýhodněné sazby pouze stanovené množ-
ství/kg vynásobené jen počtem trvale hláše-
ných obyvatel.

Takže v roce 2021 jsme ve zvýhodněné saz-
bě 500 Kč/t mohli uplatnit jen 112 t (200 kg x 
562 obyvatel = 112 t) z celkové množství odpa-
du, což bylo 212,320 t.

Za 100 t uloženého odpadu nad daný limit 
jsme platili zvýšenou sazbu 800 Kč/t. 

Pro letošní rok ve zvýhodněné sazbě 500 
Kč/t můžeme uplatnit pouze 106,59 t (190 kg x 
561 obyvatel = 106,59 t). Nad tento limit bude-
me znovu platit zvýšenou sazbu, a to více než 
v loňském roce.

V dalších létech se limit na občana a rok sni-
žuje, a naopak cena za skládkování nadlimitní-
ho množství odpadu roste. 

Za pouhé tři roky, tj. v roce 2024, klesne 

limit na 170 kg/občan/rok a každá tuna vy-
produkovaného odpadu nad limit nás vyjde 
na 1 250 Kč.

Do�našeho�systému�nakládání�s�odpady�
v�obci� jsou�zapojeni� jak�trvale�bydlící,� tak�
i� chataři� či� chalupáři� a� také� podnikatelé.�
Pro� uplatnění� slevy� se� však� započítávají�
pouze�trvale�bydlící.

Je� tak� jasné,� že� do� takto� stanoveného�
limitu�se�rozhodně�nemůžeme�nikdy�vejít!!!

Co�můžeme�udělat?
Jedinou cestou, jak ovlivnit množství vypro-

dukovaného odpadu, vidíme ve výměně velko-
objemových kontejnerů za popelnice o objemu 
1100 l a v posílení sběrného místa přidáním 
kontejnerů na velkoobjemový odpad.

Tato opatření by měla vést k většímu třídění, 
čímž by mělo dojít ke snížení množství odpadů 
ukládaného do popelnic (dnes velkoobjemo-
vých kontejnerů). 

Samozřejmě, že ne všude tato výměna pů-
jde realizovat. Podmínkou je celoroční možnost 
vývozu popelnic svozovým vozem.

Od ledna letošního roku dochází ke změně 
firmy zajišťující vývoz popelnic. Stejně jako vel-
koobjemové kontejnery bude i popelnice vyvá-
žet firma Mališ z Ostravice. 

Možnost rozšíření popelnic o objemu 110 l 
nebo 1100 l k dalším nemovitostem bude pře-
dem diskutováno s vámi občany obce, vlastní-
ky nemovitostí a také se svozovou firmou. 

 Eva�Tořová
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slovo starosty

Vážení�spoluobčané,
leden se nám tak nějak rychle překulil a máme tady únor. Všich-

ni jsme se těšili, že si letos užijeme tradičních plesů v sále Obecního 
domu, ale bohužel stejně jako minulý rok jsme museli plesovou sezónu 
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace oželet. 

Tradiční plesy začátkem roku vždy zahajovaly kulturní a společenský 
život v obci. Bohužel ještě musíme vydržet a vystačit si s rodinou a blíz-
kými přáteli. Buďme rádi, že žijeme zde, na vesnici, v krásném prostředí a můžeme svůj volný 
čas kdykoliv trávit v nádherné přírodě, kterou nám skýtá okolí Lhotky. 

Rád bych poděkoval vám, kdo jste se zapojili do soutěže Poznej Lhotku, kterou pro vás 
připravili tvůrci letošního kalendáře. Věřím, že si při výletech užijete spoustu zábavy, poznáte 
i zákoutí, která jste prošli třeba bez povšimnutí, a zjistíte, že každé místo má nějakou svou 
historii. Více informací o soutěži, ale i o zajímavých místech v obci najdete na obecních strán-
kách. 

Leden nám přinesl několik mrazivých dnů a sněhovou nadílku, ze které měly radost pře-
devším děti. Děkuji obecnímu pracovníku panu Židkovi za pracovní nasazení při zimní údržbě 
místních komunikací a chodníků. Vás uživatele komunikací a chodníků bych chtěl požádat 
o trpělivost. Obecní zaměstnanec s jedním traktorem nemůže být na všech místech v obci 
v jeden čas. Obecní komunikace a chodníky se udržují podle důležitosti, tak aby byla zajištěná 
dopravní obslužnost, svoz odpadů, příjezd a přístup do školky, obchodu apod. Upozorňuji ma-
jitele automobilů, aby parkovali na svých pozemcích a neodstavovali auta na a podél obecních 
komunikacích, kdy takto odstavená auta brání bezpečnému prohrnování sněhu a není možné 
kolem nich provádět posyp. Neztěžujte prosím pracovníkům provádějícím údržbu komunikací 
už tak náročnou práci. 

Využijte zimních únorových dnů k odpočinku a nabrání nových sil, abyste přivítali jaro odpo-
čatí a plní elánu. Dětem přeji hodně zimních radovánek a vám všem pohodové únorové dny, 
hodně dobré nálady, úsměvu, a především pevné zdraví. 

 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea 
a dali ke zveřejnění souhlas:
Štěpánka�Valíčková�–�90�let
Věra�Michalcová�–�90�let
Aloisie�Závodná�–�85�let

Jiří�Skulina�–�70�let
Leoš�Fojtík�–�60�let

Všem oslavencům přejeme 
hodně štěstí, pohody. 

Pevné zdraví, spokojenost a životní elán.
Ať je Váš každý den života krásný.

Během února můžete posílat na mailovou 
adresu soutez@obec-lhotka.eu další soutěžní 
fotografie do druhého kola doplňkové měsíční 
soutěže s kalendářem „Poznej Lhotku“. Jejich 
zasláním dáváte souhlas se zveřejněním. Tyto 
fotografie by měly být z míst, které jste navštívili 
v rámci poznávání Lhotky s kalendářem. K fo-
tografii můžete připojit i krátký popisek. Foto-
grafie zaslané během února budou zveřejněny 
od 1. března na facebookové stránce Lhotky. 
Fotka, která dostane během měsíce března 
nejvíce lajků, bude odměněna drobnou cenou. 
Každý měsíc můžete poslat max. dvě soutěžní 
fotografie v doplňkové soutěži.

Do druhé doplňkové soutěže se můžou za-
pojit také děti do 15 let, které nakreslí nebo 
jakoukoliv jinou technikou vytvoří obrázek 
s tematikou výletu po soutěžních místech. 
Do soutěže budou zařazeny fotky nebo ske-
ny obrázků, které zašlou jejich rodiče na e-
-mailovou adresu soutez@obec-lhotka.eu, 
čímž dají souhlas k jejich zveřejnění. Každý 
měsíc může jeden soutěžící poslat maximál-
ně dva obrázky, které budou stejně jako při 
fotografické soutěži zveřejněny na obecním 
facebooku. Soutěžící, jehož obrázek získá 

za určitý měsíc nejvíce lajků, bude taktéž od-
měněn drobnou cenou. 

Více informaci o soutěži „Poznej Lhotku“ na-
jdete na www.obec-lhotka.eu v odkaze Soutěž.

Ceny�v�hlavní�soutěži:

1. cena – mobilní telefon
2. cena – stan
3. cena – spací pytel
Případné dotazy k soutěži vám odpovíme 

na: soutez@obec-lhotka.eu.

krátce z obce

Termíny�svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v únoru: 
pondělí 7. 2. a 21. 2.

Přes�zimu�zavřeno
Upozorňujeme občany, že sběrné místo 
bioodpadu a velkoobjemového odpadu 
v budově bývalého kravína je přes zimu 
uzavřené. V tuto dobu je možné otevřít 
po dohodě na obecním úřadě nebo p. Mar-
tinem Žídkem. V pravidelném provozu bude 
opět od dubna 2022. 

Upozornění
Upozorňujeme majitele psů, aby si při pro-
cházkách na obecních plochách a chodní-
cích po svých psech uklízeli exkrementy 
i v zimním období. Nestačí výkaly jen při-
krýt hromádkou sněhu. Ten časem roztaje 
a věřte, že do této fekální pasti se lehce 
chytne dítě při cestě ze školky, kterýkoliv 
návštěvník obce nebo i sám majitel psa, 
který zapomněl, že před pár dny tímto mís-
tem procházel. Děkujeme.  oú 

Mobilní rozhlas
Zaregistrujte své telefonní číslo a e-

-mailovou adresu v Mobilním rozhlase 
obce Lhotka na adrese https://obec-lhot-
ka.mobilnirozhlas.cz/ a budete dostávat 
do e-mailu pravidelné informace z dění 
v obci. Krizové a nejdůležitější informace 
dostanete sms zprávou i na staré mobilní 
telefony. 

Přihlásit se můžete taktéž přes mobilní 
aplikaci https://zlepsemecesko.cz/

Registraci,�stažení�aplikace�i�příjem�
veškerých�zpráv�máte�ZDARMA.

O tom, že se ve Lhotce odjakživa zpívalo 
(a stále se zpívá), se všeobecně ví. Bývaly, 
jsou a rodí se i nové cimbálovky. Zpěváci 
a zpěvačky vyhrávali a vyhrávají soutěže, 
Lhotka má i profesionální hudebníky. Také 
proto má i „notu“ na obecním znaku a prapo-
ru. Hodně se o to zasloužil Vincenc Socha 
a jím založený lhotecký národopisný folklorní 
soubor Pilky, který v loňském roce vzpomněl 
svoje pětaosmdesátiny. Ale nejenom on. Zpí-
valo se a stále zpívá i ve lhotecké kapli Na-
vštívení Panny Marie. A právě tam se zrodily 
další dva sbory – dětská Schola Rosnička 
a před sedmi lety farní sbor Cantamus.

Ale závěr starého i počátek nového roku 
souborům nepřál. Přestože Pilky i Cantamus 
už od podzimu pilně zkoušely, vystoupení 
odpadávala. Pilkám nakonec nevyšlo nic. 
Místo vystoupení si všichni rozšířili znalosti 
o řecké abecedě. Ke známým písmenům alfa, 
beta, gama a delta ze školy, přibylo písmeno 
„o“ s názvem omikron – což je další mutace 
letos již tříletého Covidu 19. Cantamus měl 
štěstí trochu více. I když zrušených vystoupe-
ní bylo také dost, přece jen se třikrát blýskl 
nově nazkoušeným programem. A nebyl to 
program ledajaký. Se svým sbormistrem Jiřím 
Tesaříkem zpěváci nastudovali skutečnou la-
hůdku – Českou mši vánoční od Jakuba Jana 
Ryby, skladatele a kantora přelomu osmnác-
tého a devatenáctého století. V prosinci měli 
vystoupení nejen v kozlovickém kostele, ale 
i v České Vsi u Jeseníka. V Kozlovicích pak 
Rybovu mši zopakovali k ukončení vánoční-
ho času – za účasti celé řady Lhoťanů – ještě 
jednou letos v lednu.

Sbor Cantamus, který má na rozdíl 
od dlouholeté historie Pilek za sebou tepr-
ve pár let zpívání, měl tedy v uplynulé době 
vystoupení nejvíc. Je třeba také připome-
nout, že sice ve Lhotce vznikl, ve lhotecké 
mateřské škole zkouší, ale původní lhotecké 
pěvecké soprány, alty, tenory a basy posílili 

Fotografická soutěž – poznej Lhotku 

Během měsíce ledna jsme se mimo jiná 
témata věnovali také zvířátkům v zimě. 
Naše prostředí nám umožňuje pozorovat 
dění v přírodě zblízka, rozpoznávat stopy 
zvěře, ale také se setkáváme s jejich úto-
čištěm. Dětem jsme se snažili přiblížit život 

zvířat v zimě také ve spolupráci s myslivcem 
p. Martinem Hlaváčem. A abychom také pří-
rodě pomáhali, do krmelce jsme odnesli mr-
kev, kterou darovali rodiče dítěte.

� Za�kolektiv�MŠ�Lhotka�
� Bc.�Radana�Buďo

Pomáháme zvířátkům v zimě
S notou ve znaku každý chvilku tahá pilku

už i další zpěváci – z Kozlovic i dalších měst 
nejenom lašského regionu. 

Nejmladší a nejstarší ze lhoteckých soubo-
rů ovlivňuje ubíhající čas, současná doba, ale 
i věk jejich členů. Děti z před léty založeného 
dětského souboru Schola Rosnička vyrostly 
a jsou z nich studenti na různých středních 
i vysokých školách, takže se na zkoušky, ani 
vystoupení už nesejdou. A ve folklorním sou-
boru Pilky? Tam má již většina členů mezi se-
dmdesáti a osmdesáti lety a jako pandemicky 
nejohroženější skupina musí nejvíce zvažo-
vat, kdy začnou zkoušet pro další vystoupení. 

Takže v současné složité době pomyslnou 
zpěváckou pilku „tahá“ nejvíce Cantamus. 
Budiž mu za to velké uznání. Ale protože 

Lhotce a Lhoťanům nechybělo nikdy úsilí 
zvládnout všechny překážky, všichni věří, že 
zase brzy budou s Cantamusem i na veřej-
ných vystoupeních pilku „tahat“ opět taneč-
níci Pilek, obnovená dětská Schola Rosnička 
i ostatní soubory, hudebníci a zpěváci. 

� Pavel�Pasek�
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Víte, že...

Koncem letošního roku a počátkem nové-
ho roku vešly v Bašce v platnost nové obecně 
závazné vyhlášky. Některé vyhlášky staršího 
data, např. OZV� č.� 4/2006� O� podmínkách�
k�zabezpečení�požární�ochrany�při�akcích,�
kterých� se� zúčastňuje� větší� počet� osob�
v�obci,�nebo�OZV�č.�6/2020�o�místním�po-
platku�ze�vstupného, byly zrušeny. Nové vy-
hlášky nabyly platnosti konkrétně v listopadu 
a v prosinci 2021, některé nyní 1. ledna 2022. 

Cílem vyhlášky�č.�2/2021,�která�zakazu-
je�stanování,� táboření�a�rozdělávání�ohňů 
v blízkosti přehrady mimo kemp, např. v leso-
parku, je zajištění veřejného pořádku, čistoty 
a ochrany veřejné zeleně v obci Baška a za-
chování estetického vzhledu obce. 

V platnost vešla také vyhláška� č.� 4/2021�
O� regulaci� hlučných� činností. Je zde stano-
veno, že každý je povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu 
v době od 6.00 do 22.00 veškerých činností spoje-
ných s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících 
hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, mo-
torových pil a křovinořezů. Na tuto vyhlášku nava-
zuje vyhláška 6/2021 o nočním klidu stanoveném 
mezi 22.00–6.00, s výjimkou silvestrovské noci. 

Ve vyhlášce�č.�5/2021�O�místním�poplat-
ku�za�obecní�systém�odpadového�hospo-
dářství�se např. dozvíme, že místní poplatek 
za odpadky je stanoven 650 Kč za kalendářní 

rok a že poplatník je povinen podat správci po-
platku ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne 
vzniku své poplatkové povinnosti.

Vyhláška�č.�7/2021�O�stanovení�podmínek�
pro�pořádání,�průběh�a�ukončení�veřejnosti�
přístupných�sportovních�a�kulturních�podni-
ků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 
kulturních podniků obsahuje například povinnost 
pořadatelů těchto akcí je oznámit spolu s dalšími 
nezbytnými informacemi do 30 dnů před jejich 
uskutečněním na Obecním úřadě v Bašce. 

Velmi důležitá je vyhláška č.�8/2021�O�sta-
novení� obecního� systému� odpadového�
hospodářství s důležitými informacemi o tří-
děném odpadu. Tříděný odpad se soustřeďuje 
do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou 
kontejnery a pytle. Objemný a nebezpečný od-
pad lze odevzdat na sběrném dvoře. Rostlinné 
zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností, 
ovoce a zelenina ze zahrad a kuchyní, drny se 
zeminou, rostliny a jejich zbytky neznečištěné 
chemickými látkami budou využity v rámci ko-
munitního kompostování a lze je dovézt do ko-
munitní kompostárny umístěné v Kunčičkách 
u Bašky č. 330 (sběrný dvůr). 

Obecně závazné vyhlášky stanovují jasná 
pravidla, která umožňují občanům dobře se 
orientovat v nařízeních obce a mají pomoci 
řešit každodenní situace ve veřejném prostoru.
�Hynek�Nekuža,�pracovník�vztahů�s�veřejností

…v Bašce vešly v platnost nové obecně závazné vyhlášky? 

Rekonstrukce�zdroje�tepla�KD�Baška
V měsíci prosinci byly dokončeny stavební 

a montážní práce spojené s celkovou rekonstruk-
cí kotelny místního kulturního domu. Staré strojní 
vybavení kotelny bylo nahrazeno novým moder-
ním topným systémem s automatickou regulací.

Zhotovitel: Remer, a.s. Třinec 
Celková cena: 3 799 698,29 Kč včetně DPH
Protipovodňová�opatření�obce�Baška�

(výměna�rozhlasu)
Na podzim proběhla výměna zastaralého 

rozhlasu obce za nový varovný a informační 
systém protipovodňové ochrany obyvatelstva. 
Původní kabelové vedení v Bašce, Hodoňo-
vicích a Kunčičkách u Bašky bylo nahrazeno 
digitálním systémem rozhlasu. 
Zhotovitel: EMPEMONT s.r.o., Valašské Me-
ziříčí
Celková cena: 4 491 624,06 Kč včetně DPH
Dotace: 3 436 197,10 Kč

Parkoviště�u�ZŠ
V prosinci byly provedeny stavební práce 

spojené s odstraněním panelové parkovací plo-
chy u ZŠ Baška. Železobetonové panely byly 
odstraněny a plocha byla zatravněna a oploce-
na. Jako náhrada parkovacích míst byla zre-
konstruována manipulační plocha u místního 
kulturního domu.
Celkové náklady: 1 097 775,16 Kč včetně DPH
Zhotovitel: INSTALL CZ, s.r.o., Frýdlant n. O., 
SPORT CLUB s.r.o., Frýdlant n. O., AK plus 
Novostav, s.r.o., Třinec
Víceúčelové�hřiště�v�Kunčičkách�u�Bašky

Byla dokončena projektová příprava spoje-
ná s výkupy pozemků. Bylo zažádáno o přidě-
lení dotací od společnosti ČEZ. Předpokládaná 
realizace celkové rekonstrukce víceúčelového 
hřiště (Betonko) je v roce 2022.

Kanalizace�–�MK�Kunčičky�u�Bašky,�
část�Hlíny

V minulém roce byla dokončena projektová 
dokumentace, která řeší zřízení splaškové ka-
nalizace v Kunčičkách u Bašky, místní části Hlí-
ny, až po hranice katastru obce Palkovice. Cel-
ková délka nové kanalizační stoky je cca 2 km. 
Realizace je plánována na rok 2022–2023.

Rekonstrukce�sportovního�areálu�
TJ�Sokol�Baška

Byly zahájeny projekční práce na celkové 
rekonstrukci hlavní budovy zázemí fotbalového 
oddílu v Kunčičkách u Bašky. V přízemí objek-

tu bude restaurace, v nadzemním podlaží nové 
šatny, klubovna a sociální zařízení pro sportovce.

