
MIKROREGION – Místní akční skupina 
Frýdlantsko-Beskydy, z.s. (MAS) za finanč-
ního přispění Mikroregionu Frýdlantsko-Be-
skydy v roce 2020 spustila vlastní program 
na podporu menších projektů pod názvem 
„V Beskydech to žije“. Cílem programu je 
podpořit společenský život v obcích, posí-
lit vzájemnou spolupráci obyvatel v regio-
nu, zlepšit ochranu přírodního a kulturního 
dědictví, zachovat a obnovit tradice a pod-
pořit regionální produkci. Program tedy 
směřuje na finanční podporu akcí v našem 
mikroregionu, a to především 
na spolky a fyzické osoby, 
které se snaží utužovat spole-
čenský život v obcích.

Od doby spuštění tohoto 
programu MAS vyhlásila dvě 
výzvy. Každá výzva měla 
alokovanou částku ve výši 150.000 Kč, 
kdy na jeden projekt šlo získat maximál-
ně 10.000 Kč. Celkem do těchto dvou vý-
zev bylo podáno 52 projektů, z nichž MAS 
na základě hodnocení vybrala k finanční 
podpoře 35 žadatelů.

Bohužel realizaci vybraných projektů vý-
znamně ovlivnila pandemická situace, díky 
které se některé akce vůbec nemohly usku-
tečnit a většina z nich musela být odložena. 

V roce 2020 tak proběhlo s finanční podpo-
rou MAS jen šest projektů. Ostatní projekty, 
doufejme, se podaří zrealizovat v náhrad-
ních termínech do konce roku 2021. 

Těšíme se spolu s vámi, že aktivní spo-
lečenský život v obcích MAS se rozjede 
na plné obrátky a my budeme moci pod-
pořit smysluplné projekty v našem regionu 
tak, jak to bylo v době zahájení programu 
„V Beskydech to žije“ zamýšleno.

Ohlédnutí za projekty, které byly zre-
alizovány v roce 2020

Den Země se uskutečnil 
dne 30. září 2020 ve farní 
zahradě a přilehlých venkov-
ních prostorech ve Frýdlantě 
n. O. Dopolední část byla ur-
čena především mateřským 
a základním školám, odpo-

ledne pak bylo určeno široké veřejnosti. 
I přes nepřízeň počasí si akci nenechalo 
ujít kolem 760 účastníků. Spolek ZO ČSOP 
Lubno pak účastníky seznámil poznávací 
formou se zajímavými a významnými mís-
ty a živočichy v Beskydech, významem 
ochrany vody a jejím zadržování v krajině. 
Naše MAS se finančně podílela na vybave-
ní stanoviště pro děti a na pořízení výuko-
vých a propagačních materiálů.

Tři divadelní odpoledne pro děti se odehrá-
la v příjemné rodinné atmosféře herny mateř-
ského centra Nenuda ve Frýdlantě n. O. První 
dvě představení zahrálo divadlo Bonbon (Pet-
ra Vlčková). Pohádka o Máše a medvědech 
byla velmi vtipná a výtvarně i hudebně moc 
zajímavá. Druhé představení už bylo trošku 
náročnější. Jednalo se o pohádku O lakomé 
Barce na motivy Jana Wericha. Třetí před-
stavení bylo úplně jiné. Paní Kristina Skalická 
hrála pohádku O Malence. Pojetí bylo velmi 
originální, neboť byly použity vlastnoručně 
vyrobené plstěné loutky. Tuto techniku si děti 
mohly po představení samy vyzkoušet. Naše 
MAS projekt podpořila úhradou divadelních 
představení a přispěla rovněž na provozní ná-
klady pořádané akce.

V říjnu 2020 se v Malenovicích pořádal 
již tradiční „MAL CUP“ pod záštitou dob-
rovolných hasičů z Malenovic. 11 týmů 
všech věkových skupin soutěžilo v sedmi 
různých netradičních disciplínách. Těmito 
disciplínami bylo např. shazování plecho-
vek pomocí džberovky, shazování kuželek 
hasičskou hadicí, řezání kulatiny ruční pi-
lou, překážkový slalom s nosítky, nataho-
vání bungee lana nebo štafeta členů týmu. 
Při jednotlivých disciplínách se ukázala 
nejen šikovnost jednotlivců, ale i týmová 
spolupráce. Z vítězství se nakonec radoval 
tým hasičů ze sousedního Lubna. MAS se 
finančně podílela na organizačních a pro-
vozních nákladech akce, jako je např. nářa-
dí pro přípravu a průběh soutěží, ozvučení 
akce, pořízení fotografií, plakátů a ocenění 
pro účastníky.

Tradiční turistická akce se uskutečnila 
v září 2020. Hlavní trasu, která vedla přes 
tři metylovské vrcholy – Kubalánky, Magoň 
a Čupek, absolvovalo 50 účastníků, z toho 
12 dětí. Odpolední trasu určenou přede-
vším pro rodiče s dětmi, seniory a méně 
zdatné turisty na Kubalánky a zpět, zvládlo 
60 účastníků. Kratší trasa byla zpestřena 
řešením různých kvízů a hlavolamů a také 

plněním praktických úkolů, které připravily 
místní spolky. Cílem akce bylo nejen bližší 
poznání obce Metylovice, ale také podpora 
společenského a spolkového života obča-

nů obce. MAS se finančně podílela zejmé-
na na pořízení medailí, účastnických listů 
a plakátů.
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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
S ohledem na pranostiky, které se vztahují ke chladnému 

a deštivému májovému počasí, nás snad očekává bohatá úroda 
a nádherné léto. Věřím, že sluníčko a příjemné teploty nás budou 
provázet už v červnu a postupně si dopřejeme všechno, co nám až 
doposud unikalo nebo jsme si nemohli dovolit vzhledem ke covido-
vé situaci. Dovolte mi vás pozvat na první akce, které plánujeme. 
Nejdříve bych zmínila kino, které začne prvním červnovým týdnem 
opět promítat, a pokud se zopakuje loňské a předloňské počasí, tak určitě rádi navštívíte 
i na naše retro koupaliště. Doufám, že vás tímto trochu povzbudím a přenesu alespoň 
kousíček mého optimismu. Věřme, že se snad loučíme s posledními omezeními a podle 
posledních zpráv máme skvělé vyhlídky na normální léto. Určitě mi dáte za pravdu, že je 
to důvod k radosti. 

Těch je ale více. Nebudu skrývat, že letošní jaro je pro mě ve znamení dopravního ter-
minálu. Je to stavba, která si zaslouží naši pozornost. Jistě jste si všimli, že se již objevila 
stavební technika v části ulice Poštovní při poslední etapě úpravy pozemku kolem želez-
niční tratě. Ta naváže na vzniklý parčík a dokončí se tak proměna celé této oblasti, která 
by měla být hotova do zimy, i s následnou výsadbou stromů a keřů. Těší mě, že prostory 
kolem nádraží plní svou funkci, a věřím, že tak bude i nadále a turisté nebudou auty zajíždět 
do míst, která k parkování nejsou určena. 

Letošní zima nás nejen dlouho potrápila, ale také se podepsala na zhoršené kvalitě 
našich místních komunikací, s jejichž opravami dále pokračujeme. Řešíme i naši veřejnou 
zeleň, o kterou se na základě Příkazní smlouvy od letošního roku stará městská společnost 
TERMO Frýdlant n. O. s. r. o., stejně jako o údržbu dřevin a městského mobiliáře. Věřím, že 
tato změna povede k lepšímu i rychlejšímu ošetření zelených městských ploch.

Dalším problémem je neustálé hromadění velkoobjemových odpadů, jehož důsledkem 
je vznik nepořádku kolem kontejnerů na separovaný odpad. Abychom tomu zamezili, zajis-
tili jsme pracovníka, který se bude snažit tyto prostory udržet v pořádku. Prosím vás proto 
všechny, uklízejte po sobě! Vždyť naše město je vizitka nás všech! 

Dubnové zastupitelstvo města schválilo po dlouhých diskuzích zřízení městské policie, 
a to především z preventivních důvodů, s cílem zajištění větší bezpečnosti nás všech. Ta 
bude plnit výchovnou i edukativní činnost, dozírat nad dodržováním veřejného pořádku 
a ochrany zeleně, pravidel občanského soužití, silničního provozu, dodržováním rychlosti 
ve městě a místních částech. Mezi další povinnosti bude pařit i dohled nad dodržováním 
čistoty na veřejných prostranstvích, dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení 
města a podílení se na prevenci kriminality ve městě a v neposlední řadě bude i význam-
ným činitelem v oblasti ochrany a bezpečnosti osob a majetku. V jiných městech je právě 
tato složka významným pomocníkem při dodržování veřejného pořádku. Věřím, že tomu 
bude tak i u nás!

Je před námi první letní měsíc. Pevně věřím, že bude mnohonásobně lepší než ty před-
chozí. S přibývající proočkovaností se opět pomalu dostaneme do přirozeného tempa a bu-
deme si moci užívat spokojeného života v našem malebném podhorském městě. Školákům 
a studentům se tento podivný distanční školní rok chýlí ke konci. Maturanty čekají přijímací 
zkoušky na vysoké školy a těm všem držím palce, ať jsou úspěšní! Přeji vám všem radost 
z pozvolného opětného setkávání s přáteli a příjemné již prosluněné letní dny. Opatrujte se! 

 S úctou Helena Pešatová, starostka Frýdlantu

Shuttle-Bus – kyvadlová doprava v Beskydech
Malenovice – Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a ze Starých Hamer na Grúň

Více na str. 7 a 8. Aktuální info na stránkách obcí a Moravskoslezského kraje.

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy

ZO ČSOP Lubno – Den Země 30. 9. 2020.

Nenuda z.s. – Divadelní odpoledne pro děti 22. 6., 7. 9. a 2. 10. 2020.

SDH Malenovice - MAL CUP 3. 10. 2020. 
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Akce pořádaná SDH Pržno se konala v odpoledních hodinách v areálu hasičské zbrojnice 
v obci Pržno, a to za mimořádně krásného slunečného dne, během kterého se za hojné účas-
ti návštěvníků všech generací podařilo místním hasičům uspořádat velmi úspěšnou, toho roku 
první akci v obci. Děti se mohly vydovádět ve skákacím hradu a zasoutěžit si o zajímavé ceny. 
I přes mimořádná hygienická opatření a omezení počtu účastníků se akce vydařila, po skácení 
májky se všichni přítomni bavili při poslechu hudby až do večerních hodin a domů se rozcházeli 
se svými dětmi, které byly ověšeny medailemi za své výkony. MAS finančně přispěla na odměny 
pro děti, občerstvení a hudební produkci. 

V areálu hasičské zbojnice v Nové Vsi proběhl první ročník rozsvěcování vánočního stromu. 
Vzhledem k vládním opatřením ohledně pandemie museli organizátoři původní program pozměnit 
a dodržet všechna hygienická opatření. Zakázaný zpěv byl tak nahrazen koledami z reprobeden, 
které alespoň tak navodily příjemnou vánoční atmosféru. V úvodu akce, po zdravici paní starost-
ky SDH, mladí hasiči prezentovali historii svatého Mikuláše. Poté proběhlo slavnostní rozsvěcení 
vánočního stromu za pomoci odpočítávání malých dětí. Bohužel příchod Mikuláše, čerta a anděla 
musel být také vynechán, přesto děti dostaly nadílku od organizátorů a mohly zhlédnout alespoň 
vystoupení cvičeného pejska. Dospělí návštěvníci mohli ochutnat horký svařáček z nově zakoupe-
ného termoizolačního hrnce na nápoje, který byl pořízen právě z dotace. MAS se finančně podílela 
také na nákladech na osvětlení vánočního stromu.

Na jaké akce se můžete těšit v červnu 2021?
Vzhledem ke stále se měnícím vládním opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19 není 

možné ještě v době uzávěrky zpravodaje s jistotou říct, které akce a v jakém termínu se v červnu 
uskuteční. Nicméně už nyní víme, že pokud to jen trošku půjde, tak spolky připravují akce pro děti 
k oslavě jejich svátku, možná letos v netradiční formě. Reportáž, zda a jakým způsobem tyto akce 
proběhly, případně informace o dalších plánech našich aktérů společenského života, vám přinese-
me opět ve společném zpravodaji.

SDH Nová Ves – Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášská nadílka 4. 12. 2020.

Sportovní klub Metylovice, z. s. – Metylovský trojsešup 27. 9. 2020.

SDH Pržno – Oslava Mezinárodního dne dětí, spojená s kácením máje 6. 6. 2020.

V Beskydech to žije – mikrogranty 
s MAS Frýdlantsko-Beskydy

Nouzové bydlení představuje obecný ter-
mín pro bydlení osob, které se ocitly v nepří-
znivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit 
bydlení vlastními silami. Myšlenkou nouzové-
ho bydlení je podání pomocné ruky zejména 
plně způsobilým rodičům s nezaopatřenými 
dětmi, kteří nejsou aktuálně schopni např. 
z rodinných či bytových si zajistit vlastní by-
dlení či se staly obětmi domácího násilí. Byty 
slouží k překlenutí obtížné životní situace. 
Smlouvy jsou uzavírány na dobu dvou měsí-
ců s možností prodloužení max. na dobu 24 
měsíců (v případě řádného plnění povinností). 
Podmínky pro přidělení bytů jsou definovány 
v Pravidlech pro přidělování bytů v režimu 
nouzového bydlení na internetových strán-
kách města www.fydlantno.cz. Přidělení bytu 
je podmíněno doporučením a následně spo-
lupráci s odborem sociálních věcí Městského 
úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí. NEJEDNÁ 
SE O DLOUHODOBÝ BĚŽNÝ PRONÁJEM 
BYTŮ. Cílem nouzového bydlení je motivace 
klientů k mobilizaci svých schopností tak, aby 
byli schopni dosáhnout standardního bydlení. 
Další informace vám rádi poskytneme na od-

Turistické informační centrum Frýdlant n. O. 
je zapojeno do projektu Technotrasa – surová 
krása, který propaguje technické zajímavosti 
v Moravskoslezském kraji. I v letošním roce na-
vázat na cyklus úspěšných prohlídek s názvem 
„Po stopách frýdlantské litiny a smaltu“. 

Připravili jsme pro vás sedm komentova-
ných prohlídek, během kterých se dozvíte 

o historii a zajímavostech výroby litiny a smaltu, 
uvidíte při práci zručné řemeslníky a ochutnáte 
dělnickou svačinku.

Místo je třeba si předem rezervovat na webu 
technotrasa.cz nebo na tel. 558 606 300.

Termíny v letošní sezóně: 16. 6., 30. 6., 
3. 8., 18. 8., 8. 9., 21. 9. a 6. 10. – sraz vždy 
v 15.00 hodin v Kulturním centru Frýdlant n. O.

Konečně se alespoň pootevřely dveře naší 
školy. Prozatím je to jen tak napůl, ale jsme 
velmi rádi i za to. Můžeme zase společně učit 
v našem Komeňáku – Zlatohradu. Po dlouhé 
pauze, kdy se distanční výuka nastěhovala 
do našich domovů a pořádně změnila život 
ve všech rodinách, je to událost opravdu velmi 
radostná. 

VE ŠKOLE TO ZASE KRÁSNĚ ŽIJE!
Veselé štěbetání malých dětí i diskuze 

starších žáků na chodbách nebo hra na klavír 
a flétnu, to jsou zvuky, které určitě rozveselily 
trošku posmutnělou a osamělou školní budo-
vu.

Žáci se po dlouhé době opět setkávají 
s kamarády a svými učiteli, které doposud 
viděli jen na monitoru počítače. Bude ještě 
chvíli trvat, než si společně přivyknou na vý-
uku ve školních lavicích, od které si za dobu 
distanční výuky odvykli. Ale společně prožité 
chvíle, možnost sdílet své dojmy, obyčejně si 
popovídat a vidět kamaráda „zblízka“ a naživo 
nenahradí žádný počítač. 

V prvních dnech prezenční výuky se učitelé 
věnují právě sdělování zážitků a dojmů, poví-
dání o tom, jak se nám distanční výuka dařila, 
jaké zážitky a nabyté vědomosti si s sebou 
do školy žáci přinesli. Děti z nižších ročníků 
ztvárnily některé situace distanční výuky vý-
tvarně, starší děti psaly slohové práce. 

Třeba velmi hezky zpracovaný příběh 
O Kubovi v karanténě byl na počátku po-
stupného návratu do školy dobrým vodítkem 
v povídání o této nelehké době, kdy jsme se 
museli spolehnout jen na přenos informací 
prostřednictvím počítače. Citlivý a ohleduplný 
přístup učitelů byl, stále je a bude společným 
jmenovatelem každodenní práce. 

Výsledkem veškerého počátečního snaže-

ní jsou zajímavé projekty, které se v prvních 
týdnech vyučování ve škole uskutečnily. Ať 
už to byl projekt Není mi to jedno nebo Moje 
distanční výuka či Den Země 2021, v němž 
se žáci zamýšleli nad ochranou životního pro-
středí a osobní odpovědností k naší planetě. 
Mimo jiné sepisovali, jak oni sami mohou při-
spět ke zkvalitnění života na Zemi, a také se 
v rámci projektového dne zaměřovali na pří-
rodní katastrofy a mimořádné události.

A CO TESTOVÁNÍ?
Slova šikovného druháčka Martina na otáz-

ku televize Polar, jaké testování je, hovoří 
za všechno. „Testování je hračka.“

A tak jak si mezi sebou stále vzájemně pře-
jeme jen a jen pevné zdraví, tak našemu Zla-
tohradu přejeme školu naplněnou až po stře-
chu zvídavými dětmi.

 www.zskomenskehofno.cz
 Renata Tobolová

boru sociálních věcí Městského úřadu ve Frý-
dlantě nad Ostravicí, Hlavní 139, kancelář č. 
113, Pavla Jandačková, tel.: 558 604 174, e-
-mail: pjandackova@frydlantno.cz. 

 Renata Volná, 
 vedoucí odboru sociálních věcí 

V Zlatohradu – Komeňáku – je opět živo!Město Frýdlant nad Ostravicí nabízí pomocnou ruku
svým občanům formou nouzového (sociálního) bydlení

Technotrasa – Po stopách frýdlantské litiny a smaltu

Výraz expert či expertka (specialista či spe-
cialistka, česky odborník či odbornice) ozna-
čuje osobu, která má velké znalosti v nějakém 
konkrétním oboru. Vedle teoretických znalostí 
má expert i praktické zkušenosti a průběžně se 
v oboru dále vzdělává. Tolik internetová wiki-
pedie. Z pohledu běžného smrtelníka bychom 
mohli říci, že se jedná o člověka, který skvěle 
rozumí dané oblasti, ve většině případů je pro 
oblíbenou činnost také zapálen a dělá ji pros-
tě rád, srdcem. A když je navíc koníček záro-
veň i profesí, jedná se o velikou životní výhru. 
Setkání s takovým jedincem přináší jeho okolí 
vždy obohacující zážitek, protože je jasné, že 
se dovíme mnoho zajímavého a poučného. No 
a kde jinde by se měl takový nadšenec zapá-
lený pro svůj obor objevovat, než tam, kde se 

mladá generace rozhoduje o svém budoucím 
povolání. Přece ve škole.

Ministerstvo školství v rámci tzv. šablon 
vypsalo podporu zapojení odborníka z praxe 
do výuky v základních školách a naše ZŠ TGM 
ji samozřejmě využila. Realizace byla sice 
narušena dlouho trvající distanční výukou, ale 
jakmile se žáci vrátili do lavic, ihned za nimi 
zavítali také výše zmínění odborníci. Jednalo 
se o lidi z rozličných oborů, například policista 
– kriminalista, znalec přírody, včelař či profesi-
onální hasič. S některými proběhly besedy pří-
mo ve škole, jiní si vyjeli na exkurzi do terénu, 
kde bylo možné na místě poznávat a pozorovat 
konkrétní živočichy, přírodní společenství či jiné 
zajímavosti. Děti velmi vítaly tuto aktivitu, proto-
že po čase stráveném online výukou tady bylo 

zase něco, co nebylo na monitoru, ale doo-
pravdy a naživo. Něco, na co si mohly sáhnout, 
vidět z blízka. Vše, co zatím proběhlo v rámci 
tohoto velmi obohacujícího projektu, bylo nejen 
zpestřením, ale také obrovským přínosem pro 
vědění našich malých svěřenců.

Ač se to zdá být neuvěřitelné, máme před 
sebou poslední měsíc školního roku 2020–21. 
Roku, který se zapíše do dějin nejen rekordním 
množstvím hodin strávených při distanční výu-
ce, ale také značným omezením aktivit, které 
jsme vždy byli zvyklí ve škole prožívat. Jsme 
proto nesmírně šťastní, že jsme opět mohli 
rozjet některé naplánované projekty a obohatit 
žákům jejich dny strávené konečně mezi spolu-
žáky. Věříme, že se v červnu ještě pár takových 
příležitostí najde.  lg

Exkurze třeťáků z Tégeemky do přírody, tentokrát k rybníku Kotvice.

Tégeemka si zve k výuce odborníky 

Beseda se včelařem v atriu školy ZŠ TGM.

ROZHÝBEJME KOMEŇÁK 

je název zajímavého projektu, který vymysleli 
učitelé tělocviku v naší škole. O co jde?

On-line cvičení přes aplikaci Microsoft Teams 
pro žáky 2. i 1. stupně.

Mohou cvičit všichni. Kluci, holky i rodiče 
a rodinní příslušníci.

Cvičí se vždy v pondělí, ve středu a ve čtvrtek 
od 19.00 do 19.45 hodin.
Neváhejte a cvičte také!

www.zskomenskehofno.cz
 (Pavel Kijanica)
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V měsíci červnu 2021 

oslaví své životní jubileum:
Pan ALEŠ VELIČKA – 50 let

Pan JINDŘICH BURA – 60 let
Pan MILAN HOLINKA – 65 let
Pan JOSEF GORKA – 65 let

Paní LIBUŠE LIŠKOVÁ – 80 let
Našim�jubilantům�k�jejich�výročí�

srdečně�blahopřejeme�a�do�dalších�
let�přejeme�pevné�zdraví!

