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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
při psaní úvodního slova do našeho zpravodaje Mikroregionu 

jsem si představovala, že bude s přicházejícím jarem plné pozitivní 
energie a radosti z toho, že se nám podařilo překonat dvouleté ob-
dobí spojené s pandemií Covid-19. Hodlala jsem vás pozvat na při-
pravované společenské kulturní i sportovní akce, abychom společně 
oslavili návrat k běžnému životu.

Bohužel aktuální mezinárodní situace na východě Evropy se náhle 
změnila a na Ukrajině vypukla válka. To, co se za poslední dny odehrává nedaleko našich 
hranic, se nás všech bytostně dotýká a nikoho nenechává lhostejným. Velmi si cením obrovské 
vlny solidarity na obranu demokracie a naší budoucnosti. Jakákoli pomoc je cenná a důležitá. 

Pevně věřím v úspěšná jednání nezbytná pro zachování míru nejen Evropě, ale na celém 
světě!� S�úctou�Helena�Pešatová,�starostka�Frýdlantu

Zdroj fotografie, kde hasiči vytahují zapadlý kamion s naftou unikající do řeky Ostravice: 
HZSMSK, Frýdecko-Místecko, 17. října 2020.

MIKROREGION – Helena Pešatová, sta-
rostka Frýdlantu nad Ostravicí a senátorka 
pro Frýdecko-Místecko, si vzala za své téma 
dopravní situace v Beskydech, které trápí i její 
kolegy v čele obcí Mikroregionu Frýdlantsko-
-Beskydy:

Po svém nástupu do funkce senátorky se 
snažím dostát svému slibu a věnuji se podně-
tům, které dostávám od starostek a starostů 
regionu. Abych získala větší přehled o potře-
bách obcí, zúčastnila jsem se schůzí všech 
frýdecko-místeckých mikroregionů. Největší 
nedostatky spatřují zástupci obcí zejména 
v oblasti dopravy. Z tohoto důvodu se doprav-
ními problémy, které naše obce zatěžují, již 
více než rok průběžně zabývám. 

Shodli jsme se, že společným problémem 
celého regionu je mimo jiné poškozování 
komunikací přetíženou nákladní dopravou. 
V této věci proto iniciujeme nákup� mobilní�
váhy pro kontrolní vážení Policií ČR, která 
bude využívána pouze v obcích okresu Frý-
dek-Místek. Efektivitu nákupu váhy nyní zvy-
šuje i nedávná změna zákona číslo 13/1997 
o pozemních komunikacích, která zavedla 
zvýšené pokuty v případě, že řidič neupo-
slechne výzvu policisty podrobit vozidlo níz-

korychlostnímu kontrolnímu vážení. Pokuta 
v příkazním řízení se od 1. ledna 2022 zvýšila 
ze 40 až na 100.000 Kč.

S obcemi, které lemují dálnici D56 od Os-
travy do Frýdku-Místku, řešíme� možnost�
zrušení�dálničního�poplatku v úseku mezi 
exity 40–52. Povinnost dálniční známky svá-
dí mnohé řidiče využívat průjezd přes okolní 
obce. Avizované zdražení dálniční známky 
situaci zřejmě ještě zhorší. Úlevu od zby-
tečného průjezdu vozidel do 3,5 tuny by 
obcím jistě přinesla možnost využívat úsek 
D56 jako svůj přirozený bezplatný obchvat. 
Za tímto účelem jednáme s Ministerstvem 
dopravy o udělení výjimky ze zpoplatnění da-
ného úseku dálnice. 

Nejaktuálnějším projektem v oblasti dopra-
vy je úsilí o celoroční�zákaz�vjezdu�tranzitní�
kamionové�dopravy�do�chráněné�krajinné�
oblasti�Beskydy. 

Spolu s více než 50 zástupci regionu jsme 
podali žádost k rukám hejtmana MSK, v níž 
usilujeme o nápravu důsledků rozhodnutí 
Ministerstva dopravy, kterým v devadesátých 
letech došlo k rozsáhlé změně v uspořádání 
silniční sítě v ČR. Tato změna velmi negativ-
ně zasáhla do života občanů a návštěvníků 

CHKO Beskydy. 
Zmíněným rozhodnutím bylo totiž umožně-

no, aby chráněnou krajinnou oblastí Beskydy, 
která je dnes zahrnuta do soustavy evropsky 
významných lokalit Natura 2000, tranzitovala 
přeshraniční kamionová doprava. S vědomím 
nízkého rizika postihu vysílají firmy celoročně 
své řidiče přes CHKO Beskydy na Slovensko 
a dále do jižních států.

Zvýšená doprava vede ke snížení kvality 
života a bydlení, a to zejména vlivem zvýše-
né hlučnosti a celkového znečištění ovzduší. 
V některých úsecích způsobuje i snížení bez-
pečnosti.

Při dopravních nehodách vznikají několika-
hodinové uzávěry, které znemožňují průjezd 
osobních vozidel, autobusových linek i vo-
zidel IZS do horských obcí a do turistických 
oblastí. Závažné dopravní situace ohrožují 
v konečném důsledku celý ekosystém CHKO 
Beskydy – nejvíce pak desítky živočišných 
druhů a rostlin, které jsou samy již ohroženy 
vyhynutím.

Snad nejpalčivějším problémem však zů-
stává skutečnost, že obsah projíždějících cis-
teren ohrožuje kvalitu vody v přehradní nádrži 
Šance. Ta je zásobárnou pitné vody nejen pro 
Frýdecko-Místecko, ale i pro část Ostravy či 
Karvinska, a na jejích dodávkách závisí stati-
síce našich obyvatel.

Na podnět starostky obce Staré Hamry Evy 
Tořové se současnou situací a možnostmi je-
jího zlepšení již řadu měsíců zabývám. Spolu 
s dalšími starostkami a starosty obcí všech 
frýdecko-místeckých mikroregionů jsme v loň-
ském roce uskutečnili řadu jednání, na která 
jsme přizvali i zástupce Ředitelství silnic a dál-
nic, projekční kanceláře RSE, Dopravního in-
spektorátu PČR a experty z hlediska dopravy, 
Povodí Odry, náměstky hejtmana MSK i vede-
ní města Frýdek-Místek, právníky a další.

Výsledkem byla široká shoda v názoru, že 
v souvislosti s dokončováním obchvatů Frýd-
ku-Místku a Třince se nám nyní, po více než 

Dopravní situace v Beskydech – téma pro senátorku

MIKROREGION – Mikroregion a MAS 
Frýdlantsko-Beskydy ve spolupráci s projek-
tem Podnikni to! spouští bezplatný kurz pro 
své občany. Je určen těm, kteří mají v hlavě 
podnikatelský nápad, ale neví, jak ho zrealizo-
vat, podnikatelům, kteří hledají novou inspiraci 
a jistotu při zavádění nových produktů, nebo 
zájemcům, které podnikání láká, ale konkrétní 
nápad ještě hledají. 

Pět setkání v pěti týdnech vás naučí, jak 
systematicky krok po kroku hledat a najít 
funkční nápad, otestovat jej, ověřit jeho poten-
ciál a nastartovat finančně udržitelný projekt. 

Získáte obecné know-how, které už vám 
nikdo nevezme, a nápady ve vaší hlavě získají 
reálné obrysy. S minimem rizika a finančních 
investic.

Nezáleží na tom, jestli je vaším snem mít 
menší lokální firmu, přivydělat si vlastním projek-
tem při zaměstnání nebo vybudovat mezinárod-
ní firmu. Na konci kurzu budete mít smysluplný 
projekt a hlavně plán, jak jej úspěšně rozjet. 

Naše absolventka Iveta shrnuje: „Během 
kurzu se mi otevřely oči – získala jsem spoustu 
inspirace a cenných rad. Zase mi svitla naděje 
na podnikatelský úspěch. Potvrdilo se mi, že 
když člověk chce a nepřestává hledat nové ces-
ty, úspěch se dostaví. Poznala jsem inspirativní 
prostředí plné různých životních příběhů, které 
spojuje touha po vybudování něčeho vlastního, 
na co může být člověk pyšný. Na základě pod-
nětů od zkušených lektorů jsem se mohla podí-
vat na své dosavadní podnikatelské kroky zase 
z jiného úhlu, který přinesl nové podněty.” 

Provázet vás bude zkušená podnikatelka. 
Díky jejímu vedení a letitým zkušenostem se 
můžete vyhnout největším začátečnickým 
chybám a budete mít dost prostoru svůj pro-
jekt dobře nasměrovat. Inspirací budou bez-
pochyby i ostatní účastníci. Staňte se součástí 
komunity podnikavých lidí ve Frýdlantě a jeho 
okolí!

Kurz je určen pro občany obcí mikroregi-
onu Frýdlantsko-Beskydy, pro zaměstnané, 

studenty i maminky na mateřské. 
Skládá se z pěti setkání, která budou 

probíhat jednou týdně vždy ve středu. Prv-
ní workshop odstartuje ve středu 13. dubna 
v 17.30 v Kulturním centru Frýdlant n. O., 
Hlavní 1755. Účast je díky podpoře Mikrore-
gionu Frýdlantsko Beskydy zdarma. Zájemci 
se můžou přihlásit na webu podniknito.cz 
na podstránce s názvem Podnikni to! ve Frý-
dlantu nad Ostravicí nebo jednoduše napsat 
na e-mail platenikova@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to! ve Frýdlan-
tu nad Ostravicí:

• Kurz je určen pro všechny občany města 
a okolních obcí mikroregionu (Baška, Bílá, Če-
ladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kun-
čice pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, 
Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré 
Hamry).

• Úvodní workshop začíná 13. dubna 2022 
v 17.30.

• Kurz proběhne v Kulturním centru Frý-
dlant n. O., Hlavní 1755 

• Celkem je připraveno pět tematických se-
tkání, vždy ve středu od 17.30 do 19.30.

• Kurz povede zkušená podnikatelka a ma-
jitelka rodinné biofarmy – Markéta Menšíková.

Reakce absolventů: 
• Zajímavý koncept, jednoduchý a jasný 

návod na vyhodnocení nápadu. Pěkné vedení 
od začátku k realizaci. (Sandra)

• Kurz mě naučil přemýšlet jinak o problé-
mech – jako o příležitosti. Myslím, že po kurzu 
se člověk přestane podnikání bát. (Martin)

• Rozhodně skvělé vidět svět podniká-
ní z jiného úhlu pohledu, než jak je obecně 
ve společnosti vžité. Spousta skvělých tipů, 
které člověku „otevřou oči“. (Eva)

BESKYDY – Dnes se ohlížíme za projek-
tem, který byl zrealizován v lednu 2022 pod 
názvem „Pořízení mikrofonů, vč. stojanů pro 
ochotnický divadelní spolek Sokol na prknech 
Metylovice.

V rámci tohoto projektu si Tělocvičná jed-
nota Sokol Metylovice pořídila nové mikrofony 
se stojany pro svůj ochotnický divadelní spo-
lek „Sokol na prknech“. Nové mikrofony se 
stojany si soubor poprvé naostro vyzkoušel 

na přestavení Dokonalá svatba, které mohli 
diváci zhlédnout v Kulturním centru ve Frý-
dlantě nad Ostravicí. Situační komedie Robina 
Howdona v podání sedmi členů divadelního 
spolku pod taktovkou režiséra Davida Hyšple-
ra vždy vyprodala hlediště sokolovny v Mety-
lovicích a úspěch hra slavila i ve Frýdlantě n. 
O. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-Besky-
dy jsme rádi, že jsme mohli finančně podpořit 
koupi těchto mikrofonů. 

V Beskydech to žije – mikroragnty 
s MAS Frýdlantsko-Beskydy

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika

čtvrtstoletí, otevírá možnost změnit současný 
nevyhovující stav a stále se zhoršující doprav-
ní situaci v oblasti zlepšit odkloněním tranzitní 
kamionové dopravy. 

Požadujeme aktivní jednání, jehož cílem je 
zavedení celoročního zákazu průjezdu tranzit-
ní kamionové dopravy přes CHKO Beskydy.

Naší snahou je, aby Beskydy zvýšily svou 
přidanou hodnotu coby rekreační, turistic-

ká a chráněná krajinná oblast, která se řadí 
do soustavy chráněných oblastí EU Natura 
2000. 

Uvědomuji si, že tento náš záměr bude 
nejen časově, ale hlavně finančně náročný 
a čeká nás ještě mnoho jednání s nejistým 
výsledkem.
Věřím však, že společně se nám to podaří! 
 Helena�Pešatová,�senátorka�pro�Beskydy
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I n s p i r a t i v n í  p e s t r á  k r a j i n a

- k d e  j e  v ů l e ,  t a m  j e  i  c e s t a

s E M I N Á Ř  
K D Y :  3 0 .  3 .  2 0 2 2  

O D :   8 : 3 0 - 1 4 : 3 0

K D E :  H O T E L  Y U R A  
( B Ý V A L Ý  H O T E L  P R O S P E R ) ,  

ČE L A D N Á  2 4 6

Mgr. David Pavliska: Neproduktivní investice v lesích; 

Ing. Marek Daňhel: Podpora biodiverzity v podmínkách Těšínského Slezska;

Jarmila Žídková: Neproduktivní investice v lesích a zavádění preventivních                     

protipovodňových opatření v lesích;

Miroslav Herot: Příběh zemědělské farmy v krajině;

Bc. Jiří Michalisko: Agrolesnictví – nový směr péče o krajinu;

Přednášející:

Hlavním cílem semináře je ukázat nejen malým vlastníkům půdy, jak jejich půdu

zkvalitňovat, zvyšovat pestrost pěstovaných plodin, odstranit nadměrnou chemizaci,

bránit erozi a dalšími kroky zvyšovat pestrost krajiny a podpořit její biodiverzitu. 

Seminář je určen zemědělské i nezemědělské veřejnosti, potenciálním žadatelům z PRV 

a partnerům CSV. 

Přihlašování probíhá e-mailem do 21. 3. 2022

  na malouskova@masfb.cz.
 

 

Srdečně Vás zve MAS Frýdlantsko-Beskydy a Celostátní síť pro venkov.

V Í C E  I N F O R M A C Í  N A  T E L .  Č Í S L E  7 3 6  2 4 2  4 1 0 .

Ten, kdo alespoň trochu sleduje kulturní 
dění, si možná stačil všimnout, že se již tře-
tí rok točí některé události kolem vzpomínek 
na člověka, jež se do našeho podvědomí 
zapsal jako učitel národů. Ano, řeč je o Janu 
Amosi Komenském, jehož můžeme s klid-
ným srdcem označit za spisovatele, lingvistu, 
presbytera, teologa, filozofa, vědce, a přede-
vším osvíceného učitele a jednoho z nejvzdě-
lanějších lidí své doby. 