Vodovod
Předmětem stavby byla přeložka a prodlou-

žení vodovodního řadu, která je s ohledem 
na nedostatečnou kapacitu stávajícího vodovo-
du PE DN50 mm nutná, dále také na výhledo-
vou výstavbu rodinných domů a v neposlední 
řadě na chybějící vnější protipožární zabezpe-
čení předmětné lokality žádoucí.
Zhotovitel: Severomoravské vodovody a kana-
lizace Ostrava a.s.
Celková cena: 1 536 186 Kč včetně DPH

Biodiverzita
V měsíci červnu byly zahájeny práce na akci 

„Revitalizace obecních pozemků Kunčičky 
u Bašky pro zvýšení biodiverzity“. Realizace 
této akce vycházela především z potřeby roz-
členit velké bloky orné půdy a vnést do krajiny 
rozmanitost, podpořit biodiverzitu a zadržo-
vání vody v krajině. Rozčlenění bylo navrže-
no pomocí pásu zeleně, na kterém se střídají 
především kvetoucí, následně plodící druhy 
dřevin s kvetoucí směsí bylin a v zadní části vy-
sychajícími tůněmi. Dřeviny budou sloužit jako 
úkryt pro živočichy, v době kvetení se stanou 
potravou pro včely a jiný hmyz, pak dále v době 
zrání plodů budou potravou pro ptáky a savce.
Zhotovitel: Ing. Libor Vavřík, Hodoňovice
Celková cena: 2 040 830,48 Kč včetně DPH
Dotace: 1 485 906,32 Kč

Baška,�Hodoňovice,�nové�VO�
v�rozsahu�přeložky�ČEZ

V druhé polovině roku byly zahájeny práce 

na výstavbě nového veřejného osvětlení v Ho-
doňovicích od rodinného domu č.p. 67 po ro-
dinný dům č.p. 236. Stávající veřejné osvětlení 
bylo na sloupech ČEZ Distribuce a v důsledku 
rekonstrukce vedení muselo být odstraněno. 
Nové vedení ČEZ Distribuce je již vedeno 
v zemi, proto musela obec přistoupit k výstav-
bě nového veřejného osvětlení.
Zhotovitel: ELTOM s.r.o., Ostrava
Celková cena: 2 104 275 Kč včetně DPH

� Vypracovali:�Milan�Závodný,�
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Rok 2021 je za námi. Rok, 
který se téměř jistě nestal 
tím, čím se podle nás všech 
stát měl. Jak to myslím? Rok 
2021 se měl stát rokem vak-
cíny – nestalo se tak – snad 

díky nevědeckým dezinformacím na sociálních 
sítích. 

Měl se stát i rokem návratu do normálního 
života – až do poloviny září to vypadalo, že 
by to mohlo klapnout. Ale s otevřením nového 
školního roku, kdy se děti rozběhly do škol, 
zvýšila se celková mobilita národa a ukázalo 
se, že očekávaná kolektivní imunita není tak 
vysoká. A pandemická čísla začala opět stou-
pat, s nimi přišla další omezení. Rok 2021 měl 
být rokem zásadních voleb, ale nakonec to byly 
takové ty standardní volby, které měly vítěze 
a poražené. Jen tím vítězem nebyl Andrej Ba-
biš, což je po letech změna.

Pokud bychom hledali nějaký symbol roku 
2021, byl by bohužel negativní. Nebo myslíte, 
že tomu tak není? Prožili jsme rok, kdy jsme již 
definitivně přestali hledat, co nás spojuje, proč 
tu žijeme pohromadě, proč mluvíme stejnou 
řečí. Začali jsme se zabývat výlučně tím, co 
nejsme. Jedni říkají – nejsme antivaxeři, druzí 
o sobě tvrdí, že nejsou ovce. Hloučkujeme se 
podle nejrůznějších přesvědčení, kterým by-
chom se ještě před lety zasmáli. Tyto skupinky 
nevznikají kvůli podpoře něčeho, ale kvůli od-
mítání. Vím, nečtou se tyto řádky dobře, ale… 
Na druhou stranu – v každé tmě existuje určité 
světlo. To se ukázalo i v roce 2021, a to ve tmě 

nejčernější – po řádění tornáda na jižní Mora-
vě. Solidarita, jakou jsme dokázali projevit, byla 
obdivuhodná. Alespoň na chvíli jsme zapomně-
li na vakcíny a chtěli jsme pomáhat!

Pokud si chceme připomenout události z růz-
ných oblastí života v Bašce, asi bych, promiňte 
mi to, nejdříve vzpomenula úmrtí spoluobčanů, 
kteří pro obec hodně udělali, a proto jsme jejich 
odchod mnozí prožívali intenzivněji: Pavel Mráz, 
Vladimír Medek, Jiří Vašinka, František Vaníček, 
Dušan Polach, Bedřich Šimoňák. Asi si k těmto 
jménům zařadíte i vaše blízké, jejichž ztráta stále 
bolí. Ale pohled z druhé strany – v listopadu jsme 
oslavili 100 let Karla Kovala, Bašťana, člověka, 
který oplývá bodrou myslí a obdivuhodným en-
tuziasmem. Rovněž narozených 44 dětí – našich 
nových občánků – je příslibem mládí a rozkvětu 
naší obce. Otázkou ale je, co naše „nová“ škola 
– pojme tuto mladou generaci? Vždyť už teď se 
potýká s nedostatkem tříd. Obecní zastupitelstvo 
se již touto problematikou zabývalo a věřím, že 
našlo schůdné řešení pro obě strany. Ke konci 
roku byla u školy rozšířena travnatá plocha – 
sice na úkor volných parkovacích míst, ale vě-
řím, že i toto si obě strany vyříkaly, aby se auta 
dala zaparkovat. Obecní projekt „Baška dětem“ 
opět nabízel širokou škálu aktivit pro naše děti – 
od sportovní po zájmovou činnost. Během roku 
o sobě dávali hodně vědět mladí rybáři, mladí 
včelaři, své řady rozšířili mladí fotbalisté a hasiči. 
Nezapomenutelný pro účastníky byl jistě letní pří-
městský tábor s mottem „Baška bez hranic“, kte-
rý pozvedl laťku dobré zábavy a využití volného 
času dětí zase o kus výše…n

Jaké investiční akce byly v uplynulém roce 
realizovány? (Nejmenuji všechny, vedení obce 
jistě provede vyhodnocení.) Co jsme asi všichni 
zaznamenali – proběhla výměna obecního roz-
hlasu a revitalizace obecních pozemků – pro-
jekt „Biodiverzita“ na Hlínách. Fotbalové hřiště 

v Kunčičkách se svým zázemím doznává také 
změn. V kulturním domě došlo k instalaci nové 
kotelny a SmVaK s obcí Baška realizovali vý-
měnu a prodloužení vodovodu v Hodoňovicích 
od Čendy směrem nahoru nad hřbitov. Od bý-
valé Fagelly směrem k Šolínovu mlýnu byla 
provedena výměna veřejného osvětlení. Pro 
aktivní využívání volného času byly doplněny 
cvičební prvky na workoutovém hřišti pod pře-
hradou. Od června, kdy bylo zvoleno nové vede-
ní Tělocvičné jednoty Sokol Baška, jsou prosto-
ry sokolovny otevřeny k využívání pro volejbal, 
nohejbal, badminton a jógu. Při uvolňování 
pandemických opatření se podařilo Bašťanské-
mu spolku uspořádat turistický pochod Okolo 
Bašky cestička, včelaři s Čendaspoláky vytvořili 
příjemné stanoviště při této květnové vycházce, 
i Malobašťané se „blýskli“ skvělými bramborá-
ky. Proběhly Baškohrátky, GulášFest a poutě 
v obcích, Hodoňovický krmáš a tradiční pečení 
– tentokrát Muffinování, zašli jsme si na svato-
martinskou husu. Ale rozsvěcování stromečku 
a Mikuláše už jsme si díky pandemickým opatře-
ním opět museli odpustit. V kulturním domě jsme 
přece jen po třech odkladech divadelní hry Skle-
něný zvěřinec obdivovali herecký výkon Simony 
Stašové a v prosinci na koncertě nestárnoucí 
Marii Rottrovou. Vánoce nám přece jen obohatili 
zpěváci Lašského smíšeného sboru Baška, kte-
ří tradičně uvedli Rybovou Českou mši vánoční 
v kostele sv. Václava.

Přejděme tedy společně do nového roku 
2022 s nadějí návratu do normálního života. 
Uvěřme slovům jednoho tovaryše Ježíšova: 
Dnešní svět připomíná vyprázdněný vinný sud, 
stále ale voní po dobrém víně. Važme si pro-
to místa, kde bydlíme, kde žijeme, snažme se 
Bašku zvelebovat. 

� Pro�obecní�kroniku�zapsala�
� Dajana�Zápalková,�kronikářka

Vítání občánků
Vážení rodiče,
Obec Baška by ráda přivítala děti narozené 

v roce 2021 mezi občany této obce, které se 
nepodařilo přivítat v listopadu z důvodu zrušení 
akce, díky nárůstu případů coronaviru.

Slavnostní Vítání občánků se bude konat 
v Kulturním domě v Bašce 18. a 19. 3. 2022. 
Účast na této akci je podmíněna vyplněním 
elektronického formuláře na webu obce Baška. 
Rodiče dětí budou pak písemně pozváni s do-
statečným časovým předstihem a uvedením 
data a hodiny konání Vítání.

Těšíme se na Vás.
Vyřizuje: Dajana Zápalková, 

tel. 553 034 332, e-mail: d.zapalkova@baska.cz.

Bruslení. Mnohokrát skloňované slovo, které 
jste mohli slyšet první týden školy v novém roce 
2022. Opravdu? Jedeme bruslit? Kdy jsme byli 
naposledy? Před covidem, to je jasné! Takže 
dávno…

Na čtvrtek 13. ledna jsme v ZŠ Baška naplá-
novali první letošní lekci bruslení. Někteří žáci 
bruslili poprvé – naštěstí si mohli za drobnou 
úplatu půjčit brusle. Jiní se cítili na ledu jako ryba 
ve vodě. Radost měli ovšem všichni. Jakýkoli po-
hyb je bezva věc, o tom žádná. V kolektivu spo-
lužáků a kamarádů rád „hejbne“ kostrou každý.

Za žáky, rodiče a pedagogy bych ráda podě-
kovala vedení obce Baška za vstřícnost, jelikož 
na celou lekci bruslení nám byla poskytnuta 
nemalá finanční dotace z programu „Baška 
dětem“.

Další bruslení plánujeme na čtvrtek 23. 2. 
Snad vše klapne…☺

 Martina�Mílová

Investiční stavební akce v Bašce v loňském roce 2021

Ohlédnutí kronikářky obce Baška za rokem 2021

Od 10. ledna 2022 stojí nově na parkovací ploše u budovy č. p. 149 (vedle služebny obecní 
policie) v�Bašce�Z-BOX. Jde o samoobslužné výdejní místo Zásilkovny s.r.o.

Zásilku objednanou v e-shopu s volbou doručení Zásilkovna–Z-BOX je možné vyzvednout 
24 hodin denně právě v Z-BOXu na zvoleném místě. V provozu pro veřejnost bude samoob-
služný box v Bašce, jakmile jej Zásilkovna zařadí do seznamu aktivních Z-BOXů, což je mož-
né si ověřit na internetových stránkách https://www.zasilkovna.cz/zbox. Na těchto stránkách 
lze také zjistit další informace k provozu tohoto zařízení.

� Denisa�Bláhová,�
� referent�společné�státní�správy�a�samosprávy,�
� odbor�organizační�a�správní

� Foto:�Archiv�ZŠ�Baška

Bruslím, bruslíš, bruslíme

Na listopad loňského roku byl naplánován 
zájezd do Těšínského divadla. Byly zakoupe-
ny vstupenky na inscenaci Vánoční koleda. 
Jelikož v tuto dobu se znovu rozšířil „hnusný 
covid“, měly úsekové důvěrnice problém s pro-
dejem vstupenek. 

Nakonec se podařilo téměř obsadit objed-
naný autobus a 19. listopadu vyjeli slavnost-
ně vystrojení senioři do divadla. Opět nebyli 
Těšínským divadlem zklamáni. Zhlédli magic-
ký příběh o nápravě hamižného obchodníka 
a o překvapivých podobách Vánoc, doprová-
zený nádherným zpěvem koled. Alespoň takto 
si připomněli vánoční atmosféru, jelikož tradiční 
Mikulášské posezení se nemohlo společně ko-

nat. Úsekové důvěrnice musely dárky a přání 
osobně rozvézt členům Seniorklubu domů. 

28. prosince se vydali jako každoročně na vý-
let na Maralák. Někteří jeli vlakem, někteří au-
tem, ale hlavní bylo, že se setkali, povyprávěli, 
poveselili a přáli si vše dobré do nového roku. 

Jelikož je situace stále nedobrá, nemůže se 
plánovaný Přátelský večírek konat. Omlouvá-
me se všem tancechtivým a slibujeme, že zaří-
díme hudbu na některou jarní akci. 

Obecní úřad nám opět poskytl dotaci, 
za kterou moc děkujeme. Proto se můžete těšit 
na zájezdy, přednášky a tradiční akce, o kte-
rých vás budeme předem informovat.

� Za�Seniorklub�Baška�Marie�K.

Z výletu na Maralák. �Foto:�Jarka�Šnajdrová

Závěr roku Seniorklubu

SESTŘIČKA.CZ�informuje�
Pro velký zájem rozšiřujeme náš tým zdravotních sester 

o tým pečovatelek pod názvem PEČOVATELKA.CZ

Rádi bychom vás informovali o nové službě, kterou budeme zajišťovat u klientů v do-
mácím prostředí. Tato služba zahrnuje pomoc v péči o vašeho blízkého. Pečovatelky vám 
pomohou s osobní hygienou – komplexní ošetřovatelskou péčí, podáváním stravy a tekutin, 
s drobným nákupem, s vyzvednutím léků z lékárny, zajistí společnost – dohled v době nepří-

tomnosti pečující osoby. 
Tato služba je placena hodinově, a není tedy hrazena ze 

zdravotního pojištění, proto není nutná indikace lékaře. Služba 
bude zajištěna i o víkendech a státních svátcích.

Bližší informace podáme v pracovních dnech od 7.00 
do 16.30 na tel. 558 274 790, 720 044 352, vrchní sestra Ven-
dula Tedová, vedoucí pečovatelka: Barbora Sikorová 

 Těšíme se na nové klienty.  Vendula Tedová 
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jubilea

Únor�je�měsícem�oslav�
jubileí�našich�občanů:

paní Františka Chrobáková – 85 let,
paní Marie Radová – 70 let,

pan Jaromír Blumenthal – 65 let,
pan Antonín Zajíc – 60 let,

paní Vlasta Tomášková – 55 let,
paní Kateřina Pustówková – 55 let.

Vážení oslavenci, přejeme vám všechno 
nejlepší k vašim narozeninám, 

spoustu dalších krásných let plných štěstí, 
zdraví a samozřejmě i životní pohody, 

elánu a lásky. 
OÚ Pržno

Udělejte inventuru 
popelnice a třiďte

Udělejte si bilanci, jak jste na tom u vás 
doma. Musíte vniknout nejen do popelnice 
na směsný odpad, ale také do košů na odpad 
tříděný. Popelnice se směsným odpadem před-
stavuje samozřejmě největší problém, protože 
její obsah skončí s jistotou na skládce nebo 
ve spalovně. Pokud ale třídíte a neděláte ně-
kde chybu, měla by vaše popelnice zet takřka 
prázdnotou. Na základě inventury si pak lépe 
uděláte obrázek o tom, co sami můžete změnit.

Kompostujte!
Kompostovatelný bioodpad tvoří podle prů-

zkumů až 40 % celkového odpadu domácnosti. 
Přitom jsou lidé organické zbytky z kuchyně 
schopni sami nejen vytřídit, ale také efektivně 
zrecyklovat (tedy vlastně zkompostovat) a zno-
vu využít. Znamená to, že se váš organický od-
pad opět změní v surovinu. 

Zkuste�to�bez�obalu
Při pohledu do košů na tříděný odpad člo-

věka napadne jediné slovo – obaly. Tenhle 
odpad vzniká zejména při nákupu potravin 
a existují dvě možnosti, jak se ho pokusit ale-
spoň zredukovat, nebo dokonce úplně elimi-
novat opakovaně použitelnými obaly. Žít bez 
zbytečného odpadu není zas až tak složité. 
Odborníci radí zapojit do procesu děti a naučit 
je, že s trochou námahy mohou udělat velké 
věci pro sebe i přírodu.

Neštěstí nechodí po horách, bohužel se hned 
dvakrát po sobě zastavilo v naší obci. V obou 
případech šlo o požár rodinného domu. Ten 
první požár zachvátil rodinný dům ve čtvrtek 30. 
prosince před devatenáctou hodinou. U obou 
požárů zasahovali i prženští dobrovolní hasiči.

K prvnímu požáru vyjelo pět hasičských 
jednotek – profesionální ze stanice HZS Mo-
ravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku a dob-
rovolné z obcí Pržno, Baška, Frýdlant nad Os-
travicí a Frýdek. Hasiči k likvidaci nasadili vodní 
proudy jak zvnějšku, tak zevnitř objektu. Zásah 
probíhal v dýchací technice, výrazně pomáhala 
i termokamera.

Jednotky musely postupně rozebrat střešní 
konstrukci včetně požárem zasaženého zateple-
ní. To hasiči vynesli z objektu a dohasili na vol-
ném prostranství. Požár byl lokalizován osm mi-
nut před půl osmou večer, další téměř dvě hodiny 
zabrala celková likvidace. Do půlnoci zůstala 
na místě na dohled dobrovolná jednotka z Bašky, 
od půlnoci do rána zase naši prženští hasiči.

Při události naštěstí nebyl nikdo zraněn, majite-
lé našli provizorní ubytování v obci. Příčina vzniku 
požáru je v současné době v šetření, způsobenou 
škodu odhadl vyšetřovatel na místě předběžně 
na 900 tisíc korun. „Bohužel se dá očekávat, že 
škoda bude daleko vyšší. Proto jsme se rozhodli 
následně vyhlásit veřejnou sbírku na pomoc této 
rodině,“ uvedl starosta Pržna Petr Blokša. Těší ho, 
že mnozí občané zareagovali solidárně a ihned 
poskytli nejen slova útěchy, ale i pomoc finanční. 
Zapojili se i do úklidových prací. „Sbírka je zatím 
vyhlášena na dobu neurčitou. Kdo chce pomoci, 
může poslat peníze na transparentní účet,“ in-
formoval starosta. Dary na účtu doprovází i řada 
povzbuzujících komentářů, které postiženým přejí 
brzký návrat do jejich domu. Během 14 dnů se po-

dařilo shromáždit více než 100 tisíc Kč od soukro-
mých dárců. Obec Pržno se bude pomocí zabývat 
na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

Druhý požár zachvátil dřevo v kotelně rodin-
ného domku v neděli 9. ledna odpoledne. „Zde 
došlo ke zranění majitele domu. Byl popálený 
především na rukou a také se nadýchal kouře. 
Hasiči mu poskytli kyslík a ošetřili ho. Předběž-
ná škoda byla odhadnuta na 150 tisíc korun, 
příčina vzniku požáru je dosud v šetření,“ uvedl 
mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Operační středisko hasičů bylo o požáru 

dřeva kolem kotle na tuhá paliva informováno 
v neděli krátce před 15. hodinou. Na místo vy-
jela jednotka Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze sta-
nice Frýdek-Místek, společně s ní dvě jednotky 
dobrovolných hasičů – Frýdlant nad Ostravicí 
a Pržno. Hasiči zasahovali v dýchací technice, 
požár uhasili za 17 minut a na odvětrání ko-
telny použili přetlakovou ventilaci. Uvnitř nebyl 
instalován žádný hlásič požáru. I v tomto přípa-
dě obec obyvatelům domu nabídla pomoc při 
odstraňování následků požáru.