Přehled bohoslužeb 
v červnu

3. červen, Slavnost Těla a Krve Páně: 
Ostravice 17.00

6. červen, 10. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 

11.30
9. červen, 

9. 00 mše svatá a děkanská konference
11. červen, Slavnost Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova: 
Ostravice 17.00

13. červen, 11. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 

11.30 
20. červen, 12. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 
11.30 

24. červen, Slavnost Narození sv. Jana 
Křtitele: 

Ostravice 17.00
27. červen, 13. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 
11.30 

29. červen, Slavnost sv. Petra a Pavla, 
apoštolů: 

Ostravice 17.00
30. červen, Sv. prvomučedníci římští:

Ostravice 17.00, správce farnosti Ostravice 
a Bílá, doc. DDr. Andrej Slodička, PhD., 
poděkuje Pánu Bohu za 25 let kněžství.

Rok 2021 byl vyhlášen jubilejním rokem sv. 
Josefa u příležitosti 150. výročí ustanovení tohoto 
světce za ochránce katolické církve. A tak vznik-
la myšlenka oslavit tuto událost právě 1. května, 
kdy liturgický kalendář připomíná svátek sv. Jo-
sefa Dělníka (připomeňme, že sv. Josef byl podle 
tradice tesařem a je také jejich patronem), a to 
symbolicky pěší poutí k Domu svatého Josefa 
na Gruni. 

Po mnoha desetiletích tak v sobotu 1. května 
2021 připutovalo na Gruň malé procesí z koste-
la sv. Jindřicha ve Starých Hamrech. Poslední 
písemná zmínka o procesí ze starohamerského 
kostela na Gruň je datována k 29. květnu 1939, 
další už byla zakázána nacistickým režimem. 
Obnovy pěších poutí se zúčastnila snad i díky 
pochmurnému počasí i státním hygienickým 
omezením jen malá skupinka starohamerských 
farníků a jejich přátel. V procesí, které se vy-
dalo krásným údolím potoka Draplavého přes 
Jamník, Kubošovice a Podgruň, byl nesen kříž 
a korouhev s motivem sv. Josefa, která byla 
připravena Vítězslavem Mrkvou podle restau-
rované předlohy z kostela ve Starých Hamrech. 
Poutníci se cestou při modlitbě růžence zastavili 
i u nové mariánské kapličky na Podgruni a poté 
za zpěvu písní a vítání zvonem doputovali k dře-
věnému kostelu Panny Marie, Pomocnice křes-
ťanů na Gruni. 

V kostele na Gruni měl jeden z přítomných 
poutníků, historik David Pindur, krátký proslov 
o historii gruňského kostela a tradici zdejších 
poutí. Poté byla sloužena mše svatá ke cti sv. Jo-
sefa duchovním správcem ostravické farnosti An-
drejem Slodičkou. V kázání zdůraznil, že práce 
je nedílnou součástí lidské přirozenosti. Po boho-
službě si poutníci mohli odpočinout a občerstvit 
se v sousedním Domě svatého Josefa. Fotogra-
fie z poutě si můžete prohlédnout na webových 
stránkách fotografického spolku Člověk a Víra 
(odkaz https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/
a39461a5-2c08-47f2-9a1d-6ac9694c54bc).

Finanční výtěžek z této pouti je určen na letoš-
ní opravy starohamerského kostela sv. Jindřicha, 
které už zdárně započaly (oprava schodiště, prů-
čelí, oken aj.). Při silných jarních deštích se však 
navíc zjistilo, že vlivem zatékání jsou ve špatném 
stavu i některé nosné trámy krovu a musí se 
urychleně vyměnit. I z tohoto důvodu zde uvá-
díme číslo bankovního konta, které je určeno 
výhradně na opravy starohamerského kostela: 
5807763319/0800. Všem dárcům, kteří již pří-
spěvek zaslali, i těm, co se k tomu chystají, patří 
opravdu vřelé díky, i s ohledem na naše předky, 
kteří tento monumentální chrám za těžkých pod-
mínek před bezmála 160 lety stavěli.

V neděli 23. května se uskutečnila na Gruni 
každoroční pouť k Panně Marii, Pomocnici 
křesťanů. Kostely na Gruni a ve Starých Ha-
mrech jsou letos poprvé přihlášeny k popu-
lární akci Noc kostelů, která se koná v pátek 
28. května. Chtěli bychom však již nyní pozvat 
na další jubilejní akci, kterou je 130. výročí po-
svěcení kostela Panny Marie, Pomocnice křes-
ťanů na Gruni (11. října 1891). Na plánovanou 
slavnostní mši svatou 10. října 2021 v 10 hodin 
by opět mělo vyrazit procesí ze Starých Hamer, 
tentokráte i s korouhví, která by měla být zhoto-
vena přímo podle mariánského obrazu z hlav-
ního oltáře kostela na Gruni. I touto cestou 
bychom chtěli srdečně poděkovat Vítězslavu 
Mrkvovi za jeho restaurátorské práce pro oba 
kostely ve Starých Hamrech. Jubilující kostel 
na Gruni si navíc můžete již nyní důkladně 
prohlédnout prostřednictvím virtuální prohlídky 
na webových stránkách Muzea Těšínska. 

 Marie Šimečková a David Pindur

noví občánci

Dne 5. 5. 2021 se rodičům 
Martinu a Veronice Mališové Klepáčové 

narodil syn Martin. 
Dne 13. 5. 2021 se rodičům 

Richardu Blechovi a Ivaně Červenkové 
narodila dcera Marie. 

Dne 25. 5. 2021 se rodičům 
Martinu Pavelovi a Janě Ďurkáčové 

narodila dcera Aneta. 

Rodičům�srdečně�blahopřejeme�
a�Martinovi,�Marii�a�Anetě�

přejeme�v�životě�jen�to�nejlepší!

Kdo z nás dnes nevlastní mobil? Asi všichni. 
Pro dospělé je nepostradatelným pomocníkem. 
Ale vlastní ho už většina školou povinných dětí. 
I ty úplně nejmenší jej umí používat, některé 
možná ještě dřív, než vyrostou z plínek. Život 
bez něj si už většina lidí neumí ani představit. 
Většinou si však uvědomujeme jen výhody, 
které nám přináší. 

Děti jsme požádali, aby se zamyslely nad 
tím, zda může přinášet i nevýhody. Bylo ne-
smírně zajímavé, kolik nápadů byly schopny 
vymyslet na toto poměrně vážné téma. 

A tady jsou odpovědi dětí:
Dobrý sluha, ale zlý pán nemusí být jen 

oheň, ale třeba i mobilní telefon. Pomůže nám 
přivolat pomoc, spojuje lidi. Pomocí mobilu 
zjistíme předpověď počasí, stav našeho konta 
v bance, trasu výletu… 

Na mobilu si ale můžeme vytvořit i závislost. 

Méně se setkáváme se skutečnými kamarády. 
Dáváme přednost mobilu před běháním venku. 
Na mobilu si hrajeme hry, ale jsme u toho sami, 
schází nám společenský kontakt. Telefonující 
řidič způsobí dopravní nehodu, přes hlasitou 
hudbu ve sluchátkách přeslechneme blížící se 
vlak. A co kyberšikana?

O těchto tématech diskutovaly děti při ho-
dinách výtvarné výchovy a vytvořily k nim 
nápadité obrázky. Vyzkoušely si různé vý-
tvarné techniky. A protože některé práce byly 
na opravdu vysoké úrovni, rozhodli jsme se 
zúčastnit výtvarné soutěže vyhlášené na toto 
téma. 

Tři nejlepší práce z každé třídy se zúčastní 
celoškolní soutěže na ZŠ Komenského. Věříme, 
že naše obrázky se budou líbit. Děti je tvořily 
s velkým zaujetím.  Kolektiv učitelek 

 a žáků ZŠ Satinka Nová Ves

V Praze se ve čtvrtek 29. dubna sešlo 
na Václavském náměstí několik tisíc lidí na de-
monstraci spolku Milion chvilek pro demokracii 
– proti příklonu Miloše Zemana a některých dal-
ších politiků k současnému Rusku. Protestující 
dodržovali hygienická opatření jako rozestupy 
a nošení respirátorů. Demonstrace se konaly 
i v dalších více než padesáti místech v zemi 
a také u nás, ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Přátelství s dalšími zeměmi je záslužná věc, 
ale současné Putinovo Rusko je bohužel už mno-
ho let tvrdým totalitním režimem a pro demokra-
tické země je tedy zákonitě nepřátelské. Zatímco 
našimi spojenci, na jejichž pomoc se můžeme 
spolehnout, jsou země Evropské unie a NATO, 
Rusko je pro nás už mnoho let bezpečnostní 
hrozbou, na což opakovaně upozorňují naše 
bezpečnostní služby. Ty staví hrozby z Putinova 
Ruska dokonce výše než hrozby, spojené např. 
s islámskými radikalisty. Je také smutnou prav-
dou, že dva atentáty, provedené v ČR v posled-
ních letech, měli na svědomí ne nějací fanatici 
islámu, ale aktivní sympatizant Okamurovy SPD 
(2017, https://bit.ly/3uHTzVA) a špioni ruské or-
ganizace GRU (Vrbětice, 2014, https://bit.ly/2SM-
nxtp, dokonce dvě oběti na životech). Stálá ote-
vřená podpora současného Ruska M. Zemanem 

a jeho okolím je proto naprosto ostudná!
Držme si všichni palce, ať se podobné akce 

ruských tajných služeb na našem území neopa-
kují, a běžným občanům Ruska přejme konečně 
normální demokratický stát, který neútočí na své 
sousedy (Ukrajina i další země), který opakova-
ně nelže (např. ústy p. Lavrova o Ukrajině atd. 
atd.), který nevraždí svoje novináře, neposílá 
do vězení pokojné demonstranty atd.

Události se ale rychle vrší, odstoupení kvůli 
tlaku od ministryně spravedlnosti(!) oznámil vrch-
ní státní zástupce Pavel Zeman a náhradu se 

snaží určit právě tato ministryně, která je pravou 
rukou proruského prezidenta a která by zřejmě 
ráda kryla případ Čapí hnízdo i stovky milionů, 
které p. Babiš dluží občanům kvůli svému stře-
tu zájmů. A tak se Milion chvilek bude i koncem 
května a v červnu snažit demonstracemi zabránit 
tomu, aby tato vláda (která je už fakticky zcela 
bez důvěry, s premiérem vyšetřovaným policií, 
s ministrem vnitra, který lže o cestě do Moskvy, 
a s dalšími zásadními problémy) rozhodovala 
o vrchním státním zástupci.  Josef Svoboda, 

 za Místní skupinu Milionu Chvilek

Demonstrace ve Frýdlantě nad Ostravicí„Mobil – dobrý sluha, zlý pán“

Zdařilá pouť ke cti sv. Josefa a pozvání 
na 130. výročí posvěcení kostela na Gruni

Charita Frýdek-Místek nabízí široké spektrum 
sociálních služeb, jejichž cílem je především 
umožnit jednotlivým skupinám osob pomoc 
se zvládáním jejich životních situací. Jednou 
z těchto služeb, kterou naše Charita nabízí je 
i pobytová odlehčovací služba. 

Jedná se o službu, jejímž účelem je umožnit 
osobám, které pečují o své blízké, čas pro od-
počinek, vyřízení si svých osobních důležitých 
záležitostí a možnost regenerace. Zaměstnan-
ci naší pobytové odlehčovací služby se při tom 
snaží vyjít každému jednotlivému klientovi vstříc 
a poskytnout mu obdobné podmínky, které má 
při pobytu v domácím prostředí, včetně jeho ná-
vyků a zvyklostí.

Klienti této služby si můžou zpříjemnit čas 
trávením terapeutických, výchovných a vzdě-
lávacích činností, stejně tak jako hraním her, 
vařením, sledováním TV, pobytem na zahradě 
či čtením oblíbených knih. Naše pobytová od-
lehčovací služba je velmi vyhledávaná pro svůj 
osobní přístup, o čemž svědčí i stále se k nám 
vracející se klienti.

Kapacita této služby zahrnuje celkem 12 lů-
žek a jedná se o službu placenou.

Vzhledem k současné, již přes rok trvající, 

nepříznivé pandemické době víme, jak je pro 
mnoho osob, pečujících o druhé, tahle doba 
náročná a vyčerpávající. K tomu, aby vaši blízcí 
mohli nabrat nové síly, vám tak nabízíme mož-
nost strávení určitého času u nás.

Pokud je vám tedy 45 let a více a jste oso-
bou, která potřebuje zajistit dočasnou osobní 
péči tak, aby vaši rodinní příslušníci či osoby 
vám blízké mohly načerpat nové síly, případně si 
vyřídit své osobní záležitosti, pak se na nás mů-
žete obrátit. Služby naší pobytové odlehčovací 
služby vám můžeme poskytnout v rozsahu tří 
měsíců s možností opakování během kalendář-
ního roku. V případě nutnosti vám může být tato 
služba prodloužena max. o 1 měsíc. Samotné-
mu poskytnutí služby předchází návštěva u vás, 
abychom se seznámili s budoucím klientem 

a jeho prostředím a zvyklostmi a mohli mu jej 
v maximální možné míře zajistit po dobu služby 
u nás. Pomoc s osobní hygienou, stravováním, 
kontaktem se společenským prostředím a uby-
továním je pak samozřejmostí.

Charitní odlehčovací služba tak pro své vel-
mi příjemné domácí prostředí umožňuje klien-
tovi plnohodnotně zajištěný pobyt pro chvíle, 
kdy jeho blízcí, tj. osoby o něj pečující, potřebují 
nabrat novou energii, případně si obstarat své 
osobní záležitosti. Pokud vás zaujala mož-
nost využití naší pobytové odlehčovací služby, 
stejně tak, jestliže máte jakékoliv další dotazy 
k této službě, pak se na nás neváhejte obrátit 
(www.charitafm).

Ceny cestovního ruchu Moravskoslezské-
ho kraje upozorňují na výjimečná místa, osob-
nosti či počiny v cestovním ruchu. Ve druhém 
ročníku soutěže zabodovali v pěti kategoriích 
například Flascharův důl v Odrách, malebné 
lázeňské městečko Karlova Studánka, Šikmý 
kostel v Karviné nebo meandry řeky Odry. 
V soutěži rozhodovali odborníci i veřejnost.

„Minulý rok byl pro cestovní ruch velmi ná-
ročným obdobím. Z dopadů všech opatření 
a restrikcí se budeme ještě dlouho vzpama-
továvat. Ceny cestovního ruchu mají turis-
mus podpořit a povzbudit všechny jeho akté-
ry. Proto jsem rád, že jednou z kategorií je 
i ocenění Osobnost cestovního ruchu. Letos 
ji získali manželé Královi, majitelé Vodního 
mlýna Wesselsky,“ uvedl náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro cestovní ruch 
Jan Krkoška s tím, že ceny upozorňují také 
na méně známé a méně exponované atrak-
tivity v kraji. 

„Jsem rád, že se na prvních místech v ka-
tegoriích, o kterých na stránkách soutěže 
rozhodovali výletníci, objevily atraktivity ze 
všech našich šesti turistických oblastí. Těšín-
ské Slezsko dokonce zabodovalo na prvním 
místě hned dvakrát. Nejsvětovějším místem 
v Moravskoslezském kraji návštěvníci zvolili 
šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, 
v kategorii Neobjevený skvost zvítězily pů-
vabné meandry Odry v Bohumíně,“ prozradil 
náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška s tím, 
že lidé rozhodovali i o kategorii Nejmalebnější 
místo v zimě. Prvenství získalo lázeňské měs-
tečko Karlova Studánka v Jeseníkách.

O osobnosti a nejlepším počinu v cestov-
ním ruchu Moravskoslezského kraje rozhodli 
odborníci z turismu. Obě kategorie ovládla 
turistická oblast Poodří. Titul Osobnost ces-
tovního ruchu získali Věra a Jaroslav Královi 
– majitelé Vodního mlýna Wesselsky v Louč-
kách nad Odrou. Nejlepším počinem je podle 
odborníků Flascharův důl v Odrách.

„Výhercům soutěže bych rád pogratuloval, 
výsledky, kterých dosáhli, jsou obdivuhodné 
a inspirující,“ říká Petr Koudela, jednatel kraj-
ské destinační společnosti Moravian-Silesian 
Tourism, která Ceny cestovního ruchu Morav-
skoslezského kraje 2020 společně s krajským 
úřadem Moravskoslezského kraje pořádala. 

„Letní sezóna pozvolna začíná, v našem 
regionu můžete najít nespočet krásných a za-
jímavých míst, které mnozí výletníci zatím ne-
objevili. Ceny cestovního ruchu nabízí hned 
několik tipů na hezký výlet. Nezbývá než si 
vybrat a vyrazit. Všem výhercům našich oce-
nění gratuluji. Pro ty, kteří se na předních 
příčkách zatím neobjevili, může být soutěž 

motivací, aby zkusili svou nabídku ještě více 
zatraktivnit. Mohou své zařízení modernizo-
vat, rozšířit své služby nebo na sebe upo-
zornit zajímavou kampaní třeba na sociálních 
sítích. Všem držím palce a už teď se těším 
na další ročník soutěže,“ uzavřel náměstek 
hejtmana kraje Jan Krkoška.

Vítězové Cen cestovního ruchu Moravsko-
slezského kraje 2020

Kategorie I – Osobnost cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje 2020

1. místo: Věra a Jaroslav Královi, majitelé 
Vodního mlýna Wesselsky

2. místo: Alena Zemanová, předsedkyně 
spolku Krajina břidlice

3. místo: Ludvík Semerák, ředitel společ-
nosti Slezské zemské dráhy o.p.s.

Kategorie II – Nejlepší počin cestovního ru-
chu roku 2020 v Moravskoslezském kraji

1. místo: Flascharův důl, Odry
2. místo: Návštěvnické centrum opevnění 

Šance, Mosty u Jablunkova
3. místo: Muzeum potravin a zeměděl-

ských strojů, Ostrava
Kategorie III – Nejsvětovější místo v Mo-

ravskoslezském kraji
1. místo: Šikmý kostel (kostel sv. Petra 

z Alkantary), Karviná
2. místo: Zámek Kunín, Kunín
3. místo: Zámek Raduň, Raduň
Kategorie IV – Neobjevený skvost v Mo-

ravskoslezském kraji
1. místo: Meandry Odry, Bohumín
2. místo: Müllerův dům, Opava
3. místo: Kaple V Lipkách, Rýmařov
Kategorie V – Nejmalebnější místo v zimě
1. místo: Karlova Studánka, Jeseníky
2. místo: Zámek Fryštát s parkem Boženy 

Němcové, Karviná
3. místo: Hřebenovka z Gruně na Bílý 

kříž, Beskydy

Musíte je vidět. Šikmý kostel nebo třeba 
břidlicový důl získali cenu cestovního ruchu

Charitní odlehčovací služba jede dál
Nela, Sára (4. třída) Soňa (4. třída)

Lucie (4. třída) Tea (2. třída)
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
v červnu se většinou děti a studenti po dlouhých měsících strávených 

ve školních lavicích těší na prázdniny. Letos, stejně jako v loňském roce, 
je tomu trošku jinak. Školy si děti opět moc neužily, zato pro rodiče to 
byla další zatěžkávací zkouška. Nejen že se museli postarat o děti, které 
byly většinu školního roku doma, ale také si museli poradit s distanční 
výukou převážně školáků nižších ročníků. Chladné a deštivé jaro, které 
přišlo po dlouhé zimě dělalo vrásky všem, kteří netrpělivě očekávali slunné dny, aby se mohli 
plně věnovat svým zahradám a zahrádkám. Tyto deštivé dny přispěly k tomu, že nám tráva 
na obecních i soukromých pozemcích roste přímo před očima. Opět bych chtěl poděkovat všem, 
kteří při údržbě a zkrášlování okolí svých domovů pokosili i předzahrádky a obecní pozemky po-
dél svých plotů. Díky deštivému počasí nebylo v silách obecních pracovníků, kteří mají na starost 
údržbu veškerého obecního majetku, vše zvládnout v potřebném čase. Bohužel ani letos jsme 
si zatím neužili kulturního a společenského života a museli jsme oželet několik akcí, na které 
jme byli zvyklí. Věřme, že už se blížíme k normálnímu životu, kdy se budeme opět společně 
scházet při našich oblíbených kulturních a sportovních akcích. Chtěl bych vám všem poděkovat 
za zodpovědnost, se kterou jste v minulých dnech přistupovali k opatřením z důvodu koronavi-
ru, za dodržování všech opatření a nařízení. Dětem a studentům přeji co nejlepší vysvědčení, 
pohodové a bezstarostné prázdniny a vám všem hodně teplých a slunečných dnů, moře dobré 
nálady, úsměvů a především pevné zdraví.  Zdeněk Kubala, starosta

krátce z obce

Upozornění na obecně 
závaznou vyhlášku

Upozorňujeme, že v obci platí obecně zá-
vazná vyhláška O regulaci hlučných činností 
v obci, podle které je každý povinen zdržet 
se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu po celý den veškerých prací 
spojených s užíváním zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk. Porušení povinností sta-
novených touto obecně závaznou vyhláš-
kou lze postihovat jako přestupek. Proto vás 
žádáme, dodržujte tuto vyhlášku a dopřejte 
klidu o nedělích a svátcích svým sousedům 
i návštěvníků obce.  oú

Termíny svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v červ-
nu: pondělí 14. 6. a 28. 6. 

Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného 
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kar-
tonový papír můžete odevzdávat vždy v so-
botu od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném 
místě u bývalého kravína, případně po tel. 
domluvě v pracovní době obecního úřadu. 
Neodkládejte odpad v okolí sběrného místa 
mimo provozní dobu, a to ani biologicky roz-
ložitelný odpad, který přijde do uzamčeného 
prostoru. Nevhazujte trávu a zbytky rostlin 
přes plot. Mimo provozní dobu můžete od-
kládat pouze větve z ořezu stromů a keřů 
na vyznačené místo.  oú

Upozornění
Upozorňujeme občany, aby ukládali 

na sběrných místech v obci pouze vytříděný 
odpad do jednotlivých nádob podle druhu 
odpadů. Pokud nevíte, co do které nádoby 
patří, stačí si to na nich přečíst. Neodkládejte 
u nádob taktéž odpad, který se do nich neve-
jde. K tomu je určené sběrné místo u budo-
vy bývalého kravína, které je otevřeno vždy 
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin. Do nádob 
na použité jedle oleje odkládejte pouze oleje 
a tuky v pevně uzavřených PET láhvích. Tyto 
nádoby neslouží pro odkládání technických 
olejů, starých zavařenin a zbytků potravin. 
Pokud je nádoba na sběr textilu plná, neod-
kládejte jej mimo ni. Vlivem počasí se textil 
znehodnotí a skončí v komunálním odpadu. 
Vezměte si pytle s textilem zpět domů a ode-
vzdejte ho, až bude nádoba vyvezena, pří-
padně ho můžete odevzdat v garáží obecního 
úřadu. Nepřidělávejte práci obecním zaměst-
nancům, kteří to musí po vás třídit.  oú

Mobilní rozhlas
Zaregistrujte své telefonní číslo a mailovou adresu v Mobilním rozhlase obce Lhotka 

na adrese https://obec-lhotka.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/

Nezapomeňte zaregistrovat mailovou adresu!
Registraci, stažení aplikace i příjem veškerých zpráv máte ZDARMA.

Už máme za sebou březen i duben, kdy 
jsme „za kamna vlezli a ještě tam byli“, ale 
i máj, kdy jsme – většinou s deštníky – „vychá-
zeli v háj“… A ještě než začal červen – sedm 
týdnů po „pohyblivých“ Velikonocích – přišly 
Svatodušní svátky. Ty, na rozdíl od Vánoc 
a Velikonoc, které slavíme i volnými dny, jsou 
za nimi trochu ve stínu. Křesťané v celém 
světě, stejně jako u nás na Lašsku, a tedy 
i ve Lhotce, si jimi připomínají seslání Ducha 
Svatého na apoštoly po Ježíšově zmrtvých-
vstání.

Kostely a budovy se zdobí zelenými větvič-
kami, aby se na nich mohl usídlit Duch Svatý. 
Někde se svěcené větvičky z kostelů donášejí 
domů, kde se dávají za obrázky svatých a mají 
být ochranou před bleskem. Oltáře v kostelích 
bývají bohatě vyzdobeny i růžemi, které v tom-
to období rozkvétají. Liturgickou barvou je čer-
vená na památku ohnivých jazyků, v jejichž 
podobě Duch Svatý sestoupil.

Někde se stejné datum připomíná jako Let-
nice, které už od středověku byly spojovány 
i s veselou zábavou, hostinami, hodokvasem, 
zpěvem a tanci. Někde se čistí studánky a na-
příklad na Slovácku se do dneška o Letnicích 
pořádají jízdy králů.

Ale vraťme se k nám na Moravu, Lašsko 
a do naší Lhotky, kde se zachovala oblíbená 
svatodušní tradice, kterou je společné smaže-
ní vaječiny. Příprava takové smaženice v pří-
rodě je pastvou nejen pro chuťové buňky, ale 
i pro zrak a čich… a snad z praskání polen 
v ohni pod kotlíkem i sluch. Dozlatova osma-
žená cibulka, nakrájená roztopená uzenina… 
a těch vajec… U stálého míchání voňavého 
kotlíku je radost kuchaře vystřídat. A jak vaje-
čina chutná na čerstvém krajíci chleba, dozdo-
beném pažitkou nebo petrželkou…

Protože už datum Velikonoc je odvozeno 
od výpočtu první neděle po prvním jarním 
úplňku, tak v návaznosti na různé termíny 
Velikonoc se i smaženice v kotlíku může 
konat od poloviny května až téměř do polo-
viny června. Z těch letošních smaženic, které 
„vyšly“ do posledního květnového týdne, by-
chom měli mít zejména ve větších kolektivech 
čerstvé prožitky právě za sebou. Jenomže…

…pro přísná protiepidemická opatření už 
druhým rokem tradiční a oblíbené smažení 
vaječiny třeba lhotecký Klub seniorů nemohl 
uspořádat vůbec, loni si na vaječině z kotlíku 
ještě pochutnali Pilkaři, ale letos už to nevy-
šlo ani jim. A tak už druhým rokem svatodušní 

Svatodušní vaječinové ohlédnutí

vaječina „proběhla“ u mnohých z nás většinou 
pouze v komorním domácím nebo soused-
ském prostředí. 

Co se dá dělat. Tak, jak nám uběhlo prv-
ních pět měsíců letošního roku, stejně tak 
jsou za námi už i svatodušní svátky. A proto 
všem, ať už vám u nich tradiční vaječina chy-
běla, nebo nechyběla, je věnováno toto vaje-
činové ohlédnutí slovem i obrazem… 

 P. Pasek 

Obecní zaměstnanci osadili další novou 
vyhlídkovou lavičku u zvoničky, odkud se vám 
naskytnou pěkné pohledy na celou Lhotku i pa-
norama okolních kopců. 

Udělejte si procházku, odpočiňte si na la-
vičkách, pokochejte se nádhernými výhledy 
a můžete si i zazvonit pro splnění tajných přá-

ní. Upozorňujeme autoturisty, aby nevyjížděli 
auty k vyhlídkové lavičce na Běčákovém kopci, 
která je umístěna na soukromém pozemku se 
svolením majitele. Pokud bude tento zákaz po-
rušován a budou na tomto místě zanechávány 
odpadky, budeme muset tuto oblíbenou lavičku 
odstranit, což by bylo určitě škoda.

Nová vyhlídková lavička

Ve středu 9. června se v mateřské škole 
Lhotka uskuteční setkání nad logopedií a lo-
gopedickými obtížemi našich dětí. 
Setkáním s rodiči bude provázet 
speciální pedagožka, jež vyučuje 
v logopedické třídě a dokáže tedy 
předat své praktické zkušenosti, 
s nimiž se denně setkává. 

Proč je důležitá správná výslovnost, ob-
ratnost ve tvoření vět, řeč bez zadrhávání 

nebo správné dýchání v řeči? Nad tím vším 
a dalšími obtížemi, jež se objevují u dětí, bu-

deme diskutovat a obohacovat své 
zkušenosti. Srdečně zveme rodiče 
našich dětí současných i budoucích 
a jejich blízké… Z důvodu omezené 
kapacity žádáme případné zájemce 
o účast na setkání, aby se předem 

informovali v mateřské škole. 
 Radana Buďo Kempová

Mluvím, mluvíš, mluvíme… A je nám rozumět! 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do již skoro 
tradiční jarní úklidové akce „Ukliďme Česko – 
Ukliďme naši Lhotku“. Po loňské absenci byla tato 
oblíbená akce pojata jako individuální, kdy sbíraly 
odpad jednotlivé skupinky během celého týdne. 

Děkujeme všem, kteří zapojili do organizo-
vaného úklidu, i těm, kteří dbají na to, aby to 

u nás vypadalo hezky po celý rok. Zvláště dě-
kujeme dětem z mateřské školy, které se k této 
akci připojily v rámci týdne na téma Třídění od-
padů. V rámci této aktivity vyčistily od odpadků 
trasu od školky až po sportoviště Kuřín, které 
následně vytřídily a uložily do barevných kon-
tejnerů na sběrném místě. 

Ukliďme Česko – Ukliďme naši Lhotku

informace knihovny Lhotka

V rámci týdenního tématu Maminka 
a rodina si děti přinášely do školky své 
fotografie z období batolat, na kterých se 
navzájem poznávaly. Chlapci i děvčata si 
svou zručnost rozvíjely námětovou hrou 
na praní prádla, věšení na sušák a žehle-
ní. Nejen děvčata si vyzkoušela péči o mi-
minko – koupání, přebalování a oblékání 
panenek. 

Díky krásnému počasí jsme vyrazili 
„jako správní rodiče“ s kočárky a panenka-
mi na procházku. Jedná se o jedno z té-
mat, kde si mohou děti vyzkoušet sociální 
role, učí se nápodobou, a hlavně získávají 

Týdenní téma Maminka a rodina

praktické dovednosti pro svůj budoucí ži-
vot.  Lenka Stonavská, 

 Radana Buďo Kempová
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Od 3. května 2021 působí v obci obecní poli-
cie, která podle § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 
Sb., O obecní policii, ve znění pozdějších před-
pisů, je orgánem obce, který zřizuje a ruší za-
stupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou.

Obecní policie disponuje dvěma strážníky, 
kteří jsou tu pro vás v pondělí až pátek od 7.00 
do 15.30 na služebně (adresa Baška 149) 
nebo na telefonních číslech: 725 579 048 – Li-
bor Bělík, 602 540 596 – Michal Kohut, případě 
elektronicky na mail: obecnipolicie@baska.cz.

Úkolem obecní policie je zabezpečit 
místní záležitosti veřejného pořádku v rám-
ci působnosti obce a plnit další úkoly, pokud 
tak stanoví zákon. Každý má právo obracet 
se na zaměstnance obce zařazené do obecní 
policie (tj. na strážníky) se žádostí o pomoc, 
strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů 
požadovanou pomoc poskytnout. Při plnění 
svých úkolů spolupracuje obecní policie s Po-
licií České republiky.

Obecní policie zejména:
• přispívá k ochraně a bezpečnosti osob 

a majetku
• dohlíží na dodržování pravidel občanského 

soužití
• dohlíží na dodržování obecně závazných 

vyhlášek a nařízení obce
• podílí se na dohledu na bezpečnost a ply-

nulost provozu na pozemních komunikacích
• podílí se na dodržování právních předpi-

sů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 
svých povinností a oprávnění stanovených zá-
konem činí opatření k jeho obnovení

• podílí se na prevenci kriminality v obci
• provádí dohled nad dodržováním čistoty 

na veřejných prostranstvích v obci
• odhaluje přestupky, jejichž projednávání je 

v působnosti obce
• poskytuje za účelem zpracování statis-

tických údajů Ministerstvu vnitra na požádání 
údaje o obecní policii

Dále např.:
• zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimo-

řádných akcích
• provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li 

zjistit majitele, předává je do útulku
• provádí náhradní doručování písemností
• zabezpečuje nebezpečné přechody pro 

chodce
• obsluhuje schránky důvěry
• podílí se na projektech místní úrovně 

v rámci strategie prevence kriminality
Obecní policie se zaměří na nedostatky, 

které jsou důležité i pro jiné složky (hasiči, 
záchranná služba) a jsou nutné pro bezpeč-
nost občanů a ochranu jejich zdraví a majetku. 
Bude řešit nedostatky u nemovitostí jako chy-
bějící čísla popisná, špatně parkující vozidla, 
která často tvoří překážku nebo parkují v pro-

Obecní policie Baška začala působit od května

tisměru. Dále ta vozidla, která tvoří zábor ve-
řejného prostranství a stojí na místech, kde to 
není dovoleno (zeleň, chodník, autobusové za-
stávky apod.). Chceme upozornit i na takové 
přestupky ze zákona o přestupcích, jako jsou: 
znečištění veřejného prostranství (odhozením 
papírů, nedopalku cigaret, prázdné plastové 
láhve a tomu věci podobné), buzení veřejné-
ho pohoršení (především silnou opilostí, hru-
bým jednáním, močením na veřejnosti a i jiné 
chování, které pohoršuje okolí), neoprávněné 
zakládání skládek, a to tím, že se odkládá do-
movní odpad mimo kontejnery a popelnice, ale 
i tím, že se odkládají staré pneumatiky a starý 
nábytek na místa mimo určení, a to do zákout-
ných míst obce, dále pak poškozování doprav-
ních značek a veřejně prospěšného zařízení 
(lavičky, autobusové zastávky, koše na odpad-

ky, dětská hřiště a další). Častou neznalostí 
občanů je i to, že obec vydává obecně závaz-
né vyhlášky (OZV) a i jejich nedodržování je 
přestupkem, za který může být udělena pokuta 
dle přestupkového zákona. Jako obecní policie 
bychom rádi zdůraznili, že to není represe proti 
občanům obce, jak je občas nazývána činnost 
obecních a městských policií, ale nastolování 
určitých pravidel ke spokojenému žití občanů 
a k pořádku a dodržování zákonů. Proto je 
také obecní policie k dispozici každému, kdo 
požádá o pomoc, radu nebo o řešení problé-
mu, který trápí jak občana, tak obec. Za Obec-
ní policii Baška si dovolujeme říci, že veškeré 
nedostatky v obci budou předávány vedení 
obce, které je kompetentní v dalším postupu 
a řešení. 

 Libor Bělík, velitel Obecní policie Baška

odbor služeb informuje... 

Obec Baška společně s místní základní ško-
lou uspořádaly ve dnech 8.–9. května 2021 
sběr železného šrotu, jehož výtěžek bude da-
rován žákům naší školy.

Snaživí občané pro tuto smysluplnou věc se-
sbírali v Bašce 880 kg starého železa, v Kunčič-
kách u Bašky 640 kg a v Hodoňovicích 740 kg.

Částka 11 300 Kč bude předána vedením 
obce ředitelce ZŠ Baška Renatě Válkové jako 
dar pro potřeby žáků. 

 Josef Žák, odbor služeb

Všichni už se nemohli dočkat nějaké akce 
u nás v Bašce a bylo to opravdu znát. V sobotu 
15. května se tradiční akce pořádané Bašťan-
ským spolkem zúčastnil rekordní počet lidí, a to 
neskutečných 252.

Předzvěstí vysoké účasti už mohlo být také 
počasí, kdy od rána po několika deštivých 
dnech lákavě svítilo sluníčko a zvalo vyrazit ně-
kam ven. První nedočkavci se tak začali schá-
zet na startu pochodu už minimálně půl hodiny 
před samotným začátkem registrace. 

Každý, kdo se vydal na Cestičku okolo Baš-
ky, obdržel kromě snídaně v podobě výborné 
domácí buchty paní Broňky také základní ob-
čerstvení na cestu. Do druhé ruky dostal map-
ku s vyznačenou trasou a kartičku s políčky pro 
jednotlivá stanoviště. Těch 
bylo na trase mimo start (a zá-
roveň cíl) celkem osm. 

První zastávkou bylo pa-
rádně připravené stanoviště 
na Včelařské stezce, které 
nás mžikem přeneslo do Po-
hádkového království. Úkoly 
a pohádkové postavy, které 
tam čekaly, měly pro přícho-
zí připraveno kromě občerstvení také několik 
úkolů. Museli například rozesmát smutnou 
princeznu, naučit zpívat květinu nebo prokázat 
znalost bylinek u místních „ježibab“. Jakmile 
vše bylo úspěšně absolvováno, dostali do své 
kartičky potvrzení a mohli pokračovat dále. 

Na dalších stanovištích museli všichni zjis-
tit údaje požadované pro jednotlivá stanoviště 
na kartičce. Například počítat zvířata, která 
u jednoho z míst viděli, vyjmenovat prvky dět-
ského hřiště na Kamenci nebo pořídit si foto-
grafii v zavěšené pneumatice.

Speciální zastávka na Malé Bašce byla 
zpestřena plackovými hody, které pro všechny 
připravili místní nadšenci (na placky zpracovali 

neskutečných 60 kilo brambor!), a to na nádher-
ně upraveném prostoru s příjemným posezením. 

Každý rok se pořadatelé snaží trasu obmě-
nit, aby se tak lidé mohli podívat i na místa, 
o kterých třeba ani netušili, že v Bašce jsou. 
Letošní trasa, značená barevná šipkami v dél-
ce něco málo přes 17 km, byla místy lehce po-
znamenaná uplynulými dešti a na konci bylo 
krásně vidět, kdo byl jejím účastníkem. 

Z úvodních registračních údajů jsme vyčetli, 
že na trasu se vydalo celkem 252 účastníků. 
Nejstarším výletníkem byla žena ročníku 1939, 
opravdu klobouk dolů! Na Cestičku se vydalo 
pěšky 194 lidí, 53 jich trasu zdolalo na kole 
a vyjely také tři kočárky a dvě koloběžky. Cel-
kově místních ze všech částí Bašky bylo 169, 

z blízkého Frýdku-Místku do-
razilo 21 lidí a ostatní byli ze 
vzdálenějších koutů, například 
Havířov, Ostrava, Ostravice, 
Janovice, Skalice, Třinec, 
Pstruží a nejvzdálenější účast-
níci přijeli až z Velkého Týnce, 
okres Olomouc.

K večeru si sice počasí řek-
lo, že sluníčka už bylo dost, 

a spustil se na chvíli déšť. Přesto byl letošní 
ročník hodně vydařený a i navzdory trvající 
nutnosti dodržování zpřísněných hygienických 
opatření jsme si celý den všichni pořádně 
po dlouhé době zase užili. 

Za pořadatele všem účastníkům děkuji 
za hojnou a rekordní účast, která nás, přiznám 
se, lehce zaskočila, ale na druhou stranu 
opravdu hodně potěšila. Děkuji také všem přá-
telům po trati, kteří nám pomohli s organizací 
a vedením jednotlivých stanovišť a byli parádně 
připraveni. Věřím, že si všichni Cestičku pořád-
ně užili a že se brzy uvidíme také na dalších 
akcích pořádaných v rámci naší nádherné obce 
Baška.  Hana Poledníková

Rekordní Cestička okolo Bašky

připomněli jsme si…

Ve středu 5. května 2021 proběhlo v Baš-
ce, v Kunčičkách u Bašky a v Hodoňovicích 
položení květin osvoboditelům naší obce z řad 
Rudé armády a místních obyvatel, kteří padli 
v boji proti fašismu na konci 2. světové války. 
Obřad u památníku v Bašce byl doprovázen 
projevem starostky obce Irenou Babicovou, 
v Kunčičkách u Bašky položil květiny u po-
mníku místostarosta obce Jan Richter a v Ho-
doňovicích u pomníku zastupitel obce Aleš 
Ludvík. Uctění památky padlých hrdinů se zú-
častnili ve všech třech částech obce také naši 
spoluobčané, kteří si připomněli už 76. výročí 
konce 2. světové války. Obřad umocnilo hlá-
šení místního rozhlasu, ve kterém zaznělo, že 
za osvobození Bašky zemřelo 20 sovětských 
vojáků a 10 našich občanů. Pietní akt byl za-

končen státní hymnou. Starostka obce Baška 
Irena Babicová položila květiny také u pamět-
ní desky ve vestibulu obecního úřadu a na hrob 
padlých rudoarmějců na hřbitově v Bašce. 
Všem občanům, kteří se akce zúčastnili, i těm, 
kteří si vzpomněli, děkujeme.  Hynek Nekuža,

 pracovník vztahů s veřejností

Také „deváťáci“ u pomníku 
padlým z 1. a 2. světové války

I žáci deváté třídy si v rámci výuky dějepi-
su připomněli květnové události z roku 1945. 
Ve výukové lekci věnované těžkým bojům 
o naši obec si uvědomili, jak těžko byla vy-
bojovaná svoboda naší vlasti.

Osvobození obce Baška

V sobotu 8. května jsme zorganizovali 
po dlouhých měsících nečinnosti setkání zpě-
váků našeho Lašského smíšeného pěveckého 
sboru. A protože se ještě stále nemůžeme vě-
novat naší oblíbené činnosti, rozhodli jsme se 
spojit dobré s užitečným a podniknout malou 
společnou procházku, při které alespoň částeč-
ně uklidíme naši obec.

Sraz zpěváků byl naplánován na 9 hodin 
u obecního úřadu. Hned po příchodu nám byly 
rozdány malé svačinky na cestu, pytle a pro-

vázky na odpad. Rozdělili jsme se na dvě party 
a určili si směr cesty s cílem na hodoňovickém 
náměstí. 

Nejvýživnější poklady nás čekaly na nadjez-
du v Kunčičkách u Bašky, kde skupina, která 
měla na starost tuto část obce, strávila asi dvě 
a půl hodiny a nakonec do místa určeného cíle 
ani nedošla. Výčet sesbíraných odpadků byl 
opravdu rozmanitý. Od staré pneumatiky, přes 
dnes už nevyráběný sáček od mléka až po ne-
uvěřitelný počet prázdných lahví od různého 
alkoholu. Výsledkem bylo zhruba 12 nasbí-
raných pytlů různorodého odpadu. Jelikož se 
první skupina nemohla dočkat skupiny druhé, 
rozhodla se nakonec ještě uklidit hodoňovický 
hřbitov. A jak se nakonec ukázalo, výsledek 
pěti pytlů odložených u hřbitovního kontejneru 
byl dalším důkazem, proč bylo potřebné usku-
tečnit tuto akci.

Bez nadsázky se dá říci, že dobrá věc se 
podařila. V omezeném počtu jsme se společně 
po dlouhé době sešli a na Den vítězství jsme 
zvítězili nad odpadky, které hyzdily naši obec.

Chtěl bych tímto poděkovat odboru služeb 
za dodání sběrových pytlů, našim podporova-
telům za svačinky a nakonec všem „sběračům“ 
z řad členů Lašského smíšeného pěvecké-
ho sboru za účast a dovolím si říct, že taky 
za skvěle odvedenou práci. 

 Michal Válek, starosta LSPS Baška

Jak jsme oslavili Den vítězství Nízké teploty stále signalizují úplně něco ji-
ného než skutečnost, že by zde měl být již 1. 
máj – lásky čas – a s ním i jarní, teplejší počasí. 
Přes stále probíhající restrikce a vládní nařízení 
se hasiči z Hodoňovic rozhodli postavit tradiční 
májku na zahradě Hostince U Čendy.