Před třemi lety to bylo 350 let, co sko-
nal, letos 28. března si připomínáme 430 
let od jeho narození. A právě tento den slaví 
všichni učitelé svůj svátek. Po dvou letech, 
které jsme prožívali často jinak, než jak jsme 
my všichni školou povinní byli zvyklí, je mož-
né s mírnou opatrností prohlásit, že se snad 
začíná blýskat na lepší časy. Pan Komenský 
by z toho měl asi stejnou radost, jakou máme 
my. 

I když se nám to mnohdy po všech těch 
online peripetiích nechce uvěřit, život dětí při-
cházejících každodenně do školní budovy se 
pomalými kroky začíná vracet tam, kde ještě 
nedávno byl. Není to sice zatím návrat, jaký 
bychom si představovali, ale jsme rádi za ka-
ždý sebemenší uskutečněný projekt. Jedním 
z takových počinů bylo například uspořádání 
školního kola recitační soutěže na 1. stupni.

V úterý 8. února se sešli odpoledne mladí 
recitátoři, aby ukázali porotě a dalším nad-
šencům pro poezii, že na básničky v době 
distanční výuky nezanevřeli. Celkem 42 sou-
těžících v obou kategoriích prožilo příjemné 
odpoledne, ve kterém se sice porovnávaly 
jednotlivé výkony, jak bylo ale zdůrazněno, 
každý přednes měl svoji cenu a my si pova-
žujeme účasti všech. 

V mladší kategorii 2. a 3. tříd recitovalo 24 
soutěžících. Nejvíce porotu zaujal na 1. místě 
Michal Tomášek ze III. B, hned za ním obsa-
dili 2. místo Jan Herot z II. B a Tobiáš Kavík 
ze III. A. 3. místo si pak rozdělili Zuzana Mali-
šová z II. A, Agáta Veselková z II. C a Matyáš 
Vorobel z II. A.

Starší kategorii 4. a 5. tříd zastoupilo 18 
dětí. Jasnou vítězkou se s krásným kultivo-
vaným přednesem stala Ema Tomalíková 
z 5.C, 2. místo patří její spolužačce Kateřině 
Březinové taktéž z 5.C, o 3. místo se podělily 
hned tři soutěžící: Natálie Kubíková ze 4.A, 
Klára Kecová ze 4.B a Adriana Vaňková ze 4. 
C. Vítězům přísluší gratulace a zúčastněným 
poděkování za odvahu, pěkné básničky a pří-
jemně poeticky strávené odpoledne.

Dalším z počinů, který obohatil život ma-
lých školáků byl únorový celotýdenní projekt 
prvňáčků Hrajeme si na Indiány. Ve třídách 
nechyběl totem, barevné čelenky a někdy 
i ručně namalovaná trička. K tomu všemu za-

Malí indiáni z 1. A v ZŠ TGM.

Úspěšní recitátoři ze 4. a 5. tříd.

Pozvolné návraty v naší Tégeemce

jímavé povídání, hry a zábavné úkoly, zkrát-
ka malé zpestření, jež si naši nejmenší určitě 
zasloužili. 

Všem nám je jasné, že doba je nejistá, 
a nevíme, jaké překvapení nám připraví nový 
typ viru známý jako omikron. Pokud to ale situ-
ace alespoň trochu dovolí, budou našimi hosty 
ve dnech 8.–9. března děti z místních mateř-
ských školek na našem dopoledním Pohádko-
vém hraní na školu, jehož odpolední součástí 
je pak jakýsi Den otevřených dveří pro rodiče 
budoucích prvňáčků (9. 3.). Nejvíce by nás 
potěšilo, kdybychom mohli po dvou letech 

uskutečnit tradiční Zápis�do�prvních�tříd, kte-
rý je naplánován na čtvrtek� 7.� dubna� 2022�
v� době� od� 13� do� 17� hodin. Jestli se vše, 
co zamýšlíme, podaří, bude to přínosem pro 
všechny. Děti i rodiče, kteří se rozhodují, kam 
zapsat svého potomka k plnění povinné školní 
docházky, protože budou moci poznat, jak to 
u nás ve škole chodí a vypadá. Pro nás uči-
tele, kteří asi jako všichni toužíme po návratu 
k životu, na jaký jsme byli zvyklí. Podrobné 
informace k připravovaným akcím naleznete 
přehledně na plakátku anebo na našich webo-
vých stránkách. �lg

V uplynulých dnech jsme všichni s napě-
tím sledovali výkony našich sportovců v rám-
ci zimních olympijských her. Svou „olym-
piádu“ si mohou každoročně užít také žáci 
základních škol, kterým Ministerstvo školství 
umožní poměřit své znalosti s ostatními zá-
jemci v rámci předmětu, který je baví. V na-
šem Zlatohradu zatím proběhly olympiády 
z českého jazyka a dějepisu.

Začínali jsme 51. ročníkem Dějepisné olym-
piády, která byla letos zaměřena na život čes-
ké šlechty v období středověku a novověku. 
Soutěže se zúčastnilo osm milovníků historie 
z 8. a 9. ročníků. Nejlépe si s tématem poradila 
Victoria Anna Chlopčíková z VIII. B a postupuje 
do okresního kola.

Také milovníci našeho krásného mateřské-
ho jazyka si přišli na své. 48. ročník školního 
kola Olympiády v českém jazyce byl opět určen 
pro žáky 8. a 9. ročníků. Letos se přihlásilo 11 
žáků, kteří si museli poradit nejen s jazykovými 
úkoly, ale také je čekala slohová práce. Nejú-
spěšnější byla Anežka Foldynová z VIII. C, kte-
rá rovněž postupuje do okresního kola.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich 
účast, výkon a postupujícím přejeme hodně 
štěstí v dalším kole.

Další tradiční soutěžní disciplínou, i když ne 
olympijskou, v naší škole je recitační soutěž. 
Letos proběhl jubilejní 50. ročník. Ve 3. (6.+7. 
ročník) a 4. (8.+9. ročník) kategorii recitovalo 
celkem 26 žáků. Bylo velmi příjemné strávit jed-
no únorové odpoledne ve společnosti odváž-
ných recitátorů, kteří opět vdechli život krásným 
dílům převážně českých básníků a prozaiků. 
Tříčlenná porota nakonec poslala do okresního 

kola Violetu Rakošanovou z VI. B a Lucii Přiby-
lovou z IX. B. Poprvé jsme letos udělovali také 
cenu publika, kterou získal Matěj Molek z IX. B 
za vtipný text přednesený v nářečí. 

Rovněž naši recitátoři si zaslouží podě-
kování za tuto bohulibou aktivitu a postupu-
jícím budeme samozřejmě také držet pěsti 
v okresním kole. 

� (zskomenskehofno.cz)

Olympijský Komeňák – čeština a dějepis

Panorama Sport, z.s. pod záštitou České-
ho tenisového svazu, ve spolupráci s Městem 
Frýdlant nad Ostravicí uspořádalo ve dnech 
19.–22. února ve Sportovní a tenisové hale 
Panorama sport ve Frýdlantě nad Ostravicí 
Halové Mistrovství České republiky v tenise 
v kategorii mladších žáků.

Během nabitých čtyř dnů se na kurtech 
potkalo 32 nejlepších hráčů z celé republi-
ky. Halovými mistry České republiky pro rok 
2022 v kategorii čtyřhry se stali Tomáš Havel 
a Pavel Oliver Dufek z TK AGROFERT Pros-

tějov. V kategorii single do finálového zápasu 
postoupili hráči z našeho regionu, a to Da-
vid Drlík z TK Na Dolině, o.s. proti Alexejo-
vi Bubovi z TK Havířov, z.s.. Po napínavém 
souboji se skórem 4:6, 6:1, 6:2 se halovým 
Mistrem České republiky v kategorii mladších 
žáků stal David Drlík. Děkujeme účastní-
kům za napínavé zápasy a všem partnerům 
za možnost toto mistrovství ve Frýdlantě 
nad Ostravicí uspořádat. Již nyní se těšíme 
na další tenisové zážitky. 

� Panorama�Sport,�z.s.
Finalisté v kategorii dvouhry 

se starostkou Helenou Pešatovou.

Halové MČR mladších žáků v tenise

 

                                                                                   

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO 
ŽADATELE 

VÝZVA MAS Č. 5 Z PRV 
FICHE 21: Investice od zemědělských podniků 
FICHE 29: Základní služby a obnova vesnic ve 

venkovských oblastech 

KDY: 8. 3. 2022 od 14 hod. 

KDE: Čeladná 1, Obřadní síň 

PROGRAM:  

1. Základní údaje o výzvě (termíny, výše podpory, užitečné informace 
apod.) 

2. Obecná ustanovení, způsobilé výdaje, provádění změn, zadávání 
zakázek, hodnocení a publicita, nejčastější chyby žadatelů 

3. Podmínky fiche 21 a 29 

4. Jak vyplnit žádost – základní informace k systému pro předkládání 
žádostí v Portálu Farmáře 

 
Potvrďte prosím svou účast na semináři do 4. 3. 2022 na e-mail: 

malouskova@masfb.cz nebo tel. +420 736 242 410 
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Staré Hamry

Staré Hamry

inzerce

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry, inzerce

jubilea
V�měsíci�březnu�2022�

oslaví�své�životní�jubileum:
Paní ANDĚLA KOLMAČKOVÁ – 90 let

Paní ANNA LIŠKOVÁ – 80 let
Pan FRANTIŠEK JANOŠEC – 60 let

Paní LENKA LIŠKOVÁ – 50 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví!

Přehled bohoslužeb
6. březen, 1. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

13. březen, 2. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

19. březen, Slavnost sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie, doporučený svátek

Ostravice 8.00
20. březen, 3. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

25. březen, Slavnost Zvěstování Páně
Ostravice 16.00

27. březen, 4. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

noví občánci

12.�1.�2022�se�rodičům�Aleši�a�Veronice�
Kičmerovým�narodila�dcera�Klára

9.�2.�2022�se�rodičům�Jiřímu�a�Nice�Krpe-
šovým�narodila�dcera�Diana�Antonie
Rodičům srdečně blahopřejeme a Kláře 

i Dianě Antonii přejeme v životě jen to nejlepší!

Tentokrát si ukážeme, jak olej a tuk v do-
mácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo co 
nejpohodlnější. 

Najděte vhodnou lahev
K třídění se hodí jakákoliv PET lahev se 

šroubovacím víčkem – od klasické minerálky, 
slazených nápojů, džusů, mléka, použitého 
oleje, ale i od pracích či mycích prostředků. 
Snáz se vám bude olej přelévat do lahví se 
širokým hrdlem, jakou mají ledové čaje, džusy 
nebo mléko. 

Olej z vaření, smažení a jídel můžete 
do PET lahve přelévat buďto přímo nebo si 
můžete pomoci „mezistanicí“, totiž skleněnou 
zavařovačkou se šroubovacím víčkem. Přímo 
do PETky doporučujeme slévat spíše domác-
nostem s nižší produkcí oleje, který pochází 
hlavně ze studené kuchyně (saláty, nakládané 
dobroty apod.). Naopak skleněná zavařovačka 
snese vyšší teploty oleje a lépe se do ní přelévá 
z pánve či pekáče.

Opatrně�olej�přelijte
Při samotném přelévání je vhodné použít 

trychtýř, obzvlášť má-li lahev užší hrdlo nebo 
máte-li větší množství oleje. Pokud olej obsa-
huje hodně pevných zbytků jídla (z nakláda-

né zeleniny či smažení a pečení), můžete je 
zachytit sítkem, aby vám trychtýř neucpaly. 
Do PET lahve ani do sklenice nikdy nepřelévej-
te horký olej, může dojít k roztavení lahve nebo 
dokonce popálení!

Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby 
vám nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej dovede 
nadělat pěknou neplechu, mějte proto po ruce 
ubrousek či papírovou utěrku, abyste mohli olej 
v případě ukápnutí rychle setřít. Bezpečnější je 
umístit PET lahev při lití do dřezu. 

Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího 
hrnce, vlévejte raději pomalým, ale soustav-
ným proudem. Při naklánění hrnce a opětov-
ném vracení vám olej poteče z vnější strany 
a bude kapat všude okolo.

Pevné�tuky�nechte�roztát
Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky 

nebo výpek můžete přendat pomocí stěrky či 
vařečky nebo je nechte na pár desítek vteřin 
rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce rozehřát 
na pánvi, v pekáči, v hrnci. Běžně jim stačí 
teplota již okolo 40oC, takže se nemusíte bát 
popálení, prasknutí či zhroucení lahve.

Naplněnou�lahev�odneste�do�popelnice
Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uza-

vřete a schovejte na místo, kde nebude překá-
žet a kde nehrozí převržení či rozbití (skříňka 
pod dřezem, spíž apod.). Jakmile máte PET la-
hev plnou, dobře ji uzavřete a odneste do nej-
bližší olejové popelnice, kterou najdete na naší 
mapě. Do popelnice vhoďte celou a dobře za-
šroubovanou PET lahev, olej nikdy nepřelévej-
te nebo nevhazujte ve skleněné nádobě. 

Máte další nápady na zlepšení nebo jste na-
razili na problém, kterému je dobré se vyhnout? 
Určitě nám dejte vědět na našem facebooku 
Třídímolej.cz nebo instagramu tridimolej.cz.

Dne 19. 3. 2022 
vás všechny srdečně zveme na 2. ročník

„Zabijačkových�hodů“
Zahájení zabijačky se bude konat 

od 11.00 hodin u restaurace Bowling.
Budeme se na vás těšit. 
Tým�restaurace�Bowling

Jak správně třídit kuchyňské oleje a tuky

První stopy na Barabské cestě.  Foto:�Petr�Lukeš�ml.

Ve čtvrtek 27. ledna se v 2. ročníku ZŠ 
Satinka Nová Ves uskutečnil v rámci spo-
lečného preventivního programu „Mám se 
rád/a“ projektový den, který nesl název „Oči 
i srdce dokořán“. Projekt je součástí dotač-
ního programu Moravskoslezského kraje 
– Podpora aktivit v oblasti prevence riziko-
vých projevů chování u dětí a mládeže, který 
je ve šk. roce 2021/2022 realizován v naší 
škole.

Projektový den „Oči i srdce dokořán“ byl 
zaměřen na řešení konfliktních situací, kte-
ré se mohou běžně ve třídě objevit. Žáci 
se učili zvládat negativní emoce, rozvíjeli 

sebeovládání, řešili problémové situace, 
srovnávali různé typy chování s pravidly na-
stavenými ve třídě. To vše prostřednictvím 
nejrůznějších technik jako např. argumenta-
ce, hra v roli, improvizace, přímka postojů, 
brainstorming, kreslení komiksu aj.