Pro předškoláky a jejich rodiče pořádáme 
ve čtvrtek 24. února od 16 do 17.30 hodin 
setkání k budoucí první třídě. Dozvíte se, jak 
s žáky pracujeme, jaké výhody má naše škola, 

co je u nás nového a třeba i to, že máme v plá-
nu přejít od příštího školního roku z malotřídní-
ho na pětitřídní uspořádání. Jste srdečně vítáni. 

 Tomáš�Kolesa,�ředitel�školy

Pozvánka pro předškoláky do prženské školy

U říčních splavů, které využívá veřejnost 
ke koupání i k vodním sportům, se v posled-
ních letech objevily pomůcky pro záchranu 
tonoucího a taky informační panely. Stalo se 
tak také u místního splavu na řece Ostravici. 

„Bohužel se často setkáváme s případy 
úmyslného poškození nebo dokonce odci-
zení těchto záchranných prvků, což může 
v konečném důsledku vést až k tragickým 
následkům,“ uvádí pracovníci společnosti Po-
vodí Odry.

Stačí si jen představit, že se pod spla-
vem bude někdo topit. Lidé na břehu mu bu-
dou chtít hodit záchranný kruh, ale zjistí, že 
na jeho místě po něm zbyl jen utržený provaz. 
„Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vybavit stá-
vající stojany dalšími bezpečnostními prvky, 

jejichž primárním účelem bude zabránit mož-
nému znehodnocení či odcizení záchranných 
prostředků a zároveň je i ochránit před vlivem 
nepříznivého počasí,“ pokračovali.

Jedná se o plechové skříně, opatřené 
z čelní strany plexisklem a plastovou plom-
bou. Na plexiskle je také umístěn štítek s kó-
dem bodu záchrany pro snadnější identifikaci 
příslušného místa při hlášení nehody jednot-
kám integrovaného záchranného systému. 
Na stávajících panelech najdou lidé i přesněj-
ší instrukce, jak pomoci člověku v nouzi a jak 
mu účinně poskytnou první pomoc při tonutí. 
Povodí Odry se obrací na všechny pohybují-
cí se kolem, aby si uvědomili, jak důležité je 
zachování záchranných prostředků u splavu, 
a zbytečně je neničili. 

Záchranné pomůcky musely do skříně

Snad v každé domácnosti se najde oblečení 
a obuv, kterou už nikdo nenosí. Nemusí končit 
v popelnici! Pokud jsou věci v dobrém stavu, 
mohou je občané opět darovat. Obec zakoupila 
nové kontejnery na textil, oděvy a obuv a hu-
manitární organizace ADRA bude zajišťovat 
pravidelný svoz.

Zájemci kontejnery najdou na parkovišti 
u obecního úřadu a druhý u nádraží. A pro-

tože se v minulosti vyskytly případy krádeží, 
na oba kontejnery budou dohlížet bezpeč-
nostní kamery. 

Věci darované do kontejneru musí být čisté 
a ideálně zabalené v igelitových taškách či pyt-
lích. Oblečení z kontejnerů se třídí, část putuje 
do charitativních obchodů organizace ADRA, 
část do sociálních šatníků a zbývající se recyk-
luje. Odevzdáte-li oblečení zde, tak také třídíte.

Lidé mohou darovat nepotřebné oblečení

V seniorském klubu naší obce jsme nový 
rok 2022 oslavili moc hezky. Při prvním ledno-
vém setkání nás v doprovodu vedoucí učitelky 
mateřské školy paní Ivánkové navštívila čtyři 
děvčata základní školy, a to Elena Holubářo-
vá, Magdaléna Jurkovská, Dominika Blahutová 
a Natálie Beranová. 

V doprovodu klavíru nám krásně zazpívala, 
a dokonce také předala dárečky. Drobné slad-

kosti nám u kávy moc chutnaly. Dívkám i paní 
učitelce moc děkujeme za návštěvu, udělaly 
nám obrovskou radost. 

V polovině ledna jsme se společně vydali 
na tradiční mrazivou procházku okolo Pržna. 
Výlet jsme zakončili v hospůdce Na Hřišti, kde 
jsme se rozehřáli vylepšeným horkým čajem. 
Obě akce se vydařily a myslím, že jsme si je 
všichni užili.  Marie�Radová

Seniory potěšila návštěva dětí ze školky

V naší obci se Tříkrálová sbírka konala 8. 
ledna 2022. V letošním roce koledovalo šest 
skupinek, tedy 18 dětí – králů, které místním 
lidem popřály štěstí a zdraví v roce 2022 a po-
prosily o příspěvek do sbírky.

Letošní sbírka byla díky darům prženských 
obyvatel úspěšná, celkový výtěžek činí 38 865 

korun. Pro srovnání, v roce 2020, kdy malí ko-
ledníci vyrazili do ulic naposledy, vybrali 37 031 
korun. Rok předtím jim lidé darovali 31 366 korun.

Poděkování patří všem dárcům, vedoucím 
skupinek a králům za jejich pomoc a obětavost 
při této sbírce. Výtěžek poputuje z velké části 
na sociální projekty Charity Frýdek-Místek.

Tříkrálová sbírka skončila

Loňskou proměnu vodní nádrže, tzv. Rza-
vírka, poblíž „katastrofy Kravín“, asi zazna-
menala většina obyvatel. Z místa plného roš-
tí se stal pěkný rybníček, na kterém se letos 
již také bruslilo. Cíl je jít ještě dál. 

„Podali jsme žádost o dotaci na Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR. Pokud budeme 
úspěšní, necháme zde instalovat i hezké 
volnočasové vybavení,“ prozradil starosta 
Petr Blokša.

Maminky, a hlavně děti jistě uvítají zajíma-
vé a netradiční herní prvky, které budou vy-

robeny převážně z přírodních materiálů, aby 
zapadly do krajiny a vytvořily z ní příjemné 
místo. Smutné je, že někdo, kdo se v lednu 
snažil regulovat nátok do nádrže, aby hladi-
na lépe a rychleji zamrzla, reguloval tak dů-
kladně, že přitom nenávratně zničil dřevěné 
stavidlo. Je potřeba vzít na vědomí, že nádrž 
je vodním dílem a obec je odpovědná za ma-
nipulaci s vodami na něm. Příště, než někdo 
vezme zase pilu do ruky, by měl rozhodně 
raději oslovit obec a ta manipulaci zajistí tak, 
aby se dalo stavidlo použít opakovaně. 

U Rzavírka možná usedne vodník

Dobrá zpráva. Na úspornou odpadovou 
variantou si občané pomalu, ale jistě zvykají. 
I letos se do programu přihlásilo více domác-
ností než v roce předchozím. Už takřka 180 
jich využije svoz 1x za 28 dnů a přibližně 160 
pak stále využívá čtrnáctidenní svoz. 

Nejčastějším argumentem, proč ještě ob-
čané nevolí úspornou variantu, je, že se obá-
vají zápachu zejména z kuchyňských odpadů. 
I to se ale dá jistě řešit. Odměnou přihláše-
ným „spořičům“ jsou jistě uspořené peníze 
a možná i dobrý pocit z toho, že dělají něco 
víc pro životní prostředí a pro obecní kasu. 
Spořiči prokazatelně produkují mnohem méně 
odpadů v popelnicích, a tudíž jednoznač-
ně více třídí. Nabízí se tedy, že když spořiči 
omezili počet výsypů popelnic, musí se snížit 
i množství směsného komunálního odpadu 
(SKO). Ale bohužel, není tomu tak. Statistiky 
nám ukazují, že se nemáme špatně, neboť 
produkujeme stále velké množství odpadů, 
které končí na skládkách. Ano, třídíme dobře, 
patříme ke špici v našem kraji, ale i tak máme 
rezervy, což nám potvrzují analýzy odpadů. 
Nespasí nás tedy pouhé omezování vývozů, 
ale každý se musí snažit docílit vyšší úrovně 
třídění a současně snižovat množství SKO. 

Nyní dosahujeme úroveň třídění 55,5 % a limit 
SKO na osobu činí 190 kg. Každý další rok to 
bude o 10 kg na osobu méně. Zatím ještě mír-
nou rezervu máme, ale dlouho s ní nevystačí-
me. Možná rok dva a potom už budeme muset 
sáhnout hlouběji do peněženek, do rozpočtu.

Nový zákon o odpadech požaduje po ob-
cích, aby v roce 2025 dosáhly úroveň třídění 
60 %. V roce 2035 musí úroveň třídění dosa-
hovat až na 70 % K dosahování těchto úrovní 
je nezbytné snižovat i produkci zbytkových 
odpadů v popelnicích.

Vedení Pržna zvažuje další způsob pro 
zkvalitnění třídění odpadů, používaný i v ně-
kterých okolních obcích. To spočívá v pytlo-
vém či nádobovém sběru tzv. „door to door“, 
tedy dům od domu. To ale s sebou samozřej-
mě nese nároky na svoz a také na prostor pro 
další nádoby. To nemusí každému vyhovovat. 
Sběrná místa by zůstala i nadále zachována.

Obec proto připravuje průzkum zájmu 
o tuto či jiné alternativy. Každý sám se ale 
může zamýšlet nad tím, jak to dělat, aby bylo 
odpadu co možná nejméně. Ideálem je před-
cházení vzniku odpadů. Jednoduše řečeno, 
nejlepší odpad je ten, který se vůbec nevy-
tvoří.

 

Počet obyvatel 1069 1076 1078 1105 1080 1080

ROK 2016 2017 2018 2019 2020 2021
SKO t 136,4 130,76 134,1 128,9 138 143,1

SD -OBJEMNÝ t 30,87 31,19 38,45 29,11 39,46 31,96

PAPÍR t 13,76 18,27 27,01 29,38 36,52 36,35

PLAST t 22,41 18,35 21,96 22,23 16,74 17,6

SKLO t 21,92 12,26 16,3 19,25 30,09 30,72

NÁP. KARTÓN t 0 0 0 0,8 0,63 0,37

KOV t 0,59 1,55 2,16 4,26 3,49 4,67

BRKO t 44,48 41,33 68,98 107,62 168,7 139,91

HŘBITOV t 11,03 10,96 12,24 7,76 9,65 8,19

JEDLÉ OLEJE t 0 0 0 0,11 0 0,12

NO + PNEU t 1,16 1,58 1,42 2,93 0,567 0,78

CELKEM tun 282,62 266,25 322,62 352,35 443,847 413,77

Přepočteno Kg/obyv. 264,36 247,49 299,26 318,87 410,97 383,12

Vytříděné 
odpady/tuny 103,16 91,76 136,41 183,65 256,17 229,74

Úroveň třídění  % 36,50 34,46 42,28 52,12 57,72 55,52

Nevytříděné KO  
kg/os/rok 167,88 162,17 172,74 152,67 173,78 170,40

Vývoj�odpadového�hospodářství�2016–2021

Již více než polovina domácností 
volí úsporný odpadový program

Hasiči dvakrát zasahovali v naší obci

Veřejná�sbírka�na�zmírnění�následků�po�požáru�rodinného�domu�v�obci�Pržno.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje osvědčil konání veřejné sbírky, 
jejímž účelem je shromáždit finanční prostředky „na zmírnění následků 

po požáru rodinného domu č.p. 264 v obci Pržno“.
Veřejná sbírka je oznámena na období od 10. ledna 2022 na dobu neurčitou.

Bankovní�účet�sbírky: Komerční banka, Praha, a.s.,
č.�ú.�123-5815750227/0100
Způsob�konání�sbírky:�

shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu, 
pokladničkami (v kanceláři OÚ Pržno).
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Lidé na Ostravici ukázali, že mají štědrá 
srdce. V letošní tradiční Tříkrálové sbírce ko-
ledníci vybrali krásnou částku ve výši 75 895 
korun. 

„Poděkování patří vedoucím kolednických 
skupinek a dětem. Byli mezi nimi z valné 
většiny naši skauti. Děkuji také všem těm, 
kteří umístili statické pokladničky do svých 
prodejen,“ řekla starostka Ostravice Pavlína 
Stankayová. Její díky patří Markétě Janoš-
cové – prodejna zeleniny, Bezručově cha-
tě na Lysé hoře, Veronice Závodné a MTM 
železářství, Večerce Freud, Slávce Školové 
a římskokatolické farnosti, prodejně COOP 
na dolní Ostravici, Jakubu Valáškovi a také 
obecnímu úřadu. „A neposledně samozřejmě 
děkuji všem dárcům. Bez nich by žádná sbír-
ka nemohla být,“ dodala starostka. 

Naposledy vyrazily skupinky koledníků 
do ulice v roce 2020. Tehdy se jim podařilo 
vybrat 60 248 korun.

z redakční pošty

Dovolte mi, abych reagoval na článek 
o úspěchu Svazku obcí Čistá Odra (dále jen 
„Svazek“) u Ústavního soudu. Z důvodu od-
mítnutí vydavatelem zpravodaje Mikroregion 
Frýdlantsko-Beskydy otisknout moji odpověď 
na článek z titulní strany prosincového vydání 
vychází moje odpověď na stránce obce Os-
travice.

Opravdu skvělou zprávou je nález Ústav-
ního soudu, který uznal skutečnost, že byla 
porušena práva Svazku. Po opakovaně pro-
hraných soudních sporech a odvoláních je to 
opravdový důvod k radosti. Nehrozí nám již 
vratka části dotace, včetně příslušenství, v cel-
kové hodnotě okolo 17 miliónů korun. V tomto 
směru s článkem plně souhlasím. A radost 
může mít i bývalý předseda Svazku David 
Pavliska, který z funkce odstoupil na jaře roku 
2019. Veškeré soudní spory pak dotáhl do ví-
tězného konce až nový předseda Miroslav 
Hůrka, za což mu patří velký dík.

Na předmětný článek však reaguji zejména 
proto, že jeho autor, který se bohužel nepo-
depsal, nepostupoval podle zásady vyváže-
nosti a pravdivosti informací. Musím zejména 
reagovat na tvrzení, že kauza obstaveného 
majetku byla „častým sporem“ členů bývalé-
ho vedení Svazku a vedení obce Ostravice 
s opozicí. Jsem členem zastupitelstva obce 
Ostravice od roku 2014, dnes také členem 
rady obce Ostravice a členem Revizní komise 

Svazku. K uvedenému musím namítnout, že 
naším jediným tématem, o kterém jsme však 
diskutovali jen velmi zřídka, byla otázka, jakým 
způsobem může vratka dotace ohrozit rozpo-
čet obce Ostravice.

Ostravický podíl ve Svazku byl sankcemi 
zatížen z důvodu špatného postupu při vý-
běrovém řízení stavby realizované v katastru 
města. Konkrétně při stavbě kanalizace Ka-
menec – Vyhlídka. Těmto rizikům se z pohle-
du tehdejších opozičních zastupitelů obce Os-
travice dalo velmi snadno zabránit vzájemnou 
smlouvou mezi členy Svazku, která měla být 
uzavřena dle stanov Svazku. Bohužel, k pod-
pisu smlouvy nedošlo a vzniklo jen memoran-
dum, jehož právní vymahatelnost je prakticky 
nulová. Na zastupitelstvu obce Ostravice 
v roce 2011 byla celá záležitost stručně oko-
mentována bývalým starostou naší obce slovy 
„polemizujeme tady nad spolehlivostí Frýdlan-
tu“. Tato rozprava byla ukončena slibem, že 
vzájemná smlouva bude připravena. Bohužel 
zůstalo jen u slibu.

Je také potřeba zdůraznit, že názorový 
nesoulad o obezřetnějším nakládání s roz-
počtem obce nebyl nikdy předmětem žádných 
volebních kampaní, a tedy tvrzení bývalého 
předsedy Svazku, že se v tomto směru konaly 
jakési „časté spory s opozicí“, je zcela účelové 
a nepřesné. Jako zastupitelé obce Ostravi-
ce jsme se samozřejmě zajímali o záležitost 

zablokovaného majetku a miliónových pokut 
pro obecní firmu. Je naprosto standardní po-
vinností obecních zastupitelů zajímat se také 
o hospodaření obce. Bývalý předseda Svazku 
zřejmě pokládá prostý zájem zastupitelů o věc 
a pokus o diskusi na tyto témata za pouhý útok 
na vedení obce. O čem tedy mají zastupitelé 
obcí diskutovat?

Svazek zaplatil za právní řešení tohoto 
soudního sporu půl miliónu korun, což zna-
mená, že podíl obce Ostravice (a všech jejích 
občanů) činil jednu polovinu, tedy 250 000 
korun. Smutnou skutečností je dále fakt, že 
za celou dobu si Svazek nemohl požádat 
o žádný dotační program, např. na rozšíření 
kalového hospodářství. Z důvodu nedosta-
tečné kapacity této technologie musel Sva-
zek připojování dalších nemovitostí na obecní 
kanalizaci novým účastníkům pozastavit již 
v roce 2020.

Vyjádření bývalého předsedy Svazku 
o „častých sporech“ s tehdejší opozicí bylo 
naprosto zbytečné a za hranicí vyváženosti, 
kterou by měl zpravodaj Mikroregion ctít. Teh-
dejším opozičním zastupitelům obce Ostravi-
ce šlo totiž především o to, aby bylo tehdejší 
vedení naší obce obezřetnější a dodrželo slib 
daný zastupitelům, kterým by vyloučilo podíl 
obce Ostravice na případných sankcích při 
realizaci stavby kanalizace na území města 
Frýdlant nad Ostravicí.  Petr�Lechner

Společnost Hotel Odra 
mění působiště

Více než třicet let provozovala společnost 
Hotel Odra stejnojmenný hotel na Ostravici. 
Nyní se jí nepodařilo dohodnout se na opě-
tovném pronájmu ani na odkupu nemovitos-
ti. Proto upozorňuje klienty i návštěvníky, že 
se z Ostravice stěhuje do nových prostor, 
a to do hotelu Yura na Čeladné (bývalý hotel 
Prosper).

Zároveň společnost začala provozovat 
nové rehabilitační centrum na Ostravici 
v prvním patře nákupního střediska COOP. 
Je zde k dispozici pro samoplátce pojištěn-
ce. Poskytuje například rehabilitace, masá-
že, fyzioterapii, elektroléčbu, oxigenoterapii 
nebo uhličité koupele.

Odpověď na článek: Svazek obcí Čistá Odra uspěl u Ústavního soudu

Máme za sebou rok 2021, který se v mnoha 
oblastech nesl v duchu nejrůznějších omeze-
ní. Běžný život však zastavit nelze, a tak ani 
Ostravice nezůstala na stejných číslech, co se 
obyvatel týče.