O prvomájovém dni ráno nasedla parta dob-
rovolníků na trailer tažený traktorem a vyrazila 
pro statný smrk. Po usilovném hledání došlo 
k jednohlasnému souhlasu při výběru toho 
nejkrásnějšího. Bylo tedy přistoupeno k jeho 
kácení. Bohužel, při pádu se mu ulomila špič-
ka, která je na májce zrovna to nejdůležitější. 
Druhého vybraného krasavce se již podařilo 
bez újmy dostat k zemi a na připravený truck. 
U hasičárny smrk následně prošel „designo-
váním“, aby mohl být kolem čtrnácté hodiny 
vztyčen k nebi. A že naše májka není žádná 
drobná krasavice, o tom svědčí fakt, že měří 
úctyhodných 16 metrů.

Rádi bychom touto cestou poděkovali ro-
dině Pavlasových z Hodoňovic za darování 
smrku pro účely májky, všem zúčastněným 
za práci a přepravu.

Tradici ve stavění májky nezastavil ani covid

Po roce se opět otvírá Autokemp Baška. 
Každoroční přípravy letos zkomplikovala dlou-
há zima. Správci i zaměstnanci odboru služeb 
mají napilno. Jako každý rok 
kemp potřebuje údržbu zeleně, 
opravy v chatkách a apartmá-
nech. Vše se musí pořádně 
uklidit. Velkou očistou prošla 
multifunkční hřiště. Nově mo-
hou návštěvníci využít nabíjecí stanici pro elek-
trokola, telefony a další elektrická zařízení.

Provozovatelé občerstvení se těší na ná-

vštěvníky. I když je datum otevření kempu 
nejasné, jsme přesvědčeni, že hosté, kteří 
mají dlouhé měsíce rezervováno ubytování 

v našem kempu, přivítáme. 
Radost máme vždy nejen 
z našich hostů, ale i z náhod-
ných návštěvníků, kteří využijí 
kemp a areál přehrady Baška 
k jednodennímu odpočinku, 

sportovním aktivitám nebo zde zavítají při 
svých toulkách na kole. 

 Eva Ondráčková, odbor služeb

Nová sezóna v Autokempu Baška je tady
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Školská rada při ZŠ a MŠ Pržno se sešla 
v pondělí 24. května na svém pravidelném 
jednání za účasti zástupců obce a předsedy 
školské komise při OÚ Pržno. Na programu 
bylo seznámení s rozborem hospodaření 

školy v roce 2020, plánovaný rozpočet fi-
nancí na rok 2021, informace o zápisu do 1. 
třídy a MŠ, kde se počty dětí a žáků v dal-
ším školním roce téměř nezmění. Starosta 
obce Petr Blokša přislíbil opětovný příspě-
vek na aktovky prvňáků, a to ve výši 1 000 
korun na každé dítě v 1. třídě ZŠ Pržno bez 
ohledu na trvalý pobyt v obci. 

Také personální obsazení našeho zaří-
zení je velmi stabilní, což pozitivně ovlivňu-
je výchovně vzdělávací činnost. Organizaci 
testování žáků a zaměstnanců, vše jsme 
zvládli bez obtíží. Škola přešla na PCR 
testování. Proměněná tělocvična v testova-
cí místnost byla vybavena židlemi a stoly 
z obecního úřadu. Proto patří velké díky ne-
jen pedagogům, ale také pracovníkům obce 
a sponzorům, kteří se podíleli na úhradě 
PCR testování. 

V letošním roce bude v provozu mateř-
ská škola i v době letních prázdnin, a to 
do 16. července. Starosta obce v součas-
né době řeší problém časové náročnosti 
při dovozu stravy z 1. ZŠ ve F-M. Hledáme 

touto cestou zdatného a zručného řidiče, 
který by měl zájem stravu do naší školy do-
vážet. Auto poskytne obec stejně tak jako 
financování. Bližší informace zájemcům po-
skytne starosta obce. Nástup by byl možný 
ihned. 

Rovněž byly všem členům i hostům před-
loženy podklady pro konání voleb do škol-
ské rady v říjnu 2021. Funkční období rady 
je tři roky.

Posledním, ale nejdůležitějším bodem 
jednání byla prohlídka technického stavu 
budovy ZŠ a MŠ. Ve špatném stavu se 
nachází střešní krytina, kterou bude potře-
ba v dohledné vyměnit. „Nebude to levná 
záležitost, ale je potřeba tento problém in-
tenzivně řešit. Musíme připravit podklady 
pro vyhlášení výběrového řízení a zajistit 
finance dříve, než začne do školy zatékat. 
Letošní zima byla bohatá na sníh a prudké 
deště přispěly k zhoršení stavu,“ podotkl 
Petr Blokša.

Jednání proběhlo v přátelské a tvůrčí at-
mosféře.

Pržno

jubilea

Červen je měsícem oslav 

jubileí našich občanů:

paní Anna Odstrčilíková – 83 let,

paní Marie Štefková – 75 let,

pan Lumír Nytra – 70 let,

paní Anna Žídková – 70 let,

pan Josef Dostal – 50 let.

Vážení�oslavenci,�přejeme�vám�spoustu�

dalších�krásných�let�plných�štěstí,�zdraví�

a�samozřejmě�i�životní�pohody�a�elánu.�

Organizace Náš svět je poskytovatelem 
sociálních služeb pro osoby s mentálním po-
stižením v kombinaci s tělesným, smyslovým 
a duševním onemocněním. 

„A právě pro naše uživatele se nám v dub-
nu podařilo zabezpečit nový automobil znač-
ky Dacia Dokker. Za finanční spoluúčasti 
obcí a firem je to již druhý sociální automo-
bil, který nám reklamní agentura Kompakt 
zprostředkovala,“ podotkl ředitel zařízení Jan 
Zvoníček. Jak také řekl, je rád, že i v této 
složité pandemické době se našly subjekty, 
které přispěly formou úhrady reklamní plochy 
na sociálním vozidle a za tyto finance se to-
lik potřebné vozidlo zakoupilo. „Bude dlouho 
sloužit našim uživatelům, kteří se s pracov-
níky mohou i díky tomuto vozidlu pohodlně 
dopravit k lékaři, na nákupy, na výlety nebo 
na návštěvu za svými blízkými,“ poukázal.

Slavnostní předání nového automobilu se 
konalo za velice zpřísněných pandemických 
opatření koncem dubna. „Velké poděkování 
patří všem zapojeným subjektům,“ dodal Jan 
Zvoníček.

Dny, kdy lidé museli dojíždět do svých domovů a do práce po objízdné trase, skončily. 
Most u kravína je hotový a už zase slouží motoristům i pěším. 

Most konečně už zase slouží veřejnosti

Obyvatelé naší obce se mohou těšit 
na delší otvírací dobu na poště. Obec ji 
bude moci garantovat, protože se od 1. září 
stává Poštou Partner. Tak, jak půjdou děti 
po prázdninách do školy, tak i lidé budou 
moci nově využít služby pošty pod správou 
obce. 

„Co to bude znamenat pro občany? Pře-
devším nabídneme rozšíření otvírací doby. 

Máme povinnost mít otevřeno 15,5 hodin 
týdně, my ale uvažujeme o 25 hodinách. 
Otevřeno by tak mělo být pět hodin v každý 
pracovní den,“ upřesnil starosta Pržna Petr 
Blokša. Podstatné je podle něj to, že tato 
obcí nastavená provozní doba bude stálá 
a lidé s ní budou moci počítat. „Pošta Partner 
bude ve stávajících prostorách a rozsah jejich 
služeb se takřka nezmění,“ ujistil starosta. 

Pržno se stane od září 
poštovním partnerem

Farmáři a zemědělci, kteří mají svá 
pole na Pržně a okolí, se občas dostávají 
do svízelné situace. Stává se jim, že nejsou 
schopni vyjet vždy do polí, třeba kvůli ne-
přízni počasí, nestíhají, takže čas od času 
potřebují na polích pracovat i v noci. 

„Požádali proto obec o úpravu obecně 
závazné vyhlášky o nočním klidu, která by je 
opravňovala v létě pracovat i po dvaadva-
cáté hodině,“ poukázal starosta Petr Blokša.

Jak se ale ukázalo, taková úprava vy-

hlášky bohužel není podle zákona možná. 
„Ve vyhlášce totiž můžeme vytyčit výjimku 
pouze s konkrétním datem nebo na danou 
akci. Toto ale zemědělci nikdy dopředu 
neví, takže to nelze,“ upřesnil starosta. 

Obrací se proto na veřejnost s prosbou 
o shovívavost. „A farmáři, pokud ví, že 
nastane situace, kdy budou muset vyjet 
i později, dejte vědět na obecní úřad a my 
občany upozorníme, že se tak stane,“ dodal 
Blokša.

Vyhlášku pro zemědělce upravit nelze

Malá vodní nádrž nazvaná Rzavírko se už 
v následujících měsících dočká úprav. Obec 
v květnu podepsala smlouvu s firmou Lesostav-
by Frýdek-Místek, která nabídla za zhotovení 
prací cenu 1,42 milionu korun bez DPH. Na stav-
bu obec získá dotaci ve výši 1,4 milionu korun. 

„Podmínkou pro to, abychom mohli začít 
s pracemi, je dokončení opravy mostku. Ten je 
hotový, takže začátkem prázdnin by se mělo 

začít s Rzavírkem,“ podotkl starosta Pržna 
Petr Blokša.

Rzavírko se dočká odbahnění, vyčištění, 
úpravy břehů, úpravy přítoku do nádrže, výstav-
by nové hráze a nového výpustního objektu. 
V budoucnu obec také počítá s tím, že kolem 
jezírka vytvoří volnočasový prostor s lavičkami 
a možná i se z něj stane i místo pro sportovní 
rybaření. 

Nádrž Rzavírko prokoukne, 
obec spouští akci

Situace kolem Covid-19 se sice postupně 
zlepšuje, ale ani tak letos nemůžeme uspořá-
dat tradiční Den obce. Byl dlouhodobě pláno-
ván na sobotu 12. června. Hlavními důvody, 
proč jsme se rozhodli jej neuspořádat, jsou 
samozřejmě pravidla, která stanovují počty 
zúčastněných v rouškách, s rozestupy a také 
s prokazováním testování. Samozřejmostí by 
musela být i další hygienická opatření, která 

obec, jakožto pořadatel, není schopna zajistit 
a zaručit.

Přesto všechno ale doufáme, že se situace 
v příštích měsících vylepší natolik, že zásadní 
omezení padnou a budeme se moci setkat 
na nějaké improvizované akci třeba v létě 
o prázdninách nebo alespoň na sklonku léta 
na oblíbeném Prženském vinobraní. 

 Petr Blokša

Stále bez kultury a zábavy

Proč� obec� nevyužije� stávající� kanali-
zační�potrubí,�které�nyní�provozuje,�a�ne-
jde� cestou� gravitační� kanalizace� v� kom-
binaci�s�navrženou�tlakovou�kanalizací?

Odpověď:
Stávající kanalizační stoky jsou kolaudo-

vány a provozovány jako kanalizace jed-
notné, tzn., že odvádějí jak dešťové vody 
z povrchu komunikací a přilehlých pozemků, 
tak i předčištěné odpadní vody z napojených 
rodinných domů. 

Naopak do nově zamýšlené oddílné 

splaškové kanalizace bude možné odvádět 
pouze odpadní vody, které nesmí být smě-
šovány (v žádném případě!!!) s vodami 
dešťovými či jinými, které mohou do potrubí 
pronikat, např. z důvodu netěsnosti existující-
ho stokového systému. Znamená to tedy, že 
není a nebude možné do nové tlakové kana-
lizace napojovat jiné existující větve jednot-
ných kanalizačních stok.

Po budoucím zprovoznění oddílné splaš-
kové tlakové kanalizace bude současná 
jednotná kanalizace rekolaudována na kana-
lizaci dešťovou.

Dotaz občanů ke kanalizaci

Do konce května se podařilo uzavřít přibliž-
ně 50 % smluv na odvádění odpadních vod 
mezi obcí a občany. Všechny občany, kteří byli 
osloveni výzvou k podpisu smluv, ale zatím 
nereagovali, žádáme, aby s obecním úřadem 
v dané záležitosti komunikovali. 

Úřad také opětovně dotyčné vlastníky domů 
ještě osloví s výzvou k nápravě. Připomínáme, 
že povinnost uzavřít smlouvu o odvádění před-
čištěných odpadních vod ukládá provozovateli 
kanalizace i producentům odpadních vod zá-
kon. 

Smlouvy na odvádění odpadních vod
Škola děkuje sponzorům, používá PCR testy

Náš svět získal nový sociální automobil

Tak i my jsme se dočkali a konečně se 
vrátili na místo činu. Po covidové pauze 
jsme opět začali s mladými hasiči trénovat. 
Těžko říct, kdo se na tréninky těšil více, zda 
rodiče nebo děti. Je jisté, že i my vedoucí 
jsme se už nemohli dočkat. Schůzky máme 
každý pátek za hasičárnou. 

První trénink jsme na uvítanou pro děti 
připravili naučnou stezku, kde musely plnit 
různé úkoly a otázky s hasičskou tematikou. 
Bohužel počasí nám nepřálo a díky dešti 
jsme museli posledních pár úkolů dodělat 
v hasičárně.

Při našich trénincích se snažíme děti na-
učit nové věci, pomocí různých her a cvičení 
zlepšit fyzickou kondici. Děti si také osvojí 
spolupráci v týmu, a to hlavně při trénování 
požárního útoku. 

Do kolektivu mladých hasičů rádi přivítá-
me nové děti ve věku od 5 do 18 let.

Mladí hasiči po covidové pauze zase v akci 
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Vážení spoluobčané,
i když nám jarní počasí v květnu moc tepla a sluníčka nepřineslo, já 

osobně jsem naplněna optimismem. Epidemie koronaviru je totiž konečně 
na ústupu a my si můžeme zpříjemnit život daleko více, než tomu bylo před 
měsícem, byť je ještě spousta věcí stále zapovězena.

Žijeme všichni v podhorské obci a máme u nás spoustu možností, jak 
smysluplně trávit volný čas. Rozhodla jsem se vám připomenout, kde všude 
si můžete s radostí a s celou rodinou pěkně vypustit páru čili zasportovat.

V obci máme sportovní hřiště s běžeckým oválem v areálu základní školy či fotbalové hřiště, 
v jehož těsné blízkosti se nachází dětské hřiště.

V letních měsících lze využít koupaliště Sluníčko, kde je rovněž dětské hřiště a tenisové kurty. 
Celoročně je možné vykoupat se v bazénu se saunou, vířivkou a tobogánem v hotelu Sepetná. 
Zde je rovněž možné zahrát si bowling, badminton, stolní tenis či zajezdit na spinningových ko-
lech.

V blízkosti areálu Sluníčko-Sepetná se nachází lanové centrum Opičárna s lanovou stezkou 
pro děti i dospělé.

Součástí obce je vyhledávaný golfový resort, který se v zimě mění v udržovanou běžkařskou 
trať nasvícenou do pozdních večerních hodin. Volejbal či tenis si lze zahrát na hřišti u restaurace 
Sauna. Další možnosti ke sportu jsou i u Hotelu Freud, kde je zázemí pro tenis nebo beach 
volejbal. 

Obcí prochází cyklostezka a celá řada značených turistických tras. Beskydské svahy jsou 
hojně využívány pro paragliding i MTB. Ostravičtí farmáři nabízejí zájemcům turistické projížďky 
na koních. A pak máme samozřejmě nad sebou královnu Beskyd – Lysou horu. Už jste na ní 
letos byli?

Jak vidíte, sportovat můžeme už skoro bez omezení. Těším se, až to samé budu moct říct 
i o kulturním vyžití, protože v této oblasti ještě panují značná omezení. 

Přeji vám všem krásný a konečně už slunečný červen a dětem, aby zvládly poslední školní 
nápor a připravovaly se na letní prázdniny. Myslím, že si je moc zaslouží. 

 Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Pozor! Odečet vody!
Během měsíce června bude probíhat odečet vody za období leden až červen 2021. 

Tímto žádáme všechny občany o spolupráci při opisech vody. 
Stav vody můžete nahlásit SMS na tel. 722 906 418. 

Uzávěrka vody se týká firem a trvale bydlících. 
Nebo pište na e-mail 

vodovod@obec-ostravice.cz.
Uzávěrka opisu vody bude k datu 30. června 2021.

Zavzpomínali jsme na konec válkyZasedání 
zastupitelstva obce

Zastupitelé obce Ostravice se sejdou 
na svém pravidelném zasedání v pondělí 
14. června od 17.30 hodin. Bude se konat 
ve Woodareně v areálu bývalé pily – Ridera. 
Jednání je přístupné veřejnosti.

Získali jsme 
sedm set popelnic

Obec Ostravice získala v rámci dotace 
700 kusů žlutých popelnic o objemu 240 li-
trů, určených výhradně na svoz plastového 
odpadu. Dobrou zprávou je, že trvale bydlící 
občané na současných svozových trasách 
obdrží zdarma během června ke své nemo-
vitosti jednu tuto popelnici. Až se začnou 
žluté popelnice vyvážet, skončí pytlový 
svoz. 

„Děkujeme všem občanům za zodpověd-
né třídění odpadu. Pomáháme tím společně 
chránit životní prostředí,“ vzkazuje občanům 
Ostravice vedení obce.

Den obce letos nebude
Rada obce zvážila všechna pro a proti 

a nakonec jednomyslně rozhodla, že se le-
tos nebude konat Den obce Ostravice. 

„Je nám to všem moc líto, ale neu-
spořádáme ho z důvodu stále platných 
protiepidemických opatření. I když je pan-
demie na ústupu, nejsme schopni zajistit 
všechny podmínky, které jsou s tak velkou 
akcí spojeny,“ vysvětlila starosta Pavlína 
Stankayová. 

Wallachia Classic, tak se jmenuje závod 
veteránů, který bude mít zastavení i na Os-
travici. Lidé si tak budou moci prohlédnout 
historická vozidla a užít si atmosféry let dávno 
minulých.

Akce se koná ve dnech 25. a 26. června. 
Závodníci vyjíždí z Velkých Karlovic a v sobo-
tu zavítají na Ostravici, kde si dají v 11 hodin 
oběd a užijí si polední pauzu. 

A jak závod bude vlastně probíhat? Trať se-
tinové rallye je přesně vytyčený úsek s vlože-
nými měřenými testy. Přesná podoba trati bývá 
zpravidla odtajněna až krátce před startem zá-
vodu. Hlavním navigačním nástrojem posádky 
je šipkový itinerář. Spolujezdec má k dispozici 
pořadatelem určený rychlostní průměr, celkové 
a dílčí vzdálenosti, navigační schémata v podo-
bě šipek (odtud název), stanovené časy a ori-
entační nákresy testů přesnosti.

Soutěžící se pohybují po silnicích 1.–3. třídy 
a místních komunikacích v běžném provozu. 
Ve výjimečných případech může být pro prů-
jezd zneplatněno silniční značení – tato sku-
tečnost je vždy vyznačena v itineráři. Rych-

lostní průměry jsou navrženy s dostatečnou 
rezervou. Překračování povolených rychlost-
ních limitů nebo bezohledná a agresivní jízda 
v obydlených místech, nejen že vrhá špatné 
světlo na MWC, ale může být důvodem pro 
diskvalifikaci posádky.

„Je lhostejno, máte-li v garáži 60 let starý 
Mercedes, VAZ nebo Škodu 120. Odpovída-
jí-li platným technickým předpisům a dostává 
se jim patřičné péče, přihlaste se a užijte si 
neopakovatelný víkend na Valašsku,“ vyzývají 
případné závodníky pořadatelé.

ČEZ končí 
s výlepem plakátů

O odstávkách elektrické energie už nebu-
de ČEZ informovat pomocí plakátů. Přechází 
k modernímu elektronickému způsobu infor-
mování. Pokud lidé chtějí dostávat informace 
o plánovaných odstávkách elektřiny pohodlně 
e-mailem nebo SMS, mohou si své aktuální 
kontaktní údaje pro zasílání upozornění jedno-
duše nastavit přímo v Distribučním portálu nebo 
na www.cezdistribuce.cz/sluzba, kde potřebují 
pouze dva údaje, a to IČO a EAN kód odběrné-
ho místa. Tento 18místný číselný identifikátor 
najdou zájemci na vyúčtování za elektřinu.

U více odběrných míst stačí zadat při regis-
traci služby jeden libovolný EAN a automatic-
ky se lidem nabídnou všechna další odběrná 
místa. Ke každé adrese odběrného místa lze 
jednotlivě, ale i hromadně nastavit zasílání 
upozornění na jedno telefonní číslo a až na tři 
e-mailové adresy. Upozornění na odstávky 
elektřiny budou lidé dostávat vždy minimálně 
15 dní předem a v případě zjištěné poruchy 
obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou 
obnovení dodávek elektřiny. 

Věnec a tichou vzpomínku věnovalo vedení obce Ostravice spolu se skupinkou skautů 
všem hrdinům, ale i obětem druhé světové války. V květnu uplynulo už 76 let od jejího konce. 

Turisté, kteří míří na Lysou horu, velmi 
často parkují v naší obci na ploše „u transfor-
mátoru“. V těchto místech oficiální parkoviště 
není. 

„Tamní pozemky patří Lesům ČR. Chtěli 
jsme se proto s touto společností domluvit, 
místo si pronajmout a vybudovat tam regulér-
ní parkoviště, které by přineslo komfort řidi-
čům a obci zase peníze za parkovné,“ začala 
líčit starostka Ostravice Pavlína Stankayová. 

Podle ní by se i zklidnila situace a vybudo-
váním parkoviště by byla doprava v Ostravici 
aspoň trochu regulována. Obec proto začala 
vést jednání s Lesy ČR. Nakonec ale ne-
dopadlo nejlépe. „Lesy se prostě rozhodly, 
že nám plochu nepronajmou. Je to pro nás 
špatná zpráva. Takové parkoviště u nás ne-
máme a moc by se nám hodilo,“ pokračovala 
starostka.

Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová potvrdila 
médiím, že plochu nepronajmou ani obci ani 
ostatním zájemcům, například z řad provozo-
vatelů rekreačních zařízení: „Shodli jsme se 
a reagujeme i na výzvu policie, která opa-
kovaně řeší divoké parkování aut na našem 
pozemku i mimo něj, že během léta uděláme 
opatření zamezující vjezd na tento pozemek.“

Lidé tak budou muset nechávat svá auta 
na parkovištích v obci. Těch ale není dost, 
aby uspokojila především víkendový nápor 
návštěvníků hor. 

Konec parkování na ploše
pod transformátorem

Letní sezóna klepe na dveře. Turisté vy-
ráží na hory a obyvatelům horských obcí 
vstávají vlasy hrůzou na hlavě při pomyšlení, 
jak se zase jejich bydliště promění ve velká 
parkoviště a místa, kudy jezdí denně stovky 
až tisíce aut. 

Na pomoc ale přichází novinka, která by 
mohla motivovat lidi, aby zaparkovali svá 
auta třeba ve Frýdlantě u nádraží nebo je 
dokonce prostě nechali doma. Jmenuje se 
shuttle-bus. „Jde vlastně o zřízení speciál-
ních autobusů, které budou v létě od čer-
vence do září o víkendech pendlovat mezi 
Frýdlantem, Malenovicemi a Ostravicí, a to 
v časech mezi běžnými linkovými spoji. Lidé 

se dovezou na úpatí hor, vyjdou si na túru 
a pak mohou sejít zase jinou cestou dolů. 
K autu je potom doveze opět tento autobus,“ 
vysvětlila princip pendlovacích autobusů sta-
rostka Ostravice Pavlína Stankayová. 

Novinku se podařilo domluvit obcím ve spo-
lupráci s Moravskoslezským krajem, který ji 
bude dotovat ze své pokladny. Vedle male-
novicko-ostravické linky bude jezdit také spoj 
ze Starých Hamer na Grúň. „Budeme moc 
rádi, když budou lidé shuttle-bus využívat. Po-
kud se totiž osvědčí, kraj jej spustí i příští rok 
a možná dokonce provoz ještě navýší,“ doufá 
starostka. Věří, že díky tomu ubude lidí, kteří 
do hor musí vyjet jedině autem. 

Shuttle-busy pomohou turistům i obyvatelům obcí

Na Ostravici opět dojedou veteráni
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Vážení a milí spoluobčané,
po chladném a deštivém jaru přichází první letní měsíc – červen. Ochota dodržovat 

pandemická opatření je mezi lidmi stále menší a jen málokdo se v nich navíc dokáže 
přesně vyznat. Přesto nad námi stále visí a není možné je oficiálně ignorovat.

Proto jsme se dětské odpoledne a smažení vaječiny rozhodli přesunout z prvního 
na poslední červnový víkend. S nadějí, že za měsíc nám situace již umožní užít si tuto 
akci naplno. Platná omezení bohužel stále komplikují i organizaci dalších akcí, například 
tolik potřebného a již od února odkládaného veřejného setkání občanů k řešení odpad-
ních vod v obci. To je zrovna typ akce, kterou nemá smysl pořádat bez možnosti co 
nejširší, a přitom bezpečné účasti občanů. 

Snad se tedy konečně dočkáme nejen letních teplot, ale i plnohodnotného obnovení 
obecního, společenského a občanského života. Obojí totiž už všichni opravdu potřebu-
jeme.

Přeji vám všem krásný červen… 
  Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu

• 16. zasedání zastupitelstva obce 
Malenovice se uskuteční v pondělí 28. 6. 
v 18.00 v sále Obecního domu.

• Dětské odpoledne a smažení vaje-
činy – Pokud to umožní aktuální epide-
miologická opatření, proběhne v sobotu 
26. června dětské odpoledne a smažení 
vaječiny. Podrobnosti budou upřesněny 
na webu, facebooku, plakátech a zaslány 
SMS systémem. Sledujte, prosím, aktuální 
informace.

• Obecní úřad získal v rámci dotace Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu 

(prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Bes-
kydy) novou elektronickou úřední desku 
s úhlopříčkou 55“ v hodnotě 180 tisíc korun. 

• Poplatky za odvoz a likvidaci odpa-
dů – Upozorňujeme majitele rekreačních 
objektů, kteří v naší obci nemají trvalé by-
dliště, na splatnost poplatku 500 Kč za ob-
jekt na rok. Termín úhrady je vyhláškou 
stanoven do konce června. Zaplatit může-
te osobně na obecním úřadě nebo elek-
tronicky na účet: 107-6963890277/0100. 
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, 
příjmení majitele chaty a evidenční číslo 
objektu. 

CVČ U Rosničky informuje

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,

květen utekl jako voda a máme před se-
bou poslední měsíc netradičního školního 
roku. 

V květnu CVČ U Rosničky spolu s OÚ Ma-
lenovice připravilo dárečky pro malenovické 
maminky. Jsem velice ráda, že spoustě ma-
minek udělal keramický andělíček a kytička 
velikou radost, a pevně doufám, že příští rok 
si Den matek vynahradíme při společném po-
sezení v sále Obecního domu.

Od poloviny do konce května připravilo 
pro děti CVČ U Rosničky spolu s obecním 
úřadem Malenovickou poznávačku s Ond-
rášem. Na atraktivních místech naší krásné 
obce jsem rozmístila otázky s poznávačkou 

a spoustou zajímavostí. 
Děkuji rodičům za zaslá-
ní fotek svých ratolestí 
při plnění úkolů, velice 
mě potěšily. Od začátku 
června si děti mohou přijít (po tel. domluvě 
na 724 144 368) vyzvednout odměnu. 

5. 6. se měl uskutečnit Den dětí, je však 
aktuálně posunut na sobotu 26. 6. (tak snad 
už to vyjde!). Více informací bude na strán-
kách Rosničky a Obce Malenovice, na FB 
a na nástěnce vedle Auto-moto Přikryl. 

Všechny tábory jsou již obsazeny, náhrad-
níci se mohou hlásit už jen na Keramický tá-
bor a Turisťák s přespáním.

Přeji všem snad už teplý červen, pevné 
zdraví a krásné dny.  Teta Blanka

Nová elektronická úřední deska získaná díky dotaci SZIF (prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy) 
přispěje k lepší a pohodlnější informovanosti občanů.

Po nepříjemných zkušenostech se zimními 
nekontrolovatelnými nájezdy turistů do hor se 
pro letošní letní sezónu podařilo díky spolu-
práci s Moravskoslezským krajem a ostatní-
mi obcemi pod Lysou horou zajistit provoz 
víkendových autobusů (nejen) pro turisty, tzv. 
shuttle-busů. 

Ty budou od července do září zařazeny 
v časech mezi běžnými linkovými spoji a při 
plánování jízdního řádu se počítalo i s návaz-
ností na spojení vlakové. Shuttle-Bus spojí 
Malenovice nejen s Frýdlantem, ale bude 

dále pokračovat až na Ostravici. Návštěvník 
Beskyd tak bude moci přijet vlakem nebo ne-
chat svůj automobil ve Frýdlantě, či na jiném 
záchytném parkovišti, a po túře se k němu 
nechat pohodlně dovézt zpět autobusem. 
Svůj výlet si tak bude moci naplánovat za-
jímavěji a svobodněji, bez nutnosti vracet 
se znovu na stejné místo. Vedle malenovic-
ko-ostravické linky bude jezdit také spoj ze 
Starých Hamer na Grúň. Ukázkové turistic-
ké trasy, postavené na využití Shuttle-Busu, 
nabídne mj. web pomedvedichtlapkach.cz, 

informační kampaň k projektu připravuje také 
kraj.

Provoz, dotovaný z prostředků Morav-
skoslezského kraje, samozřejmě není určen 
pouze turistům. Poslouží stejně dobře také 
stálým obyvatelům. Pokud se novinka osvěd-
čí, bude možné nabídku dále rozšířit, navýšit 
kapacitu a přidat třeba i spoje večerní nebo 
ve všední dny. Shuttle-Bus je příležitostí 
uvědomit si, že auto nemusí být v turisticky 
atraktivní oblasti ani dnes jediným či nejvý-
hodnějším dopravním prostředkem.

Do beskydských kopců lze vyrazit různým způsobem. A přibude další, který by mohl horám odlehčit od automobilů.  Foto: Petr Pavelka

Dopravní nápor pod Lysou odlehčí 
v létě turistický Shuttle-Bus

Málokdy a málokomu z nás asi udělá ra-
dost, když mu cestu zkříží slimák. Většinou 
s nimi bojujeme (a popravdě spíš prohrává-
me) v nerovném souboji o zahradu. Jedna 
výjimka však přesto existuje.

Jmenuje se Modranka karpatská (Bielzia 
coerulans) a jde o velmi vzácný druh plže, 
který se vyskytuje prakticky pouze v Bes-
kydech, Bílých Karpatech, případně Jesení-
kách. Jinde v České republice na něj nenara-
zíte a ani ve světě není nijak běžný. Typická 
je jeho barva, která mu dala jméno a která se 
může pohybovat od fialové přes sytě modrou 
až k azurové či tyrkysové. Dospělý jedinec 
dorůstá délky až 16 cm.

Na obrázku si můžete prohlédnout exem-
plář vyfocený na počátku května u Medvědí 
skály, ale když budete mít štěstí, můžete po-
dobný potkat třeba u Korýtka nebo po cestě 
na Lysou. Ideální je pro něj deštivé počasí, 
takže letošní jaro mu zřejmě svědčí.

Není slimák jako slimák…
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Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích 
 

Vás zve na 
 

55. ročník 
pohárové soutěže hasičských družstev 

– 4. kolo Moravskoslezské ligy, 
 

která se koná 
 

v sobotu 3. července 2021 od 13 hodin 
 

na fotbalovém hřišti v Metylovicích. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte podpořit naše závodníky. 
 

Srdečně zvou hasiči z Metylovic. 
 

 

12.6. 18:00    Heartbeats

30.7. 18:00    Poutníci
Flastr

11.9. 18:00    Průdušky

11.7. 17:00    Robert Křesťan a Trapeři
BG Styl, Ptačoroko

Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2021

Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s. www.ptacoroko.cz http://www.bluegrasstheatre.cz/cz/

17.9. 18:00    Milkeaters

15.8. 17:00    Robert Křesťan a Druhá tráva
Zenkl & Kozák

Ptačoroko

Předprodej vstupenek na e-listky.bluegrasstheatre.cz

Vacuum Ball

Blueland

Zázemí pro sportovce u fotbalového hřiště 
roste před očima. Zastupitelé Metylovic se pro-
to museli začít zabývat otázkou, kdo se postará 
o provoz budoucí restaurace, která v budově 
vzniká. 

„Přihlásili se nám dva zájemci, za což jsme 
byli rádi, protože v dnešní době rozhodně 
není snadné podnikat v gastronomii,“ podot-
kl starosta Metylovic Lukáš Halata. Prvním 
zájemcem byl Aleš Přibyla, který provozuje 
místní restauraci Pod Lipami. Druhým zase 
provozovatelé frýdlantské restaurace Imrvére. 
„Nakonec jsme se rozhodli pro Imrvére. Jednak 
se nám líbila jejich nabídka a pak si myslíme, 
že není na škodu zdravá konkurence, která je 
vždy ku prospěchu věci,“ pokračoval starosta.

Upřesnil, že zastupitele oslovila dobrá pověst 
frýdlantského podniku, kvalitní gastronomie i plá-
ny, které s hospůdkou na hřišti mají. „Už nyní 
se například domlouvají s místními zemědělci 
na dodávkách zeleniny i masa. V plánu mají 
kupříkladu vybudovat zrárnu na hovězí maso ze 

Gurmáni se mohou těšit na dobroty na hřišti

zdejší farmy,“ upozornil Halata. Dále chtějí noví 
provozovatelé pořádat různé akce, grilování, 
plackové hody nebo třeba pivní slavnosti. „Mají 
i svou agenturu VAC Agency, takže s obcí budou 
spolupracovat i při našich akcích. Jsou nám třeba 
schopni postavit i ozvučit stage, takže by nám to 
mohlo hodně pomoct,“ kvituje starosta.

Zatímco provozovatelé hospůdky už střádají 

plány, co všechno místním lidem uvaří, samotný 
objekt není ještě dokončen. „Jsou hotovy jemné 
omítky v interiéru, zateplené podlahy jsou vylité 
betonem. Hotovo by mělo být začátkem srpna 
na pouť, ale tento termín je šibeniční a spíše si 
myslím, že ho nestihneme,“ povzdechl si Lukáš 
Halata. Stavebníci totiž museli řešit problémy s ne-
dostatkem materiálu a roli hrála i nepřízeň počasí. 

Řidiči i obyvatelé Metylovic se budou muset 
obrnit trpělivostí, a to doslova. V červnu s nej-
větší pravděpodobností začne rekonstrukce 
hlavní silnice vedoucí přes obec. 

„Půjde o úsek od zastávky Mužný až po kři-
žovatku na Vrchovině. Bude se zde dělat nový 
povrch i konstrukční vrstvy vozovky. A jak to 
vypadá, hrozí, že půjde o uzavírku úplnou,“ 
upozornil starosta Metylovic Lukáš Halata.

Tato silnice je krajská, takže obec do průběhu 
stavby nemůže příliš zasahovat. „Samozřejmě se 
s firmou snažíme domluvit na objízdných trasách, 
ale jinak to jde mimo nás,“ přitakal starosta.

Práce by měly být hotovy do konce září. 
Oprava bude náročná a dobu protáhnou po-
třebné technologické postupy. „Musíme být 
trpěliví. Cesta je ve velice špatném technickém 
stavu a dávno za svým zenitem. Je dobře, že 
se konečně dočká rekonstrukce, byť na úkor 
pohodlí nás všech,“ řekl Lukáš Halata.

Tento rok se jedná o první etapu oprav. 
Další část od Vrchoviny po Frýdlant by se měl 
opravovat příští rok, tedy v případě, pokud bu-
dou finance na opravu silnic III. tříd.

Metylovice čeká rekonstrukce silnice

5. července 2019 byl na Čupku slavnostně 
odhalen dřevěný reliéf Cyrila a Metoděje a byla 
tak založena tradice Cyrilometodějské pouti. 
V loňském roce se bohužel akce z důvodu koro-
navirové pandemie nekonala. Ani letos nemáme 
ještě „covid“ plně pod kontrolou, ale doufáme, že 
tentokrát se podaří Cyrilometodějskou pouť, byť 
s určitými opatřeními, 5. července uskutečnit.

Výstup na vrchol je možný z několika stran – 
z Metylovic, z Hodoňovic i z Pržna. Pro ty, kteří 
se rozhodnou pro výšlap z Metylovic, připravu-
je PR výbor (propagační výbor) Obce Metylovi-

ce soutěžní trasu. Start bude v době od 12.30 
do 13.00 hodin z autobusové zastávky Mety-
lovice, Čihadlo. Během trasy bude připraven 
vědomostní kvíz s tajenkou. 

Program na vrcholu Čupku bude přizpůsoben 
aktuální situaci koronavirové pandemie. Zaháje-
ní je plánováno na 14 hodin. Bližší informace 
budou koncem června uveřejněny na webo-
vých stránkách obce, Facebooku, na plakátech 
a také v místním rozhlase. Těšíme se na vaši 
účast a doufáme, že letos si pouť opravdu uži-
jeme.  Za PR výbor Martina Mertová

Cyrilomětodějská pouť bude!

V 19. století začaly v Rakousku, kam patřily 
v této době i české země, sílit myšlenky za-
kládat v obcích zájmové spolky, které by do-
kázaly účinně bojovat s požáry. Vznik prvních 
hasičských spolků na území dnešních Čech je 
datován do druhé poloviny 19. století. 

25. května 1886 byl u nás na popud teh-

dejšího starosty obce Františka Kuhejdy dva-
advaceti místními občany pod vedením Jana 
Bílka (nar. 1840) založen Dobrovolný hasičský 
sbor. První cvičení se konalo již 30. května 
1886. Obecní výbor ještě v tomto roce zakou-
pil novou vozovou stříkačku, která byla vyro-
bena v Opavě firmou Smekal za 500 zlatých. 
Tato stříkačka je dodnes funkční a je využívá-
na při různých oslavách a výstavách. Zároveň 
bylo započato s výstavbou dřevěné zbrojnice. 
Sbor byl také činný nejen při likvidaci živelních 
pohrom, ale i při nejrůznějších důležitých slav-
nostech a 12. ledna 1897 byl uspořádán první 
hasičský ples. 

Letošní 135. výročí jsme si připomněli v ne-
děli 23. května, kdy v místním kostele Všech 
svatých sloužil o. Václav Gandera mši za živé 
a zemřelé hasiče. Při této příležitosti požeh-
nal novou sochu svatého Floriána, která bude 

umístěna do výklenku ve fasádě hasičské 
zbrojnice. Připravujeme se na 55. ročník naší 
pohárové soutěže, který by se měl uskutečnit 
v sobotu 3. července od 13 hodin na fotbalo-
vém hřišti. 

Sbor má aktuálně 89 členů. Ale nejsme ak-
tivní jen při krizových situacích a na soutěžích. 
Za běžné situace pořádáme v lednu hasičský 
ples, v dubnu závod TFA, v červenci tradič-
ní pohárovou soutěž, v srpnu recesní Sou-
těž netradičních družstev. V roce 2007 jsme 
založili webové stránky sdh-metylovice.info, 
na kterých pravidelně informujeme o událos-
tech ve sboru. Při 125. výročí založení sboru 
(2011) byl díky sponzorskému daru pořízen 
hasičský prapor. V letošním roce si rovněž 
připomínáme 45 let od uzavření družby mezi 
SDH Metylovice a Dobrovoľným hasičským 
zborom Turzovka.  Michal Bílek

135 let Sboru dobrovolných hasičů Metylovice

Mladí hasiči po pauze už zase trénují

Po dlouhé pauze se konečně rozjely pravidelné tréninky. 
Mladí hasiči je mají ve středu od 16 do 18 hodin (sraz u zbrojnice, poté obvykle přesun na hřiště).

Obyvatelé Metylovic budou i nadále moct 
využívat autobusovou dopravu za symbolic-
kou korunu. Zastupitelstvo schválilo opět fi-
nanční příspěvek na úhradu jízdného v zóně 
470, což je autobusová doprava mezi Metylo-
vicemi, Frýdkem-Místkem, Lhotkou a Frýdlan-
tem nad Ostravicí.

„Občané Metylovic a Lhotky mají stále mož-
nost jezdit za jednokorunový kupón za rok. Této 
možnosti hodně využívají děti, které dojíždějí 
do škol, i někteří pracující. A samozřejmě senioři,“ 
poukázal starosta Metylovic Lukáš Halata. Dopl-
nil, že obecní kasa na tuto dopravu doplácí 322 
tisíc za rok, nově se částka zvedne o devět tisíc.

Doprava pro lidi stále za korunu

Koncerty v areálu za školou se budou konat 
i toto léto. „Pro letošní sezónu jsme připravili 
parádní program. Až se nám z toho točí hlava, 
když tento program má projít všemi úskalími 
pro pořadatele kulturních akcí v dnešní době. 
Budeme a musíme dodržovat všechna nařízení 
a opatření, proto žádáme, aby diváci sledovali 
rozvolňování opatření vlády a aktuální epide-
miologickou situaci, aby nebyli překvapeni při 
vstupu na akci aktuálními podmínkami a aby 

u sebe měli nějaké potvrzení o bezinfekčnosti 
a podobně,“ obrací se na veřejnost pořadatel 
Lukáš Karlický.

Pokračoval, že program je základní plán, 
a ten se může měnit a doplňovat podle okol-
ností. „Vystoupení jsou domluvena, ale nikdo 
neví, jaké okolnosti mohou nastat. V záloze 
máme ještě další koncerty a také se rozjíž-
dějí přípravy na provoz letního kina,“ přislíbil 
pořadatel.

Bluegrass Theatre láká na atraktivní program
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poděkování

Díky on-line výuce uspořádala Lesní ko-
munitní škola Hnízdo První vzdělávací on-line 
konferenci dětí a jejím patronem se stal Jaro-
slav Dušek.

I když se setkáváme již naživo, on-line vý-
uka se stala součástí našeho školního života. 
„Kombinaci denní docházky a on-line výuky, 
takzvaného kombinovaného vzdělávání, po-
kládáme za ideální kombinaci vzdělávání dětí,” 
uvedla Dagmar Stodůlková. 

On-line výuku v naší škole jsme se snažili 
napasovat na naše hodnoty a principy, a to tak, 
aby nás bavila, abychom nabízeli dětem pest-
rou nabídku virtuálního setkávání. Učili jsme se 
společně s dětmi za chodu.

Z tohoto období vznikl parádní počin: Jak 
se učí mláďata – první Hnízdní on-line konfe-
rence, kterou svým patronátem zaštítil herec, 
improvizátor a filozof Jaroslav Dušek. Celý den 

probíhaly prezentace dětí, jedna za druhou. Té-
mata prezentací nás zavedla do živočišné říše, 
k filmovým i knižním hrdinům a nejrůznějším 
zájmům dětí. Účastnila se jí většina dětí. 

„Byli jsme dojatí z toho, jak konference pro-
bíhala. Děti prezentovaly s obrovským zájmem, 
ostatní poslouchaly, doptávaly se. Čas jsme 

dodrželi vždy na minutu. Byl to velký zážitek 
pro všechny,” uvedla pedagožka Lucie Czerná.

Na konci konference byla udělena cena 
– soška zlatého Ámose Honzovi Pavliskovi 
za to, že přišel s nápadem vést hodiny on-
-line stříhání videí, velmi se mu to dařilo a vy-
trval. Dodnes.

První vzdělávací konference pod patronátem Jaroslava Duška

Pstruží

Na přelomu dubna a května 2021 byla 
dokončena rekonstrukce sociálního zařízení 
a šatny v přízemí obecního úřadu a hasičské 
zbrojnice na Pstruží. 