Smyslem projektového dne bylo uvědomit 
si, jak se chovám k ostatním, jak se chovají 
ostatní ke mně? Co mi nevadí a co vadí? Co 
už je mi nepříjemné? Ve kterých situacích 
se cítím bezpečně? Co zvládnu a čeho se 
bojím? Proč se ve třídě nejčastěji hádáme? 
Kdy a proč dochází ke konfliktům?

Prostřednictvím příběhu se žáci seznámili 

se čtyřmi dětmi z jedné malé neznámé školy 
daleko odsud. Zkusili si zahrát na to, jak to 
ve škole vypadá, a zjistili, že v takové tří-
dě by se jim ani trochu nelíbilo. Proto začali 
hledat řešení, jak z nepříjemné situace najít 
cestu. V jednotlivých skupinách žáci vymys-
leli, jak poradit dětem, aby se ve škole mezi 
ostatními spolužáky cílily lépe.

V závěru pak srovnali pocity a zkušenosti 
ze své třídy s těmi z příběhu. Našli několik 
společných rysů a uvědomili si, jak lze ně-
kterým konfliktním situacím v naší třídě pře-
dejít nebo jak je vyřešit.

� Barbora�Kuběnová,�třídní�učitelka�

Projektový den Oči i srdce dokořán

Tranzitní kamionová doprava již mnoho let 
negativně ovlivňuje život v naší obci a v ob-
cích sousedních. Dlouhodobě, ale prozatím 
bez větších úspěchů, se snažíme tuto situaci, 
která se dotýká nejen všech občanů, ale také 

návštěvníků našich krásných hor, řešit.
Velkou oporou je pro nás, starosty z hor, 

naše senátorka paní Helena Pešatová, která 
se do řešení problémů s tranzitní kamionovou 
dopravou aktivně zapojila, a řešení vedoucí 

k omezení tranzitní dopravy hledáme společ-
ně. Děkuji za její podporu a iniciativu!!!

Problém tranzitní kamionové dopravy
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slovo starosty

Vážení spoluobčané,
teď v březnu přivítáme pravé astronomické jaro, které, jak všichni 

doufáme, nám přinese hodně hezkých a slunečných dnů. Mnoho z vás 
se určitě nemůže dočkat, až se bude moct pustit do zvelebování okolí 
svých domovů, zahrad a přípravy zahrádek na novou sezónu. 

Při těchto pracích vzniká zvýšené množství jak biologického, tak 
komunálního odpadu. Chtěl bych vás požádat, abyste tyto odpady 
řádně vytřídili a uložili do patřičných nádob na sběrných místech. Větve z ořezu stromů 
a keřů můžete odkládat na hromadu u budovy bývalého kravína. Vytříděním odpadů ušet-
říte práci obecnímu zaměstnanci, který má teď na jaře s údržbou veřejného prostranství, 
komunikací a ostatního obecního majetku práce až nad hlavu. Jako každoročně jednáme 
s úřadem práce o možnosti získání pracovníků na veřejně prospěšné práce, kteří nám vý-
znamně pomáhají především s údržbou zeleně, ale i s dalšími pracemi v obci. Bohužel díky 
neschválenému státnímu rozpočtu ještě stále nevíme, zda budeme mít možnost v letošním 
roce nějaké pracovníky získat. Předpokládáme, že budeme případně poptávat i sezonní bri-
gádníky z řad našich občanů. Vypadá to, že se nám epidemiologická situace začíná pomalu 
zlepšovat a všichni se těšíme, že se budeme moct sejít na nějakém společném setkání. Prv-
ní dubnovou sobotu bychom se rádi opět zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko 
– Ukliďme naši Lhotku, na kterou zvu všechny dobrovolníky, kteří mají chuť pro naši Lhotku 
něco udělat, aby byla zase o něco pěknější. Po akci si tradičně posedíme u ohně, opečeme 
buřta a trošku se pobavíme. V případě úspěšné žádosti o dotaci plánujeme v jarních dnech 
společnou výsadbu stromů na obecních pozemcích v rámci akce „Sázíme budoucnost“. Vě-
říme, že se život v obci bude postupně dostávat tam, kde jsme byli zvyklí a budeme se 
na společných akcích setkávat častěji. Pokud chcete dostávat pravidelné informace nejen 
o plánovaných akcích v obci a nejste ještě zaregistrováni do Mobilního rozhlasu, můžete tak 
udělat na https://obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz/, případně přijďte na obecní úřad a my vám 
s registrací pomůžeme. 

Všichni určitě s napětím sledujete události na východ od naších hranic. Uvědomme si, že 
tento válečný konflikt je opět důsledkem jednání lidí, a to ať jednotlivců nebo skupiny posed-
lé touhou po moci, touhou po ovládání davu a touhou podmanit si ostatní národy. Buďme 
v myšlenkách s těmi, kteří tento konflikt nezavinili, ale jeho hrůzy se jich nejvíce dotýkají. 
S těmi, kteří nechtějí válku, chtějí žít, pracovat a vychovávat své děti ve svobodné zemi. Ne 
všichni mají to štěstí, že můžou žít jako my, ve svobodné zemi uprostřed Evropy. Važme si 
svobody, nebylo to tak vždy a dělejme vše proto, aby to tak i nadále zůstalo. 

Využijte každého slunečného dne k doplnění energie, abyste měli sílu do aktivních dnů, 
kdy nás čeká práce kolem našich domovů. Přeji vám hodně jarního sluníčka, dobré nálady, 
úsměvů, a především pevné zdraví. 

 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea 

a dali ke zveřejnění souhlas:

Ludmila�Štefková�–�82�let

Edita�Stachlová�–�81�let

Vlasta�Chasáková�–�80�let

Marie�Syslová�–�75�let

Josef�Michalčík�–�65�let

Všem oslavencům přejeme 

hodně štěstí, pohody. 

Pevné zdraví, spokojenost a životní elán.

Ať je Váš každý den života krásný.

krátce z obce... 

Svoz�odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu 
v březnu: pondělí 7. 3. a 21. 3. 2022.

Mobilní�rozhlas
Zaregistrujte své telefonní číslo a e-
-mailovou adresu v Mobilním rozhlase 
obce Lhotka na adrese https://obec-
-lhotka.mobilnirozhlas.cz/ a budete do-
stávat do e-mailu pravidelné informace 
z dění v obci. 
Krizové a nejdůležitější informace do-
stanete sms zprávou i na staré mobilní 
telefony. 
Přihlásit se můžete taktéž přes mobilní 
aplikaci https://zlepsemecesko.cz/.
Registraci, stažení aplikace i příjem 
veškerých zpráv máte ZDARMA.

Místní poplatky můžete platit hotově na po-
kladně OÚ a taktéž trvalým příkazem přes ban-
ku, pro letošní rok se výše poplatků nemění.

Místní poplatky – č.�účtu�1690539349/0800
PES – V.S. 1341, k tomuto čtyřčíslí připojit 

číslo vašeho domu – 80 Kč. Za každého dalšího 
psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. Po-
platek zaplatit do 31.�3.�daného�roku.

Informujeme� občany,� že� po� dosažení�
věku�tři�měsíce�vašeho�psa�máte�ohlašovací�
povinnost.�Obecnímu�úřadu�jsou�známi�čtyři�
majitelé�psů,�kteří�tak�doposud�neučinili.

Odpady R.O. – V.S. vaše číslo chaty nebo 
domu, za toto číslo připojit číslici 6 – 500 Kč 
(250 Kč u vybraných rekreačních objektů se 
špatnou dostupností pro vývoz TKO) Dle směr-
nice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/
obecni-vyhlasky/. Poplatek zaplatit do 31.� 5.�
daného�roku.

Odpady T.P. – V.S. vaše číslo domu, za toto 
číslo připojit číslici 7 – 500 Kč za osobu. Popla-
tek zaplatit do 31.�5.�daného�roku.

Odpady podnikatelé – V.S. vaše číslo domu, 
za toto číslo připojit číslici 6 – částka dle po-
depsaných smluv. Poplatek zaplatit do 31. 5. 
daného roku.

Poplatek z pobytu se platí 2x ročně se splat-
ností 15. 1. za II pololetí 2021- doposud�neevi-
dujeme�platbu�u�jedné�ubytovací�kapacity,�
které�se� tato�povinnost� týká, a 15. 7. za I. 
pol. 2022.

Poplatek za hrobové místo – všem poplat-
níkům, kterým v letošním roce končí smlou-
va, budou zaslány nové nájemní smlouvy 
na 15 let, kde jsou informace o výši platby, 
číslo účtu a VS. 1 kopie je třeba vrátit zpět 
na obecní úřad.

� Romana�Kochaňová,�účetní

Informace k místním poplatkům

Po ránu začaly do školky místo dětí při-
cházet kouzelné postavy – pirátky, Elsy, po-
licisté, ale také kočička, hasič, policista nebo 
postavy ze StarWars, abychom společně 
prožili karnevalové veselí. Letos jsme oslovili 
skvělou průvodkyni programem – paní Rada-
nu Vozňákovou. 

Děti zhlédly kouzelnické představení, 
absolvovaly připravené soutěže, vyrobily 
si kouzelný amulet a nechyběla ani tradič-
ní promenáda masek. Pirátský motiv zaujal 
chlapce i děvčata a věřím, že jsme se všichni 
skvěle bavili! 

� Za�kol.�MŠ�Lhotka�Radana�Buďo

Pirátský karneval v mateřské škole

Během března můžete opět posílat 
na emailovou adresu soutez@obec-lhotka.
eu další soutěžní fotografie do třetího kola 
doplňkové měsíční soutěže s kalendářem 
„Poznej Lhotku“. Jejich zasláním dáváte 
souhlas se zveřejněním. Tyto fotografie by 
měly být z míst, které jste navštívili v rámci 
poznávání Lhotky s kalendářem. K fotografii 
můžete připojit i krátký popisek. 

Do druhé doplňkové soutěže se můžou za-
pojit také děti do 15 let, které nakreslí nebo 
jakoukoliv jinou technikou vytvoří obrázek 
s tematikou výletu po soutěžních místech. 
Do soutěže budou zařazeny fotky nebo skeny 
obrázků, které zašlou jejich rodiče na e-mailo-
vou adresu soutěž@obec-lhotka.eu, čímž dají 
souhlas k jejich zveřejnění. 

Každý měsíc může jeden soutěžící poslat 

maximálně dvě fotky nebo dva obrázky, kte-
ré budou zveřejněny na obecním facebooku. 
Soutěžící, jehož fotka nebo obrázek získá 
za určitý měsíc nejvíce lajků, bude taktéž od-
měněn drobnou cenou. 

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

Případné dotazy k soutěži vám odpovíme 
na: soutez@obec-lhotka.eu.

Soutěž s kalendářem – Poznej Lhotku 

S jarním úklidem ve vašich domácnos-
tech a zahradách vzniká i zvýšené množství 
různého odpadu. Proto vás žádáme, třiďte 
tento odpad, ukládejte ho na sběrné místa 
do jednotlivých nádob, na kterých máte i po-
pisky, co do nich patří a co ne. Neodkládejte 
k nádobám odpady, které nejsou vytřídě-
né nebo se do nich nevejdou. Odkládáním 

nevytříděného odpadu přiděláváte práci 
obecním pracovníkům, kteří to musí udělat 
za vás. 

Větve z ořezu stromů a keřů můžete uklá-
dat na hromadu u budovy bývalého kravína. 
Sběrné místo bioodpadu a velkoobjemo-
vého odpadu bude otevřeno v pravidelném 
provozu opět od dubna 2022.  OÚ

Upozornění obecního úřadu
Při čtvrtečních večerních procházkách 

Lhotkou jsme mohli od začátku roku vídat 
v poschodí mateřské školky za okny světla. 
To už zkoušel sbor Cantamus. Středeční 
osvětlená okna patří od února cvičenkám 
a o útercích se za okny začali scházet 
na zkouškách už i lhotečtí Pilkaři. Vyjděme 
těch pár schodů nahoru a poslechněme si je 
aspoň za dveřmi. 

Ale co to slyšíme? „Zlatíčka, miláčci 
a děcka“... Nenechme se ale zmást. Nejsou 
tam malé děti. To jenom umělecká vedou-
cí Jana Foldynová – když všechno klape 
– nešetří chválou, povzbuzením a pěkným 
oslovením. Nácviky na zkouškách sama hu-
debně doprovází na harmoniku nebo key-
board YAMAHA. Muzikanti cimbálovky se 
ke zkoušení přidají až o pár týdnů později.

Hudbu a zpěv je slyšet už od přízemí. To 
třeba Vojta spustí: „Už se všeci oženili a já 
se též ožením…“, Štěpán zase zpěvem pře-
svědčuje: „Já jsem kovářův syn…“, Ruda 
návazně všem vysvětluje, že: „Kovář kuje, 

kovář kuje, kovářka mu pokukuje…“ a Pavel 
obrací pozornost jinam a zpívá: „Šenkereč-
ka naša vyzdvihuje košulenku až po vyše 
pasa…“. Ženy si pak naopak postesknou: 
„Měla sem mileho hodinařa…“ Ženské 
a mužské hlasy se střídají v rytmu šlapáka, 
lomcováka, ale i valčíčku, nebo polky.

Po hodince hudby, zpěvu a tance je 
krátká přestávka, ve které se můžeme 
i za dveřmi dovědět že: 

- se organizační vedoucí – Libušce Zlé 
podařilo pro folklorní soubor získat v letoš-
ním roce od MAS – Místní akční skupiny 
Frýdlantsko-Beskydy finanční příspěvek 
z dotačního programu „V Beskydech to žije“ 

- tím pádem bude mít soubor pro Lhoťany 
o jedno vystoupení více – ještě před So-
chovkami“ už v červnu… a ještě nějaké ko-
runky zbudou i na dovybavení krojů souboru 

- v programu srpnových folklorních slav-
ností vystoupí Pilky dokonce se dvěma no-
vými pásmy 

- v souboru se nezapomíná ani na jubi-
lanty. Zejména kulatiny se oslavují – jak ji-
nak než malým pohoštěním, tancem a zpě-
vem 

- do nové sezony vstupují Pilky s dalším 
tanečním párem – nově přibyli Irenka s Pe-
píkem.