Pozitivní zprávou je, že v naší obci přibývá 
lidí s trvalým pobytem. Během roku se přihlá-
silo 92 občanů a narodilo se 28 dětí, z toho 16 
kluků a 12 holčiček. Mezi nimi byla také dvoje 
dvojčátka. Podařilo se nám čtyřikrát uspořá-
dat slavnostní vítání občánků, při kterých jsme 
se seznámili s rodinkami 19 miminek. Jelikož 

nám to situace nedovolila, nestihli jsme přivítat 
všechny, ale snad už se bude blýskat na lepší 
časy a od března letošního roku bychom chtěli 
začít tento skluz dohánět. Přirozený je v tomto 
směru i úbytek obyvatel. Do jiných obcí a měst 
se přehlásilo 43 lidí a bohužel rekordních 53 
občanů zemřelo. K 31. prosinci tedy měla obec 
Ostravice 2 468 obyvatel. Část z nich – 122 
oslavila životní jubileum. Snad je potěšilo, že 
je v rámci možností navštívili a snad potěšili 
někteří z našich obětavých členů Sboru pro ob-
čanské záležitosti.

Jako každý jiný rok, tak i ten uplynulý, byla 
Ostravice oblíbeným místem pro uzavírání 
manželství. Své „ano“ si na území obce řeklo 
50 párů, z nichž šest bylo sňatků církevních. 
Ostatní svatby se tradičně konaly na nejrůz-
nější místech v přírodě, v prostorách zdej-
ších hotelů, osm na vrcholu Lysé hory a čtyři 
v naší obřadní síni. Podobný trend se rýsuje 
i pro nadcházející období a z naší strany je 
snahou vyjít vstříc pokud možno všem poža-
davkům snoubenců. 

� Ivana�Lojkásková,�matrikářka

Ostravici přibývá obyvatel s trvalým pobytem

V roce 2021 výjezdová jednotka SDH Os-
travice vyjížděla celkem k 53 událostem. Oproti 
roku 2020 je to o 20 výjezdů méně. Zato ně-
které zásahy byly dlouhodobé. Naše jednotka 
zasahuje jak v naší obci, tak i v okolních ob-
cích dle požárního poplachového plánu kraje. 
Na zásahové činnosti se aktivně či pasivně po-
dílelo všech 23 členů. V roce 2021 jsme vyjeli: 
12x požár, 4x planý poplach, 5x ostatní pomoc, 
31x technická pomoc a 1x únik ropných pro-
duktů. 

Při zásazích jednotka strávila celkem 103 
hodin. Více než 150 hodin odpracovali členo-
vé při údržbě a opravě techniky, v souvislosti 
s uvedením jednotky do akceschopnosti po zá-
sazích či výcvicích. To je nemalá doba, kterou 
nikdo nevidí a bez které by jednotka nefungo-
vala.

Dále probíhalo školení, u kterých každý člen 
strávil zhruba 50 hodin za rok, kde minimum 
je 40 hodin. Během výjezdů jednotka najela 
s oběma auty 720 km.

Každý člen by měl absolvovat určitý počet 
hodin školení, při kterých se zdokonaluje v po-
užívaní všech stálých i nových prostředků, 
agregátu a techniky, kterými disponujeme, tak 
i v naučení nových užitečných věcí jak praktic-
kých, tak teoretických. Jakožto jednotka před-

určená pro práci na vodní hladině jsme během 
roku provedli tři výcviky spojené se záchranou 
osob z vodní hladiny, jednou na zamrzlé hla-
dině na přehradě Olešná, dále dva výcviky 
na přehradách Žermanice a Slezská Harta, 
které byly spojeny s vyhledáváním osob na vel-
ké vodní ploše a záchranou osob z klidné hladi-
ny. O tom, proč je důležité se na takové situace 
připravovat, jsme se už bohužel přesvědčili. 

Nakonec děkuji Obci Ostravice, občanům, 
našim členům a všem, kteří nám v naši práci 
pomáhali, a hlavně rodinným členům, kteří mají 
takovou trpělivost a shovívavost, aby nám trpěli 
naši dobrovolnou činnost. 

 Velitel�JSDH�Ostravice�Roman�Lojkásek

Nové dřevořezby 
v naší knihovně

Obec Ostravice se zúčastnila charitativní 
aukce výtvarných děl na podporu dostavení ob-
jektu Mens Sana, jehož součástí bude kavárna, 
ve které budou obsluhovat klienti tohoto zaříze-
ní. Na této aukci se vydražili dvě dřevořezby, 
které budou ozdobou místní knihovny. Jedna 
z nich je Sova od místního umělce Luďka Van-
čury, druhá Reliéf koně od Tomáše Důjka.

Výjezdová jednotka měla napilno

Tříkrálová sbírka dopadla výborně

Ve středu 12. ledna se poprvé sešla ostravic-
ká komise pro dopravu a cestovní ruch. Stanovi-
la si následující oblasti pro projednávání v tomto 
roce. Jsou jimi: parkování na parkovacích mís-
tech v obci, parkování na lesních a soukromých 
cestách, omezení rychlosti a hlučnosti na silnici 
I/56, chodníky a bezpečnost chodců a cyklistů, 

cyklostezky, výběr poplatků z ubytování a spolu-
práce obce a soukromých subjektů.

Závěry komise budou sloužit jako podklad 
pro další jednání Rady a Zastupitelstva obce 
Ostravice s cílem zlepšit situaci v obci s ohle-
dem na bezpečnost místních obyvatel i ná-
vštěvníků obce.

Premiéra komise pro dopravu a cestovní ruch

Již druhým rokem je situace pro spolko-
vou činnost hasičů nepříznivá. Plánovali 
jsme sice akce, na které jsme byli zvyklí, ale 
museli jsme je omezit. Takže se například 
neuskutečnil tradiční hasičský ples, který ne-
bude ani letos. Výroční valné hromady se ne-
konaly, a to jak u nás, tak i u okolních sborů.

V dubnu nám epidemická situace dovolila 
zúčastnit se tradičního stavění máje u hasič-
ské zbrojnice, i když jen v omezeném po-
čtu lidí. V květnu jsme ji slavnostně poslali 
k zemi. V červnu se měla konat hasičská 
soutěž pro děti, která na poslední chvíli byla 
odvolána opět z důvodu přísných hygienic-
kých požadavků. Během prázdninových 
měsíců se nekonaly žádné kulturní akce, ale 
účast na hasičské soutěži na Bečvách byla 
z naší strany dodržena.

Prázdniny rychle utekly a opět se blížily 
termíny našich dvou oblíbených a tradičních 
akcí. Jednak to byla soutěž na Pstruží pro 
hasiče nad 40. V loňském roce se nám poda-
řilo krásné umístění, kdy jsme skončili suve-
rénně na 1. místě v nejlepším čase ve všech 

kategoriích. Dále jsme uspořádali tradiční 
soutěž o putovní pohár Beskyd v kategorii 
mužů i žen. Naše družstva se umístila na 3. 
místě. 

V říjnu začal pro naše členy fungovat ba-
zén na Hotelu Odra, kde je možnost koupání 
jak pro velké, tak pro malé. V říjnu jsme se 
také tradičně zúčastnili lampionového průvo-
du, který procházel obcí. U pomníku padlých 
drželi naši hasiči čestnou stráž.

Tradiční Mikuláš byl opět pro špatnou epi-
demickou situaci na poslední chvíli zrušen. 
O vánočním volnu jsme se rozhodli, že udě-
láme něco pro naše tělo, a tak jsme navštívili 
přehradu, místní vodní dílo Šance, kde byla 
možnost prohlédnout si zázemí této přehra-
dy. Naši členové navštívili věž v přehradě 
a pak prošli celou hráz. Dalším cílem vycház-
ky byla chata Dukla na Čeladné.

Mnoho času jsme také věnovali údržbě 
hasičského domu a techniky, stejně jako pra-
videlnému školení, které musíme absolvovat, 
abychom byli připraveni na veškeré události. 

 Starosta�SDH�Ostravice�Dušan�Šmoldas

Hasiči z Ostravice hodnotí uplynulý rok

Čtvrtá adventní neděle je nazývána rovněž zlatá. V tento den zapalujeme poslední 
svíčku na adventním věnci, která symbolizuje mír a pokoj, říkáme jí andělská. 

Do ostravické Medely a pak i do domu s pečovatelskou službou v tento den dorazili naši skauti. 
Pod vedením starostky Pavlíny Stankayové donesli babičkám a dědečkům betlémské světlo. 

Spolu se seniory zazpívali koledy a popřáli všem krásné Vánoce. 

Skauti potěšili před Vánoci seniory

Už jen do 9. února si lidé mohou přijít 
prohlédnout zajímavou výstavu. Koná se 
v Galerii umění v místním informační centru. 
Svou tvorbu vystavují děti, které se zapojily 
do projektu nazvaného Beskydské legendy 
a pověsti – kulturní dědictví na obou stranách 
hranice. Je z programu INTERREG V-A Čes-

ká republika – Polsko.
Jeho cílem je seznámit veřejnost, a hlavně 

mladou generaci, nejen s pověstmi našeho re-
gionu, ale i s pověstmi na polské straně Beskyd. 

Ve spolupráci se školami Mikroregionu 
Frýdlantsko-Beskydy se konala na podzim 
výtvarná soutěž. Děti se nejprve seznámily 

s pověstmi a potom 
je namalovaly. Stej-
ným způsobem pro-
bíhala také soutěž 
ve školách na straně 
polského partnera.

Výstupem pro-
jektu bude kniha po-
věstí ilustrována nej-
hezčími obrázky dětí 
a omalovánka, jejíž 
obrázky téměř pro-
fesionálně ztvárnily 
děti z frýdlantské 
základní umělecké 
školy. 

Děti malují pověsti a legendy Beskyd
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
únor, jehož první dny se právě začínají odvíjet, je měsícem, v němž zima zpravidla vrcholí, mě-

sícem nejtužších mrazů, po nichž už pomalu – ale jistě – přichází jaro. Dobrá zpráva je, že podle 
predikcí epidemiologů by také covidová pandemie mohla následovat tento vývoj, naposledy se 
vybouřit, zamávat statistikami a zmizet. Po všech těch zrušených plesech a dalších odřeknutých 
akcích bychom si jistě nepřáli nic jiného.

S opatrnou nadějí doufám, že první vlaštovkou v rámci opětovného probuzení obecního života 
bude sousedské masopustní posezení, plánované na sobotu 26. února. Jistě se ještě zcela ne-
obejdeme bez určitých omezení a opatření, přesto věřím, že se už budeme moci sejít v hojném 
počtu, podobně jako tomu naposled bylo na posezení svatomartinském. A že půst, který pak 
bude následovat po popeleční středě, bude souviset už jen s očekáváním Velikonoc, a nikoli 
další vlny pandemie.

Přeji vám, ať nejkratší měsíc v roce prožijete ve zdraví a dobré náladě. 
  Pavel�Kuběna,�starosta

O�co�jde?�
Dost možná jste na to při nahlížení do ka-

tastru nemovitostí už sami narazili – hledáte 
něco v katastrální mapě, pro lepší přehlednost 
si zapnete i vrstvu s ortofoto snímkem a nesta-
číte se divit. Nesedí hranice pozemků, nemo-
vitosti jsou posunuty, špatně zakresleny, nebo 
chybí úplně, komunikace vedou v terénu úplně 
jinudy, neodpovídá způsob využití pozemků či 
typ staveb… Řada těchto nesrovnalostí má pů-
vod hluboko v minulosti, v nepřesném zákresu 
v historických mapách, které byly při pozdější 
digitalizaci pouze naskenovány. Jiné mohou 
souviset s nesplněním povinnosti vlastníka 
ohlašovat změny, k níž navíc také mohlo dojít 
už před mnoha lety.

Katastr nemovitostí je přitom ze zákona 
základním zdrojem informací, které slouží ve-
dle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě 
dalších účelů. Proto je pochopitelně více než 
žádoucí, aby tyto evidované údaje co nejpřes-
něji odpovídaly skutečnosti. A právě tomuto 
účelu slouží revize katastru (katastrální mapy) 
a obnova operátu novým mapováním. Revizí je 
porovnáván stav evidovaný v katastru se sku-
tečností v terénu. Při novém mapování dochází 
jak k revizi, tak k prošetřování hranic pozemků 
a jejich následnému zaměření. 

Koho�se�to�týká?
Katastrální úřad revizi provádí za součin-

nosti obce, a pokud u vámi vlastněných nemo-
vitostí nejsou zjištěny žádné nesoulady, pak ji 
v podstatě nemusíte ani zaznamenat. Oproti 
tomu při novém mapování jsou jednotlivým 
vlastníkům zasílány pozvánky ke zjišťování 
průběhu hranic v terénu a je v zájmu každého 
vlastníka se tohoto jednání zúčastnit. Může to 
pomoci k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vy-
řešení zjištěných nesouladů. Samozřejmě ale 
také platí, že kdo se nezajímá a nestará, může 
být nakonec nemile překvapen. Lze tím také 
předejít celé řadě případných komplikací souvi-
sejících s nedodržením daňových, stavebních, 
katastrálních a dalších předpisů.

A�jak�to�tedy�bude�probíhat?
Revize katastru i nové mapování je časově 

poměrně náročný proces, jehož finální výsle-
dek bude hotov v řádu několika let, nejspíše 
až v roce 2026. Nyní jsme teprve na jeho 
počátku. Prvním krokem bude informativní 
setkání pracovníků katastrálního úřadu s ob-
čany. To je plánováno na čtvrtek� 24.� úno-
ra,� od� 17� hodin� v� sále� Obecního� domu. 

Na této schůzce bude vše podrobně vysvět-
leno, občané se budou moci ptát na veškeré 
související otázky a představeny budou jed-
notlivé další kroky. 

Na jaře pak zástupci katastrálního úřadu vy-
razí do terénu, kde budou postupně (po dobu 
2–3 let) porovnávat skutečný stav se zakres-
lenými a evidovanými údaji. Případné zjiště-
né nedostatky budou projednávat s vlastníky 
a bude jim navržen patřičný způsob řešení 
– buď přímo při práci v terénu při zjišťování 

průběhu hranic nebo písemnou výzvou k pro-
jednání a součinnosti, zaslanou na adresu trva-
lého pobytu vlastníka. Vše pak bude završeno 
takzvaným vyhlášením platnosti (zplatňovacím 
řízením). 

Jakkoli to teď může vypadat, že je na všech-
no dost času, věnujte prosím této problematice 
svou pozornost již nyní. Pomůžete tak hlad-
kému a úspěšnému průběhu obnovení katas-
trálního operátu a revize a možná tím ušetříte 
pozdější nervy a starosti i sami sobě.

Možná i vám někde hluboko v paměti utkvě-
lo z hodin dějepisu na základní škole spojení 
„lid popelnicových polí“. Možná si dokonce vy-
bavíte, že se toto označení používá pro dávné 
kultury doby bronzové a že tento název nesou-
visí s odpady, nýbrž s pohřebními rituály. 

Přitom je docela možné, že až se třeba 
za další tři tisíce let budou archeologové pře-
hrabovat pro změnu v naší minulosti, bude se 
jim stejné označení dobře hodit i na nás. Ale 
nebude to právě lichotivá vizitka, protože v na-
šem případě to bude spíše kvůli obrovským 
skládkám a zaneřáděné přírodě. A popravdě 
dnes vlastně nemáme daleko ani k tomu, aby 
nás ty haldy odpadků také doslova pohřbily – 
vždyť jen v České republice se v roce 2020 vy-
produkovalo bezmála 38,5 milionu tun odpadu.

Každý „lid“ je tvořen jednotlivými „člověky“, 
kteří mají svoji odpovědnost a také možnost 
sami za sebe přispět k lepšímu celku. Řeče-
no jednodušeji, a ne tak vzletně: Každý z nás 

může ovlivnit, jak velké množství odpadu vy-
produkuje a jak s ním naloží. V tomto „článku 
na pokračování“ bychom se právě na tyto otáz-
ky chtěli podívat podrobněji a konkrétně. 

Odpad z domácností (a odpad jemu podob-
ný) je souhrnně označován jako odpad komu-
nální. V roce 2020 jej průměrný Čech vyprodu-
koval téměř půl tuny. Jen necelou čtvrtinu se 
přitom podařilo recyklovat a téměř polovina 
skončila zcela bez užitku na skládce. Konkrét-
ně z Malenovic pak skončilo na skládce v roce 
2020 přes 300 tun netříděného komunálního 
odpadu. Každý z nás k tomu tedy v průměru 
„přispěl“ téměř čtyřmi metráky směsného odpa-
du bez dalšího využití. Za jediný rok…

Vcelku snadno by se přitom dalo dosáhnout 
čísel třetinových, nebo alespoň polovičních. 
Statistiky uvádějí, že jen asi 35–40 % obsahu 
běžné domovní popelnice představuje odpad, 
který nelze jednoduše vytřídit. Minimálně stej-
né množství v ní tvoří papír, plasty a sklo, které 

lze nejen dobře vytřídit, ale také recyklovat. 
A ke 20 % celkového objemu popelnice se pak 
blíží množství odpadu, který by mohl skončit 
na kompostu nebo v biokontejneru.

Aby nedošlo k mýlce – třídění a rozumné na-
kládání s odpady, to v žádném případě není jen 
záležitost nějakého ekologického aktivismu. Je 
to – jak jinak – také věc peněz. Odpad je totiž 
čím dál dražší špás. Je to vidět nejen na sku-
tečnosti, že obec každoročně musí odpadové 
hospodářství oproti vybraným poplatkům do-
tovat částkou blížící se půl milionu korun, ale 
také na tom, že takzvaný skládkovací bonus, 
tedy zvýhodněná sazba dle zákona, pokrývá 
v Malenovicích ani ne polovinu skutečného 
množství odpadu. Za zbytek (více než polovi-
nu) tedy aktuálně platíme nikoli 500, ale 900 
korun za tunu. A bude hůř…

Nebo možná nebude. Když začneme u od-
padkového koše trochu více přemýšlet. 

 Pokračování příště…

 

SOBOTA 26. 2. 2022  
od 14 do 16 hodin 

Srdečně zveme všechny děti  
na první malenovický karneval na sněhu. 

 
Nachystáno bude barvičkové tvoření, slalom hada 

z masek a odměny. Povoleny jsou všechny 
bezpečné zimní dopravní prostředky. Akce se bude 

konat za vhodného počasí (dostatek sněhu, bez 
deště a prudkého větru). 

Vstup pouze v maskách. 

 

Bližší info na 724144368                      

KARNEVAL  
NA SNĚHU 

Informace obecního úřadu

• Informujeme občany, že Katastrální�
úřad� připravuje v letošním roce zahá-
jit mapování� skutečného� stavu� území�
a� revizi� katastrální� mapy. Tímto proce-
sem by měly být napraveny nesrovnalosti 
a nepřesnosti vzniklé při digitalizaci, pří-
padně jiných historických úpravách. V této 
souvislosti je na čtvrtek 24.� února od 17 
hodin plánována veřejná� schůze� v� sále�
obecního� domu. (Podrobnější informace 
najdete i v samostatném článku na této 
straně.)

• 19.� zasedání� zastupitelstva obce se 
uskuteční ve čtvrtek 10.� března� od� 18.00�
v sále Obecního domu.

• V Tříkrálové�sbírce vybrali letos koled-

níci v naší obci 18� 953�Kč. Charita Česká 
republika děkuje všem dárcům.

• Pojeďte� s� námi� do� divadla! Obecní 
úřad pořádá (pro malenovické občany, ne-
jen seniory) dne 21.�dubna autobusový zá-
jezd do ostravského Divadla Jiřího Myrona 
na�představení�Edith�a�Marlene – strhující 
muzikál o životech dvou velkých osobností 
20. století – Edith Piaf a Marlene Dietrich. 
Bližší informace a objednávky vstupenek 
na obecním úřadu.