Přestavba se povedla, šatna a přilehlé 
sociální zázemí je cítit novotou a určitě bude 
dlouhá léta dobře sloužit, jak obecním pra-
covníkům, tak i nám dobrovolným hasičům 

po ukončeném zásahu, či při budoucích spor-
tovních akcích, které se snad již brzy rozběh-
nou.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
panu starostovi Milanu Vaňkovi a celému za-
stupitelstvu za vybudování nových prostorů 
a do dalších let popřát stále dobrou spolupráci 
mezi obcí a hasiči.  Hasiči Pstruží

Lidé z naší obce i turisté a návštěvníci se 
mohou těšit na novou atrakci. Ta nám umožní 
pohled na svět z ptačí perspektivy. „Rozhod-
li jsme se, že vybudujeme vyhlídkovou věž 
na naší hasičské zbrojnici,“ prozradil starosta 
Pstruží Milan Vaněk.

Představuje proto architektonickou studii, 
která počítá i s rekonstrukcí samotné věže. 
„Věž je k budově těsně přičleněna a v horní 
částí a v horní části z hmoty budovy vystupuje 
a vytváří solitér. V horní části je vyhlídkové mís-
to. Nosná konstrukce je za dřeva. Současná 
vyhlídka na věží je ale obtížně přístupná a není 
pro veřejnost otevřena,“ připomenul starosta.

Jak dále řekl, koncept návrhu vyhlídkové 
věže vychází z legendy o Ondrášovi, který 
podle pověsti žil v 17. století. V kraji se svou 
družinou dohlížel na spravedlnost. Úlovky své-
ho zbojničení ukrýval v tajných chodbách ve-
doucích na Lysou horu. Jedna chodba podle 
pověstí ústí také na Skalce – jednom z vrcholů 
masívu Ondřejník. A právě na úpatí tohoto ma-
sívu leží také obec Pstruží.

„Vyhlídka má tvar krychle. V každé stěně je 
umístěn kruhový otvor – Ondrášovo oko, který 
definuje výhled. Tvar vyhlídky je jednoduchý, 
aby zbytečně nevnášel do stavby zbrojnice další 
komplikované tvary. Svou jednoduchostí vyhlíd-
ka vynikne,“ přiblížil podobu věže Milan Vaněk.

Pokračoval, že nosnou konstrukci vyhlídky 
tvoří rám z ocelových/hliníkových profilů. Fasá-
da je tvořena z tabulí perforovaného plechu, kte-
ré jsou uchyceny na rám. Kruhové otvory jsou 
tvořeny také ocelovými profily a tvoří rám pro 
osazení zábradlí ze skla. Vnitřní točivé schodiště 
je rovněž ocelové. Kruhový otvor je osvětlen.

Měsíc květen přinesl do naší mateřinky 
mnoho radostných událostí. Tou zásadní bylo 
setkání všech dětí ze školy po delší pauze, 
po kterou byly celostátně všechny mateřské 
školy uzavřeny. Setkání to bylo radostné. Děti 
přišly plné elánu tvořit, zpívat, povídat si, po-
znávat okolí. Nástěnky se rázem zaplnily výtvo-
ry na daná témata. Prvním tématem byla osla-
va svátku všech maminek, poté nám nástěnky 
„rozkvetly“ s tématem o květinách na louce. 
Menší děti se věnovaly tématům o zvířátkách 
na dvorku a v lese. 

A protože ještě pořád nemůžeme navštívit 
divadla, tak jsme si zahráli divadlo sami. Po-
hádka Boudo, budko děti bavila tak, že jsme 
museli představení několikrát opakovat. Děti 
ze třídy Květinka se mohly realizovat v rukoděl-
ných činnostech v novém centru aktivit Dílna, 
a tak se zatloukaly hřebíky, až se z kladívek 
kouřilo, ale také sázely květiny. Radostná ná-
lada byla také znát na výtvoru Pavučina citů, 
které symbolizovalo učení schopnosti vyjádřit 
své pocity a nálady vůči ostatním.

Letošní zápis žáků do 1. třídy zdál se mi po-
někud netradiční. Pandemie zasáhla i do těch-
to sfér. Byli jsme zvyklí vnímat tuto událost 
jako významný slavnostní den pro celou rodi-
nu. To vše bylo nahrazeno vhozením obálky 
do schránky školy, popř. e-mailem. Do naší 
školy bylo přijato 22 prvňáčků.

Nastává otázka – jak vynahradit předškolá-
kům chybějící zápis? Po rozvolnění jsme pro 
budoucí nové žáky naší školy připravili čtyři 
vyučovací hodiny – češtinu, výtvarnou výcho-
vu, matematiku, angličtinu, hudební výchovu, 

prvouku a pracovní činnosti. To aby „přičich-
li“ ke školnímu režimu a povinnostem. Každé 
vyučovací odpoledne vedl jiný pedagog školy. 
Co bylo ovšem stejné každý týden – dětem 
se věnovala vždy i budoucí učitelka 1. třídy. 
Předškoláci měli možnost se seznámit se svou 
učitelkou a také opačně – učitelka využila příle-
žitosti poznat své budoucí žáčky.

Podle ohlasu zúčastněných se akce povedla 
ku prospěchu všech. Snad se nám alespoň troš-
ku povedlo nahradit onen významný den zápisu 
do 1. třídy.  Adam Zielina, ředitel školy

Budoucí prvňáčci si užili miniškoličku

Děti si ve škole na Pstruží jednoho dne 
řekly: „Už dlouho jsme nic nevařily.“ A měly 
pravdu. Ve škole si sem tam i něco „uvaří-
me“. Například pomazánku, saláty, ovocné 
saláty… A v květnu přišla řada na další vaře-
ní. Vyráběli jsme jednohubky. Žáci si krájeli 

rohlíky, klobásky, zeleninu, pak si všechny 
plátky pečiva namazali ochuceným žervé 
a dozdobili podle vlastní chuti. Myslím si, 
že nejméně jednu michelinskou hvězdu by-
chom určitě obhájili. 

 Druháci ze Pstruží

Paní učitelko, už jsme dlouho nevařili

Od podzimu tohoto roku povede ze Skalky 
na Ondřejník rodinná zábavná info-stezka NA-
BOSSO, jejíž realizátorem je spolek VlesEDU 
provozující Lesní komunitní školu Hnízdo, za fi-
nančního přispění MAS Frýdlantsko-Beskydy.

„Jedná se o komunitní projekt, kterým by-
chom rádi podpořili spolupráci 13 obcí mikro-
regionu Frýdlantsko-Beskydy. Pro první fázi 
hledáme 13 rodin, z každé obce jednu. Každá 
rodina dostane patronát jedné z informačních 

cedulí. Stezka bude opravdu nápaditá a ko-
munitní, plná informací a kreativních úkolů,“ 
vysvětlila ředitelka spolku Dagmar Stodůlková.

Upřesnila, co nyní organizátory i rodiny 
čeká: „Bude to výroba cedulí, vymýšlení úkolů 
a pracovních listů, upevnění cedulí, slavnost-
ní otevření stezky a péče o cedule. Přihlásit 
se můžete do půlky června. Moc se těšíme 
na spolupráci!“ Více informací najdou zájemci 
na stránkách www.vlesedu.cz.

Hledáme rodiny – patrony naučné stezky!

Obyvatelé obce Pstruží by neměli opome-
nout, že se blíží splatnost poplatků. Za odpady 
činí poplatek za občana s trvalým bydlištěm 
v obci 450 korun. Platí pro každého člena do-
mácnosti. Za objekt, v němž není žádná osoba 
s trvalým bydlištěm (chaty, chalupy, zahradní 
domky, novostavby po kolaudaci apod.), činí 
poplatek 550 korun.

Poplatek za psa činí za prvního psa 200 ko-

run na rok a za každého dalšího psa 400 korun. 
Vlastník psa starší 65 let zaplatí za jednoho psa 
pouze 100 korun a za každého dalšího psa 200 
korun.

Platby za oba poplatky je nutné uskuteč-
nit nejpozději do 30. června 2020 na č. ú. 
1682011309/0800, variabilní symbol číslo 
domu, nebo v hotovosti na OÚ Pstruží v úřední 
dny v pondělí a ve středu.

Splatnost poplatků se blíží

Obec postaví vyhlídkovou věž na zbrojnici

Květen v mateřské škole Pstruží

Poděkování starostovi a Obci Pstruží
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LETNÍ OPEN 
AIR DIVADLO 
NA ČELADNÉ

29.června
od 19:OO

Golf Resort Čeladná

KDY?

KDE?

Vstupenky lze zakoupit na recepci 
denně od 7:00 do 19:00 

KONTAKT:
e-mail: golf@prosper-golf.cz

tel. 558 440 410

Golf Resort Čeladná,
Čeladná 741, 739 12 

Shirley 
Valentine
WILLIAM RUSSELL
V HLAVNÍ ROLI

Simona Stašová

Vzhledem k okolnostem nezbývá než opět 
zašátrat v archivu a vybrat pět vycházek 
z roku 2015. Je třeba doufat, že nás snad 
ještě čekají další skvělé výlety.

Beruška pod balkóny
Ve čtvrtek 20. května ale přece jen pro-

běhla jedna akce, a to návštěva MŠ Čeladen-
ská Beruška. Naše „družba“ trvá již šest let, 
vždy na jaře a pak před Vánoci děti přicházejí 
do klubu s originálním programem a vždy 
přinesou taktéž originální dárečky. Ani ko-
ronavirová omezení nenarušila zaběhnutou 
„rutinu“, když se nemohlo do klubu, děti při-
šly pod balkóny DPS a tam to „rozbalily“ (viz 
foto), stejně jako před Vánoci. Takže velké 
díky, Beruško.

Pár slov závěrem
Vzhledem k postupnému rozvolňování 

zkusíme v červnu „nanečisto“ spáchat něja-
ké nenáročné vycházky do okolí s poseze-
ním na zahrádkách. Takže vždy ve čtvrtek 
ve 14.00 se sejdeme před DPS a domluvíme 

Spánek snad již končí – ještě že je na co vzpomínat VII.

2015 – Jarní siesta v Beskydském rehabilitačním centru.

2015 – Na kuželkách v Dejmonu.

2015 – V Památníku Josefa Kaluse. 2015 – Ve Frýdeckém zámku.

2015 – Zastavení U Pařezu.

2021 – Beruška pod balkóny domu s pečovatelskou službou.

Pohledy na průběh 
distanční výuky se u žáků 
různí. Některým podle 

zjištění vyhovovala a některým právě naopak. 
Žáky 2. stupně jsme po návratu k prezenční 
výuce trochu vyzpovídali. Každý ročník se v ná-
zorech trochu liší. Obecně se ale žáci obávali 
testů, neúspěchu a všichni se těšili na své spo-
lužáky. Těžké pro ně bylo plnění zadaných úko-
lů a stále dávat pozor.

A na co jsme se ptali?
1. Přinesla ti distanční výuka něco nového? 

Jaký máš z této výuky pocit?
2. V čem ti distanční výuka vyhovovala?
3. Co bylo naopak těžké?
4. Podařilo se ti nastavit a dodržovat „školní 

režim“?
5. Na co ses do školy těšil/a nejvíce?
6. Čeho ses obával/a?
7. Jakou bys dal/a učitelům za distanční 

výuku známku?

Daniel (8. třída)
Při distanční výuce jsem se naučil větší 

samostatnosti. Nemám z ní ale příliš dobrý 
pocit, raději bych se učil ve škole. Vyhovovala 
mi v tom, že jsem měl větší klid na soustře-
dění. Kromě toho, že jsme byli doma, bylo 
vše stejné. Školní režim se mi podařilo dodr-
žet. Do školy jsem se těšil na normální výuku 
a spolužáky. Obával jsem se písemek během 
prvního týdne. Učitelům bych dal 1 za jejich 
mimořádný výkon během distanční výuky.

Jakub (8. třída)

Distanční výuka se mi docela líbila, byla 
pohodlná. Těžké bylo udržet soustředění, ale 
řekl bych, že se mi podařilo dodržet školní 
režim. Nejvíce jsem se do školy těšil na přá-
tele a obával se písemek. Učitelům bych dal 
známku 3.

Amelie (8. třída)
Distanční výuka mi nevadila, ale raději 

mám výuku normální. Během distanční výuky 
jsem si mohla naplánovat, co kdy chci dělat. 
Obtížné bylo, když jsem nějaké učivo nepo-

chopila. Školní režim jsem dodržovala, ale 
někdy jsem nestíhala. Nejvíce jsem se těšila 
na třídu a obávala se, že nebudu chápat, co 
se v hodině dělá. Známku učitelům nedávám. 
Záleží totiž na tom, o jaký předmět by se jed-
nalo.

Viktor (8. třída)

Distanční výuka mi nic nového nepřinesla. 
Docela jsem ji neměl rád. V ničem mi nevyho-
vovala. Školním režim jsem dodržel. Nejvíce 
jsem se těšil na spolužáky, ale prvního týd-
ne ve škole jsem se obával. Učitelům dávám 
za výuku 2.

Eva (6.B)
Během distanční výuky jsem se konečně 

naučila, odkdy dokdy trvá jaká hodina. Tato 
výuka mi nevyhovovala. Nikoho jsem nevidě-
la, byla jsem mnohem více závislá na počítači 
a mobilu. Naučila jsem se ale být více samo-
statná. Nejtěžší bylo nevidět spolužáky a učite-
le, nemít si o přestávce s kým popovídat, nebo 
jít ven. Školní režim jsem se snažila dodržovat, 
ale nepodařilo se mi to. Vstávala jsem o hodi-
nu později. Těšila jsem se, až všechny pořád-
ně pozdravím a lehnu si na náš třídní koberec. 
Jako ostatní jsem se bála testů, ale mnohem 
více toho, že nikoho nepoznám a nevzpomenu 
si na jména. Učitelům známku neumím dát, ale 
nejvíce mě bavil PŘ, Z, D, M a AJ.

Gábina (6.B)

Distanční výuka mi přinesla větší zkuše-
nost s počítačem. Pocit z ní mám ale špatný, 
protože jsem celý den musela být na elektro-
nice. Při on-line hodinách jsem se bála, že se 

mi vypne počítač. Výuka mi vyhovovala v tom, 
že jsem nemusela pořád dávat pozor. Těžká 
pro mě byla angličtina. Školní režim jsem do-
držela. Do školy jsem se těšila na kamarády, 
na přírodopis a matematiku. Obávala jsem se 
testů. Některým učitelům bych dala 1 a někte-
rým 2.

Erik (6.B)
Během této výuky jsem si uvědomil, jak si 

vážím školy. Pocit mám ale smíšený. Výuka 
mi vyhovovala v tom, že jsme měli méně ho-
din. Učivo bylo přes notebook těžké pochopit. 
Školní režim jsem vcelku dodržel. Do školy 
jsem se těšil na normální výuku, ale bál jsem 
se, že jsem přes on-line výuku špatně pocho-
pil učivo. Učitelům za výdrž a vše, co pro nás 
dělali, dávám 1*.

Barbora (7. třída)
K předmětům, které jsem neměla ráda, 

jsem si vybudovala nový vztah. Pocit z dis-
tanční výuky mám špatný, protože při on-line 
výuce chybělo něco, co je jen ve škole. Doma 
jsem ale měla více času na procvičování. Těž-
ké bylo dělat si zápisky, některé byly velmi 
dlouhé. Školní režim se mi vcelku podařilo 
dodržet, ale on-line hodina školní výuku nena-
hradí. Jednoznačně jsem se těšila na učitele. 
Bála jsem se, že po návratu do školy zapome-
nu na vše, co jsem se naučila. Pro učitele ani 
1* není dostačující, protože s některými žáky 
měli neskutečnou trpělivost a za zvládnutí on-
-line výuky mají můj velký obdiv.

Elena (7. třída)
Pocity z distanční výuky mám smíšené. Měla 

své výhody i nevýhody. Díky lockdownu jsem 
si našla cestu k angličtině, která mě teď baví 
(např. filmy a seriály jsou lepší s originálním da-
bingem). Obecně bylo super, že jsem nemusela 
brzy vstávat. Také jsem si učení mohla rozvrh-
nout podle sebe. Tím, že nebylo tolik zkoušení 
a testů, tak nebylo ani tolik stresu. A díky covi-
du máme konečně psa! Během distanční výu-
ky bylo těžké udržet pozornost a nenechat se 
rozptýlit děním kolem sebe. Školní režim jsem 
ze začátku neuměla udržet, ale později jsem si 
vždy napsala, co chci dělat, a to se mi podařilo 
dodržet. Do školy jsem se těšila na spolužáky. 
Za ty dva roky jsme si vytvořili krásný kolektiv. 
Ve škole se nyní bojím hlavně jazykových před-
mětů a také toho, že zjistím, že nic neumím. Uči-
telům bych dala známku 2. Rozhodně to pro ně 
muselo být těžší než pro nás. Některým učite-
lům bych dala 1*. U některých mě jejich hodiny 
přestaly úplně bavit.  JK

Pozdě, ale přece

se na cíli vycházky z několika variant. Toto 
samozřejmě platí za předpokladu, že stávají-
cí situace se nezhorší.

Přeji vám všem už konečně nějaký jasněj-

ší náznak léta a buďte zdrávi. 
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 

2010 najdete na www.senioriceladna.cz. 
 Petr Bernady
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jubilea
K životnímu jubileu přejeme všechno 
nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky 

paní Ludmile Štrychové, Libuši Gřundělové, 
Jozefu Bilkovi, Ivanu Měrkovi, 

Petru Hamerníkovi, Vladimíru Holečkovi, 
Renému Stepaňukovi, všem z Janovic, 
a panu Ladislavu Zajícovi z Bystrého.  

V sobotu 1. května se nám společnými silami 
podařilo vysadit podél cesty za hasičskou zbroj-
nicí další alej ovocných stromů za finančního při-
spění Nadace ČEZ. Jednotlivé stromy jsou vě-
novány dětem, pro které je vysadili jejich rodiče.

Tuto výsadbu jsme chtěli realizovat již 
na jaře loňského roku, kdy se přihlásila většina 
zúčastněných. Kvůli protiepidemickým opatře-
ním jsme ji ale byli nuceni přesunout na podzim 
roku 2020. Z téhož důvodu se však nepodařilo 
stromy vysadit ani v říjnu, a proto byla akce po-
druhé přesunuta na jaro letošního roku.

Vzhledem ke stále platným protiepidemic-
kým opatřením jsme bohužel nemohli akci re-
alizovat s doprovodným programem, jak jsme 
původně plánovali. Avšak z důvodu termínu 
vyčerpání nadačního příspěvku a také blížícího 
se konce období pro možnou výsadbu stromů 
jsme již nemohli sázení dále posouvat. Proto 
se účastníci do sázení zapojili po rodinách, aby 
neporušili žádné epidemické nařízení. K vysa-
zenému stromu rodiče postavili také opěrnou 
konstrukci a umístili jmenovku svého dítěte.

Zájem o výsadbu byl velký a přihlásilo se 
do ní takřka třicet rodin, což nás nesmírně těší. 
Bohužel ne všichni se mohli v sobotu dostavit, 
proto jsme zbylé stromy za ně vysadili a ná-
sledně se mohou zastavit na Obecním úřadě 
v Janovicích vyzvednout jmenovku svého dítě-

Pozvánka 130. výročí posvěcení kostela v Janovicích
Farnost Janovice vás srdečně zve na 130. výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Janovicích 

dne 20. června v 10.30 hodin. 
Mši svatou bude sloužit apoštolský administrátor Martin David. 
Při mši svaté udělí také svátost biřmování deseti biřmovancům. 

Miroslaw Jesel, administrátor farnosti Janovice

te a dodatečně ji ke stromu umístit.
Nově tedy můžete při procházce, či jízdě ces-

tou spojující Janovice a místní část Bystré pozo-
rovat další krásnou ovocnou alej, ve které roste 
dvacet švestek, deset jabloní a jeden ořech.

Na pořízení stromů a opěrných konstrukcí 
nám 30.000 korunami přispěla Nadace ČEZ. 
Během výsadby nás také navštívili zástupci 
společnosti ČEZ. Regionální reprezentant ČEZ 
Distribuce pan Milan Šťastný a tiskový mluv-

čí společnosti ČEZ pan Vladislav Sobol, kteří 
o naší výsadbě napsali také na webu skupiny 
ČEZ. Za finanční příspěvek a milou návštěvu 
jím tímto ještě jednou děkujeme.

Děkujeme také za spolupráci a skvělé od-
borné a technické zajištění výsadby panu Vik-
torovi Horálkovi a jeho rodině a zaměstnancům 
obce, za přípravu opěrných kůlů a navezení 
materiálů.

 Svatopluk Běrský a Lukáš Plánička

Slyšeli jste to? Že ne? To se slétli všichni 
čarodějové a všechny čarodějnice u nás v ja-
novické školce. Svištění košťat šlo v pátek 30. 
dubna slyšet široko daleko. Zrána to sice moc 
nadějně nevypadalo, černé mraky se honily 
okolo a sem tam z nich i zakapalo. Ale vrchní 
čarodějnice kouzlily, zaříkávaly a tančily ko-
lem ohně, až černé mraky odehnaly a slunce 
s modrým nebem přivolaly.