Po přestávce zkouška pokračuje. Není 
to ale málo poslouchat soubor jenom 
za dveřmi? Nebylo by lepší vstoupit do sálu 
a ke zpěvákům i tanečníkům se přidat? Pil-
kaři mezi sebe vezmou každého rádi. Tak 
neváhejte. Nebudete litovat. Takovou partu 
hned tak nenajdete… 

 P.�Pasek�

Takovou partu hned tak nenajdete

Průzkum zájmu 
o očkování 

proti vzteklině, 
psince a čipování

MVDr. Anna Tylečková je ochotna 
opět naočkovat vaše psy v případě zá-
jmu v sobotu 30. 4. 2022 v 9.00 hodin 
před obecním úřadem. Žádáme občany, 
kteří by měli o očkování zájem, aby toto 
nahlásili paní Romaně Kochaňové, tel.: 
737 732 972, nebo email: info@obec-lhot-
ka.eu nejpozději 
do 21. 3. 2022. Je 
nutno nahlásit po-
čet psů a o jakou 
vakcinaci máte 
zájem.
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informujeme

Informujeme občany, že od� 23.� února�
2022 bude uzavřena komunikace ve skalic-
ké části Skotňa (vedoucí směrem na Bašku 
a na druhou stranu na část Skalice Kame-
nec). Důvodem uzavírky je zahájení prací před 
výstavbou kanalizace, která bude probíhat 
od března do června 2022. 

Komunikace bude zcela�uzavřena od neděle 
do čtvrtka mezi 8.00 a 18.00, mezi 18.00 a 8.00 
bude cesta�průjezdná�s�výjimkou�stometrové-
ho�úseku, kde bude stavba právě probíhat. Tento 
úsek se bude v průběhu prací posouvat. V pátek 
a v sobotu bude komunikace zcela�průjezdná.

� Zdroj:�Statutární�město�Frýdek-Místek�

Uzavírka: Skalice – Skotňa

 

 

Ukliďme 

BAŠKU 

2. dubna 2022 
Sejdeme se v 9 hodin 

u Hostince u Čendy, před OÚ Baška, 
Kunčičky hřiště Betonko 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

p. Žák 
731 115 982 

 
Základní škola a Mateřská škola v Bašce 

 
Vážení rodiče, milé děti, 

v úterý 12. dubna 2022 v době od 14.30 do 17.30 hodin  
proběhne v budově ZŠ Baška č.137 

Zápis dětí do 1. třídy 

   

 
  

Pohádkový příběh  

 
Dostaví se k němu všechny děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku  

šesti let. 
K zápisu přineste rodný list dítěte. 

 
 

Žádost o odklad podejte nejpozději v den zápisu dne 12. 4. 2022 
 ředitelce školy. 

    
                                                                                       

                                                                                      Mgr. Renáta Válková 
                                      ředitelka školy 
 
  

výtvarnou soutěž  

 

 

na formát výkresu A3 ztvárni
své oblíbené místo v naší obci
výtvarná technika - libovolná
zúčastnit se mohou také děti,
které nenavštěvují ZŠ a MŠ
Baška
tři díla z každé kategorie
budou oceněna
28 prací bude použito v
obecním kalendáři na rok 2023
oceněny budou jak práce
individuální tak skupinové
práce je možné odevzdat v
knihovně OÚ Baška a v ZŠ
Baška

Storytelling Tips

Předškoláčci

Žáci 1. - 2. třídy

Žáci 3. - 5. třídy

Žáci 6. - 9. třídy

2.

3.

4.

1.

Soutěžní kategorie:

Obec Baška vyhlašuje

"Baška očima dětí"

Uzávěrka soutěže - pátek 20. května ve 12 hod.

CO? 

pro dobrou věc :-)PROČ?

parkoviště před
Kulturním domem

letos soutěžíme mezi
školami o finanční odměnu!

4. - 30.4.20221.

starý papír a kartony
zabalte prosím zvlášť

KDY?

KDE?

JAK?

JARNÍJARNÍ SBĚRSBĚR  

STARÉHOSTARÉHO  PAPÍRUPAPÍRU

  ZŠ a MŠ Baška   vyhlašuje

Připomínáme majitelům pejsků, že POPLATEK�ZE�PSŮ
jsou povinni uhradit do�31.�března�2022 

Do konce měsíce března mají držitelé psa, dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, povin-
nost uhradit poplatek za svého mazlíčka. Mohou tak učinit v úředních hodinách na pokladně 
obecního úřadu hotově, platební kartou nebo z domova převodem na číslo účtu Obce Baška: 
1682044389/0800. Na variabilní symbol se můžete dotázat mailem: v.kvicalova@baska.cz nebo 
telefonicky na čísle: 558 445 212.

Výše ročního poplatku:
180�Kč za jednoho psa,
600�Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
300�Kč za druhého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Držitel psa je povinen ohlásit�pejska�staršího�3�měsíců,�a�to�do�30�dnů�od�jeho�nabytí. 

Stejnou ohlašovací povinnost má držitel také při ztrátě psa (úmrtí, darování, utracení). 
 V.�Kvičalová,�pokladní

A věřte, že tomu tak opravdu bylo! Stalo se 
to v sobotu 5. února na Plese naruby, který 
ve společenském sále hostince U Čendy pořá-
dal Čendaspolek spolu s hodoňovickým fojtem.

Už podle plakátu, který na netradiční ples 
zval, bylo jasné, že se nebude jednat o klasic-
ký ples. Dress code totiž zněl – všechno naru-
by. A bylo na každém, jak tuto podmínku splní. 
Kreativita téměř neznala mezí. Už samotná 
identifikace příchozích byla někdy velice ná-
ročná a u některých modelů jsme se opravdu 
nasmáli. Na plese se tak objevily dámy ve spo-
lečenských róbách, které ale namísto hladkých 
tvářiček měly třeba i plnovous, pánové, kteří 
mluvili vysokými hlasy a byli průměrně o hlavu 
menší než jejich dámy, lidé, kteří měli všechno 
oblečení na sobě doslova naruby. Nebo jste 
mohli vidět třeba člověka, který měl sice vše 
jaksepatří ustrojené, jen hlava byla obráceně 
a na místě, kde obvykle bývá obličej, tam byly 
vlasy – prostě si oblékl vše naopak. Zahambit 
se nedal ani personál hostince U Čendy, který 
téma NARUBY také pojal po svém, a to hodně 
odvážně. Svůdné spodní prádlo měli oblečené 
jako vrchní část oblečení, tak vám musí být 
hned jasné, jak to fungovalo na některé přítom-
né a jejich představivost. 

Zábava se rozjela hned s prvními tóny ka-
pely La fiesta band. Kvalitní hudba i zpěv, žán-
rová rozmanitost a schopnost kapely profesio-
nálně reagovat na situaci na tanečním parketě 
způsobily, že parket byl od začátku do konce 
plně obsazen. A kdyby jen parket. Nakonec se 
tančilo i mezi stoly a sem tam někdo dotančil 
až k výčepu. 

Během večera došlo i na soutěže. První 
byla ryze taneční a výsledkem byla dvojice, 
která byla nakonec zaslouženě prohlášena 
za Nejlepší tanečníky plesu. Aby ne, vždyť své 
taneční umění museli prokázat v celkem osmi 
tanečních stylech od polky, po brake dance 
a hip-hop a nekompromisní odborná porota 
po každém stylu hodnotila svými body jejich 
taneční umění. Při druhém soutěžním předělu 

jsme se rozhodli najít Krále a královnu plesu. 
O tento titul bojovaly opět čtyři páry, u kterých 
jsme museli nejprve prověřit jejich sportovní 
stránku. Museli lžící zavěšenou na provázku 
a uvázanou v pase do cíle dožduchat kelí-
mek. Král a královna musí mít také patřičné 
umělecké vlohy, proto v rámci druhé disciplíny 
jeden ze soutěžní dvojice kreslil toho druhého. 
Nicméně dílka to byla velice úsměvná, jelikož 
malíř měl po celou dobu zavázané oči a kreslil 
pouze podle slovní navigace druhého ze sou-
těžní dvojice. A samozřejmě nesměla chybět 
módní přehlídka, v rámci které každý soutěžní 
pár předvedl svůj model sestavený z věcí na-
sbíraných u lidí v sále. Výsledky však po třech 
disciplínách byly natolik vyrovnané, že mezi 
prvními dvěma páry musela rozhodnout dal-
ší soutěžní disciplína. Vítězem celé soutěže, 
a tím pádem také králem a královnou plesu, 
se stala dvojice, která po dobu jedné písničky 
dokázala přinést na taneční parket co nejvíce 
věcí začínajících na písmeno P. Vítězný pár 
poté zaslouženě kromě ceny obdržel i zlaté 
korunky, které měl právo hrdě nosit po celý 
zbytek plesu. O půlnoci pak proběhlo loso-
vání tradiční tomboly, která byla především 
díky štědrosti sponzorů a dárců hodně bohatá 
a dozajista všechny výherce potěšila.

Snad už vám je jasné, že se všichni výbor-
ně bavili. Na všech přítomných bylo znát, že 
jim takováto akce už hodně dlouho chyběla, 
a atmosféra byla po celou dobu plesu bezvad-

ná. K bezchybnému průběhu dopomohl také 
bohatě zásobený bar a výčep, slané i sladké 
dobrůtky a hladovci se mohli posilnit řízkem, 
samozřejmě řízkem naruby. Tančilo se poctivě 
do brzkých ranních hodin, kdy jsme se loučili 
s konstatováním, že to stálo za to! 

Vy všichni, kteří jste se Plesu naruby zú-
častnili, ale i vy všichni ostatní, kteří jste z ja-
kýchkoliv důvodů přijít nemohli – jsme rádi, že 
vás máme a že s námi jdete po hlavě do všech 
takových a podobných nápadů, které si na vás 
vymyslíme! A těšíme se zase příště! 

 Hana�Poledníková

Všechno bylo naruby, i královna plesu byla fousatá

výzva

Před sto lety byl oficiálně 
založen místní sbor dobro-
volných hasičů a rádi bychom 
s vámi tuto výjimečnou udá-
lost oslavili. Oslavy a zábavné 
odpoledne jsou naplánovány 

na sobotu dne 3. 9. 2022 v areálu hostince 
U Čendy. Nedílnou součástí oslav bude taktéž 
výstava fotografií a dobových materiálů.

V této souvislosti bychom chtěli poprosit 

místní občany o spolupráci. Pokud máte ja-
kékoliv dobové materiály (fotografie, video-
záznamy, letáky, pozvánky aj.) vztahující se 
k působení a činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů Hodoňovice za dobu jeho trvání, rádi 
bychom vás požádali o jejich propůjčení 
za účelem výstavy.

Obraťte se prosím na starostu sboru Radomí-
ra Bělíka, telefonicky na čísle 603 981 434 nebo 
emailu sdhhodonovice@seznam.cz. Děkujeme

SDH Hodoňovice v tomto roce oslaví 100 let od svého založení

Kokeš z Malinovic (Malenovic) chodil už 
v neděli o půlnoci zapalovat oheň v bašťan-
ských hamrech, aby už ráno měli hameráci 
velký „hyc“ (žár) v pecích. Jednou, 
když šel kolem půlnoci přes Bašku, tu 
hned zkraje pod velkými topoly na Ba-
ščici uviděl, jak jde proti němu prapo-
divná postava. Hned si pomyslel, že je 
to duch, a vzpomněl si zaříkadlo proti 
duchům od starého Červenky, a tak spustil: 
„Chvol každý duch Hospodina i Ježíše jeho 

syna!“ Postava se otřepala a v odpověď Ko-
keš uslyšel: „Chvol je a jo chvoliť nebudu.“ 
A k tomu Kokeš dostal takovou „baňu“ (facku), 

že se mu až zajiskřilo v očích a vyvrátil 
se do prachu. Když se vzpamatoval, 
s velikým strachem upaloval do ham-
ru. Ráno všem vypravoval, co se mu 
v noci stalo, a tu starý Červenka vy-
světlil, že to špatně řekl: „Měl si řeknuť: 

Chvol dobrý duch Hospodina – protože to byl 
zlý duch, tak ti dal baňu!“

Pověsti z Bašky – Jaromír Polášek
Není radno chválit Boha před zlým duchem

Jarní část fotbalové sezóny se pomalu blíží. 
Po lednovém drilu, který vyvrcholil tříden-
ním soustředěním bašťanských fotbalistů 
na Čeladné, pokračovala příprava naplá-
novanými zápasy dorostenců a mužů. 

Milí fanoušci, kromě přípravných zápasů si 
do svých kalendářů také můžete poznačit termí-

ny mistrovských soutěží obou týmů. Na všech-
na utkání jste srdečně zváni, vaši podporu 
budou bašťanské týmy potřebovat. V tuto 
chvíli ještě neznáme rozpis utkání bašťan-
ských přípravek. Jakmile budou známy, 

zveřejníme je na www.fotbalbaska.cz. 
 Martin�Boháč

tým datum  hřiště začátek

dorost 05.03.22 Darkovičky – Baška Brušperk – UMT 11.00

muži 05.03.22 Baška – Lískovec Frýdek, Stovky – UMT 17.00

dorost 12.03.22 Baška – Příbor Brušperk – UMT 9.00

muži 19.03.22 Baška – Fryčovice Baška 17.00

PŘÍPRAVNÁ�UTKÁNÍ

kolo datum zápas začátek

15 26.03.22 TJ Sokol Baška – TJ Pražmo-Raškovice 15.00

16 02.04.22 TJ Sokol Sedliště – TJ Sokol Baška 15.30

17 09.04.22 TJ Sokol Baška – SK Horní Suchá 15.30

18 16.04.22 TJ Petřvald – TJ Sokol Baška 16.00

19 23.04.22 TJ Sokol Baška – TJ Sokol Nýdek 16.00

20 01.05.22 TJ Loko. Petrovice B – TJ Sokol Baška 16.30

21 07.05.22 TJ Sokol Baška – TJ Vendryně 16.30

22 14.05.22 TJ Sokol Mosty – TJ Sokol Baška 16.30

23 21.05.22 TJ Sokol Baška – TJ Sokol Hnojník 16.30

24 29.05.22 Inter. Petrovice – TJ Sokol Baška 17.00

25 04.06.22 TJ Sokol Baška – TJ Oldřichovice 17.00

26 11.06.22 FK Staříč – TJ Sokol Baška 15.00

14 18.06.22 TJ Sokol Baška – TJ Sokol Věřňovice 17.00

Rozpis�utkání�JARO�2022:�Muži�1.�B�třída�skupina�C�

kolo datum zápas začátek

14 16.04.22 FC Kozlovice – TJ Sokol Baška 10.00

15 24.04.22 TJ Sokol Baška – TJ Tošanovice 10.15

16 01.05.22 Milíkov/Hrádek – TJ Sokol Baška 13.30

17 08.05.22 TJ Sokol Baška – TJ Sokol Mosty 10.15

18 14.05.22 TJ Sokol Hukvaldy – TJ Sokol Baška 14.00

10 22.05.22 TJ Sokol Baška – 1.FK Spartak Jablunkov 10.15

11 28.05.22 TJ Oldřichovice – TJ Sokol Baška 14.30

12 05.06.22 TJ Sokol Baška – FK Staříč 10.15

13 12.06.22 TJ Sokol Baška – TJ Písek 10.15

Rozpis�utkání�JARO�2022:�Okresní�přebor�st.�dorostu�

Rozpis fotbalových utkání
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jubilea

Březen�je�měsícem�narozeninových�
oslav�našich�občanů:

paní Věra Adamcová – 85 let
paní Jarmila Bidmonová – 80 let
paní Šárka Skotnicová – 70 let
pan Miroslav Buchal – 60 let

Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu 
dalších krásných let plných štěstí, zdraví 
a samozřejmě i životní pohody a elánu.