• CVČ U Rosničky připomíná pravidelný 
Kurz� procvičování� paměti� pro� seniory, 
každý sudý pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

• Poplatky�za�odvoz�a�likvidaci�odpa-

dů – Částka za odvoz a likvidaci odpadů 
činí pro občany trvale žijící v obci 500�Kč�
za� osobu� na� rok. Termín zaplacení po-
platku je do� konce� března. Majitelé re-
kreačních objektů, kteří v naší obci nemají 
trvalé bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt 
na rok. Zde je termín úhrady stanoven 
do konce června. Částku můžete uhradit 
buď osobně na obecním úřadě, nebo elek-
tronicky na účet: 107-6963890277/0100, 
kde můžete zaplatit i� stokorunový� po-
platek� za�psa. Do poznámky pro příjem-
ce uveďte, prosím, příjmení a počet osob, 
za něž platíte. Nálepky na popelnice si 
následně můžete vyzvednout na úřadě. 
Upozorňujeme všechny, že neoznačené 
popelnice nebudou od 1. dubna 2020 vy-
vezeny.

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU
Díl první – LID POPELNICOVÝCH POLÍ?

Katastrální mapa Malenovic projde 
revizí a novým mapováním

Prosím členy našeho SDH, aby do 28. úno-
ra 2022 zaplatili členské příspěvky za rok 2021 
a rok 2022 (tzn. 200 Kč + 200 Kč).

Peníze zašlete na účet číslo: 
5216046369/0800.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena, 
za kterého příspěvky platíte.

Platit členské příspěvky patří mezi základní 
povinnosti člena SDH a jejich neplacení je důvod 
k ukončení členství.  Děkuji,�Alois�Ramík

Informace starosty SDH Malenovice 
k platbě členských příspěvků 2022

CVČ U Rosničky informuje

Milé děti a přátelé Ros-
ničky,

první měsíc nového roku 
je za námi. Leden je pro 

mnohé oddechovým časem po vánočním 
shonu a v Rosničce tomu nebylo jinak. V so-
botu 8. 1. se konala Povánoční burza. Byla 
to burza v tomto režimu zkušební, na jarní 
burzu doladím detaily. Obecně mohu říci, že 
byla úspěšná. 

V sobotu 22. 1. jsme si v rámci turistické 
soboty vyšlápli na Smrk. Túra to byla nád-
herná, zima jak má být, počasí přálo, nálada 
skvělá, šlo se „na pohodu“. Ve středu 26. 1. 
proběhlo losování tomboly Vánoční soutěže. 
Hlavní ceny mají své majitele a každé dítě do-
stalo pytlíček s dárečkem.

V� únoru� se� můžete� v� Rosničce� těšit�
na�následující�akce:

- víkend 12.–13. 2. – holčičí přespávačka
- 15. 2. – focení rodin se dvěma tematickými 

pozadími, profesionální fotografkou
- 19. 2. – turistická sobota – Martiňák
- 22. 2. – tematická dílnička – karnevalové 

masky
- 26. 2. – karneval na sněhu

Bližší informace k akcím jsou uvedeny 
na plakátech na www.urosnicky.eu, FB Ros-
nička Malenovice, IG rosnickamalenovice 
nebo na tel čísle 724 144 368.

Přeji všem vypečený masopustní únor 
a budu se těšit na viděnou.  teta�Blanka



– 9 – Únor 2022Metylovice

11. 2. 2022

TĚŠÍME SE NA VÁS !

od 8:45 do 10:30 možnost
nahlédnout do výuky 

od  13:00 do 14:00 možnost
podívat se do školní družiny

www.skolametylovice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MJR. AMBROŽE BÍLKA A MATEŘSKÁ ŠKOLA METYLOVICE 
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA Poslední den loňského roku vyvrcholila sou-

těž Toulky po Metylovicích, která provázela 
místní občany celým rokem 2021. Soutěžící měli 
za úkol podle navigace v obecním kalendáři na-
vštívit 26 známých či méně známých míst naší 
obce, například nejvzdálenější místo, nejníže 
položené místo nebo naopak nejvýše položené 
místo. V cíli každého výletu našli kešku, v níž 
bylo zajímavé povídání o daném místě. 

Do soutěže se během roku zapojila více 
než padesátka tuláků a tulaček. Do slosování 
o hlavní ceny byli zařazeni ti, kteří navštívili ale-
spoň 20 míst.

Vyhlášení výsledků soutěže a losování se 
uskutečnilo v metylovském kinosále v polovi-
ně ledna. Účastníci nejdříve zhlédli krátké vi-

deo soutěžních míst. Poté byli všichni, kteří se 
do soutěže zapojili, odměněni. Děti, které na-
vštívily minimálně 20 míst, dostaly sportovní led-
vinku a dospělí propagační předměty a obecní 
kalendář. Ostatní pak drobné ceny. Ti, kteří byli 
zařazeni do hlavního losování, si vložili do klo-
bouku lístečky se svými jmény. Nejmladší účast-
nice pak vylosovala výherce hlavní ceny, který 
si odnesl stan pro čtyři osoby. Zvláštní cenu do-
staly ženy odboru ASPV, které chodily na toulky 
v rámci svých cvičebních hodin. 

Na závěr byly promítány fotky jednotlivých 
účastníků. Soutěž se vydařila a všichni se 
shodli na tom, že by se v budoucnu mohla 
podobná aktivita opakovat. Poděkování patří 
všem organizátorům, především Kubovi Far-

nému za jeho nápad i přípravu, a také všem 
účastníkům akce. Jsme rádi, že se soutěž lí-
bila, a také nás potěšilo, že se stala inspirací 
pro okolní obce.

Doprovodnou soutěží bylo zasílání fotografií 
pořízených na toulkách po Metylovicích, které 
byly zveřejněny na facebooku obce. Každý 
měsíc byla vyhodnocena nejlepší fotografie 
(ta, která získala nejvíce „lajků“) a její autor či 
autorka byli odměněni obecním tričkem. Nejza-
jímavější fotografie jsou zveřejněny v obecním 
kalendáři na rok 2022 Metylovice čím dál krás-
nější. Všechny soutěžní fotografie naleznete 
na obecním facebooku.  PR�výbor

Skončila 3. výzva dotačního programu 
V Beskydech to žije, do kterého se přihlásil 
rekordní počet žadatelů. Výzva je určena pro 
fyzické osoby, spolky či církve, které se chystají 
organizovat akci pro širokou veřejnost. 

„Po vyhlášení výzvy v listopadu 2021 jsme 
obdrželi 30 projektových žádostí, ze kterých 
Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy vy-
brala 21 žádostí. Protože koronavirová pan-
demie v loňském roce zastavila čerpání dotací 
a realizaci některých projektů z 2. výzvy, na-
výšili jsme po dohodě se Zájmovým sdružením 

Frýdlantsko-Beskydy celkovou alokaci progra-
mu ze 150 tisíc korun na 200 tisíc korun tak, 
aby mohlo být v letošním roce podpořeno více 
projektů,“ uvedli organizátoři výzvy.

Lidé se tak mohou těšit na zajímavé kultur-
ně-společenské akce v našem území po celý 
rok 2022. Na seznamu vybraných projektů jsou 
folklórní, divadelní, turistické či sportovní akce 
místních obyvatel a spolků. Díky uděleným fi-
nancím se budou například šít taneční kostýmy, 
zajišťovat doprovodné programy pro děti, naku-
povat upomínkové předměty, odměny soutěží-

cím nebo drobné vybavení pro spolky apod. 
Připravuje se také kalendář akcí vítězných 

projektů a následně 4. výzva, která bude vyhlá-
šena v listopadu 2022.

Metylovice byly ve výzvě úspěšné a podporu 
získaly hned tři subjekty: Sdružení dobrovolných 
hasičů peníze použijí na pořádání 30. ročníku 
Soutěže netradičních družstev. Divadelní sou-
bor Sokol na prknech finance použije na za-
koupení technického vybavení. Podporu získala 
i naše tradiční akce Metylovský trojsešup, který 
spolupořádá Sportovní klub Metylovice.

Toulky po Metylovicích pobavily i poučily

MAS rozdala peníze na různé projekty

Stejně jako v roce předchozím i letos se Tří-
králová sbírka odehrávala ve stínu pandemie 
covidu-19. Proto ani letos v Metylovicích ne-
vyrazily skupinky koledníků mezi občany obce. 
Kasičky Tříkrálové sbírky byly umístěny v kos-
tele, v Potravinách pod Čupkem, v Potravinách 
MaJ, na místní poště a na obecním úřadě.

Po sečtení obsahu všech kasiček se suma 

vyšplhala na částku 31 404 korun, což je oproti 
loňskému roku pokles o 4 065 korun.

Bohužel, někteří občané o umístění kasiček 
vůbec nevěděli, nebo se o nich dověděli pozdě, 
kdy kasičky již byly spočítány. Byli i takoví, kteří 
přispěli na konto Tříkrálové sbírky převodem 
na účet nebo poslali dárcovskou SMS. Všem 
dárcům děkujeme.  Obecní�úřad

Tříkrálová sbírka ve stínu koronaviru

Poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství, tedy poplatek za odpad, činí 
v letošním roce pro občany s trvalým pobytem 
na území obce 600 korun na rok. Majitelé re-
kreačních objektů a rodinných domů, ve kte-
rých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, 
zaplatí také 600 korun za rok. Splatnost poplat-
ku je do 31. března 2022.

Poplatek za psa činí 100 korun, za každého 
dalšího psa pak 200 korun. Splatnost poplatku 
je do 30. dubna 2022.

Všechny poplatky lze zaplatit v pokladně 
obecního úřadu hotově nebo platební kartou. 
Rovněž můžete platit převodem na bankovní 
účet obce Metylovice č. 27-3599820227/0100, 
VS: číslo domu/chaty.

Pamatujte na poplatky za odpad a psy

Hospůdka na hřišti se stala dějištěm první 
zabijačky. V sobotu 15. ledna lidé zažili něco, 
co kdysi bývalo běžné u každé druhé chalupy. 
Řeznického nože se chopil odborník na slovo 
vzatý – Jaroslav Nitka. 

Nejen, že naporcoval celé prase, ale pří-
tomným vysvětlil, co vše se na tradičních za-
bijačkách dělalo. Děti tak doslova kulily oči, 
když se doslechly, že se třeba teplá krev mí-
chala rukama, mnozí dospělí zase souhlasně 
přikyvovali, když jim mistr řezník vyprávěl, co 
vše se může přihodit, když to lidé přeženou 
na zabijačce s alkoholem.

„Existují v podstatě tři základní zabíjačkové 
výrobky, a to jitrnice, jelita a tlačenka. Jejich 
způsob provedení, a především kořenění, se 
může v různých krajích lehce lišit. Zatímco tře-
ba na Valašsku se do tlačenky hojně přidává 
nové koření, u nás, na Lašsku, nikoliv. V již-
ních Čechách se do jitrnic mele slaná buch-
ta, my zase přidáváme rohlíčky. Na jižním či 
východním Slovensku můžeme v jelitech najít 

rýži, my zase do nich dáváme kroupy. Na již-
ní Moravě dělají světlou zabijačkovou polév-
ku, u nás je zvykem připravovat tu tmavou 
krvavou, takzvanou prdelanku. Ve středních 
Čechách pojídají krvavou tlačenku, u nás si 
dopřáváme spíše mozaiku z tmavých kusů 
masa a světlého pozadí,“ popsal krajové roz-
díly mistr řezník.

Pro dobrou náladu hrála cimbálovka a všu-
de to vonělo dobrotami. Kdo přišel, mohl si 
pochutnat na různých zabijačkových speci-
alitách, od prdelanky přes zabijačkový guláš 
s chlebem, až po pečené jelito a jitrnici s ky-
saným zelím.

Nabídka to byla tuze široká a vybral si 
opravdu každý. Na své si dokonce přišli i ve-
getariáni nebo ti, kterým zabijačkové dobroty 
nechutnají. Dorazili totiž i sýraři z Cheese Ma-
fia a nabídli všem mimo jiné grilované oštěpky.

Kdo už nemohl, mohl si nakoupit produkty 
domů. Pořadatelé připravili i úžasné zabijač-
kové balíčky.

Zabijačka na hřišti bavila dospělé i děti
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Rádi zpíváte?
Rádi děláte radost jiným?

Rádi jste v dobré partě lidí?

Pokud ano, přidejte se k nám!!!

V rámci rozšiřování členské základny rádi přivítáme

v Pěveckém sdružení ECHO

ženské i mužské hlasy, tenory obzvlášť.

Můžete se těšit na:

náročnou, pečlivou a pravidelnou přípravu na zkouškách
radost z vystoupení na koncertech a festivalech v ČR i v zahraničí

vaječinu, vánoční večírek a jiné akce naší party

stavte se na naši zkoušku
kteroukoliv středu od 18:20 do 20:50

do zkušebny sboru v ZUŠ L. Janáčka, Frýdlant n. O.

potřebné informace získáte u
Jany Vaculové, t: 734 310 402, vaculova.janka@seznam.cz
Josefa Melnara, t: 776 270 063; josef.melnar@gmail.com

mrkněte na https://www.facebook.com/echofrydlant.

Poradenské centrum nyní nově i ve vašich domovech 

 

Podobný příběh, který prožila paní Irena, zažilo a zažívá i mnoho z nás. Paní Irena 
zůstala po nemoci upoutána na lůžko. V této době potřebovala poradit a zjistit 
určité informace týkající se dědictví. Aby z toho však nevznikly nepříjemnosti mezi 
jejími dětmi, chtěla si tyto informace obstarat sama. Problém, který však nastal byl 
ten, že netušila, jak se vzhledem ke své nemoci dostane do Poradenského centra. 

S obdobnými nepříjemnostmi se potýká mnoho lidí. A za tímto účelem Poradenské 
centrum Charity Frýdek-Místek rozšířilo od 1. 1. 2022 své služby také na terénní 
formu, kdy za vámi můžou naše sociální pracovnice dorazit přímo až do vašich 
domovů.  

Poradenské centrum Charity Frýdek-Místek, nabízející odborné poradenství 
v oblasti práva, sociálního systému a psychologie, poskytuje nově od ledna tohoto 
roku své služby mimo jiné i terénní formou těmto skupinám osob.  

• Osobám, které ze zdravotních důvodů nemohou opustit svůj domov, neboť 
jsou závislé na celodenní péči jiné osoby, tj. osoby imobilní a vyžadující 
pravidelnou péči druhé osoby. 
 
Pokud jste touto osobou a rádi byste získali určité informace v oblasti dluhů, 
rodinného práva, majetkoprávních vztahů, případně o sociálních dávkách, 
pak kontaktujte naši sociální pracovnici na tel. č.: 737 627 872. 
 

• Služba je také poskytována těm, kteří ve spolupráci s našim Poradenským 
centrem mají podaný návrh na povolení oddlužení a potřebují doprovod 
k přezkumnému řízení.  
 
V tomto případě se s našimi klienty domluvíme přímo na terénní formě 
spolupráce už při samotném procesu sepisování návrhu na povolení 
oddlužení. 

 

 

Pokud Vás naše nově poskytované služby zaujaly a rádi byste získali více 
informací, pak nás můžete kontaktovat: 

Poradenské centrum: 

Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, e-mail: poradna.frydlant@charitafm.cz,  

tel.: 737 627 872, web: www.charitafm.cz 

 

Jaký byl rok 2021 u Sboru dobrovolných ha-
sičů Pstruží a konkrétně u zásahové jednotky? 
Na těchto řádcích se o naší činnosti s vámi po-
dělíme a představíme vám i plán na tento nový 
rok 2022.

Rok 2021 byl opět bohužel ve znamení 
různých protiepidemických opatření, proto se 
z tohoto důvodu opět spousta hasičských akcí 
odložila, ale co se neodkládá, jsou výjezdy 
k nejrůznějším událostem v okolí, kde chtějí 
i dobrovolní hasiči pomoci.

Celkově naše jednotka vykázala za loňský 
rok devět zásahů, kde z toho byly tři mimo obec 
Pstruží. Jednalo se o dva požáry v sousední 
obci Čeladné a ve Lhotce, kde zde shodně 
došlo v létě k požáru zemědělského objektu – 
seníku a třetí výjezd mimo domovskou obec byl 
až na jižní Moravu – Moravská Nová Ves, kde 
naši členové pomáhali při odstraňování škod 
napáchaných tornádem. Dle typu zásahu se 

jednalo tedy o tři zásahy u požáru, tři technické 
pomoci u spadlých stromů a již zmíněné pomo-
ci po tornádu a tři likvidace obtížného hmyzu. 
A na tyto zásahy se vyjíždělo naší „stařičkou“ 
Tatrou 148 a Mercedesem Sprinter.

I když naše jednotka spadá do kategorie 
JPO V (rozdělení do jednotlivých kategorií je 
i podle vybavenosti jednotky – dýchací přístro-
je, automobily atd.) a s některými jinými jednot-
kami z okolí se nemůžeme srovnávat, tak se 
snažíme během celého roku zlepšovat a dopl-
ňovat informace nejen školeními, ale i jednotli-
vými zásahy, díky kterým se hasiči učí zvládat 
nové a nové situace. 

A abychom mohli podat lepší, rychlejší 
a plnohodnotnou pomoc vám občanům v obci 
i mimo ni, chtěli bychom pořídit novou cisterno-
vou automobilovou stříkačku, jelikož bohužel ta 
naše stará dobrá Tatra již nesplňuje podmínky 
pro dnešní moderní poměry a standardy v ob-

lasti hasičské techniky. Pokud bychom tedy 
měli moderní cisternu, byla by naše jednotka 
vysílána na daleko více výjezdů i v okolí, a ne-
jen v nezbytných případech, jak tomu bylo do-
posud. A právě toto je jeden z našich stěžejních 
projektů na tento rok, na kterém pracujeme 
i s Obcí Pstruží, a doufáme, že se podaří dotáh-
nout do zdárného konce a v hasičské zbrojnici 
na Pstruží zaparkuje nová cisterna. Celá jed-
notka, potažmo celý sbor dobrovolných hasičů 
by byl všem příznivcům, podporovatelům a pří-
padným mecenášům neskonale vděčný za ja-
koukoliv pomoc – případné informace (i o čin-
nosti sboru) naleznete na našich internetových 
stránkách sdh.pstruzi.cz.

Doufáme, že letošní rok bude pro všechny 
z nás co do nových zážitků, poznatků a příleži-
tostí více vlídnější než ten loňský a doufáme, že 
se s vámi shledáme na některých z hasičských 
akcí, jež pro vás chystáme.  SDH�Pstruží

Jak šek rok 2021 s hasiči JSDH Pstruží

Po vánočních prázdninách jsme se v no-
vém roce všichni sešli odpočatí a s úsměvem 
na tváři. Některé děti přinesly své dárečky 
od Ježíška ukázat, jiné nám je nakreslily nebo 
nám o nich pověděly.

Začátkem nového roku nás provázeli Tři 
králové, o kterých se děti dozvěděly spoustu 
zajímavých informací, naučily se jejich písnič-
ku či si vyrobily královské koruny. Po víkendu 
jsme při procházce po naší obci Pstruží hledali 
pro nás již známou zkratku K+M+B 2022, a že 
jich teda bylo! V měsíci lednu jsme také neo-
pomněli důležitost zimního oblečení. Vysvětlili 
jsme si, proč nezačínáme oblékaní rukavicemi, 
jak se správně skládá oblečení, či proč je vů-
bec důležité se v zimě teple oblékat. 