A tak se mohl uskutečnit čarodějný slet 
a zároveň začít závěrečné zkoušky malých 
čarodějných učňů. Při vstupu se museli proká-
zat čarodějným jménem a písničkou o ježiba-
bách. Pak už jim nic nebránilo, pustit se naplno 
do připravených úkolů. Nabyté dovednosti ze 
školy využili při vaření lektvarů – síly, rychlosti 
či neviditelnosti, zkoumání dračího oběda – ne-
jednomu se z toho zvedal žaludek, aby věděli 
čím pak domácího mazlíčka krmit – a skládání 
hrůzostrašných čarodějnic se spoustou bra-
davic. Svou rychlost prokázali v letu na koš-
těti, mrštnost a obratnost v prolézání pavučiny 
a dobrou mušku v hodu do ježibaby. Nejsloži-
tější zkouška je čekala samozřejmě na konci 
sletu, a to stezka odvahy v domečku na kuří 
nožce. Při svitu svíček se odvážně pustili až 
na konec k záhadné krabici. Po stěnách se ho-
nili pavouci a brouci s ještěrkami, nad hlavami 
jim kroužili netopýři a ze všech stran se ozývaly 
děsivé zvuky. Ti nejodvážnější odhalili, že se 
v ní ukrýval pavouk, který vytvořil tu obrov-
skou pavučinu mezi stromy. Všichni ve všech 

Očkování psů v obci 
V sobotu 5. června proběhne na autobu-

sových zastávkách v obci Janovice očková-
ní psů v těchto časech:

Od 9.00 Janovice, škola. 
Od 10.00 Janovice, Řezáč

Od 10.30 Janovice, konečná
Od 11.00 Janovice, Legerský

Od 11.30 Bystré, U Horyla
Od 12.00 Bystré, U Toflů

Kromě očkování proti vzteklině je možné 
nechat psa naočkovat i proti dalším psím 
nemocem. Rovněž bude možné očipování 
psa a zakoupení léku na odčervení.

Očkování zajišťuje 
MVDr. Petra Domesová.

Stromy dětem 2021 – další nová alej

Čarodějnice a čarodějové v MŠ Janovice

Ve středu 27. dubna uspořádalo pražské 
Vzdělávací centrum TEREZA seminář pro 
zástupce obcí, místních akčních skupin a škol 
s názvem „Nastartujte komunikaci a spoluprá-
ci mezi školou a obcí“, do kterého jsme byli 
vybráni jako příklad dobré praxe.

Vzdělávací centrum TEREZA se zamě-
řuje především na vzdělávání žáků, učitelů 
a dalších pracovníků v oblasti enviromentální 
výchovy, přírodních věd, učení venku a řadě 
dalších oblastí, jako je například spolupráce, 
či komunikace. V celé republice je do jejich 
programů zapojeno více než 800 škol.

Jedním z jejich výukových seminářů je 
právě program „Nastartujte komunikaci 
a spolupráci mezi školou a obcí“, který má 
za cíl zlepšit spolupráci mezi zřizovatelem 
(obcí) a školou. Kromě teoretických poznat-
ků a přednášky o metodách komunikace 

od zkušeného a známého lektora Jana Ne-
kováře, byla součástí také ukázka dobré 
praxe, pro kterou byla vybrána právě naše 
škola a obec.

Vzhledem ke stále trvajícím protiepidemic-
kým opatřením proběhl tento seminář v online 
prostředí prostřednictvím videokonference. 
Za janovickou školu se semináře účastnil ře-
ditel Ivo Tošenovjan a za obec radní Lukáš 
Plánička. V rámci čtyřhodinového semináře 
jsme dostali takřka třičtvrtěhodinový prostor, 
kde jsme prezentovali úspěchy školy, formu 
spolupráce školy s obcí, spolky a občany a od-
povídali na otázky účastníků.

Velmi si vážíme toho, že jsme byli pro tento 
seminář vybráni, mohli se jej takto zúčastnit 
a podělit se o své dosavadní zkušenosti a po-
znatky v rámci spolupráce obce a školy.

 Za obec a školu Lukáš Plánička

Naše škola a obec jako příklad dobré praxe 
na celorepublikovém semináři

V sobotu 8. května, kdy slavíme Den vítěz-
ství, jsme tradičně uctili památku obětí válek 
a položili kytice u pomníku padlých před býva-
lou školou na Bystrém.

V letošním roce si připomínáme 76. výročí 
konce druhé světové války a 103. výročí kon-
ce první světové války. Kronikář obce pan Fi-
lip Petroš si k této příležitosti připravil článek 
o obětech války v naší obci, který si můžete 
přečíst na webových stránkách obce.

Tradiční pietní akt jsme ani v tomto roce 
nemohli uskutečnit za přítomnosti široké ve-
řejnosti, vzhledem ke stále platným protiepi-
demickým opatřením. U pomníku jsme se tedy 
sešli v omezeném počtu. Především tedy zá-
stupci obce a spolků. Památku obětí války jsme 
uctili položením kytic a minutou ticha. 

 Vedení obce

Uctění památky padlých

zkouškách obstáli na výbornou a zasloužili si 
tak odměnu s čarodějným vysvědčením, kterou 
si sami vyčarovali s pomocí vrchních čaroděj-
nic kouzelnou formulí – Abraka babraka, čáry 
máry, láry fáry, posíláme vám dary. Jako pře-

kvapení je k tomu čekala i bohatá hostina uvnitř 
jejich tříd. Na závěr sletu došlo také k tradič-
nímu upálení zlé čarodějnice, která se během 
jeho konání pokusila vše překazit. 

 Za všechny Vrchní čarodějnice Kikulína

Hasičský automobil CAS Liaz Karosa 101 
sloužící k zásahům JSDH Janovice byl vyba-
ven novým lanovým navijákem, který byl poří-
zen za finančního přispění z hasičského fondu 
Nadace AGROFERT.

Elektrický lanový naviják Come-Up typ Rhi-
no, s tažnou silou více jak 5 tun a lanem silným 
10 mm o délce 30 metrů, dodala a namon-

tovala firma Seal – navijáky s. r. o., která se 
specializuje na montáž navijáků na hasičské 
vozy a jinou těžkou techniku. Naviják byl na-
montován na speciální rám upevněný ke karo-
sérii automobilu a je vybaven ochrannými prvky 
pro nouzové vypnutí. Naviják je možno ovládat 
ovladačem na dálku prostřednictvím rádiového 
přijímače z bezpečné vzdálenosti.

Naviják může janovickým hasičům posloužit 
při zásazích spojených s vyprošťováním vozidel, 
rizikovém kácení nebezpečných stromů a dal-
ších technických zásazích. Rovněž může být 
využit při zásazích v těžko dostupném terénu.

Celkové náklady na pořízení navijáku, pří-
slušenství, montáž a zapsání do technické-
ho průkazu byly 87.567 Kč. Z této částky bylo 
50.000 Kč uhrazeno z hasičského fondu Nadace 
AGROFERT, za což jim velmi děkujeme. Zbylé 
náklady byly pokryty z finančních prostředků při-
dělených JSDH Janovice na rok 2021.

Doufáme, že bude naviják jednotce hasičů 
dobře sloužit, avšak nutnost jeho použití při os-
trých zásazích bude co nejmenší. 

 Lukáš Plánička

JSDH Janovice má nové vybavení

V rámci zkvalitňování života v naší obci 
dbáme na údržbu a opravy obecního majet-
ku, budování sportovišť a odpočinkových zón, 
které slouží občanům všech věkových skupin. 
Snažíme se, aby obec vypadala hezky a lidé 
měli možnost sportovat, odpočívat a bavit se. 
Bohužel v poslední době se někteří jedinci za-
čali bavit čím dál více ničením těchto věcí.

Začalo to vykopnutými dveřmi nářaďovny 
u multifunkčního hřiště, dále byla opětovně roz-
bita cedulka u běžecké dráhy a z dřevěného 
chodníčku na hřišti byly vytrhány špalky. Po-
sledním „přírůstkem“ do seznamu těchto škod 

je zničená nástěnka a pomalovaná lavička 
v autobusové zastávce u školy.

Následná oprava těchto věcí stojí nejen čas 
a peníze, ale hlavně ubírá všem zainteresovaným 
chuť pouštět se do dalších podobných projektů.

Byli bychom rádi, kdyby si těchto pár jedinců, 
kteří toto provádějí, uvědomilo, že cílem nás všech 
je mít hezká a funkční veřejná prostranství. Mís-
to ničení obecního majetku by tak mohli svůj čas 
věnovat i pro ně jistě prospěšnějším činnostem.

Chceme vám tímto vzkázat, užívejte, bavte 
se, sportujte, odpočívejte, ale neničte!!!

 Vedení obce

Poškozování obecního majetku

Jak jste si již mnozí všimli, v areálu za zá-
kladní školou vzniklo další nové sportoviště. 
Tím je workoutové hřiště, které je určeno pro 
cvičení a posilování s vlastní vahou.

Tento typ sportoviště je v současné době 
velice populární a vyhledávaný řadou spor-
tovců všech věkových kategorií, neboť nabízí 
skvělou možnost, jak procvičit a posílit celé 
tělo. Jedná se o soustavu různých hrazd, bra-
del, opěrných lavic a podobně, díky nimž lze 
vykonat velkou řadu cviků. Doporučené prove-
dení cviků na jednotlivé partie je graficky zná-
zorněno přímo na tabuli s návštěvním řádem 
hřiště, tudíž se každý příchozí může jednoduše 
inspirovat k provedení různých cviků.

Na vybudování tohoto workoutového hřiště 
získala obec dotaci od Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky ve výši 412.000 Kč. Re-
alizace včetně dokončovacích prací proběhla 
v dubnu a květnu letošního roku. Nyní je tedy 
hřiště již v plném provozu.

Věříme, že si hřiště najde řadu uživatelů, 
kteří zde budou zdokonalovat svou fyzickou 
kondici a zdatnost a samozřejmě jej při hodi-
nách tělesné výchovy využijí i žáci základní 
školy. Kromě tohoto hřiště chceme v letošním 
roce rozšířit areál ještě o další dvě sportoviště, 
tak aby si každý našel to své. 

Prosíme klidně cvičte, ale neničte ☺.
 Vedení obce

Workoutové hřiště ve školním areálu

V rámci obnovy katastrálního operátu v obci 
mohou pracovníci Katastrálního úřadu pro 
Moravskoslezský kraj vyznačit vlastníkům do-
tčených pozemků danou parcelu pomocí plas-
tových mezníků. Tyto mezníky pro usnadnění 
pořídila Obec Janovice a občané je následně 
při využití na vyznačení parcely dle skutečného 

užitého počtu uhradí obci.
Cena za jeden plastový mezník je 100 Kč/kus.
Platbu mohou občané uskutečnit nejlépe 

převodem na účet obce č. 1682005339/0800 
u České spořitelny. Jako variabilní symbol 
uveďte 3639 a do poznámky napište jméno, 
příjmení a adresu bydliště.

Obnova katastrálního operátu 
– platba za plastové mezníky

Obec Janovice
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Přehled bohoslužeb 
v červnu

Přehled bohoslužeb v červnu 

3. červen, 

Slavnost Těla a Krve Páně: 

Ostravice 17.00

6. červen, 

10. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

9. červen, 

9. 00 mše svatá a děkanská konference

11. červen, 

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova: 

Ostravice 17.00

13. červen, 

11. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry 11.30 

20. červen, 

12. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry 11.30 

24. červen, 

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele: 

Ostravice 17.00

27. červen, 13. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry 11.30 

29. červen, 

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů: 

Ostravice 17.00

30. červen, 

Sv. prvomučedníci římští:

Ostravice 17.00, 

správce farnosti Ostravice a Bílá, 

doc. DDr. Andrej Slodička, PhD., 

poděkuje Pánu Bohu za 25 let kněžství.

krátce z obce

Nabídka kvalitních 
dřevěných pelet 

Pro obyvatele naší obce nabízíme zpro-

středkování dodávky kvalitních českých 

dřevěných pelet třídy A1 za zvýhodněné 

ceny. Nabídka je časově omezena, v pří-

padě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte 

na tel.: 724 179 143, 558 690 020.

Optimalizace 
provozu vodovodu

V červnu bude dokončena optimalizace 

provozu vodovodu Bílá Centrum a Bílá Ko-

nečná. Je prováděna optimalizace dávko-

vání dezinfekčního prostředku za pomoci 

online analyzátoru a výjimečně se může 

ve vodě vyskytnout zápach po chloru, nic-

méně koncentrace volného chloru nepře-

kročí stanovené limity. 

Datum založení této původně dřevoru-
becké osady, bychom marně hledali v his-
torických análech. Můžeme se jen dohado-
vat, že první osadníci, kteří přišli do těchto 
končin v období kolonizace, zhruba v první 
polovině 13. století, si tento kout Beskyd ne-
vybrali náhodou. 

Hluboké lesy, do kterých nevstoupila 
lidská noha, oplývaly množstvím zvěře, 
kterou tu dnes již nespatříš, okolní prales 
poskytl kvalitní stavební materiál na stavbu 
obydlí i hospodářských stavení, vyklučený 
les pak pastvu pro dobytek a kousek orné 
půdy pro obživu osadníků. O samotném ná-
zvu osady se vedou spory, jedná se prav-
děpodobně o složené slovo Kaval či Koval 
a čanka nebo čanky. Bohatost pramenů 
kvalitní vody umocňovalo správnost umís-
tění osady v této lokalitě. Životní podmínky 
zde nebyly a ani dnes nejsou jednoduché. 
Těžká práce v lese a zajištění obživy pro 
mnohačetné rodiny byly vyváženy relativně 
svobodným životem, daleko od vrchnosti 
i v jisté náboženské toleranci. Současně zde 
na pomezí s Uhry plnili tito osadníci strážní 
službu proti pronikání Uhrů na území Mora-
vy. K tomuto účelu zde byl postaven dnes již 
zaniklý strážní hrádek. Nedá se říci, že by se 
ve prospěch panstva v této službě osadníci 
zvlášť činili, neboť díky odvěkému přátelství 
se svými uherskými sousedy, se kterými byli 
v mnoha případech i příbuzensky spojeni, 
dovolili zemskou hranici svobodně překračo-
vat zpravidla za účelem pašování dobytka, 
což rozzlobilo tehdejšího majitele panství ar-
cibiskupa Karla Lotrinského natolik, že kázal 
„rozkotat“ r. 1681 jím samotným založenou 
osadu Karlovice v blízkém okolí Kavalčanek 

a její jméno již dále nepoužívat. Kavalčanky 
se svými obyvateli byly začleněny v rámci 
správního uspořádání pod správu Hukvald-
ského panství, nábožensky pak ke Starým 
Hamrům. Přínosem pro rozvoj duchovní, 
i co do základního vzdělávání, byla školská 
reforma Marie Terezie s povinnou školní do-
cházkou pro děti. Na Kavalčanky a okolní 
osady začal pravidelně docházet učitel až 
od r. 1831. Škola pro děti sedmi osadníků 
byla zřízena na Kavalčankách v chalupě 
pasekáře Tkáče a později v chalupě Adama 
Rakovského. Vyučujícím byl učitel z osady 
Samčanka Jan Mačalík, který zde dojížděl 
jednou za šest týdnů, vždy na jeden týden. 
Stálá škola v Bílé byla založena až r. 1875.

Osudy osady Kavalčanky se mohly zá-
sadně změnit v r. 1911, kdy vznikla samo-
statná farnost Bílá, do jejíž působnosti pat-
řily další revíry, a to Samčanka, Baraní, Bílá 
a Salajka. Podle sčítání obyvatel z r. 1910 
žilo v těchto revírech 787 obyvatel, což byl 
dostatečný počet k tomu, aby se tyto revíry 
odtrhly od osady Ostravice a daly vzniknout 
samostatnému správnímu celku se sídlem 
na Bílé. Obyvatelům zmíněných revírů by se 
zjednodušila komunikace s úřady, navíc se 
dalo předpokládat, že v čele by stál starosta, 
jenž zná životní podmínky místních obyva-
tel. 1. světová válka přerušila snahy o osa-
mostatnění této části Beskyd. Až v r. 1919 
se separátní snahy opět rozhořely, avšak 
za dodnes nevysvětlených okolností nebyly 
do r. 1923 naplněny a poté na dlouhou dobu 
odloženy. Kavalčanky žily svým životem 
osady a současně revíru. Rodili se tu a umí-
rali lidé, pevně spjati svou prací s okolní pří-
rodou. Není divu, že spolu s mateřským mlé-

kem nasávali okolní divokou krásu do svého 
podvědomí. Narodili se zde významní umělci 
– výtvarníci František Baroš a Zdeněk Roz-
kopal, oba v r. 1924. Nezapadli jako řada 
jejich předchůdců-lidových umělců v minu-
losti, ale měli dostatek průbojnosti, aby dále 
rozvíjeli svůj talent a prostřednictvím svých 
výtvarných prací seznamovali širokou veřej-
nost s krásami tohoto koutu naší země.

2. světová válka znamenala pro Kaval-
čanky permanentní smrtelné nebezpečí. 
Okolní lesy a blízká hranice se Slovenským 
štátem se staly školou vlastenectví a odvahy 
jejich obyvatel. V Bílé se usadily německé 
jednotky, specializující se na protipartyzán-
ský boj, v okolních horách začaly operovat 
partyzánské oddíly a mezi nimi stáli bez-
branní obyvatelé osad a samot. Konec války 
znamenal obrovskou úlevu na jedné stra-
ně, na druhé straně začíná velká poptávka 
po dřevní hmotě pro doly a stavby na Ost-
ravsku. Svému cíli došly i snahy o osamo-
statnění výše jmenovaných osad. 1. 7. 1951 
byla z rozhodnutí ministerstva vnitra zalo-
žena samosprávná obec Bílá, nastává další 
etapa života obyvatel Kavalčanek a okolních 
osad.

„Ora et labora – modli se a pracuj“ bylo 
heslo, kterým se řídily generace našich 
předků, nejinak tomu bylo mezi obyvateli 
samot a osad v okolí Bílé. Pomalu se do hor 
dostávaly vymoženosti civilizace, první žá-
rovka se na Kavalčankách rozsvítila na pře-
lomu 60. let minulého století. Petr Bezruč, 
který miloval Beskydy, zde zavítal v r. 1957 
a strávil zde v péči rodiny nadlesního Kypě-
ny asi posledních krásných 14 zářijových 
dnů odpočinku. Pár měsíců nato devadesá-

tiletý Bezruč umírá.
Život a s ním nezbytný pokrok přinesl 

do tohoto koutu Beskyd oživení. V r. 1965 
byla zahájena stavba sypané přehrady 
Šance, která zachycovala pitnou vodu 
z pramenů Zadních hor, spolu s ní pak do-
šlo ke zrušení železnice, která od r. 1908 
sloužila nejen obyvatelům, ale zejména 
k odvozu vytěženého dřeva a taktéž se po-
dílela na rozvoji turismu v oblasti. Obyvatelé 
okolních měst začali objevovat krásy přírody 
v Bílé a jejím okolí, nevyjímaje Kavalčanky. 
Oprávněně byla oblast Kavalčanek v r. 1973 
vyhlášena jako přírodní památka v gesci 
CHKO Beskydy. 

Půjdete-li údolím Velké Smradlavé, po-
případě říčky Čurábky, narazíte na původ-
ní lesní porosty s bohatou květenou, z níž 
nejvzácnější je Řeřišnice trojlistá (Carda-
mine trifolia). Budete-li se pozorně dívat, 
tak za příznivých podmínek můžete spatřit 
další zástupce zdejší flory. Ze stromů zde 
převládá smrk ztepilý (Picea abies), dále 
je zastoupen buk lesní (Fagus sylvatica), 
v menší míře i javor klen (Acer pseudopla-
tanus) a jedle bělokorá (Abies alba). V bylin-
ném patře, na místech s vyšší půdní vlhkostí, 
roste devětsil bílý (Petasites albus), mokrýš 
střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), 
čarovník alpský (Circaea alpina), řeřišnice 
hořká (Cardamine amara) aj. Na sušších 
stanovištích tvoří podrost četné druhy kap-
raďorostů jako papratka samičí (Athyrium fi-
lix-femina), kapraď rozložená (Dryopteris di-
latata), kapraď samec (Dryopteris filix-mas) 
a bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium 
dryopteris). Dále se zde vyskytuje bažan-
ka vytrvalá (Mercurialis perennis), kakost 

smrdutý (Geranium robertianum), kyčelnice 
žláznatá (Dentaria glandulosa), netýkavka 
nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ostřice 
lesní (Carex sylvatica), pitulník horský (Ga-
leobdolon montanum), pryšec mandloňovitý 
(Tithymalus amygdaloides), svízel vonný 
(Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia 
glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), 
violka lesní (Viola reichenbachiana) a žinda-
va evropská (Sanicula europaea).

Fauna je zde zastoupena řadou živoči-
chů. Kulturnější charakter lesních porostů 
poskytuje vhodné podmínky pouze pro běž-
né druhy živočichů, jako jsou mlok skvrnitý 
(Salamandra salamandra), krahujec obecný 
(Accipiter nisus), sluka lesní (Scolapax rus-
ticola), holub hřívnáč (Columba palumbus), 
kos horský (Turdus torquatus), králíček 
obecný (Regulus regulus), pěvuška modrá 
(Prunella modularis) a veverka obecná (Sci-
urus vulgaris). Lišková je díky své poloze 
na úbočí odlehlého pohraničního hřebene 
areálem výskytu velkých šelem, vzácně zde 
prochází rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd 
hnědý (Ursus arctos) i vlk (Canis lupus).

Pro každého, kdo navštíví tuto lokalitu, 
je to v dnešním uspěchaném světě učině-
ný balzám na nervovou soustavu. Doslova 
potěchou oka i ducha je to pro ty, kdo se 
umí dívat a poslouchat. Velebnost zdejší 
přírody je doposud nekonečná, nemuselo 
by tomu tak být do budoucnosti, pokud by 
v tomto kraji, v této části Zadních hor, nežili 
lidé pevně spjatí svými historickými kořeny 
s okolní přírodou. Važme si jich, jejich prá-
ce, jejich vztahu k přírodě, jejich věrnosti 
ke Kavalčankám. 