OÚ Pržno

z redakční pošty

Jak už asi víte, zažili jsme bohužel něco, 
co nikdo zažít nechce. Koncem prosince jsme 
během 20 minut přišli o značnou část majet-
ku, když nám požár zničil dům. S tím jsme při-
šli i o řadu vzpomínek a srdečních osobních 
věcí. S vděkem teď ale můžeme říci, že pr-
votní beznaděj a skepsi vystřídalo odhodlání 
vše opravit a v rámci možností uvést většinu 
do původního stavu. Hnacím motorem jsou 
hlavně naše děti, pro které chceme vše co 
nejdříve vrátit do normálu, a taky řada z vás, 
kteří nás v tom nenechali a přišli nám pomoci. 
A právě vám bychom tímto chtěli poděkovat. 
Nechceme jmenovat, protože bychom se se 
seznamem mohli dostat až na stránku další 
obce, nicméně věříme, že všichni ti, kterým 

děkujeme, se v tomto najdou. 
Byli jsme opravdu zaskočeni, kolik lidí nám 

přišlo pomoci, ať už s lopatou v ruce, vlídným 
slovem, finančně nebo jinou, v dané chvíli 
pro nás důležitou službou. Zvláště pak oka-
mžitou pomocí s ubytováním v prvních hodi-
nách a dnech a následně i v dalších týdnech, 
bez čehož bychom vůbec nemohli fungovat. 
A díky také všem firmám a řemeslníkům, se 
kterými jsme doposud spolupracovali. Rych-
lost oprav je neskutečná – bez bleskové 
dodávky materiálu a odborné práce bychom 
nebyli tam, kde jsme nyní. Pevně věříme, že 
v dubnu budeme opět bydlet, i když provizor-
ně, ale ve svém. Ještě jednou děkujeme! 

� Rodina�Mydlářova

Děkujeme všem, co pomohli

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

Obec Pržno a Sportovní klub Pržno zvou 
všechny, malé i velké,                      

na IX.ročník Zimních her.                  
Konat se budou v pátek 11.3.2022 
v areálu SKI Bílá od 17.00 hod. 
Budeme závodit v obřím slalomu.                                            

 
Jste srdečně zváni!! 

 
Autobus odjíždí v 16.15 od OC – OÚ Pržno 
Návrat do 22.00 
Doprava a skipas ZDARMA 
 

Na základní školu vzpomíná asi každý dospě-
lý. Někdo s radostí, jiný se staženým žaludkem. 
Rodiče proto vybírají školu tak, aby se v ní děti 
nejenom naučily vše potřebné, ale aby se jim 
tam i líbilo a měly na ni co nejhezčí vzpomínky. 
Splňuje tyto parametry i naše prženská škola?

Základní a mateřská škola na Pržně je na prv-
ní pohled pěkná. Když vejdete dovnitř, možná vás 
překvapí, jak útulně v ní je. Chodby jsou hezky 
vymalované a uprostřed chodby, světe div se, 
stojí stolní fotbálek. Rázem zatoužíte stát se opět 
žákem a trávit zde přestávky. Tento pocit zesílí, 
když vstoupíte do některé z tříd. Moderní vybave-
ní, pohodlné židle, výzdoba. Ano, tak prostředí je 
zde na jedničku a asi i s hvězdičkou.

Spokojený�učitel�–�spokojené�dítě
Ředitel školy Tomáš Kolesa má naprosto 

jasnou představu, jak zařízení vést, aby vše 
tikalo jako ve švýcarských hodinkách. „Asi nej-
důležitější je, že máme společnou vizi, na které 
pracujeme. Všichni naši lidé vědí, čeho chceme 
dosáhnout a jdeme si za tím. Všichni, od správ-
ních zaměstnanců až po mě,“ řekl ředitel. Díky 
tomu, že se společně podílí na plánu školy, zde 
funguje výborně kolektiv. Ví, kam jít, a proto ni-
jak nebloudí. Prioritou všech je kvalitní výuka, 
dobré vztahy a bezpečné prostředí. 

Aby mohli učitelé dobře učit, sami se neustále 
vzdělávají. Absolvují různé kurzy, usilují o digita-
lizaci výuky. Škola má dokonce svého mentora, 
který přináší kantorům zpětnou vazbu a vede 
k výuce metodou kritického myšlení, což je dnes 
velice žádané. „Velice mě těší, že na sobě pracují. 
Dokonce si i asistentky a vychovatelky dokončují 
vzdělání, aby u nás mohly plnohodnotně učit. A to, 
že chtějí zůstat u nás, znamená, že je jim na naší 
škole dobře. A tam, kde jsou spokojení učitelé, bý-
vají spokojené i děti. Je to spojená nádoba a sku-
tečně tak funguje,“ je přesvědčený Tomáš Kolesa.

Škola,�kde�se�děti�netísní
Když dítě navštěvuje velkou spádovou školu, 

může se mu stát, že se ocitne ve třídě s dalšími 
třeba osmadvaceti spolužáky. To na Pržně nehro-
zí. Ve třídách jsou příjemné počty žáků, tím je zajiš-
těn prostor k individuálnímu přístupu ke každému 
dítku. A nejen to, učitelům se daří pracovat s dětmi 
s různými speciálními vzdělávacími potřebami. 
„Měli jsme zde třeba děti ze smíšených manžel-

ství, z Ukrajiny, Mexika, Itálie, Brazílie či Irska. Ne-
uměly třeba tak dobře česky, ale právě díky tomu, 
že je ve třídách méně dětí, podařilo se nám jejich 
znalosti srovnat s ostatními,“ pokračoval ředitel. 

Další nespornou výhodou školy je domácké 
prostředí. Kantoři si tak rychleji všimnou, že 
třeba není něco v pořádku. Tím, že zde fungují 
otevřené vztahy, nemá šikana podhoubí. Jiný-
mi slovy, hned první náznak problému učitelé 
zachytí a rychle řeší.

Škola�s�dobrou�výbavou
Na to, jak je tato škola malá, má velice mo-

derní vybavení. Žáci si rychle zvykli a také oblíbili 
moderní IT učebnu, ve které má každé dítě svůj 
počítač. Ve všech třídách jsou interaktivní tabule, 
chystá se výuka na tabletech, takže si děti auto-
maticky osvojí, že počítač je pracovní nástroj, a ne 
zábava. Škola pravidelně obměňuje pomůcky.

Cíl�–�každý�ročník�svou�třídu
Jedním z dalších cílů všech učitelů je připravit 

děti na zdárný přechod na druhý stupeň. „Prová-
díme pravidelně revizi školních osnov tak, aby dě-
tem nedělal problém tento přestup. Zrovna dnes 
jsem byl ve škole ve Frýdlantě tuto otázku řešit, 
sladit tempo výuky tamních dětí s našimi. Je to jed-
na z priorit a já musím říct, že jsem nezaznamenal, 
že by naše děti měly ve vyšších ročnících na jiných 
školách výraznější problémy,“ ujistil ředitel. 

Občas se k němu dostávají kritické hlasy, že 
ne všechny ročníky mají svou třídu a některé třídy 
jsou sjednocené. V současné době tak společně 
v učebně sedí čtvrťáci s páťáky. „Příští rok už bych 
chtěl docílit toho, že nebudeme mít sloučené třídy, 
tedy, že každý ročník bude samostatný a ve své 
vlastní učebně. Tento plán může zhatit nedostatek 
financí, ale i úbytek žáků. Já ale věřím, že se to 
nestane a plán nám vyjde,“ je přesvědčen Kolesa. 

Na rozdíl od některých rodičů ale on sám spa-
třuje ve sloučené třídě řadu výhod. Starší si opa-

kují s mladšími probrané učivo, mladší se zase 
učí od těch starších. Děti se učí toleranci a vzá-
jemné pomoci. Budují se tak například i dobré 
vztahy napříč ročníky. A to není zrovna málo.

Kroužky,�které�baví
Škola na Pržně nabízí dětem krom základní-

ho vzdělání i bohatou nabídku kroužků. Děti si 
každý rok mohou vybrat z velmi lákavé nabíd-
ky. Tento rok zvolily kroužek vědecký, logické 
a deskové hry, čtenářský, výtvarný, ruční práce, 
anglického jazyka, volejbalu, orientačního běhu 
a taneční kroužek. Mimo to se děti účastní růz-
ných akcí v rámci výuky, škola pro ně pořádá 
například pravidelnou výuku ve Faunaparku. 

Plány�do�budoucna
Škola na Pržně má sice moderní vybavení 

a na první pohled už nic nepotřebuje, přesto spřá-
dá další plány. „Chystáme nový projekt, kterým je 
zastřešení prostor mezi budovami mateřské a zá-
kladní školy. Vzniknou tak prostory pro odbornou 
učebnu, atrium či nové šatny. Ale to není vše, rádi 
bychom také postavili velkou tělocvičnu. Místo pro 
ni máme. To vše by se nám mohlo podařit v hori-
zontu pěti let,“ je přesvědčený ředitel. Samozřej-
mě si uvědomuje, že nic z toho by nebylo možné, 
nebýt vynikající spolupráce se zřizovatelem, tedy 
obcí. „Vedení Pržna naši školu dlouhodobě pod-
poruje, za což jsme samozřejmě velmi vděční. Je 
vidět, že mu záleží na tom, aby v obci byla kvalitní 
škola a děti v ní byly rády,“ řekl Kolesa.

Škola na Pržně má ještě další nespornou 
výhodu. Děti se v ní dobře znají. Když předško-
lák nastoupí zde do první třídy, zná nejen své 
spolužáky, ale už i paní učitelku. Škola a školka 
totiž navzájem spolupracují. Dítěti tak odpadá 
značný stres z nového prostředí. Může se proto 
lépe soustředit na ten velký úkol, který má před 
sebou – naučit se číst, psát a počítat. Škola 
a dělá maximum, aby se mu to zdárně podařilo.

Pojďte bruslit 
zdarma na Ostravici

Naši občané mohou v březnu jezdit bruslit 
na Ostravici. V tamní kryté hale Ice Rink mají za-
jištěno bruslení zdarma, a to každý pátek od 17 
do 18.30 hodin. V hale je k dispozici půjčovna 
bruslí a zájemcům tam také brusle naostří. Ne-
váhejte a pojďte si oprášit bruslařské dovednosti.

Škola, ve které se děti cítí jako doma

Vedení obce připomíná pejskařům, že 31. března 
je splatný poplatek za psa ve výši 120 korun. Jsme 
národ pejskařů, to je obecně známo. Pejsci jsou pro 
mnohé z nás kamarádi, společníci a parťáci. Dělají 
nám společnost, radost i starost. Jednou ze starostí 
je také ohleduplnost páníčků vůči svému okolí.

Onen drobný poplatek za pejsky totiž neumí 
zvedat z chodníku, z cesty ani z předzahrádek 
sousedů exkrementy. To musí, nebo by měli 
dělat, majitelé pejsků. Děkujeme, že po svých 
pejscích uklízíte a neobtěžujete sousedy a ne-
znečišťujete okolí.�� Petr�Blokša

I pejskaři mají své povinnosti 

Přichází jaro, období, na které se těší celá 
příroda a všichni lidé. Ano, sníh se opravdu 
mění na sněženky a sluníčko sype ze svých 
kapes teplé paprsky, aby ohřálo zem a dodalo 
potřebnou energii všem lidem i zvířatům. Proto 
nečekáme a začínáme s výrobou Moreny! 

Společně s dětmi ze školní družiny se těší-
me na veselé odpoledne, kdy po společné pro-
cházce vesnicí hodíme Morenu u hodoňovické 
lávky za zpěvu veselých písní a jarních básní 
do řeky Ostravice. 

Rádi bychom tento výlet uskutečnili v úterý 

22. března. Sraz bude u Obecního úřadu Pržno 
ve 13 hodin. Snad nám vyjde počasí a my si 
vše společně užijeme. Nemusíte být členy Klu-
bu seniorů, pojďte s námi i vy ostatní třeba se 
svými vnoučaty. 

A co nás čeká v nejbližší době? V měsíci 
březnu přivítáme na své pravidelné schůzce děti 
z naší školy, které si s námi přijdou zazpívat ve-
selé písničky, plánujeme Kurz paměti, vycházku 
do přírody a návštěvu v mateřské škole. Přeji 
vám hodně zdraví, elánu a energie do dalších dní! 

 Marie�Radová,�předsedkyně�KS�Pržno

Hu, hu, hu, jaro už brzy bude tu 
aneb Klub seniorů Pržno oznamuje

Splatnost poplatků za svoz odpadů je stano-
vena do 31. března. Platbu lze provést v hoto-
vosti na obecním úřadě nebo převodem na účet 
obce (23628781/0100, v. s. číslo domu). Výše 
poplatku činí 840 korun za osobu, která je při-
hlášena k trvalému pobytu v obci.

Nádoby na odpady musí být označeny ná-
lepkou potvrzující úhradu poplatku. Tyto nálep-
ky si každý musí vyzvednout na OÚ. 

Popelnice, které nebudou při svozu od 6. 
dubna označeny nálepkou, nebudou vyveze-
ny! U chat je výše poplatku stanovena na 840 
korun za objekt. 

Obec děkuje, že takto řeší odpady jen malý 
počet obyvatel. To je způsob, kterým lze 

úspěšně docílit zdražování odpadů!

Úhrady poplatků za odpad

Prženští mladí hasiči se 12. února zúčast-
nili halové soutěže v Raškovicích. Jednalo se 
o halové kvarteto, kde děti soutěžily ve dvou 
disciplínách požárního sportu. Na klání vyjelo 
sedm družstev v kategoriích mladší žáci, starší 
žáci a dorost. Bohužel kvůli covidu a karanté-
nám jsme nemohli trénovat tak, jak bychom 
chtěli, ale i přesto se děti snažily a jejich cel-
kové umístění nebylo vůbec špatné. Nejlépe se 
umístil dorost, který si vybojoval krásné druhé 
místo. Monika Adamcová

Mladí hasiči úspěšně zahájili sezónu

Již řadu let pořádá Obecní knihovna v Pržně 
vzdělávací programy nejen pro děti mateřské 
školy, ale také pro žáky základní školy. Liší 
se jak náročností, tak samotnou organiza-
cí. V únoru se děti z mateřinky nejvíce těšily 
na návštěvu knihovny, kde byl připraven pro-
gram na téma povolání. 