Konec měsíce patří v této třídě pohádkám 
a barevné zimě. Paní Zima se sněhulákem 
nám pomáhá rozpoznat základní barvy, učí 
nás, jak správně zacházet s knihami, vybírá 
nám pohádky na každý den. Pohádku si zahra-
jeme, pomůžeme hrdinovi s problémem nebo 
rozlišujeme dobro od zla. 

Měsíc leden ve třídě Vlaštovky

V lednu jsme se poprvé vydali do kina 
ve Frýdlantě nad Ostravicí a děti byly nadšené. 
Také jsme začali navštěvovat pravidelně sol-

nou jeskyni, kde si děti v zajímavém prostředí 
pohrají a současně podpoří své zdraví. 

 Učitelky�MŠ

Po delší odmlce vyrazily letos v květnu opět 
skupinky koledníků tradiční Tříkrálové sbírky 
do domácností. Charita Frýdek-Místek, která 
sbírku v tomto regionu zaštiťovala, prozradi-
la radostný výsledek. Podařilo se totiž vybrat 
2 352 774 korun. 

Výtěžek poputuje několik organizacím, kte-
ré pomáhají starým, postiženým lidem nebo 
i mládeži. Podpoří například doučování v Cha-
ritě Frýdek-Místek. Pomáhá s učením dětí ze 
sociálně slabých rodin. „Tato aktivita přináší 
své výsledky a děti doprovázíme už i na střed-
ních školách. Problémem je ale nesystémové 
financování, neboť se jedná o pomezí sociální 
služby a školství. Činnost je realizována s pod-

porou města Frýdek-Místek a obcí,“ vysvětlují 
pracovníci charity. Peníze podpoří i mobilní 
hospicovou péče. Tato služba se stále rozvíjí 
a každý rok se zvětšuje počet doprovozených 
rodin. Úhrady pojišťoven však nepokrývají 
všechny náklady služby. 

Kdo přispěl třem králům, toho může těšit, 
že díky němu se bude moci provést rekon-
strukce Domu pokojného stáří. Díky tomu se 
bude moci navýšit kapacita zařízení. Vznikne 
i tréninkový byt pro osoby s duševním one-
mocněním. Bude sloužit lidem, kteří odchází 
z léčebny, ale nejsou ještě plně kompetentní 
pro samostatné fungování. Do bytu bude do-
cházet sociální pracovnice.

Tříkrálová sbírka 2022 

 

Občané Pstruží přispěli částkou 

14 813 Kč 

Vedoucí skupinek a koledníci Tříkrálové sbírky velice děkuji všem dárcům obce 

Pstruží za vlídné přijetí a štědrost, kterou přispěli mnoha potřebným. 

Charita Frýdek Místek děkuje všem vedoucím skupinek a všem koledníkům. 

    

 

 

 

 

                                                                                       

 

Tříkrálová sbírka prověřila štědrost lidí

Přestože máme za okny mrazivý leden, my 
za pecí nesedíme. Společně jsme pro děti při-
pravili Družinovou talentmánii. Ten umí to a ten 
zas tohle a všichni dohromady překvapili svým 
talentem. Děti zazpívaly písničky, ať už jed-
notlivě nebo společně, zahrály na flétnu nebo 
předvedly krásný přednes básně. Třešničkou 

na dortu byl latinskoamerický tanec jive, jehož 
žhavý rytmus nenechal na židli žádný zadek. 
Všichni jsme se náramně bavili. 

A kdo byl vítěz? Vítězem se stala… odvaha 

a chuť něco ostatním předvést, radost z po-
hybu a spontánní potlesk všech přítomných! 
Diplom, pár drobností a sladká tečka na závěr 
vykouzlily úsměv na všech tvářích.

Družinová talentmánie objevila talenty

V pondělí 31. ledna se na naší škole usku-
tečnila recitační soutěž. Žáci malí i velcí pomě-
řili své schopnosti básnického přednesu. V pří-
jemné atmosféře předstoupili před spolužáky 
a zarecitovali básničku, jak nejlépe uměli. 

A kdo vyhrál? No přece všichni, kteří to doká-

zali! Odměnou jim byl nejen bouřlivý potlesk a ne-
jednou i úsměv na rtech, ale také malá sladkost. 
Ti nejlepší z každé kategorie si odnesli diplom. 

Po vyhlášení výherců se všichni do tříd roz-
cházeli s úsměvy na tváři. Už se nemohli do-
čkat, až dostanou vysvědčení! 

Básně, básně, básně, rýmují se krásně
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Letošní rok je už (nebo teprve?) v pořa-
dí třináctým rokem existence našeho klubu 
v dnešní podobě. Na jedné straně se zdá, že 
to bylo zcela nedávno, ne-li včera, kdy jsme 
začali, ale v reálu jsme zestárli o dvanáct let. 
Na straně druhé ve srovnání s mnoha senior-
skými kluby v okolí, jež fungují celá desetiletí, 
je ten náš ještě robátko, sotva v pubertě. 

Je údělem seniorských sdružení, že ob-
vykle každým rokem navždy ztratí některé 
kamarády, aby na jejich místa přišli nástup-
ci. Nejinak to probíhá i u nás. Přejme si, aby 
letos bylo těch odchodů co nejméně (pokud 
možno žádný) a těch nových příchodů zase 
co nejvíce.

Jinak lednové akce proběhly dle plánu, 
krom níže uvedených programů probíhaly 
další pravidelné akce v klubovně, tzn. zdra-
votní cvičení obou skupin, úterní karetní po-

sezení a angličtina.
Přivítání�nového�roku

První letošní čtvrtek jsme si dali ještě no-
voroční volno, abychom se týden poté sešli 
v klubovně na uvítacím posezení, spojeném 
s promítáním fotek a vzpomínkami na pěkné 
zážitky z předminulého roku (vloni jsme to 
nějak nestihli). Závěrem byla demokratickým 
finálovým hlasováním vybrána Fotka roku 
2020. 

Cesty�sourozenců�Čapkových
S naší již „dvorní“ přednašečkou Olgou 

Szymanskou jsme se vydali po stopách spi-
sovatelky Heleny, malíře Josefa a spisovate-
le Karla Čapkových. Prošli jsme místa spjatá 
s jejich rodinou, dětstvím, studiem, návraty, 
tvorbou. Místa, jež utvářela jejich osudy, po-
stoje a nezlomné charaktery. Bylo to velmi 
zajímavé. 

Sešli�jsme�se�Na�Rozcestí
Poslední lednový čtvrtek byla spáchána 

oblíbená vycházka s cílem ve výše uvedené 
restauraci. Jako obvykle chodiči absolvova-

li okruh Anny Trefilové, ostatní došli přímo. 
Následovalo lehce dojemné vítání a společné 
posezení v příjemném prostředí. 

Jak�to�bude�v�únoru
Také únorový program bude závislý 

na covidovém vývoji, nicméně programový 
nástin je následující: přednáška Dany Barne-
tové o Irsku, decentní klubové posezení se 
vzpomenutím 12. výročí, společná vycházka 
do Stodoly a osmý díl přednáškového cyklu 
Jany Bártové Na úsvitu českých dějin. Kom-
pletní únorový program najdete jako obvykle 
v Čeladenském zpravodaji, v klubu, v info-
centrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.

Pár�slov�závěrem
Takže budeme doufat, že zimní období 

nějak přežijeme a s jarem pandemie ustoupí 
a budeme moci páchat „větší“ akce. Buďme 
tedy zdrávi.

Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 
2010 najdete na www.senioriceladna.cz. 

 Petr�Bernady

Vítězná fotka roku 2020 – Do Kunčic pod Stolovou.

Vstoupili jsme do třináctého klubového roku

Finálová fotka roku 2020 – Symbióza generací na návštěvě v Berušce. Růže pro paní Olgu po přednášce o Čapkových.

Desatero vyhořelého pedagoga
Snad každý, kromě 

patologicky optimistic-
kých jedinců, si prošel 

obdobím, kdy na něj všechno padá, na co 
sáhne, podělá a všechno se proti němu spik-
lo. Stejně tak to platí i ve škole, přijde splín, 
nevíte kudy kam.  Přestáváte mít vysněné 
povolání rádi a dopadne na vás pocit mar-
nosti. Řečeno slovy vedoucího autodílny Kar-
fíka z filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“ – „je 
to marný, je to marný, je to marný“. 

Když se nějaký čas, přes veškerou snahu, 
nedostavují školskými metodiky slibované 
výsledky, snadno uvěříte pesimistickému de-
sateru vyhořelého pedagoga, který ctí, uzná-
vá a opečovává „snaživce“ – žáky poslušné, 
milé, zdvořilé, pracovité – a deprimují ho „ti 
druzí“ – žáci nedbalí, nepořádní, nesvědo-
mití, lhostejní, pasivní, drzí… – ti, co k jeho 
vyhoření přikládali svoje polínka.

 
1. Dávat jen dobré známky, nejlépe samé 

jedničky.
Snaživým se to nebude líbit a přestanou 

se snažit. Těm druhým to bude pro legraci 
a nadále se nebudou snažit.

2. Být na žáky hodný a přehlížet jejich pře-
stupky.

Lumpové budou dále dělat svoje lumpár-
ny. Snaživci se k nim časem přidají.

3. Být na žáky přísný a neodpouštět jim 
zhola nic.

Snaživci budou stresováni a budou se bát, 

protože si to moc berou. Ti druzí, kteří z prin-
cipu bez chyb pracovat nemohou, usoudí, že 
jakákoliv snaha je marná a budou vše igno-
rovat.

4. Dělat v hodině vtípky, být veselý a šířit 
dobou náladu.

Snaživci usoudí, že jste se zbláznil. Ostat-
ním to bude jedno, ale budou se chechtat, 
aby „zabili“ hodinu.

5. Povídat si s žáky o jejich problémech 
a snažit se jim radit.

Všichni ihned poreferují doma a budete 
za vyzvědače, kterému po tom nic není. 

6. Vést výuku postaru, pouze od tabule, 
odborně řečeno frontální.

Snaživci budou poslouchat a dělat si po-
známky. „Ti druzí“ budou podřimovat a mys-
let na lumpárny. Mezi snaživci se to některým 
líbit bude, jiným ne. Ostatním to bude jedno.

7. Promítat žákům poutavá videa a pre-
zentace.

Snaživci budou poslouchat a dělat si po-
známky. „Ti druzí“ budou podřimovat a mys-
let na lumpárny. Mezi snaživci se to některým 
líbit bude, jiným ne. Ostatním to bude jedno.

8. Vést výuku moderně, na tabletu, zapo-
jovat žáky do diskuze a nutit je spolupraco-
vat.

Snaživci budou poslouchat a spolupraco-
vat. „Ti druzí“ nebudou spolupracovat, bu-
dou podřimovat a myslet na lumpárny. Mezi 
snaživci se to některým líbit bude, jiným ne. 
Ostatním to bude jedno.

9. Volat kvůli každému problému rodičům.
Rodiče usoudí, že jste nekompetentní 

a děláte z komára vola.
10.  Nevolat kvůli každému problému rodi-

čům.
Rodiče usoudí, že jste nekompetentní 

a podají trestní oznámení pro nečinnost.

Závěr:�
Snaživci zůstanou snaživí, ale mohou se 

zhoršit. Ti „špatní“ zůstanou špatní, ale mo-
hou se zhoršit. Rodiče zůstanou rodiči, ale 
mohou se stát prudiči.  jk
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slovo starosty

Na základě mnoha dotazů ze strany občanů bych si dovolil uvést několik slov k vývoji 
projektu kanalizace a čistírny odpadních vod u nás v obci. Začnu od posledních událostí. 
V současné době se chýlí ke konci veřejná soutěž na zhotovitele a dodavatele vlastní stavby. 
Obec Janovice obdržela za dodržení všech zákonných povinností a lhůt pro veřejnou soutěž 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek celkem sedm nabídek, a to od jednotlivých firem 
či jejich sdružení, včetně jedné firmy ze Slovenské republiky. 

Nyní probíhá vlastní hodnocení formální a věcné správnosti podaných nabídek, a proto 
ještě neznáme konečného vítěze této veřejné soutěže, byť už víme, kdo podal nejlevnější 
nabídku.

Je to proces zdlouhavý, neboť celý projekt se skládá z devíti stavebních objektů, a to 
vlastní čistírny odpadních vod, gravitační kanalizace – včetně zárodků pro připojování bu-
dov, tlakové části kanalizace, čerpacích stanic, přípojek NN, příjezdové komunikace k ČOV, 
přeložek vodovodu, plynovodu a sdělovacích kabelů. Jen rozpočtová část má bezmála 3 000 
položek. Zde se nabízí otázka, proč soutěžíme zhotovitele, když nemáme ještě získanou 
dotaci? To je jednoduché. V loňském roce nebyla vyhlášena periodická dotace z evropských 
fondů a my očekáváme její vyhlášení v druhém kvartále letošního roku. V této dotaci je již 
předem vybraný zhotovitel stavby ohodnocen bodovým ziskem, a tím se zvyšuje šance právě 
pro zisk dotace. Druhým faktorem je využití času. Veřejná soutěž takového rozsahu zabere, 
pokud nedojde k průtahům, bezmála šest měsíců. Administrativní příprava takové veřejné 
soutěže je velmi náročná.

Co bude, když dotaci nezískáme? I na to jsme mysleli a v rámci veřejné soutěže byla 
v zadávací dokumentaci zakotvena podmínka, že uzavřeme smlouvu o dílo na stavbu právě 
ve chvíli, kdy budeme mít zajištěno financování. Tedy bez dotace se stavět nebude. V roce 
2021 jsme využili čas a podařilo se i díky tomuto nucenému odkladu získat dotaci alespoň 
na vlastní projektovou dokumentaci stavby ve výši 3,1 mil. Kč. Dále jsme v tomto mezičase 
doplnili projekt budovy čistírny odpadních vod o solární zdroj energie, což v budoucích letech 
zlevní její provoz. Poslední vývoj cen energií ukazuje, že to byl krok správným směrem.

Kdy se bude stavět? Pokud vše půjde podle současného plánu a Obec Janovice získá 
v roce 2022 dotaci na vlastní stavbu, předpokládá se zahájení výstavby na jaře roku 2023, 
ukončení za tři roky. Stavba to bude komplikovaná a technicky náročná, ovlivněná konfigu-
rací území, charakterem zástavby, hydrogeologickými a geologickými podmínkami. O tom, 
že máme v katastru naší obce komplikované podloží, se přesvědčila i firma realizující opravu 
mostu přes potok Říčka pod Hradiskem.

O celém procesu přípravy stavby by se toho dalo napsat ještě mnoho a mnoho, a to jsme 
prakticky na začátku, ale o krok blíže k tomu, aby se v naší obci po realizaci stavby kanaliza-
ce opět zvýšila kvalita života a došlo k jejímu dalšímu rozvoji tím správným směrem.

Mějte se krásně! � Svatopluk�Běrský,�starosta�obce

jubilea
Všechno�nejlepší,�hodně�štěstí,�zdraví�
a�lásky�přejeme�k�lednovému�jubileu�

paní�Janě�Verlíkové�
a�panu�Rudolfu�Kacířovi,�
Oldřichu�Hranickému,�
Štefanu�Patkanovi,�
Josefu�Vančurovi�
a�Liboru�Mrázkovi,�
všem�z�Janovic�

a�panu�Adolfu�Lekáčovi�z�Bystrého.

Obec�Janovice

 
 
 
 

Obec Janovice 
 

 

STROMY DĚTEM 2022 
Vážení rodiče, i pro letošní rok připravujeme výsadbu stromů 

dětem, která proběhne v sobotu 26. března 2022 od 15:00 
hodin. Stromy budou opět vysazeny podél cesty za hasičskou 

zbrojnicí (pokračování stávající aleje). 

• 
S sebou rýč, motyku, popřípadě aku šroubovák (k dispozici 

bude vše i k zapůjčení) a především dobrou náladu.  

•  

Na akci je nutno přihlásit se předem do 1. března 2022 
emailem, telefonicky (l.planicka@obecjanovice.cz, 

727 962 297) nebo osobně na obecním úřadě. 

  

Kanalizace a ČOV v obci Janovice

Od 10. ledna 2022 bylo zprovozněno nové 
místo s nádobami na tříděný odpad, které je 
umístěno v křižovatce na silnici směrem do Hůry.

Vzhledem k narůstajícímu množství tříděné-
ho odpadu a na podněty občanů bylo zřízeno 
nové sběrné místo na tříděný odpad, které tak 
rozšíří stávající síť sběrných míst. Jsou zde 
umístěny kontejnery na plast, papír a sklo. 
V obci se tak již celkově nachází čtrnáct míst, 

kde mohou lidé odložit do nádob tříděný odpad.
Na všech těchto místech můžete vytřídit 

plast, sklo a papír. Na vybraných stanovištích 
jsou také nádoby na kovový odpad, jedlé oleje, 
drobnou elektroniku a textil.

Důsledným tříděním přispíváte nejen ke snížení 
ekologické zátěže, ale rovněž finančních nákladů 
na likvidaci směsného odpadu, jelikož cena sklád-
kovného každým rokem narůstá.� Vedení�obce

Tříkráloví koledníci opět v lednu v roce 
2022 putovali od domu k domu v obci Janovi-
ce i místní části Bystré.

Celkem osm skupinek koledníků přiná-
šelo lidem radostnou zprávu o narození 
děťátka v betlémských jeslích a při tom 
prosili o příspěvek pro potřebné lidi. Míst-
ní lidé se opravdu letos na setkání s třemi 
králi těšili. Otevřeli své dveře, děkovali 
koledníkům, že opět přišli, a odměnou 
byl i štědrý finanční příspěvek vložený 
do pokladničky. Bylo možné také přispět 
do třech tzv. statických pokladniček umís-
těných v době trvání Tříkrálové sbírky 
v kostele sv. Josefa, v prodejně potravin 
Perfect Store s.r.o. a na Obecním úřadě 
v Janovicích.

Moc děkuji všem, kteří se zapojili a při-
spěli tak k bezproblémovému průběhu Tří-
králové sbírky v obci a všem dárcům za jejich 
štědrost. Pro Charitu ve Frýdku-Místku jsme 
letos vykoledovali částku ve výši 77 355 Kč, 
což je nejvyšší dosažený výsledek. Děkuje-
me, moc si toho vážíme.

� Ludmila�Kaňoková

Soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu
Vítězem prvního ročníku soutěže o nejkrásnější vánoční výzdobu v obci se stala rodina�

Čermákových. Gratulujeme a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili zasláním foto-
grafií, a také všem hlasujícím.

Tříkrálová sbírka v Janovicích

V loňském roce jsme si připomněli kulaté vý-
ročí, a to 130 let od posvěcení našeho janovic-
kého kostela svatého Josefa, které 21. června 
1891 provedl biskupský komisař Karel Findinski.

Na tento významný den pro celou římsko-
katolickou církev připadla totiž roku 1891 pa-
mátka 300 let od úmrtí svatého Aloise, jehož 
svátek si ten den připomínáme.

V rámci příprav na oslavu tohoto jubilea se 
kromě přípravy liturgie, výzdoby a velkého úkli-
du uvnitř i vně kostela podařilo provést i někte-
ré drobnější práce za účelem opravy sakrálních 
předmětů v jeho interiéru.

Mimo jiné se jednalo o celkem dvanáct 
dřevěných vyřezávaných tzv. světicích křížů 
(z toho 6 kusů se svícnem), které jsou umístě-
ny v místech pomazání posvěceným olejem při 
slavnostním obřadu svěcení kostela.