 Miroslav Gromnica

Kavalčanky – původně dřevorubecká osada

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. přestala 
oznamovat plánované odstávky dodávek 
elektřiny na plakátech a vývěskách a přešla 
na elektronický způsob oznamování. V břez-
nu letošního roku jsme o této skutečnosti in-
formovali v aktualitách na webových strán-
kách obce, na kterých je umístěn i banner 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. s ozná-
meními o plánovaných odstávkách dodávky 
elektrického proudu. Přesto se setkáváme 
se stížnostmi na neinformování o plánova-
ných odstávkách.
Pro individuální oznámení týkající se přímo 
vašeho odběrného místa je třeba provést:
1. Registraci na www.cezdistribuce.cz/sluz-
ba
2. Vyplnit - EAN kód (18místný číselný kód 
najdete na vyúčtování za elektřinu)
- Datum narození zákazníka/IČ
- E-mail pro potvrzení nastavení služby (re-
gistrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní 
číslo pro SMS. Informace o odstávkách tak 
mohou chodit nejen vám, ale i ostatním čle-
nům rodiny nebo např. nájemníkům)

A máte hotovo! O plánovaných odstávkách 
elektřiny budete informováni zdarma, min. 
15 dnů předem e-mailem a SMS.

I v letošním roce bude občanům proplacena 
vratka daně z nemovitosti. Nejpozději do 30. 
6. 2021 předložte na Obecní úřad Bílá ústřižek 
nebo potvrzení o zaplacení daně z nemovitosti. 

Složenku nebo jiný doklad o zaplacení můžete 
také naskenovat a poslat e-mailem na adresu 
ou@obecbila.cz. Darovací smlouvy vám budou 
doručeny do poštovních schránek.

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Aby vás nepřekvapily 
plánované výpadky elektřiny
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Již II. ročník akce „Ukliďme Kunčice“, 
pořádané v sobotu 29. května komisí pro 
životní prostředí a komisí pro cestovní ruch 
ve spolupráci s obcí, se opět vydařil. 

I přes nepřízeň počasí se nás „sběračů“ 
sešlo kolem třiceti. Přivítali jsme mezi sebe 
nové tváře, ale nezklamali ani loňští účast-
níci. Důkazem je opět plná korba pytlů s od-
padky. Děkujeme všem účastníkům za je-
jich zápal a dobrou náladu. Snad nás příští 
rok bude zase o něco víc, protože „KAŽDÝ 
PLNÝ PYTEL SE POČÍTÁ“!!!

 Kristýna Majerková

Ukliďme Kunčice II. ročník

19. června 2021 v 16:30
u Rotundy za kostelem Sv. Máří Magdalény 

v Kunčicích pod Ondřejníkem

FOLKLORNÍ
BESEDOVÁNÍ

sraz souborů zpod Ondřejníka

 

 

vystoupí
ONDŘEJNÍČEK (Kunč i ce p .O.)

VALÁŠEK (Kozlovice)
SEDMIKVÍTEK (Frenštát p .R .)

PSTRUŽOVSKÉ PANENKY (Pstruž í )
DOLŇÁNEK (Kunč i ce)

ZUZKA ONDŘEJOVÁ (Zubř í )
možná dalš í  hosté : )

 

Akci pořádá dětská cimbálová muzika Ondřejníček 
s podporou obce Kunčice pod Ondřejníkem a projektu V Beskydech to žije

Po vystoupení proběhne beseda u cimbálu.
Občerstvení zajištěno.

Přijďte si zaběhnout 
do areálu ZŠ a MŠ 
Karla Svolinského
(Kunčice pod Ondřejníkem 626)

3. KUNČICKÝ 
OSKAR MARATON

Štafetový maraton všech generací 

spojený s opékáním špekáčků 

(přineste si s sebou).

Neděle 27. 6. 2021 

od 15.00 hodin.

Srdečně zve spolek OSKAR.

 

 

 

 
 
 
 
OBEC KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM 
Kostel sv. Prokopa a Barbory 
 
OTEVŘENO: od 30. 5. do 31. 10. 2021 
Neděle 13.00–17.00 
www.doo.cz/otevrenechramy 

 

Kostelík bude o prázdninách také otevřen 

každou středu od 15.00 do 18.00  
v rámci projektu 
Mikroregionu FRENŠTÁTSKO  
SEDM OBCÍ – SEDM DNÍ V TÝDNU.  
http://www.kuncicepo.cz/rusky-kostelik 

 

 

 

 

 

R O D O K M E N Y 
Vladislava Schindlerová, Frenštát p. R. 

605 875 230, rodok@centrum.cz  

 
Hledáte rodinné kořeny? Nebo ideální dárek              

k Vánocům, výročí, sňatku? Darujte rodový strom! 

RODOVÉ STROMY 
 

 

Seznámení 
v Malenovicích

Chcete potkat životního partnera? Osobní 
setkání v příjemném prostředí v Restauraci 
“Pod Borovou”, kde vám milá moderátorka 
nabídne welcome drink a vy si krátce poho-
voříte postupně s 8–10 potenciálními partnery 
ve vámi zvolené věkové kategorii. Tato se-
znamka LUCKY DATE=ŠŤASTNÁ SCHŮZKA 
již úspěšně seznamuje v Ostravě, Brně a Uher-
ském Hradišti. Nyni NOVĚ v Malenovicích! 

V  neděli 20. června 2021 
v 15.00 hodin v salónku. 

Dobrou atmosféru doplní podkresová kytara 
profi hudebníka. 

Kontakt a rezervace: https: // luckydate.cz 
Tel.: 607 229 918

inzerce
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FRANTIŠEK VANÍČEK
7. 9. 1933 – 30. 4. 2021

S pocitem opravdové lítosti a velkého zármutku jsme přijali smutnou 
zprávu o úmrtí pana Františka Vaníčka – čestného občana Bašky. 
Skromného člověka, který od roku 1972 působil v obci jako učitel 
a kulturní pracovník, jenž celý svůj profesní život zasvětil Bašce.

ČEST JEHO PAMÁTCE

Před vstupem do Městské knihovny ve Frý-
dlantě nad Ostravicí na ulici Kadlčákova se 
objevil speciální sběrný box na vrácení knížek. 
Jak bude takový box fungovat? 

V době uzavření knihovny bude možné vra-
cet knihy a časopisy do této schránky. Celý 
proces vrácení je snadný a rychlý, knihy vho-
díte do označeného otvoru ve schránce – bez 
průkazky (komu kniha patří, poznáme podle 
našeho knihovního systému). Knihy se musejí 
do boxu vhazovat po jedné, hřbetem napřed. 
O vše ostatní se už postarají pracovníci knihov-
ny, výpůjčky z konta čtenáře budou odečteny 
do druhého pracovního dne. Vše je postave-
no na vzájemné důvěře čtenáře v knihovnu 
a naopak, pokud čtenář knihy vloží do boxu 
po uplynutí výpůjční lhůty, bude muset poplatky 
za pozdní vrácení uhradit při nejbližší návště-
vě knihovny. Vrácení výpůjčky si čtenáři mo-

hou ověřit nahlédnutím do svého čtenářského 
konta v rámci on-line katalogu knihovny (www.
knihovnafrydlant.cz).

Chceme tak vyjít vstříc všem, kteří to k nám 
nestihnou v naší otevírací době. Tímto způso-
bem však není možné vrátit CD nebo deskové 
hry – mohly by se při vhození poškodit nebo 
vysypat. Stejně tak knihy půjčené prostřed-
nictvím MVS (meziknihovní výpůjční službou) 
je nutné vrátit přímo v knihovně. Na vzhledu 
biblioschránky jsme spolupracovali s frýdecko-
-místeckou grafičkou a designérkou Magdou 
Toflovou – schránka má výrazné bílé pozadí, 
s potiskem barevných knih na regálech, a jis-
tě tak přitáhne pozornost kolemjdoucích. Bib-
liobox byl spolufinancován v rámci Programu 
rozvoje venkova za podpory MAS Frýdlantsko-
-Beskydy. 

 Pavla Ručková, Knihovna Frýdlant n. O.

Frýdlantská knihovna má svůj bibliobox

V rámci grantů udělovaných městem Frý-
dlant n. O. se letos objevil i projekt nazvaný Co 
nosím v hlavě. Jeho iniciátorem je Pobeskyd-
ský spolek přátel výtvarného umění, který má 
léta k městu velmi blízko. 

Na vlastní realizaci se podílí Kulturní centrum 
a v současné době velmi aktivně Gymnázium 
ve Frýdlantě nad Ostravicí díky vedení školy 
a učitelkám Dagmar Drábkové a Lucii Hoffma-
nové. Vlastní realizace má několik fází. Cílem 
je jednak vytvoření objektu symbolizujícího pro-
blematiku současného myšlenkového paradig-
ma, který často charakterizuje celou epochu. 
Druhou částí je snaha podívat se se studenty 
na různé stránky života a pokusit se je zmapo-
vat z jejich hlediska, jejich znalostí, zkušeností 
a hodnot. Současná společnost a svět jsou stá-

le složitější a dělí se na čím dál více vymezené 
názorové tábory. I mladí lidé jsou nuceni zau-
jmout stanovisko v rámci velmi silných a kom-
plexních témat, jakými jsou například: ekologie, 
technologie, migrace, feminismus, sucho, hlad 
atd. Postoj každého z nich tvoří jak sociální 
zařazení, tak virtuální bubliny podporované 
neviditelnými vlivy algoritmů ve vyhledávačích 
či na sociálních sítích. Na oko lze hrát takřka 
jakoukoliv roli. Ve virtuálním světě se můžeme 
stát aktivisty, komunisty, demokraty, bojovníky, 
zachránci, ekology. Ale během usilovné virtu-
ální sebeprezentace můžeme přehlížet sebe-
reflexi naší reality. Ta může být zcela běžným 
konzumerismem bez patrných pozitiv vůči spo-
lečnosti. Počítač či mobil, se kterým prožíváme 
valnou většinu naší interakce, na nás nemůže 

zakřičet, odmlčet se či s námi rozvázat vztahy. 
V mezičase ztrácíme hodnotný živý lidský kon-
takt a cit o něj pečovat a rozvíjet jej. Ztrácíme 
pevnost a konzistenci naší osobnosti v realitě, 
která nekonkuruje našemu virtuálnímu já. Hrozí, 
že se jednou probudíme s naprostou absencí 
sebeuvědomění. O celé situaci je nutné dis-
kutovat a přemýšlet. Hledat nové hodnoty pro 
nové paradigma, které nám pomůže žít (nebo 
přežít?). Jak se ukazuje na prvních rozpraco-
vaných tématech, myšlenkový svět studentů 
známe asi velmi málo a dovedou překvapit. Na-
příklad v oblasti rodinných vztahů mají řadu za-
jímavých postřehů, které formulovali ve svých 
myšlenkových mapách, které budou součástí 
plánované výstavy k projektu. O průběhu pro-
jektu budeme aktuálně informovat.  (kb)

Společný projekt Co nosím v hlavě? 

Milí bašťanští fotbaloví fanoušci, za normální 
situace bychom v tomto čísle Zpravodaje psali 
reportáž o vstupu našich družstev do jarní čás-
ti soutěží. Situace je však jiná. Výkonný výbor 
FAČRu ukončil k 4. 5. 2021 soutěžní ročník 
všem týmům od třetí ligy níže. 

Vysvětlení fotbalové generality je, že by se 
nestihly odehrát do konce června v průměru 
čtyři zápasy. Po celou dobu lockdownu nás tito 
lidé nabádali k individuálním tréninkům, lehká 
rozvolnění posledních týdnů dovolila tréninky 
v omezeném počtu lidí. Navíc, jen týden po tomto 
rozhodnutí došlo k umožnění odehrát zápasy… 
Takže proč by nešlo odehrát to požadované mi-
nimum zápasů a rozdělit do další sezóny karty 

podle zásluh? V souvislosti s možností vpuštění 
omezeného počtu diváků na profesionální zápa-
sy, které se mohly hrát i přes lockdown, je to pro 
nás naprosto nepochopitelné rozhodnutí. FAČR 
se za svou fotbalovou základnu, amatérské spor-
tovce, v tomto ohledu zkrátka nepostavil.

Aktuálně všechny naše týmy trénují. Muži, do-
rostenci, ale i přípravky se těší, že si budou moct 
konečně zahrát alespoň přátelská utkání. Dlouhé 
zimní znemožnění provozovat kolektivní sporty 
způsobilo, že hráči i realizační týmy si vychutnávají 
každou možnou minutu v kolektivu svých kamará-
dů u sportu, který mají tak rádi. Všichni proto dou-
fáme, že již nedojde k dalším omezením.

 Za bašťanské fotbalisty Martin Boháč

Rozehraná sezóna se nedohraje – opět

Frýdlantské kino stejně jako všechna ostatní 
kina v České republice pozastavilo své promí-
tání od 12. 10. 2020 z důvodu špatné epide-
miologické situace. Nyní to vypadá velmi na-
dějně a od června bychom se mohli opět (byť 
za určitých opatření) v kině potkávat. 

Věříme, že vás opatření neodradí od vaší 
návštěvy a zachováte nám svou přízeň. A pro-
to děláme vše, abyste se u nás cítili pohodlně 
a bezpečně. Také pro vás máme malé překva-
pení v podobě…, a to zjistíte, až k nám přijdete.

Co tedy bude potřeba, aby vaše návštěva 
proběhla bez jakýchkoliv komplikací? Negativní 
PCR test starý max. 7 dní nebo negativní an-

tigenní test ne starší 72 hodin nebo certifikát 
o provedeném očkování nebo potvrzení o pro-
dělání nemoci covid-19 (max. 180 dní). 

Dnes již je to samozřejmostí, proto po vás také 
budeme vyžadovat respirátor nebo obdobný pro-
středek k ochranně dýchacích cest. Kapacita sálu 
bude snížena na polovinu (u nás tedy 46 míst). 
Pokud máte možnost, prosíme, rezervujte a na-
kupujte si vstupenky na stránkách www.kcfno.cz. 
Není povolena konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Po znovuotevření se u nás můžete těšit 
na reprízy filmů jako Bábovky, Smečka, Prin-
cezna zakletá v čase, Ženská pomsta a další.

Distributoři přicházejí i s premiérami nových 

snímků. Ze zahraničí k nám zamíří filmy Rychle 
a zběsile 9, horory Tiché místo 2 a V zajetí démonů 
3, komedie Nightlife: Na tahu s Elyasem M´Bare-
kem známého z komedií Fakjů. Česká scéna na-
bídne komedii Matky, která ukáže, jaké to opravdu 
je být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu 
současně ženou, kamarádkou a partnerkou.

Děti se mohou těšit na známou dvojici Tom 
a Jerry, animovanou pohádku Duše a rodinné 
dobrodružství Moře kouzel. Pokud máte doma 
nevyužitou poukázku na rok 2020, máte mož-
nost ji využít i v tomto roce! Těšíme se na vás! 

 (Program na str. 13)
 Petra Krpcová, Kulturní centrum

Frýdlantské kino: V červnu budeme promítat!

I když je situace v kultuře stále složitá 
a k rozvolnění všech epidemiologických opat-
ření dochází velmi pomalu, věříme, že se už 
brzy budeme opět potkávat v hojném počtu 
na mnoha akcích, které pro vás do budoucna 
připravujeme. 

K příjemnému zážitku přispívá i zázemí, 
a proto bychom vás rádi informovali o několika 
novinkách, se kterými se už brzy budete moci 
seznámit. Kulturní centrum získalo dotaci na pro-
jekt Modernizace a doplnění vybavení za účelem 

zkvalitnění poskytovaných služeb návštěvníkům 
knihovny, kina a kulturních akcí pořízením bib-
lioboxu, pivních setů, reklamního info LED pa-
nelu, polohovacích židlí a nafukovacího stanu. 
Vážíme si toho, že knihovna je hojně navštěvo-
vána a kniha je stále žádaná v dnešní digitální 
a on-line době, pořízením biblioboxu chceme vyjít 
vstříc čtenářům, kteří často pracují do pozdních 
odpoledních či večerních hodin a umožnit jim 
vracet knihy bez ohledu na výpůjční dobu knihov-
ny a zároveň se tak vyhnout finančnímu postihu 

z prodlení. Dobrou zprávu máme pro návštěvní-
ky Letního kina, kde dřevěné lavičky budou na-
hrazeny komfortními polohovacími lehátky. LED 
dotykový interaktivní panel umožní zjistit veškeré 
aktuální informace včetně programu kina, knihov-
ny, KC, divadel o nadcházejících akcích, reklamu 
pro místní spolky a sdružení. Projekt byl spolu-
financován v rámci Programu rozvoje venkova 
za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

 Kateřina Kaiserová, 
 ředitelka Kulturního centra Frýdlant n. O.

Za kulturou příjemněji a pohodlněji 

Úspěšná výstavní činnost v Národním domě 
v Místku pokračuje v červnu další výstavou. Pod 
názvem „Vizualizace myšlenek“ se představí no-
vou tvorbou Petr Boreček (nar. 1945), který je 
přátelům umění na Ostravsku známý již léta. Stá-
lá expozice z jeho díla je přístupná od roku 2019 
v Domově seniorů v Bystřici a letos zpřístupnil 
(po telefonické domluvě) v Oldřichovicích, kde by-
dlí, venkovní expozici svých soch a objektů. 

Do světa sochařského umění vyrazil s náměty 
na pomezí reality a imaginace, které se časem 
měnily a nabývaly stylizovanou podobu a přibližují 

se přes kubizované objekty k současné výrazové 
škále. Jejími základními prvky je koule, kruh – geo-
metrické tvary, později jehlan, které jsou mu v pro-
měnách inspirací k hledání „pravdy, která není zá-
vislá na lidské subjektivitě“, což dokládá existence 
mikro a makrokosmu. Borečkova znalost základ-
ních tvarů se opírá o prožitky z mládí, prožívané 
na břehu horské řeky na Jesenicku, kde balvany 
dostávaly své základní poselství omílány vlnami 
času. Ve své tvorbě se proto řadu let zabýval i vol-
nou tvorbou objektů složených z nalezených pří-
rodních artefaktů. Borečkův vývoj je také výrazně 
ovlivněn jeho přístupem ke světu, který naznačil 
již svými vizionářskými reliéfy. Svět se na člověka 
vrhá ze všech stran, svými nároky existenčními, 
devastací mravní, ekologickou. Svět v jeho proží-
vání je vnímán silně existencionálně a expresivně 
– bytí je pro něj zápas a hledání smyslu existence. 

Na připravené výstavě se pro méně poučené 
překvapivě objeví jako dvoudomý autor, v čemž 
se trochu podobá předchozímu vystavujícímu 

umělci Oldřichu Harokovi. Vedle soch je také au-
torem řady obrazů a v poslední době fotografií. 
V obou žánrech však vychází ze svých sochař-
ských realizací, které malbou a fotografií dále 
rozvíjí. Využívá barevného ohmatávání struktur 
v prostoru ke zkoumání nových tvarů v kombina-
cí s mnohotvárností krajiny a někdy i imaginativ-
ně vytvořeného prostředí. Postupná kombinace 
barev, původně tvořící doplňkový prvek obrazu, 
stává se nositelem složitých symbolů, které roz-
šiřují poselství sochy na obraze o nový rozměr. 
Pro autora je modrá – čistota ducha, myšlení, 
fialová – tajemství, oranžová – vitalita, radost, 
zelená – země... Jeho fotografická tvorba vlast-
ních sochařských děl je znovu novým způsobem 
vykládá, objevuje a překvapivě prokližuje diváko-
vi fotografickou řečí. Jde skutečně o mimořádný 
zážitek! Výstavu v Národním domě zaštiťuje zno-
vu Pobeskydský spolek přátel výtvarného umění 
ve Frýdku-Místku, se kterým má umělec dlouho-
leté přátelské vztahy.  Karel Bogar

Petr Boreček vystavuje v Národním domě 

P E T R A  Š I M U R D O V Á
R O D I N N Á  F O T O G R A F I E

 

 

   RESERVUJTE SI TERMÍN PRO
RODINNÉ FOCENÍ

Přijďte využít ten nejkrásnější ateliér, okolní
rozkvetlou přírodu a užijte si focení v uvolněném

duchu.

Zemní a výkopové práce
- pásový bagr Kubota 2,7 tun
- odvoz hlíny, sutě, odpadu

- dovoz veškerých materiálů 
nákladním autem

Tel.: 722 522 831, 604 839 902

Vážení přátelé krásné hudby, ani červnový 
koncert, který měl být pravděpodobně vrcho-
lem sezóny (úžasný mladý houslista Milan 
Al-Ashhab, mimo jiné vítěz houslové soutěže 
v New Yorku, a klavírista a hudební skladatel 
Adam Skoumal), není možné uspořádat (v sále 
ZUŠ k tomu ještě nebudou podmínky). 

Přeložili jsme ho už jednou z jarního ter-
mínu a neuměli jsme si představit, že by pro-

vedení na začátku června nebylo možné...). 
Podařilo se nám ale domluvit nový termín to-
hoto koncertu na konec srpna (úterý 24. 8.). 
Držme si navzájem palce, ať především nako-
nec dokážeme společně nad koronavirem bez 
dalších obětí zvítězit a ať si v druhé půlce roku 
užijeme i většinu původně plánovaných kon-
certů krásné hudby. 

 Za výbor KPH Josef Svoboda

Červnový koncert Kruhu přátel hudby musíme také odložit

vzpomínáme

inzerce
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

w w w . o p t i k a o c n i . e u

      Najdete nás:  
Školní 118
Frýdlant nad Ostravicí
 
 Tel. : +420 730 164 014

    NABÍZÍME:
    nejmodernější přístrojové vybavení (foropter, 
    DNEye Scanner, 3D centrační věž)
    bezkontaktní a přesné vyšetření vašeho zraku ZDARMA
    optimalizovaná skla "na míru" pro řidiče
    Blue Block - ochranný �ltr proti modrému světlu

Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h
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09

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

Prodej přebytků 
drůbežího masa z volného chovu 

Kuřata, krůty, kačeny, husokačeny, husy, krmeno obilím, 
šrotem, senem, bramborami, kopřivami, trávou.  

Maso zpracovávám v den objednávky – ošk bané, 
očištěné, mohu i přivézt k vám. 

Objednávky na tel. č.  728 096 251

Restaurace pod Borovou v Malenovicích 
hledá kvalifikovaného kuchaře 
s praxí na HPP do našeho teamu. 

Volejte 605 249 115 nebo 602 778 039, 
email: borova333@zivnostenska-development.com