Již při příchodu do Obecního centra Pržno 
jsme potkali maminku Filípka, která nás sezná-
mila s náročnou prací uklízečky. Děti si pro-
hlédly úklidový vozík, její potřeby a sklad. Pak 
jsme navštívili kancelář místostarostky Mileny 
Tvrdoňové, která dětem odpověděla na otázky, 
podívali se na práci administrátorky a účetní. 

Hned nato jsme zamířili do knihovny. Vzdě-

Knihovna uspořádala akci o povolání
lávací blok Povolání je vždy propojen s inte-
grovaným blokem mateřské školy a připravuje 
jej učitelka společně s knihovnicí. Organizace 
tohoto dopoledne byla jako vždy velmi pest-
rá, povídáme si, prohlížíme obrázky i knížky, 
posloucháme pohádku a zkoušíme si ji zapa-
matovat. Vždy se snažíme, aby se děti co nej-
více zapojily do aktivní komunikace, reagovaly 
na podněty, učily se souvislému vyjadřování 
a obohacovaly svou slovní zásobu. 

Některé děti jsou v knihovně jako doma, 
pravidelně ji navštěvují se svými rodiči nebo 
prarodiči. Moc jsme si užili převleky, které nás 
proměnily v lékařku, hasiče, herečku, pilota, 
kadeřnici nebo kuchaře. Děkujeme tímto paní 

knihovnici Eleně Smejkalové za pečlivou pří-
pravu každé návštěvy a těšíme se na březen. 
To budeme společně vítat jaro! 

 Učitelky�MŠ
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slovo starostky

Milí�spoluobčané,
ráda bych vás seznámila s aktivitami obce a plány pro nadcházející ob-

dobí. Během jara by měla nastoupit nová praktická lékařka po MUDr. Pavle 
Sýkorové. Stále probíhají jednání ohledně nástupu nové zubní lékařky. 
Zubní ordinaci je třeba modernizovat, máme připravenou studii a brzy 
vypíšeme výběrové řízení na realizaci stavebních úprav. Aktivně jednám 
na kraji o možném příspěvku jak na stavební úpravy, tak na vybavení ordi-
nace, aby pro obec nebyla finanční zátěž příliš velká. 

Chtěli bychom zrekonstruovat chodníky v naší obci. Na jeden úsek je již projekt připraven 
a je před nabytím stavebního povolení, další úsek chceme začít projektovat. Věřím, že uděláme 
další krok ke zvýšení bezpečnosti občanů i návštěvníků obce.

Hotový je rovněž projekt na přestavbu obecního úřadu nad poštou, kde by se po přestavbě 
vešli všichni zaměstnanci úřadu. Čekáme na vhodnou dotaci, abychom se mohli pustit do stav-
by. Koho zajímají detaily, zastavte se, ráda vám ukážu celý projekt.

Ale to není vše, s finanční podporou Moravskoslezského kraje budeme v létě stavět další 
úsek vodovodu a kanalizace v lokalitě Trčka. Rádi bychom využili dotace z MAS Frýdlant-
sko-Beskydy. Budeme žádat o podporu na výstavbu WC v areálu nádraží, o doplnění regálů 
do knihovny, nové herní prvky na zahradu mateřské školy a vybavení klubovny hasičů.

Milí spoluobčané, těším se na naše setkávání a ráda se podělím o detaily všech projektů, 
které vás budou zajímat. 

 Pavlína�Stankayová,�starostka�Ostravice

Termín: 22. 3. 2022 

v prostorách Hotelu Freudod 17:00 

Program: 

využití defibrilátoru v praxi 

samovyšetření prsu s praktickou 

ukázkou na prsním fantomu

možnost měření tlaku 

Vstupné: ZDARMA

Těší se na Vás pořadatelé

s Obcí Ostravice a Hotelem Freud Vás srdečně zve na akci
Nadační fond Pavla Novotného ve spolupráci 

DEN ZDRAVÍ OBCE OSTRAVICE
 

www.nfpavlanovotneho.cz www.obec-ostravice.cz

krátce z obce 

Vyvěsíme�tibetskou�vlajku
Ostravice se opět přidává k městům a obcím, 
které symbolicky vyjadřují podporu Tibetu. 
10. března tak vyvěsí tibetskou vlajku. Tento 
krok schválila Rada obce Ostravice. „Tento 
rok si připomínáme 63. výročí povstání Tibe-
ťanů proti čínské okupaci. Cítili jsme, že mu-
síme vyjádřit podporu malému utiskovanému 
národu, a proto jsme se k celostátní akci Vlaj-
ka pro Tibet připojili i my,“ vysvětlila starostka 
Ostravice Pavlína Stankayová. 

Senioři�zhodnotí�svou�činnost�
Výbor klubu seniorů zve členy na první le-
tošní setkání spojené s hodnocením činnosti 
za uplynulý rok a oslavou Mezinárodního 
dne žen. Setkání se koná dne 9. března 
ve 14 hodin v restauraci U Řeky. Vezměte 
s sebou členské průkazky za účelem výběru 
příspěvku.  (jn)

Sportovní nadšenci a milovníci turistiky 
mají důvod k radosti. Už na konci března se 
koná oblíbený podnik Ridera LH 24. „Covid 
a vládní opatření nás donutily změnit termín 
na 26. a 27. března. Zázemí pro závodníky 
i pořadatele se kompletně přesouvá do areá-
lu Woodarény (Na Pile),“ uvedl za pořadatele 
Libor Uher.

Pokračoval, že co se týče trati, okruh se 
prodlouží o klesání a stoupání od Sepetné 
k Woodaréně. „Dolů bychom měli jít po nové 
červené turistické značce. Pro cestu nahoru 
pak jednáme o zpřístupnění zajímavé atraktivní 
varianty, která se zčásti vyhýbá hlavní cestě 
k transformátoru. Budeme stavět lávku přes 
řeku. Převýšení okruhu od hladiny řeky Ostra-
vice až po vrchol Lysé hory má úctyhodných 
917 výškový metrů,“ upřesnil Uher.

Označení extrémní závod tak dostává úpl-
ně nový rozměr, protože celkový počet na-
stoupených okruhů se u každého určitě sníží 
a bude to boj doslova o každý metr a každé 

Hned první únorový den uspořádala knihov-
na na Ostravici zajímavou besedu. Pavla Ze-
maníková na ní představila svou novou knihu 
nazvanou Fenomén Lysá hora. Zároveň si lidé 
mohli prohlédnout výstavu dětských výtvar-
ných prací Pověsti a legendy z Beskyd.

Pavla Zemaníková uvedla, že myšlenka 
na napsání knihy o královně Moravskoslezských 
Beskyd se narodila už dávno. „Když můj syn ješ-
tě chodil na základní školu, měl za domácí úkol 
udělat rozhovor s rodičem o jeho práci či plánech. 
Tehdy jsme mu řekla, že plánuji napsat knihu 
o Lysé hoře. No vidíte, trvalo celých 15 let, než se 
to skutečně stalo,“ usmála se spisovatelka.

Hybatelkou události byla nabídka od na-
kladatelství Albatros Media. To oslovilo Pavlu 
Zemaníkovou, zda by nenapsala knihu o Lysé 
hoře. „Obrátila se na mě jejich redaktorka. By-
dlí ve Vratimově a sama má k horám velmi blíz-
ký vztah. A protože mám tuto horu moc ráda, 
mám ji prochozenou ze všech stran, na nabíd-
ku jsem kývla,“ pokračovala autorka. Do not jí 
hrálo i to, že bylo zrovna období koronavirové 
pandemie, a ona tak měla na psaní více času. 
„Víte, o Lysé hoře najdete na internetu spoustu 

informací, ale nejsou ucelené a musíte je hle-
dat. O hoře navíc ještě nevyšla žádná knížka, 
takže to byla jasná volba,“ usmála se.

Kniha Fenomén Lysá hora je určena všem 
milovníkům Lysé hory, ale i těm, kteří ji ještě 
neznají. Dozví se řadu informací o historii a sou-
časnosti tamních chat, o turistických trasách, 
které doplňují mapy, o místní fauně i flóře, osob-
nostech současných i z dob minulých nebo o zá-
vodech zde pořádaných. Kniha zmiňuje i místní 
dění, pojednává o obcích a zajímavých místech 

v okolí. Nechybí ukázky lidové slovesnosti, míst-
ního nářečí, dobové i aktuální fotografie. 

Autorka se dlouhodobě věnuje místopisu 
beskydského regionu, píše články do regionál-
ních tiskovin a již více než třicet let žije na Os-
travici. Vede facebookové stránky Dobové 
motivy z Beskyd. O knihu Fenomén Lysá hora 
je velký zájem, proto se nakladatelství rozhod-
lo pro dotisk. Knížky se tak brzy opět objeví 
na pultech knihkupectví. Nabízí je například 
místecké knihkupectví Kapitola. 

Válka na Ukrajině
Také obec Ostravice řeší, jak pomoci 

lidem na Ukrajině. Místní hotely a penzi-
ony už přijaly první ukrajinské uprchlíky. 
Ruku k dílu připojují i místní skauti. Zastu-
pitelé v pondělí 28. února také rozhodli, 
že naše obec přispěje částkou ve výši 60 
tisíc korun na účet Charity ČR, a rovněž 
schválili vyvěšení ukrajinské vlajky před 
obecním úřadem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                          

 
Ve dnech 1. 3. – 30. 4. 2022 mají občané 

Ostravice znovu možnost bezplatně se zbavit 
starých nepotřebných pneumatik 

bez disku. 
V této době bude možné takové pneumatiky 

uložit na sběrném dvoře v Ostravici     
v pravidelné provozní době: 

Úterý až neděle 13.00 – 17.00 hodin. 
 

OBECNÍ ÚŘAD 
OSTRAVICE 

SBĚR  
 

P N E U M A T I K  

LH24 startuje na konci března

Zastupitelstvo obce schválilo zřízení Fon-
du zkrášlení Ostravice. Jedná se o finanční 
fond, z něhož bude Obec Ostravice posky-
tovat dary vlastníkům nemovitostí, ve kte-
rých jsou hlášeny osoby s trvalým pobytem 
na území obce Ostravice. 

Dar bude ve výši 500 korun na osobu. V mi-
nulých dnech byly občanům poštou doruče-
ny informace, jakým způsobem o dar žádat. 
Žádost může podat vlastník nemovitosti, pří-
padně vlastník bytu. V případě více vlastníků 

nemovitosti může žádost podat pouze jeden 
z vlastníků. Žádost lze podat také elektronicky 
prostřednictvím nově zřízeného Portálu obča-
na na webu obce www.obec-ostravice.cz nebo 
na předtištěném formuláři, který byl přílohou 
zaslaných informací. 

V případě podání žádosti na předtištěném 
formuláři je třeba vyplněnou a podepsanou 
žádost vhodit do poštovní schránky obecní-
ho úřadu označené nápisem Fond zkrášlení 
Ostravice.

Fond pomůže lidem zkrášlit si domy

Autorka představila knihu Fenomén Lysá hora

I v novém roce 2022 pokračuje vedení 
Ostravice v aktivitách vedoucích ke zklidnění 
dopravního provozu přes obec Ostravici. Sta-
rostka Pavlína Stankayová průběžně jedná 
se zástupci kraje i Ředitelství silnic a dálnic 
(ŘSD) o možnostech úpravy dopravní situace 
v obci i jejím okolí.

Na žádost starostů okolních obcí probíha-
jí jednání za úplný zákaz průjezdu kamionů, 
což podporuje rovněž Povodí Odry. U benzi-
nové stanice EuroOil na výjezdu z Ostravi-
ce je v případě nepříznivého počasí stabilně 
hlídka Policie ČR, která kamiony odklání 
zpět. I tak se někdy stane, že kamion projede 
a pak zablokuje dopravu v kopcích směrem 
na Bílou. 

„Je třeba si uvědomit, že v případě neho-
dy kamionu hrozí kontaminace vodní nádrže 

Šance, která je zásobárnou pitné vody pro ši-
roké okolí. Situaci pak musejí řešit záchranáři 
výstavbou norných stěn k záchytu unikající 
nafty, přečerpáním zbytků nafty, čištěním ko-
munikace a monitorováním vody. V případě 
úplného zákazu průjezdu kamionů by se po-
dobné kalamitní jevy již neopakovaly,“ zdů-
raznila Pavlína Stankayová.

Na programu je rovněž jednání o převede-
ní silnice I/56 ze současné třídy 1. do třídy 2., 
což by znamenalo, že by již nebyla určena 
pro dálkovou a mezistátní dopravu. Zde je 
zapotřebí počkat na otevření obchvatu Frýd-
ku-Místku a Třince, které by umožňovalo ji-
nou trasu pro průjezd na Slovensko.

„Ve spolupráci s ŘSD bychom rádi postup-
ně opravili či dobudovali alespoň část chod-
níků v obci,“ dodala starostka.

Obec stále řeší svízelnou dopravu

Obec Ostravice nově zřídila Portál obča-
na. Elektronický přístup občanů k obecnímu 
úřadu je možný prostřednictvím národního 
bodu pro identifikaci (tzv. identita občana). 
K prokazování totožnosti online slouží růz-
né identifikační prostředky, mezi ně patří 
například nový občanský průkaz s čipem, 
nebo přihlášení pomocí uživatelského účtu 
národní identitní autority atd. V současné 
době je jako nejčastější přístup využíván cer-
tifikát k elektronickému bankovnictví. Portál 
občana umožní veřejnosti řešit různé životní 
situace jinak než prostou návštěvou úřadu.

Na nově zřízeném portálu bude mít kaž-
dý občan možnost nahlédnout do předpisů 
vlastních plateb a případnou platbu lze rov-
nou provést přes platební bránu. Samozřej-

mostí je elektronické hlášení změn poplatko-
vých povinností či možnost elektronického 
podání formulářů různých životních situací 
(žádostí o výpisy z rejstříků a mnoho dal-
ších). 

Národní bod pro identifikaci slouží jako ná-
stroj pro bezpečné a zaručené ověření totož-
nosti uživatele online služeb veřejné správy. 
Veškeré údaje jsou poskytovatelům služeb 
předávány pouze v případě, že k tomu občan 
v procesu přihlašování udělí souhlas. V sou-
časné době je portál zprovozněn pro podává-
ní žádostí z Fondu zkrášlení obce a podání 
formulářů různých životních situací. Kontrola 
vlastních poplatkových povinností, popřípa-
dě možnost přímého zaplacení přes platební 
bránu se v současné době připravuje.

Portál občana usnadní lidem jednání s obcí 

kolo bude mít úplně jinou váhu! 
„A co připravujeme dole v zázemí? Bude 

toho hodně, areál nám otevírá nové možnos-
ti! Stoprocentně nebude chybět velmi bohatá 
gastrozóna. Nový stan Ridera LH24 gastro-

festivalu se rozkládá na 500 metrech čtve-
rečních. Nově se otevře i veliká Relax zóna 
na 3 600 m2. Tu otevřeme už v pátek odpole-
dne a přístupná bude až do neděle, a to zcela 
bez příplatku,“ slíbil Libor Uher.