Kříže byly očištěny a řádně napuštěny kon-
zervačním prostředkem proti dřevoškůdcům 
a plísním, poté natřeny krycí barvou se zlatým 
odstínem a vybaveny novými svícemi. Nako-
nec byly kříže umístěny na svá původní místa.

Dále došlo k zrestaurování dvou obrazů, které 

byly doposud uloženy v depozitu mimo interiér 
kostela. Jedná se o obraz Panny Marie růžen-
cové a obraz svatého Aloise. Oba obrazy byly 
v Janovicích očištěny, odděleny od silně poško-
zených rámů, poté svinuty a odvezeny k restau-
rování do ateliéru akademického malíře Tomáše 
Bergera v Praze, který obrazy opatřil novými na-
pínacími rámy a dokončil restaurování.

V současnosti jsou oba obrazy zavěšeny na-
proti sobě po obou stranách obětního stolu kos-
tela. Prozatím jsou bez ozdobných rámů, kterými 
budou dle příslibu vedení farnosti dovybaveny.

Na dostupné fotodokumentaci je vidět vý-
sledný stav obrazů a křížů po práci trvající s vy-
nucenými přestávkami více jak tři roky. 

Samotná liturgie 21. 6. 2021 proběhla 
ve slavnostním duchu za účasti apoštolského 
administrátora Mons. Martina Davida, pomoc-
ného biskupa ostravsko-opavské diecéze. 
Byla ještě navíc spojena s udílením svátosti 
biřmování některým obyvatelům naší farnosti. 
Zaplněný kostel svědčil o významu a důležitos-
ti této stavby v obci. Chtěli bychom také tímto 
způsobem poděkovat všem, kdo se na přípra-

Jubileum kostela svatého Josefa v Janovicích

vě a průběhu oslav podíleli a přispěli tak k při-
pomenutí tohoto jubilea. 

 manželé�Jaroslava�a�Lubomír�Sukačovi

Nové sběrné místo na tříděný odpad

Když se děti vrátily v pondělí 3. ledna po vánoč-
ních prázdninách do školky, čekalo je v jednotli-
vých třídách překvapení. Ježíšek jim zanechal pod 
stromečkem bohatou nadílku. Spolu s nadílkou jim 
také zanechal dopis s vysvětlením a pozdravem. 

Děti od brzkého rána neustále chodily kou-
kat, co všechno jim tam Ježíšek zanechal. 
Ale aby to bylo fér, počkaly, až přijdou do MŠ 
všechny děti. Nejprve jsme zašli na svačinku, 
jako na Štědrovečerní večeři, a po ní se děti 
s radostí pustily do rozbalování dárečku. Celý 
den si pak děti hrály s novými hračkami, po-
slouchaly koledy a nakonec jsme si společně 
popovídali, který dáreček se komu nejvíce líbil.

Následující den v úterý se ve školce místo 
dětí objevili samí andílci. Konal se očekávaný 
bílý andělský den plný vánočních tradic a zvy-
ků. Společně jsme se ohlédli za Vánocemi, 
jak je děti trávily doma s rodinou – popovídali 
jsme si, co kdo dostal za dárečky, jaké tradice 
a zvyky doma dodržují. Průběžně jsme si řekli 
o všech zvycích a tradicích, které se u nás tra-
dují, a některé si společně na třídě vyzkoušeli. 
Házeli jsme „střevícem“, krájeli jablíčko – krás-
ná hvězdička se nám ukázala, pouštěli lodičky 
a jedli vánoční oplatky s medem. Také jsme 

Vánoce po Novém roce

ochutnávali cukroví od dětí, které donesly z do-
mova. Připomněli jsme si příběh o narození Je-
žíška, malovali anděly ve skupinkách, bavili se 
při andělských hrách na sochy a na honěnou, 
jedli cukroví a hráli si s dárečky z včerejší nadíl-
ky. Nakonec ve třídě Myšek a Soviček Vánoční 
čas tímto dnem ukončili a všichni společně od-
strojili třídní vánoční stromeček. Ve třídě Veve-

rek si stromeček odstrojili až na Tři krále. 
I když nebylo vše podle původního plánu, 

kdy se Andělský den spojený s Ježíškovou 
nadílkou měl původně odehrát 21. 12. 2021. 
Ale z důvodu uzavření MŠ se vše přesunulo 
na první lednový týden ve znamení – Jak to 
bylo o Vánocích. Přesto jsme si s dětmi tyto 
dny naplno užili.  Kolektiv�MŠ
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Jmenuji se Zorka a jsem psí holka. Pá-
níček mi tak řekne jen omylem, jsem pro 
něj Zorýsek, Zorys, Ovečka, nebo Potvora 
chlupatá. Jsem 16letý nalezenec, dobří lidé 
mě našli brzy na jaře, tedy ještě za sněhu 
v lese, kousek od chaty Třeštík v Beskydech, 
u své maminky, která byla přivázaná drátem 
ke stromu. 

Byla tam i sestřička, ostatní sourozence 
odtáhly hladové lišky. Maminka nás zahříva-
la svým tělem, pokud měla síly, chránila nás 
před umrznutím, síly ji však valem opouštěly, 
ještě jedna noc a skončily bychom jako veče-
ře nebo snídaně nějakého predátora. Na po-
slední chvíli nás zachránily kuchařky, které 
brzy ráno pochodovaly na blízký hotel vařit. 
Slyšely náš nářek a tak nás našly. Maminka 
zemřela, já se sestrou jsme se dostaly k dob-
rým lidem, kteří se o nás postarali. Já byla vy-
koupaná, zbavená otravných blech a uložena 
do teplého pelíšku. Vyrostla jsem do střední 
velikosti, jsem černá se znaky nad očima 
a strašně krásně kudrnatá. Však se za mnou 
dvakrát do roka otáčejí všichni kluci. Páníček 
je, nevím proč, odhání, je mi jich líto. Líbil se 
mi jeden, ale za čas ztratil o mně zájem.

Provázíme člověka asi 15 000 let, naším 
prapředkem byl vlk obecný (canis lupus). 
Člověku jsme sloužili jako psi pastevečtí, hlí-
dací, tažní a taky bohužel jako potrava. Dnes 
je nás na světě asi 600 milionů a dalších 370 
milionů je bezdomovců. Přenášíme různé 
nemoci, nejvíce však vzteklinu, a to v 99 % 
všech případů. Tady v Česku jsou nás asi 

dva miliony, máme evropský primát co do po-
čtu na jednoho obyvatele. Podle jména jsem 
fenka, a tedy něžná, přítulná, věrná a taky 
prý chytrá, mám 42 zubů, a když je potřeba, 
tak je umím použít. Naposledy jako štěně 
jsem páníčkovi rozkousala boty. Mám sice 
jen 30 % kapacity mozku na rozdíl od vlka, 
ale mám rozum 2,5letého dítěte a rozumím 
zhruba 250 slovům, na které jsem schopna 
reagovat. Páníček mě vždy pochválí a když 
se něco nepodaří, tak jenom nadává a mě to 
mrzí. Povahově jsem sangvinik, ráda si hra-
ju, ke hře vyzývám páníčka tak, že natáhnu 
přední packy a vystrčím zadeček.

Mám ale slavné předky, mají sochy v Egyp-
tě, Indii, Řecku, Persii i v Římě. Nosili nám 
obětiny, okuřovali nás a velice si nás vážili. 
V islámských zemích nás nemusí, ale v jihový-
chodní Asii nás pro potravu ročně zabijí zhru-
ba 30 milionů, z toho v Číně 10 milionů. Při po-
myšlení na ty masakry se mi ježí kožíšek. Ale 
s podobnými praktikami se potkáváme i u nás. 
Sloužíme jako hračky, mnohdy rozmazleným 
děckům, která si nás na rodičích vyvzdoro-
vala, jakmile však dítko, ale i rodič zjistí, že 
musíme jíst, pít, chodit na očkování a taky že 
musíme mezi ostatní pejsky ven, tak se nás 
zbaví i takovým způsobem, jako se zbavili 
naší maminky. Vhodí nás do popelnice, v lep-
ším případě uváží k plotu útulku. V některých 
případech nás surově zabijí, klackem nebo ka-
menem. Umíráme v bolestech, ale na páníč-
ka se neumíme zlobit, nemáme to v povaze. 
Přitom jsme schopni, na rozdíl od manželek, 

tolerovat pozdní příchody páníčka, nevadí 
nám nepořádek, naopak, páníček je roztomilý, 
když je opilý, nevadí nám pach nějaké feneč-
ky na páníčkově oblečení, a když jsme odejiti 
z bytu, nechceme polovinu majetku. A navíc 
jsme věrní, milující, tolerantní, za páníčka by-
chom dali život, opravdu. Máme je rádi.

Chovejte se k nám, jako se my chováme 
k vám, milujte nás, nedáváme vám důvod 
k nenávisti, naopak. Jsme vaším obrázkem, 
chováme se tak, jak jste nás vychovali. Žije-
me s vámi moc let a chtěli bychom s vámi žít 
i nadále ve shodě a vzájemné úctě. Alespoň 
o to vás snažně, s packami nahoře, prosím. 

� Dr.�Gromnica

Bílá, kultura

kultura

Přehled bohoslužeb 
na měsíc únor 2022

2.�2.�2022�–�Svátek�Uvedení�Páně�
do�chrámu:

Ostravice 16.00
6.�2.�2022�–�5.�neděle�v�mezidobí:

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
11.�2.�2022�–�Panna�Maria�Lurdská:

Ostravice 16.00
13.�2.�2022�–�6.�neděle�v�mezidobí:

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
20.�2.�2022�–�7.�neděle�v�mezidobí:

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
27.�2.�2022�–�8.�neděle�v�mezidobí:

Ostravice 8.00, Bílá 10.30

pá 2.10. od 17:30, út 13.10. od 19:00 a so 17.10. od 17:30

 

ne 11.10. od 14:30 a so 17.10. od 15:00

KINO

Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat a zakoupit online na webových stránkách www.kcfno.cz, v Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí
nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.
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Otevření kina v omezeném režimu při dodržování hygienických podmínek, 
prodej on-line na: 
www.kcfno.cz

FRÝDLANT N.O.

út 1.2. od 17:00, pá 4.2. od 18:00 a út 15.2. od 17:00

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 120,-, Falcon
Příběh dlouho očekávaného snímku začíná tím, že Marek požádá o ruku Hanu. Následující děj 
se točí kolem jejich svatby u „československého“ moře v malebném Chorvatsku. Rež. J. Kroner.

út 1.2. od 19:00 a ne 6.2. od 17:00 

ZLATO
Austrálie, thriler, nevhodný do 15 let, délka 94 min, cena 130,-, Cinemart, titulky
Uprostřed rozlehlé, jedinečné a nelítostné australské pouště se odehrává drsný thriller 
o chamtivosti, která dokáže zatemnit lidskou mysl. Jak daleko dokáží lidé zajít při cestě za
nesmírným bohatstvím? Rež. A. Hayes.

st 2.2. od 17:00 a st 9.2. od 17:00

TŘI PŘÁNÍ PRO POPELKU
Norsko/Litva, pohádka, přístupný bez omezení, délka 87 min, cena 120,-, Bontonfilm, dabing
Severská pocta české filmové klasice „Tři oříšky pro Popelku“ přináší její moderní velkolepou 
verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a 
samozřejmě i zdravou dávku kouzel. Rež. C. A. Mosli.

st 2.2. od 19:00, pá 4.2. od 20:00, st 9.2. od 19:00, ne 13.2. od 17:00 a so 26.2. od 19:00

SRDCE NA DLANI
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 95 min, cena 140,-, Cinemart
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zami-
lovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Rež. M. Horský.

so 5.2. od 17:00 a st 23.2. od 17:00

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
Rusko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 120,-, Bohemia MP, dabing
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. 
Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na lesní příšeru, ale protože ona 
se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama. Rež. M. Volkov.

so 5.2. od 19:00, pá 11.2. od 18:00 a st 16.2. od 19:00

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 102 min, cena 140,-, Cinemart
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Velmi nesourodá skupina lidí, 
kterou na chvíli svedla dohromady jízda vlakem, má teď jeden společný cíl – ve zdraví tuhle 
cestu přežít. Rež. J. Havelka.

út 8.2. od 19:00 a pá 11.2. od 20:00  

MOONFALL
USA/Kanada/Čína, akční/sci-fi, přístupný bez omezení, délka 124 min, cena 140,-, Bioscop, titulky
Zásah asteroidu změní oběžnou dráhu Měsíce, a ten se řítí přímo na Zemi. Vesmírná posádka 
se vydává na záchranou misi s jediným cílem. Odvrátit zánik lidstva a zkázu naší planety. Rež. 
R. Emmerich.

so 12.2. od 17:00, st 16.2. od 17:00, so 19.2. od 17:00 a so 26.2. od 17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 140,-, Bioscop
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného 
prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo 
potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z 
Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Rež. I. Macharáček.

so 12.2. od 19:00, út 15.2. od 19:00 a ne 20.2. od 17:00

VEM SI MĚ 
USA, romantický, nevhodný do 12 let, délka 112 min, cena 140,-, Cinemart, titulky
Ona je slavná popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Vzali se, aniž se předtím 
znali, za hodně bizarních okolností. Jennifer Lopez a Owen Wilson vám přesto v romanci Vem 
si mě budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné. Rež. K. Coiro.

pá 18.2. od 17:30 (titulky), út 22.2. od 17:00 (dabing)  

UNCHARTED
USA, akční/dobrodružný, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena 130,-, Folcon, 
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu 
k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu 
náhle objeví zakeřní konkurenti. Rež. R. Fleischer. 

pá 18.2. od 20:00 a st 23.2. od 19:00  

SMRT NA NILU
USA, drama/mysteriózní, nevhodný do 12 let, délka 127 min, cena 130,-, Folcon, titulky
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v 
Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postih-
ne tragédie. Rež. K. Branagh. 

so 19.2. od 19:00, út 22.2. od 19:30, pá 25.2. od 17:30 a ne 27.2. od 17:00

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 117 min, cena 130,-, Falcon
Film mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, 
už spolu se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy 
navždy změní. Rež. M. Ferencová.

pá 25.2. od 20:00  

BELFAST
VB/USA, drama, nevhodný do 12 let, délka 98 min, cena 130,-, Cinemart, titulky
Malý chlapec a jeho severoirská rodina z dělnické třídy si procházejí dramatickými událost-
mi v bouřlivých 60. letech 20. století. Rež. K. Branagh.

BIO SENIOR čt 10.2. od 10:00

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR, komedie, délka 118 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB ne 6.2. od 19:30

FRANCOUZSKÁ DEPEŠE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN 
USA/Německo, komedie/drama/romantický/povídkový, nevhodný do 12 let, délka 108 min, cena 
120,- (FK 100,-), Falcon, titulky
Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve 
fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v 
časopise „Francouzská depeše“. Rež. W. Anderson.

ne 13.2. od 19:30

U PETROVOVÝCH ŘÁDÍ CHŘIPKA
Rusko/Francie/Německo/Švýcarsko, drama/poetický, nevhodný do 15 let, délka 145 min, cena 
110,- (FK 90,-), Film Europe, titulky
Den v životě komiksového výtvarníka a jeho rodiny v postsovětském Rusku. Zatímco 
Petrov trpí chřipkou, jeho přítel ho doprovází na dlouhé procházce, kde se Petrov nechává 
unášet fantazií a realitou. Rež. K. Serebrennikov. 

ne 20.2. od 19:30

SNĚŽIT UŽ NIKDY NEBUDE
Polsko/Německo, drama/komedie/mysteriózní, nevhodný do 15 let, délka 113 min, cena 110,- 
(FK 90,-), Film Europe, titulky
Zhenia, rusky mluvící přistěhovalec z východu, v Polsku pracuje jako masér se zvláštním 
darem a stává se z něj guru v zámožné komunitě svých klientů. Rež. M. Szumowska.
 

ne 27.2. od 19:30

C´MON C´MON
USA, drama, přístupný bez omezení, délka 108 min, cena 100,- (FK 80,-), Aerofilms, titulky
Život trochu osamělého rozhlasového novináře Johnnyho (Joaquin Phoenix) se na moment 
zastaví, když se musí postarat o svého malého a podivínského synovce Jesseho. Společně 
se vydávají na cestu napříč Spojenými státy. Mezi New Yorkem a New Orleans se rodí 
nevšední přátelství, které oba ovlivní na celý život. Rež. M. Mills.

 

FILMOVÝ KLUB DĚTEM út 8.2. od 17:00

MYŠI PATŘÍ DO NEBE
ČR/Francie/Polsko/Slovensko, dobrodružný/animovaný/komedie, délka 87 min, cena 100,- (děti 
a FK 80,-), Cinemart
Může mezi malou myškou a velkým lišákem vzniknout opravdové přátelství? Odpověď 
najdou nejen ti nejmenší, ale i větší a velcí diváci v animovaném dobrodružství Myši patří 
do nebe. Rež. D. Grimmová, J. Bubeníček.

  

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM pá 11.2. od 16:00

MALÍŘKA A ZLODĚJ
Norsko, dokument, nevhodný do 15 let, délka 102 min, cena 60,- (studenti a FK 40,-), AČFK, titulky
Fascinující dokumentární dvojportrét jednoho vysoce nepravděpodobného lidského vztahu. Rež. 
B. Ree.
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26. 2. HODOŇOVICE BAŠKA
     MASOPUST 2022

BŘEZEN
 

5. 3. ČELADNÁ
VOLEJBALOVÝ TURNAJ

NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ

DUBEN
 

23. 4. MALENOVICE
DEN ZEMĚ TROCHU JINAK

23. 4. FRÝDLANT N.O.
OTEVÍRÁNÍ

ONDŘEJNICKÝCH
STUDÁNEK

 

 
KVĚTEN
7. 5. BAŠKA

PLACKOVÉ HODY
15. 5. MALENOVICE

POUŤ HASIČŮ
15. 5. STARÉ HAMRY

VÝROČÍ 110. LET ZALOŽENÍ SDH 
21. 5. KUNČICE P. O. 
KUNČICKÝ POCHOD:

"PO STOPÁCH PARTYZÁNŮ"
28. 5. PRŽNO

OSLAVA DNE DĚTÍ S KÁCENÍM MÁJE
 
 
 

ČERVEN

18. 6. BAŠKA
BAŠKOHRÁTKY 2022

LHOTKA
POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU

MUZIKOU
30. 6. ČELADNÁ

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

ČERVENEC
 

1.-3. 7. JANOVICE 
VII. SETKÁNÍ OBCÍ BYSTRÉ

16. - 17. 7. BÍLÁ
TRADIČNÍ JARMARK 

A BÍLANSKÁ POUŤ
9. 7. ČELADNÁ

ZVĚŘINOVÉ HODY 
 
 

SRPEN
 

27. 8. METYLOVICE
30. ROČNÍK SOUTĚŽE

NETRADIČNÍCH DRUŽSTEV
SDH METYLOVICE

ZÁŘÍ
 

ZÁŘÍ - PROSINEC 2022
SOKOL NA PRKNECH

METYLOVICE 
- OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ

SPOLEK
 

ŘÍJEN
1.10. METYLOVICE

METYLOVSKÝ
TROJSEŠUP 4. ROČNÍK

FRÝDLANT N.O.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
LETIŠTĚ FRÝDLANT N.O.