OSTRAVICKÉ BRUSLENÍ – NOVINKY V BŘEZNU
Na měsíc březen obec Ostravice předplatila pro všechny občany NEOMEZENÉ�
BRUSLENÍ v areálu Woodarena v hodinách určených pro bruslení veřejnosti.

Sledujte rozpis bruslení na www.woodarena.cz/rozpis-ledu 
a užijte si ještě více sportovní aktivity!

V průběhu jarních prázdnin je opět domluveno Bruslení�s�Radkou�Kovaříkovou 
pro ostravické děti�zcela�ZDARMA, nutné se přihlásit petrhlista@seznam.cz

Bude�probíhat�v�termínech:
pondělí�14.3.�
středa�16.3.�

pátek�18.3.,�vždy�od�9.30�do�11�hodin.

Těší nás, že můžeme ostravickým dětem nabídnout možnost,
 jak aktivně strávit volný čas o jarních prázdninách. 

Budeme rádi, když využijete nejen této možnosti, ale také neomezeného bruslení pro všechny.
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
přesně před dvěma lety, v březnu roku 2020, jsme byli poprvé konfrontováni s koronavirovou 

epidemií a začali jsme na vlastní kůži zažívat situace, které jsme do té doby znali v podstatě 
pouze z učebnic či vyprávění. Stav nouze, zákaz vycházení, zavřené školy, obchody, hranice… 
a řada jiných věcí, které jsme si nedokázali dost dobře spojit s naší vyspělou a komfortní sou-
časností. 

Po dvou letech, když už to začalo konečně vypadat, že to nehorší máme za sebou a svět 
se vrací k normálu, přichází bohužel další rána, která jako by veškeré naše civilizační hodnoty 
chtěla převrátit vzhůru nohama. Válka. Slovo, které pro posledních několik generací Evropanů 
patřilo pouze do historie, se najednou vrací jako nebývale reálná hrozba. A my nyní můžeme jen 
odhadovat, jak moc se budou opakovat bolestivé scénáře známé z historie. Ve chvíli, kdy píšu 
tyto řádky zní z televize zprávy o ostřelování Kyjeva a mrtvých civilistech… 

Popeleční středou začíná postní čas. Doba odříkání, která je ale završena velikonočním zmrt-
výchvstáním. Lze v tom spatřovat naději, že žádné zlo nikdy nevyhraje a nakonec je vždy pora-
ženo. Pravděpodobně nás čeká náročná a nesnadná doba. Je těžké odhadnout, jak dlouhá bude 
a co vše nám přinese. Věřme však, že tak jako po zimě přichází jaro a promrzlý vzduch prohřejí 
sluneční paprsky, dočkáme se i my co nejdříve lepších časů.

Přeji vám pokud možno klidný, sluncem prohřátý březen. 
  Pavel�Kuběna,�starosta

informace obecního úřadu

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

• Poplatky�za�odvoz�a� likvidaci�odpa-
dů – Částka za odvoz a likvidaci odpadů 
činí pro občany trvale žijící v obci 500�Kč�
za�osobu�na�rok. Termín zaplacení poplat-
ku je do� konce� března. Majitelé rekreač-
ních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé 
bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt na rok. 
Zde je termín úhrady stanoven do konce 
června. Částku můžete uhradit buď osob-
ně na obecním úřadě, nebo elektronicky 
na účet:�107-6963890277/0100, kde může-
te zaplatit i stokorunový�poplatek�za�psa. 
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, 
příjmení a počet osob, za něž platíte. Nálep-
ky na popelnice si následně můžete vyzved-
nout na úřadě. Upozorňujeme všechny, že 
neoznačené popelnice nebudou od 1. dub-

na 2022 vyvezeny.

• Svoz� nebezpečného� a� velkoobjemo-
vého�odpadu�a�zpětný�odběr�elektrozaří-
zení se uskuteční v sobotu 30.�dubna�2022�
od� 8.30� do� 9.10� hodin na parkovišti před 
Obecním domem.

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

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

Díl�druhý�–�DOBA�PLASTOVÁ
Všechno to začalo docela nenápadně, 

před více než 160 lety. Ve stejné době, 
kdy Božena Němcová dopisovala svou Ba-
bičku, tedy v roce 1855, vynalezl Angličan 
Alexander Parkes úplně první plast. Jednalo 
se o tzv. umělou slonovinu neboli parkesin. 
Postupně pak přibývaly další. 

Polyethylen se poprvé objevuje také 
ještě v devatenáctém století (1891), v roce 
1909 vzniká bakelit, po I. světové válce pak 
vinyl, PVC, polystyren, ve třicátých letech 
nylon a v těsném závěsu i ostatní, dodnes 
používané plasty. Zmiňovaný bakelit byl 
především v Německu populární již v mezi-
válečném období, ale k masivnímu rozma-
chu umělých hmot dochází až po II. světové 
válce. Jakožto levná a trvanlivá náhrada 
tradičních materiálů vtrhly plasty do kaž-
dodenního života moderního člověka dru-
hé poloviny dvacátého století. Zpočátku to 
nutně muselo vypadat jako naprosto skvělá 
záležitost. Jenže pak se ukázalo, že nejen 
oni přísloveční soudruzi z NDR udělali ně-
kde chybu. A že zdánlivě levné řešení člověk 
leckdy v konečném důsledku mnohonásob-
ně přeplatí…

V současnosti se na celé zeměkouli roč-
ně vyrobí téměř 400 milionů tun plastů. Vel-
ká část z nich je přitom určena na spotřební 
výrobky s velmi krátkou životností, obaly 
a podobně. Plasty obecně jsou však velmi 
odolné a v přírodě se jen pomalu rozkláda-
jí. Pozorný čtenář tak správně tuší problém. 
Plastový odpad od mikročástic po větší 
předměty znečišťuje ve velkém půdu, světo-
vé oceány, nacházíme jej v tělech mořských 
ryb, ptáků i dalších živočichů a působí po-
chopitelně negativně i na lidský organismus 

– ať už změnami hormonálních mechanismů 
nebo třeba karcinogenními účinky. Z dobré-
ho sluhy se stal špatný pán…

Na druhou stranu, přiznejme si, že bez 
plastů se dnes zkrátka jen tak neobejde-
me. Nebo aspoň málokdo z nás. Jediným 
reálným způsobem, jak negativní dopady 
jejich používání zmírnit, je proto jejich třídění 
a další využití. 

V Malenovicích samozřejmě plasty třídí-
me už řadu let. Každý rok u nás vyseparuje-
me kolem 23 tun plastů, což vychází v prů-
měru téměř na 30 kg plastů na osobu a rok. 
Ponecháme-li stranou otázku, k čemu vlast-
ně takové kvantum plastů potřebujeme, pak 
bychom se ve srovnání s pomyslným prů-
měrným Čechem dokonce mohli poplácat 
po zádech. V plastech jsme skoro dvakrát 
lepší. A promítá se to zásadním způsobem 
(více než z poloviny) i do odměn za třídění, 
které získáváme od EKO-KOMu. Ročně tak 
Malenovice jen za vytříděné plasty získají 
přes sto tisíc.

Už minule jsme ale hovořili o tom, že 
spousta plastů přes to všechno zbytečně 
končí ve směsném odpadu. Podle statistik 
se jedná přibližně o 13 % obsahu běžné 
popelnice. Sešlápnuté PET-lahve, sáčky, 
fólie a další obaly, polystyren, kelímky (které 
rozhodně není nutné dočista vymývat), kra-
bičky, a nejrůznější plastové výrobky – to 
vše patří do žlutého kontejneru. Pokud tedy 
nejsou znečištěné nebezpečnými chemikáli-
emi, oleji nebo barvami. 

Do kontejneru na plasty můžete u nás 
vhazovat také nápojové hliníkové plechov-
ky, o něž se postará dotřiďovací linka. Ostat-
ně právě dotřiďování je pak zásadní pro dal-
ší zpracování a využití plastového odpadu. 

Rozhodně nevěřte báchorkám o tom, že 
nakonec vše skončí na jedné hromadě. To 
by opravdu nedávalo žádný smysl.

Jedním z opovrhovaných symbolů plasto-
vého odpadu je polyethylenová lahev, lidově 
„petka“. Popravdě trochu neprávem, proto-
že zrovna PET-lahve jsou příkladem plastu, 
který lze velmi dobře nejen třídit, ale co je 
ještě důležitější, také recyklovat. Dají se tak 
z nich, respektive z tzv. regranulátu, znovu 
vyrábět jednak zase PET-lahve, obecně 
známé je ale také jejich využití na výrobu 
fleecových bund nebo nejrůznějších auto-
součástek, koberců či izolačního materiálu. 
Obyčejná petka tak dobře ilustruje, že má 
smysl třídit a dát tak (nejen) plastům další 
šanci.

Také ostatní umělé hmoty, které místo 
na skládce skončí ve žlutém kontejneru, 
mají své další využití. Z pevných jednodru-
hových plastů se vyrábějí třeba květináče, 
přepravky nebo kompostéry, z fólií například 
nové pytle na odpad a ze směsných plastů 
různé stavební prvky či protihlukové stěny. 
V neposlední řadě pak mohou být zbylé 
vytříděné plasty využity jako zdroj energie 
– pochopitelně nikoli v domácím kotli, ale 
v ekologické spalovně.

Děkujeme, že třídíte.
 (Pokračování příště…)

Obecní�úřad�
zve�srdečně�všechny�seniory�

na�přátelské�posezení�
v�neděli�6.�března�od�15�hodin�

v�sále�Obecního�domu.

 

ÚTERÝ 29. 3. v čase 16.00–18.00 

 

Srdečně zveme děti i dospělé na jarně-velikonoční dílničku, 
vedenou zkušenou floristkou Zuzkou. 

Zelený materiál bude zajištěn. K prodeji tematické drobnosti 
a ozdoby ze dřeva, slámy, keramiky, pentle a umělé kvítí. 

 

Bližší info na: 724 144 368         …těší se Blanka a Zuzka  

 

     

JARNĚ-VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA 
PRO MALÉ I VELKÉ  

 

SOBOTA 19. 3. 2022 

sraz v 10.00 na vlakovém nádraží ve FnO 

návrat v 17.41 tamtéž 

Srdečně zvu přátele turistiky na jarní výšlap na Martiňák. 
S sebou: oblečení dle počasí, svačinu a teplý čaj, nesmeky, 

čelovku, děti kapesné… 
Polévku si dáme v hotelu Martiňák. 

 

Bližší info na 724 144 368                        …těším se, Blanka 
 

     

turistická sobota 
MARTIŇÁK  

(náhradní termín) 

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé 

Rosničky,
nejkratší měsíc v roce 

utekl jako voda a jaro klepe 
na dveře. I když byl únor krátký, stihli jsme 
toho v Rosničce dost – Holčičí přespávačka, 
Karnevalová dílnička, Karnevalový čtyřboj 
a Masopustní posezení. Kvůli hlášené vich-
řici jsem z bezpečnostních důvodů zrušila 
Turistickou sobotu a Výšlap na Martiňák. 
Nevadí, posunujeme o měsíc :) A z důvodu 
nemoci se přesunulo také Focení rodin, a to 
na 1. března.

Holčičí přespávačka byla skvělá akce 
s popcornem, zmrzlinou, pizzou, cupcaky, 
koblížky, tvořením, večerním promítáním po-
hádek na strop, povídáním a diskotékou. Pro 
velký ohlas se bude přespávačka opakovat 
ze čtvrtku na pátek během jarních prázdnin 
(a mohou se zúčastnit i kluci). 

Karneval a následné Masopustní pose-
zení se setkaly s velkým ohlasem a hojnou 
účastí dětí i dospělých. Karnevalový čtyřboj 
probíhal na louce za kostelem sv. Ignáce 
a skládal se ze slalomu, překážkové drá-
hy, hopsání na míči a hodu kroužkem. Trať 
zvládli malí i velcí a všichni vyhráli balíček 

dobrot. Mezi dětmi chodil králíček s košíč-
kem perníčků a vesele nabízel perníčková 
prasátka, zajíce, žabky a jiná zvířátka. Po-
sléze se průvod masek vydal od kostela 
k Obecnímu domu, kde již bylo nachystáno 
Masopustní posezení s občerstvením – kob-
lížky, jitrnicemi a jelítky, tlačenkou a pivkem. 
Úžasné bylo, že v masce jsem nebyla jen 
já, ale také další maminky a jeden tatínek. 
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, a doufám, 
že se také patřičně bavili.

V�březnu�se�v�Rosničce�
můžete�těšit�na�tyto�akce:

- 12. 3. Turistická sobota Vítání jara 
na Ondřejníku

- 16.–18. 3. program Jarní prázdniny 
s přespáním v Rosničce

- 19. 3. Náhradní termín turistické soboty 
a Výšlap na Marťiňák

- 29. 3. Jarně-velikonoční dílnička pro 
malé i velké s floristkou Zuzkou

- 10.-24. 3. Putovní výstava obrázků 
žáků ZŠ Frýdlantska a města Bielsko-Biala 
na téma Pověsti a legendy z Beskyd. 

Přeji všem krásné jarní dny, spoustu slu-
níčka a dobré nálady.