S DRAKIÁDOU

LISTOPAD

4.-6. 11. MALENOVICE
OCHOTNICKÝ FESTIVAL

"FIGA BOROVÁ"

PROSINEC

27.-30. 12. LHOTKA
VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ

KALENDÁŘ AKCÍ 2022
PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ Z DOTAČNÍHO PROGRAMU  

V BESKYDECH TO ŽIJE

Aktualizované informace naleznete na FB a www.masfb.cz.

Malé zamyšlení na téma Psí kamarádi

Turistický ruch v naší obci neustále na-
růstá a s ním i počet ubytovatelů. Někteří 
z nich však dosud nezaznamenali, že po-
kud ubytovávají za úplatu, musí také vybí-
rat od svých hostů místní poplatek z pobytu 
a odvádět jej obecnímu úřadu. 

A není podstatné, na základě jakého 
smluvního vztahu je pobyt poskytován. 
Aby pobyt podléhal místnímu poplatku 
z pobytu, musí se jednat o pobyt úplatný 
a současně nepřevyšující 60 kalendářních 
dní. Krátkodobé nájmy, nehledě na to, zda 
pobyt poskytuje fyzická osoba podnikající, 
právnická osoba anebo fyzická osoba ne-
podnikající, obecně podléhají poplatkové 

povinnosti v režimu zákona o místních po-
platcích. 

Chtěli bychom tedy touto cestou vyzvat 
ubytovatele, kteří se mylně domnívají, že se 
jich to netýká, aby svůj postoj přehodnotili, 
seznámili se se zněním zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích a Obecně závaz-
nou vyhláškou Obce Bílá č. 1/2021 o míst-
ním poplatku z pobytu a provedli registraci 
k platbě místního poplatku na obecním úřa-
dě a vyhnuli se tak sankcím, které vyplývají 
ze znění § 11 zákona o místních poplatcích. 
Ubytovatelé uvedeni na webových strán-
kách obce jsou ti, kteří svou zákonnou po-
vinnost plní. 

Místní poplatek z pobytu
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V roce 2021 jednotka zasahovala u 36 udá-
lostí, což je oproti minulému roku o 17 méně. 
Vyjížděli jsme: 13x k požáru, z toho dvakrát 
seník, 18x k technické pomoci, 3x k planému 
poplachu a 2x k ostatní pomoci.

Rok 2021 začal požárem venkovních dveří 
u roubenky v naší obci. Díky rychlému výjez-
du a uhašení dveří nedošlo k větším škodám. 
O 14 dní později došlo k zahoření osobního 
automobilu na Huťařství a o pár dní později 
jsme vyjížděli k nahlášenému požáru chaty 
na Maraláku, z čehož se vyklubal planý po-
plach – neohlášené pálení klestí. To vše se 
odehrálo v lednu.

Do začátku března měla jednotka klid.
Hned 4. března jsme zasahovali u požáru 

sazí v komíně v bytovkách u kostela a o týden 
později jsme taktéž likvidovali požár sazí v ko-
míně, ale tentokrát na chatě pod Maralovým 
kopcem.

V měsíci dubnu jsme pouze pročisťovali 
ucpaný propustek pod komunikací v obci.

V květnu jsme také pročišťovali propustek 
pod komunikací v obci, zhruba o týden později 
nám byl vyhlášen poplach v noci k požáru ro-
dinného domu v Trojanovicích.

V červnu byla naše jednotka povolána 
k odchytu papouška na zahradě rodinného 
domu v naší obci. I přes snahu naší jednot-
ky a jednotky HZS Kopřivnice papoušek ne-
byl odchycen. Hned další den jsme vyjížděli 
do Frenštátu p. R. k nahlášenému požáru 
výrobní linky Continental. Po provedení prů-

zkumu bylo zjištěno, že se jedná o planý po-
plach kvůli spuštění čidla elektronické požární 
signalizace.

V červenci jsme měli ohlášeny čtyři událos-
ti. Nejprve se jednalo o odchyt hada na zahra-
dě rodinného domu v obci, kterého se nám po-
dařilo odchytit a poté odvézt do volné přírody. 
O 14 dní později jsme byli povoláni k odstra-
nění stromu přes komunikaci v Trojanovicích. 

V polovině srpna byla naše jednotka povo-
lána před šestou hodinou ranní k požáru sení-
ku na Čeladné. U tohoto požáru jsme strávili 
téměř 20 hodin. Během tohoto zásahu jsme 
prováděli hasební práce, rozebírání konstrukcí 
seníku, zřídili jsme čerpací stanoviště na řece 
Čeladence, zapojili se do kyvadlové dopravy 
vody z čerpacího stanoviště na požářiště a na-
konec jsme prováděli rozebírání vyvážených 
balíků a jejich dohašování.

O den později jsme vyjížděli k požáru paře-
zu u hlavní komunikace v naší obci.

V srpnu jsme také jednou prováděli prů-
zkum na Ondřejníku, kde byl nahlášen údaj-
ný požár. Naše jednotka provedla průzkum 
po celé kunčické straně Ondřejníku, od Kozlo-
vic až po Frýdlant nad Ostravicí, který naštěstí 
dopadl negativně.

Dále jsme v tomto měsíci prováděli 2x likvi-
daci nebezpečného hmyzu a ke konci měsíce 
jsme byli povoláni do Lhotky k požáru seníku, 
který už hořel třetím dnem. Na tomto požá-
ru jsme provedli vystřídání jednotky z Bašky 
a prováděli dohašování vyváženého sena.

V měsíci září jsme byli povoláni k osmi 
událostem. Nejprve jsme odstraňovali spadlý 
strom na komunikaci v obci, poté jsme byli po-
voláni do Frenštátu p. R. k snesení pacienta 
do sanitky a 6x jsme odstraňovali nebezpečný 
hmyz v obci.

V říjnu jsme zasahovali u požáru popelni-
ce na horním konci obce, odstraňovali spad-
lý strom z komunikace v obci, vyjížděli jsme 
k planému poplachu do Frenštátu p. R., dále 
jsme odstraňovali spadlý kabel z komunikace 
a likvidovali požár sauny v penzionu Jurášek.

V listopadu jsme zasahovali 5x. Odstraňo-
vali jsme strom z kolejového svršku, likvidovali 
požár zahradního domku ve Frenštátě p. R., 
likvidovali požár rozvaděče rodinného domu, 
snášeli pacienta do sanitky a na závěr měsíce 
jsme byli povoláni do Trojanovic k požáru ro-
dinného domu.

Prosinec byl ve znamení klidu, nezasaho-
vali jsme.

Jednotka byla dovybavena 3x zásahovým 
oděvem, hadicemi, rukavicemi, svítilnami, 
přenosnými světly se stožárem, rozdělova-
čem C-D, hasicím batohem na lesní požáry 
a watter gelem. 

Dále byly obměněny šatní výjezdové skříň-
ky.

Na závěr bych chtěl všem poděkovat 
za obětavou práci, do letošního roku popřát 
plno úspěchů a především pevné zdraví. 

� Miroslav�Kahánek,�
� Velitel�JSDH�Kunčice�p.�O.

V Galerii Karla Svolinského aktuálně vysta-
vuje obrazy italský ilustrátor, malíř a humorista 
Paulo Dalponte. S jeho tvorbou se žáci školy 
seznamovali formou tzv. „galerijní animace“. 
Výuka probíhala tedy přímo v galerii a děti v ní 
kreslily, tvořily, psaly a aktivně komunikovaly 
s obrazy.

Po krátkém úvodu a stručném představení 
autora a jeho tvorby měly děti nakreslit na papír 
psa, kterého si také samy pojmenovali. Poté se 
vydaly na průzkum autorova díla, hledaly v ga-
lerii další psy a jednoho z nich si vybraly a se-
známily svého „Alíka“ s některým psem pana 
Dalponta. V tu chvíli se atmosféra uvolnila 
a prostředí galerie se stalo místem plným zába-
vy, dramatizace, netradičních rozhovorů a smí-
chu. Seznámení bylo mnohdy doprovázeno 
citoslovci haf, vrrr. Někteří žáci chtěly seznámit 
psy na instagramu nebo přemýšleli, jaký by jim 
vytvořili profil na facebooku. Jiní psi vedli zase 

smysluplný dialog o českoitalských psích vzta-
zích a další se třeba jen pozdravili a popřáli si 
štěstí při hledání výtečné kosti k obědu.

Samotná vlastní fantazijní tvorba se však te-
prve rozjížděla. Děti si vylosovaly dvě zvířata, 
které podle své vlastní fantazie, představivosti 
a inspirace autorovými metamorfózami a pro-
měnami kresebně propojovaly. Pod jejich tuž-
kou vznikaly nové druhy živočichů, které byly 
v Kunčicích pod Ondřejníkem objeveny teprve 
nedávno, a tudíž bylo potřeba pojmenovat je 
dvouslovným názvem tak, aby jméno vystiho-
valo jejich vnější podobu nebo způsob a mís-
to života. Motivací jim bylo přečtení některých 
zajímavých a vtipných názvů skutečných zvířat: 
outloň váhavý, kapustňák širokonosý, vodouš 
štíhlý, racek chechtavý, soumračník jitrocelový 
apod.

Noví živočichové dostali jména jako sovo-
chobotnice lesomořská, helva žlemýžďovitá, 

tygrnice obecná apod. Děti vše doplňovaly 
textem o jejich výskytu, způsobu života, sháně-
ní potravy, stavění obydlí a velikosti. Vznikaly 
úžasné popisy a charakteristiky nově vzniklých 
živočichů a těchto několik údajů vytvořených 
jako „zpráva pro veřejnost“ pobavilo další malé 
i větší objevitele.

Autorův kreslený humor nás na chvíli vtáhl 
do kouzelného světa plného fantazie a galerijní 
animací se žáci nejen pobavili, ale také poznali 
umělcovu tvorbu mnohem blíže a osobněji než 
jen klasickou prohlídkou.

Ilustrační fotografie jsou převážně z galerijní 
animace s třídou 5.B.

Děti velmi bavilo tvořit „živé obrazy“, kdy 
si měly vybrat obraz, který je nejvíce zaujal, 
a ten se pokusit ztvárnit. Největším oblíbencem 
z kreseb pana Dalponta se stala kostra pořizu-
jící vlastní selfie :-). 

� Petra�Mertová

Využití Galerie Karla Svolinského je pestré 
– přivítali jsme v ní prvňáčky, probíhají v ní růz-
ná setkání a kulturní vystoupení – naposledy 
Společné bubnování, těšíme se na divadelní 
představení, které v ní zahrají děti dětem a rádi 
jsme se v ní nechali inspirovat aktuální výsta-
vou ilustrátora Paola Dalponta.

Jeho humorné kreslené obrázky jsou dě-
tem velmi blízké. V jedné části výstavy autor 
ve svých kresbách spojuje dvě zvířátka – děti 
je rozeznávaly, hrály si se slovíčky a vymýš-
lely jim jména, například hadoštika, zebropáv, 
kočkokachna a mnoho dalších, hledaly je podle 
názvu a poznávaly podle popisu. V druhé části 

výstavy jsou obrázky, které v dětech vyvolávaly 
otázky a samy na ně hledaly odpovědi – proč 
má kolo srdíčko, proč sportovec hází oštěpem 
ve tvaru cigarety nebo kdo z nás by se chtěl 
schovat do plechovky s okýnkem.

Ve třídě pak děti zkoušely nakreslit své 
vlastní návrhy dvou propojených zvířátek a po-
dle svého návrhu je překreslit na větší formát. 
Nebylo to vůbec jednoduché, ale byli moc ši-
kovní a všichni to zvládli.

Návštěva výstavy se stala netradiční nápl-
ní naší výtvarné výchovy, dětem se moc líbila, 
všechny nás poučila, pobavila a inspirovala. 

� Leona�Píchová

Zpráva o činnosti výjezdové jednotky SDH Kunčice p. O. za rok 2021

Výstava Paola Dalponta v galerii 
inspirovala i prvňáčky

Živočich, který byl až nyní 
v Kunčicích pod Ondřejníkem objeven

pořádají odbornou přednášku

Jak 
se nenechat nachytat 

kleštíkem velím 
aneb úspšn velaíme 

s varroázou

Různé způsoby varroamonitoringu, ošetřování včelstev 
pomocí kyselin i základní prvky při prevenci moru včelího plodu, 

celkově se v přednášce zaměříme na prevenci ztrát včelstev.

Místo: 

Datum: 

Čas: 

Přednášející:

Kontakt a další informace na: 

ve spolupráci s 
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                 Knihovna Baška Vás zve 

nazvanou:  

únor, březen 
Minigalerie knihovna Baška 

 

 

 

  NENECHEJTE SI UJÍT 

Jak jsme již několikrát informovali, přes 
velké zdržení způsobené covidem se ko-
nečně dočkáme výstupu z projektu Co 
nosíme v hlavě, který inspiroval PSPVU 
ve Frýdku-Místku, ale realizují jej hlavně 
učitelé a studenti Gymnázia TGM ve Frý-
dlantě n. O. 

Jde o pokus, ve kterém bychom chtěli 
navázat myšlenkový kontakt mezi mladými 
lidmi a starší generací. Vycházíme z toho, 
že každá doba vytváří určitá paradigma-
ta, zvyková pravidla, názory, hodnotové 
rámce, které umožňují si otázky náročněj-
ší neklást. Současná záplava informací 
a dezinformací nás však musí nutit k jejich 
interpretaci. Současné změny světa jsou 
tak převratné, že si otázky klást musíme. 
A je to v zásadě normální a biologicky přiro-
zené, že mladí lidé vidí svět trochu jinak než 
staří. Proto jsme se pokusili ve spolupráci 
s učiteli a studenty Gymnázia TGM vytvořit 
zkušební hodnotový dotazník, ve kterém si 

studenti odpovídají na některé životní otáz-
ky. Téma zahrnuje několik okruhů od rodi-
ny, přírody, státu, společnosti k hodnotám 
a je pojato ve formě panelů s otázkami 
a myšlenkovými mapami. Součástí projektu 
bylo i vytvoření symbolického objektu a vý-
tvarné realizace na uvedené téma. Jedná 
se o první pokus, který by mohl být zákla-
dem tradice prolamování ustálených názorů 
a zaběhaných představ. Není totiž od věci, 
že se dnes často připomíná názor F. M. 
Dostojevského: Jednou tolerance dosáhne 
takové úrovně, že inteligentním lidem bude 
zakázáno přemýšlet, aby neurazili imbecily. 
Vernisáž akce se koná ve čtvrtek 3. 2. 2022 
ve 12 hodin u symbolického objektu Hlavy 
v parčíku před Gymnáziem TGM a pokraču-
je výstavou v prostorách Kulturního centra 
ve Frýdlantě n. O. do 14. března. 

Výstupy z výstavy jsou pro realizátory 
tím podstatným, co od projektu očekáváme. 
Na realizace projektu „Co nosíme v hlavě“ 

se podíleli: Pobeskydský spolek přátel vý-
tvarného umění ve Frýdku-Místku, studenti 
a učitelé Gymnázia TGM ve Frýdlantě n. 
Ostravicí, Město Frýdlant n. Ostravicí, Kul-
turní centrum Frýdlant n. Ostravicí, Galerie 
Domov Frýdlant n. Ostravicí, Hasiči Frý-
dlant n. Ostravicí, Firma Bystroň Group. 
Realizaci objektu provedlo Zámečnictví 
a kovářství Petra Koliby z Palkovic. 

 K. B.

CO NOSÍME V HLAVĚ  

3.2. - 1
4.3.

2022

Kulturní centrum
Frýdlant nad Ostravicí  
zve na výstavu 

V
ýstu

p ze 
stejnojmen

ného projektu  
mapujícího  myšlenkový 

svět současných studentů 
Gymnázia T.G.M. ve Frýdlantu 

nad Ostravicí  
Zahájení začíná odhalením sochy 

“Hlava“ v parčíku u Gymnázia T.G.M. a proběhne 
ve čtvrtek 3.2.2022 ve 12 

hod., pokračování bude na 
výstavě v Kulturním centru   

Frýdlant nad Ostravicí  

Na realizace projektu se podíleli: 
Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku, 
Gymnázium T.G.M. Frýdlant n. Ostravicí, Město  Frýdlant n. Ostravicí, 
Kulturní centrum Frýdlant n. Ostravicí  

Plánované kulturní a sportovní akce na ÚNOR 2022 
 
úterý 1. 2. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 PAPÍROVÝ SNĚHULÁK A PŘÍVĚŠEK NA KLÍČE Z DŘEVĚNÝCH KULIČEK 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
středa 2. 2. Divadelní představení  
19.00   DOKONALÁ SVATBA 

Hraje ochotnický divadelní soubor Sokol na prknech Metylovice. 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, v TIC 
nebo na místě. 

 
čtvrtek 3. 2. – Výstava  
neděle 6. 3. CO NOSÍME V HLAVĚ 
  Kulturní centrum 
 
pondělí 7. 2. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – Evropské kulturní hodnoty 
9.00  Úvodní lekce pro zájemce o studium. Bližší informace na www.kcfno.cz. 

klubovny 
 
pondělí 14. 2. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
úterý 15. 2. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 ŠITÉ ZVÍŘÁTKO DO KAPSY PRO ZAHŘÁTÍ 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 17. 2. Spisovatelé do knihoven 
17.30  KLÁRA VLASÁKOVÁ 
  Dramaturgyně, publicistka, literární kritička a scénáristka. Vstup zdarma. 
  Knihovna 
 
čtvrtek 17. 2. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  ČAROVNÁ ARMÉNIE 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

sobota 26. 2. Odborná přednáška 
9.00  JAK SE NENECHAT NACHYTAT KLEŠTÍKEM VČELÍM ANEB ÚSPĚŠNĚ VČELAŘÍME S 

VARROÁZOU 
kinosál Kulturního centra 

  vstupné 50 Kč 

neděle 27. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL  
15.00   Každá maska bude odměněna. 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 50 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, v TIC 
nebo na místě. 

Halové Mistrovství České republiky 
mladších žáků v tenise
v kategoriích dvouhry a čtyřhry

19. 2. – 22. 2. 2022

➔ 32 nejlepších hráčů České republiky na jednom místě
➔ 31 napínavých tenisových zápasů v kategorii single
➔ akce s celorepublikovým dosahem
➔ online přenosy zápasů
➔ 4 dny plné emocí a zážitků

Panorama Sport, z.s. pod záštitou Českého tenisového svazu ve 
spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí pořádá:

www.panoramasport.cz  –  Sportovní 1530, Frýdlant nad Ostravicí

Kulturní centrum zve na výstavu Co nosíme v hlavě 

KOUPÍM�starý�motocykl�
Jawa�Stadión�S11,�S22,�S23,�
Pařez�550,�555,�Pionýr�05,�

20,�21,�Mustang,�Babetta�207,�
210,�Simson�S51,�

nebo�jen�náhradní�díly.�
Děkuji�za�jakoukoliv�nabídku.�

Tel.:�777�774�665.
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038
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POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz 
Čištění střech

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
       A FASÁD
     natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

Střechu, nebo fasádu vždy důkladněo čistíme, 
odmastíme, napenetrujeme a provedeme
kvalitní nátěr. 

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

NikaDent�s.r.o.�Dentální�hygiena
Poliklinika�Frýdlant�nad�Ostravicí

Tel.: 
722�367�814

Přijímáme�nové�pacienty
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SLUNEČNÍCH BRÝLÍ

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