� teta�Blanka
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tým den datum čas domácí hosté doprava

Muži neděle 20. 3. 15:00 Metylovice Pržno

Muži neděle 27. 3. 15:00 Bukovec Metylovice BUS 13:15

Muži neděle 3. 4. 15:30 Metylovice Smilovice "B"

Žáci sobota 9. 4. 15:30 Metylovice Staré Město
Muži neděle 10. 4. 15:30 Metylovice Janovice

Žáci sobota 16. 4. 16:00 Frýdlant nad Ostravicí Metylovice
Dorost neděle 17. 4. 13:30 Metylovice Dobratice
Muži neděle 17. 4. 16:00 Metylovice Milíkov

Dorost neděle 24. 4. 13:30 Metylovice Nebory/Smilovice
Muži neděle 24. 4. 16:00 Návsí Metylovice BUS 14:15

Žáci sobota 30. 4. 16:00 Dobrá/Nošovice Metylovice
Muži sobota 30. 4. 16:30 Vojkovice Metylovice vlastní

Žáci sobota 7. 5. 16:30 Metylovice Mosty u Jablunkova
Dorost neděle 8. 5. 13:30 Návsí Metylovice
Muži sobota 7. 5. 16:30 Tošanovice Metylovice vlastní

Žáci čtvrtek 12. 5. 15:30 Nebory/Smilovice Metylovice

Dorost neděle 15. 5. 14:00 Metylovice Staré Město
Muži neděle 15. 5. 16:30 Metylovice Chlebovice

Muži středa 18. 5. 17:00 Metylovice Hukvaldy

Žáci sobota 21. 5. 17:00 Metylovice Bystřice
Dorost sobota 21. 5. 14:30 Dobratice Metylovice
Muži neděle 22. 5. 16:30 Nošovice Metylovice vlastní

Žáci sobota 28. 5. 17:00 Metylovice Raškovice
Dorost neděle 29. 5. 14:00 Nebory/Smilovice Metylovice
Muži neděle 29. 5. 17:00 Metylovice Písek

Žáci sobota 4. 6. 17:00 Frýdek-Místek "A" Metylovice
Muži neděle 5. 6. 17:00 Metylovice Palkovice

Žáci sobota 11. 6. 17:00 Metylovice Hukvaldy
Dorost neděle 12. 6. 14:00 Návsí Metylovice
Muži neděle 12. 6. 17:00 Nebory Metylovice BUS 13:30

Žáci sobota 18. 6. 17:00 Frýdek-Místek "B" Metylovice
Dorost neděle 19. 6. 15:00 Staré Město Metylovice
Muži neděle 19. 6. 17:00 Metylovice Hrádek

ROZLOSOVÁNÍ MUŽSTEV - sezóna 2021/2022 - ŽÁCI, DOROST a MUŽI

Odvoz 
odpadů 
v březnu

Odvoz odpadů 

nastane ve středy 

2. a 16. a 30. března 2022. 

Další akci pro občany Metylovic i okolí opět 
pořádá Hospůdka na hřišti. V sobotu 12. břez-
na od 10 do 16 hodin pořádá Netradiční za-
bijačku. A proč netradiční? „Za pomoci mistra 
řezníka totiž budeme namísto prasete porcovat 
mladého býčka. Řezníkem nebude nikdo jiný 
než mistr Jaroslav Nitka,“ prozradil provozova-
tel hospůdky Jakub Václavínek. 

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky tradič-
ní řeznické práce i na vtipné komentáře mistra 
řezníka. Dozví se spoustu zajímavostí o tradi-
cích domácích zabijaček. Pochutnají si na ne-
tradičních delikatesách, ale i na netradičním 
pivu a stejně netradičních pálenkách. Na místě 
pak bude i velké množství specialit, které si lidé 
budou moci odnést domů. Od 11 hodin zahraje 
všem k tanci i poslechu živá hudba v podání 
kapely HTK Band. 

Netradiční zabijačka zdaleka nebude je-
dinou akcí v hospůdce. 17. dubna plánuje 
velikonoční veselí a následně je v kalendáři 
i posezení k 1. máji. V květnu se zde sejdou 
gurmáni na Dni hamburgerů. „Chceme pořá-
dat akce pro lidi. Zachovat ty tradiční a přidat 
k nim i nové. Po koronavirových omezeních 
věříme, že si je všichni užijeme. Proto bych 
na ně chtěl pozvat všechny obyvatele Mety-
lovic. Přijďte se pobavit a zároveň si i pochut-
nat,“ vzkázal Jakub Václavínek. 

Jak to vypadá ve škole? Jak se tam sedí, 
jaké jsou učitelky a učitelé? To vše, a ješ-
tě více se dozvěděli předškoláci, kteří 23. 
února navštívili v dopoledních hodinách 
první třídu naší základní školy. Prvňáčci je 

přivítali básničkou a paní učitelka si pro ně 
připravila zajímavé úkoly. Naši předškoláci 
byli ze školy nadšení a jak sami řekli, už 
teď se moc těší, až v září usednou do je-
jích lavic.

Přestože počasí není nakloněno zimním 
sportům, páťáci z naší základní školy si pře-
ce jen týden na horách pěkně užili. Hned 
první den ale optimistický rozhodně nebyl. 
Pršelo, a proto vedení školy rozhodlo, že 
žáci namísto lyží popadnou brusle a pojedou 
si zařádit na led do kryté haly na Ostravici. 
Jak se ukázalo, bylo to dobré rozhodnutí, 
bruslení totiž všechny bavilo. 

Naštěstí další dny už počasí přálo více, 
a tak se třída vydala na Pstruží do tamního 
areálu Ski Opálená. Sjezdovka byla perfekt-
ně připravena a malí lyžaři pilovali carvingo-
vé obloučky s velkým nadšením. 

Poslední den se konaly tradičně závody. 
Děti byly rozlyžované a svedly napínavé 
klání. „Celý sportovní týden vyšel parádně, 
využili jsme každou chvíli ke sportování – 
ranní rozcvička, metodické prvky dle indivi-
duálních potřeb žáků, tréninkové lyžování, 
rychlostní prvky – závody a soutěže. V ne-
poslední řadě došlo i na zábavu a hry. Mys-
lím, že nám vůbec nevadilo, že sníh byl jen 
technický a jen na sjezdovce. Všichni jsme 
si to moc krásně užili,“ zhodnotila Pavlína 
Libošková.

Děti vyrazily s nadšením na lyžákHolá holá, škola volá!

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

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

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

Pamatujte na poplatky za odpad a psy

„Metylovice znoma su dědina, tu Vom robi 
biče kajaka rodina. Tata kraje, mama misi 
a už padesatka biču fertig visi. Padesatka 
stovky pul, biče su naš zlaty dul.“ Ve čtvrtek 
3. února navštívili senioři kožedělnou dílnu 
Radka Zlého v Metylovicích. Je pokračovate-

lem slavné tradice v obci. Senioři si prohlédli 
výrobky, které se zde vyrábějí a byli poučeni 
o jejich výrobě od začátku až do konce. Ná-
vštěvou byli nadšeni z vyprávění i pestrostí 
výrobků. 

� Vavřín�Michalec

Senioři navštívili sedláře

Ostravské divadlo U Lípy odehraje v so-
botu 26. března v místní sokolovně od 18 
hodin divadelní představení Apartmá 146.

Hra se odehrává v současnosti. Na lá-
zeňském pobytu v Karlových Varech se 
seznámí čtveřice svobodných hlavních hr-
dinů. Během pobytu se velmi spřátelí a do-
hodnou se, že do roka a do dne se opět 
setkají. Podmínkou a sázkou je to, že se 
do té doby všichni ožení a přijedou i s man-
želkami. Děj se odehrává v Apartmá 146 
luxusního hotelu, právě po roce. I když kaž-
dý z nich přijede se svou manželkou, divák 
postupně zjišťuje, že to nebude úplně tak, 
jak se zdá.

Předprodej vstupenek je na Obecním 
úřadě v Metylovicích od 14. do 24. března. 
Cena vstupenky činí 80 korun.

Divadlo uvede komedii Apartmá 146

A P A R T M Á  
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26. března 
od 18 hodin

v místní 
sokolovně

Hospůdka pořádá netradiční zabijačku
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Dětem letos přálo štěstí, a tak se mohly 
zúčastnit lyžařského výcviku na sjezdovce 
Opálená, kterou mají pstružovské děti za ro-
hem a dobře ji znají. V našem termínu byly 
i dobré sněhové podmínky a několik sluneč-
ných dnů. To jde potom všechno přirozeněji 
a snadněji. 

Několik dětí stálo na lyžích poprvé, ale 
šly do toho s velkou odvahou a s nadšením. 
Ostatní už za sebou měly první zkušenosti, 
které si přišly zdokonalit a něco nového se 

přiučit. Poslední den mohli své děti přijít po-
vzbudit jejich rodiče a být účastni pokroků 
a dovedností svých dětí.

Ale ani ostatní děti, které se lyžařského 
výcviku neúčastnily, ve školce nezahálely. 
V rámci tématu olympijských her se dozví-
daly nejrůznější zajímavosti ze světa zimních 
sportů. Například si vyzkoušely krasobruslení 
přímo ve třídě, po zhlédnutí záznamu kraso-
bruslení na interaktivní tabuli. Poté, za posle-
chu skladeb s vážnou hudbou, napodobova-

ly bruslení s nasazenými igelitovými sáčky. 
Dále si ve třídě postavily lyžaře v reálné ve-
likosti z nové Polikarpovy stavebnice, v dílně 
vytvořily lyžaře i se sjezdovkou a svou práci 
nazvaly „Naši kamarádi lyžaři na sjezdovce 
Opálená“.  Dílko bylo ozdobou školní chodby. 
Sněhu si děti také užily bobováním a sáňko-
váním na kopci vedle školy. A poslední den, 
kdy lyžařský výcvik končil, se vypravily pěšky 
na Opálenou své kamarády povzbudit a mož-
ná se inspirovat k zájmu o lyžování.

Vážení�rodiče�předškoláků,
srdečně zveme všechny předškolní děti na akci nazvanou Hravé učení. Děti se zde sezná-

mí se školním prostředím a se svou paní učitelkou. Vyzkouší si, jak se sedí ve školní lavici, 
jaké to je učit se.

Hravé učení jsme zaměřili na celkovou průpravu dovedností a schopností, které by děti 
měly zvládat před nástupem do 1. třídy.

Děti, které nenavštěvují naši školku, přihlaste na email bilkova@zspstruzi.eu. Lekce probí-
hají vždy od 14.30 do 15.15 hodin.

2. 3. Matematika a tělesná výchova – Mgr. Lenka Kolesová.
9. 3. Český jazyk a výtvarná výchova – Mgr. Miroslava Kameníková.
23. 3. Anglický jazyk a hudební výchova – Mgr. Kateřina Stavinohová.
30. 3. Prvouka a pracovní činnosti – Mgr. Nikola Literáková.
V měsíci dubnu proběhne zápis do 1. třídy, a to 14. a 21. 4. od 14 do 17 hodin. Na webo-

vých stránkách www.zspstruzi.eu naleznete podrobnější informace. Těšíme se na naše bu-
doucí prvňáčky.  Kolektiv�pedagogů�ZŠ�Pstruží

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

 

TVOŘIVÁ ŠKOLA 
 

 

 

 

Zápis bude probíhat 14. 4. a 21. 4. 2022 

Rezervovat se můžete elektronicky na webu školy 
www.zspstruzi.eu 

Vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky na 602 721 997 

S sebou budete potřebovat OP a rodný list dítěte 

Těšíme se na Vás! 

Nabízíme: 
• Miniškoličku aneb Hravé učení pro budoucí 

prvňáčky: 4 setkání, ve kterých se děti seznámí 
se školním prostředím a se svou budoucí paní 
učitelkou. Proběhnou vždy ve středy 2., 9., 23. a 
30. 3. od 14.30 do 15.15. 
V případě zájmu můžete děti přihlásit na email 
bilkova@zspstruzi.eu 

• Výuku AJ od 1. třídy + metodu CLIL – anglický 
jazyk je přirozeně a hravou formou zařazován i 
do jiných předmětů, například prvouky, výchov 
nebo matematiky 

• Pobytový lyžařský kurz ve 3.–5. ročníku 
• Zájmové kroužky: angličtina, gymnastika, 

atletika, Antonio – taneční kroužek, Věda nás 
baví, náboženství 

• Školní knihovnu – možnost půjčení knih 
• Nižší počet žáků ve třídách, příjemné prostředí 

Počet obyvatel 
se nezměnil

Počet obyvatel Pstruží v porovnání s před-
chozím rokem zůstává stejný. V naší obci 
žije 1078 lidí. Průměrný věk občanů Pržna 
činí 38,94. Největší skupinu, a to 542, tvoří 
muži v průměrném věku 37,83 let. Druhou 
nejpočetnější skupinou jsou ženy v průměr-
ném věku 40,31 let. Těch je 524. Dětí do 15 
let žije na Pstruží 217. Seniorů nad 60 let je 
u nás 228.

Pro zajímavost, v roce 1869 žilo na Pstruží 
647 obyvatel a stálo zde 79 domů. V roce 1991 
dokonce počet lidí klesl na 644. Domů už stálo 
více, a to 221. Jak je vidět, dramaticky poklesl 
průměrný počet obyvatel na jeden dům. Pak 
už šla čísla nahoru, například v roce 2011 nás 
tady žilo 866 v 287 domech. Prognóza pak je, 
že v roce 2030 až 2035 bude mít Pstruží až 
1250 obyvatel.

Obec v těchto dnech dokončuje nový chodník nedaleko základní školy. 
Osvětlení je zrekonstruováno a chybí už jen terénní úpravy.

Zimní radovánky ve školce i na Opálené 

Hned vedle sportovního areálu Dubina plá-
nuje obec ve spolupráci s TJ Pstruží výstavbu 
pumptracku. Je určen pro návštěvníky všech 
věkových kategorií a všech výkonnostních sku-
pin. Celé sportoviště bude vhodně zakompono-
váno do přírody a již vzrostlé zeleně zejména 
modřínových stromů, a příliš tak nenaruší pů-
vodní funkčnost a vzhled místa.

Pumptrack je určen pro cyklisty, jezdce 
na koloběžkách, bruslích, skateboardech i mr-
ňata na odrážedlech. Pumptracková dráha je 
určená pro jízdu bez šlapání s využitím vlastní 
váhy a změny těžiště. Takto vytvořené spor-
toviště bude umožňovat konání závodů v ka-
tegoriích, kdy zvítězí jezdec, který nejrychleji 
projede určený úsek nebo udělá nejlepší trik.

U pumptracku by mohlo vyrůst i skills centrum, 
tedy centrum pro zdokonalení jízdních dovedností 
začínajícího cyklisty. Jednotlivé prvky jsou uspořá-
dány tak, aby se cyklista mohl postupně zlepšovat. 
Rovnováha, jízda v pomalé rychlosti nebo zdolání 

Obec plánuje pumptrack, hřiště a skills centrum
jednoduchých překážek, to vše zajistí správný roz-
voj každého mladého jezdce. Ve většině případů 
jsou prvky tvořeny přírodními materiály.

Neposledně by na tomto místě mohlo vy-

růst i přírodní dětské hřiště. „V tuto chvíli jed-
náme s projektanty a vše ladíme tak, aby mohl 
areál co nejdříve vyrůst,“ uvedl starosta Pstru-
ží Milan Vaněk. 

Únor bílý sice pole sílí, ale zároveň je to 
doba, kdy si v hlubokém sněhu lesní zvířátka 
jen stěží hledají něco k snědku. Srnky, jeleni, 
divočáci, zajíci… prostě všichni hledají ces-
tu ke krmelci, který je vždy příslibem něčeho 
dobrého.

Proto jsme se i my rozhodli pomoci. 
Po úvodním povídání o lese a správném krme-
ní jsme vyrazili do hory, obtěžkáni jablky, mrk-
ví, senem i žaludy. Cestou jsme potkali kosa, 
strakapouda i zajíce. Přibývající stopy zvěře 
nás spolehlivě dovedly až na místo určení. 
S radostí sobě vlastní jsme dobrůtky vysypali 
do krmelce a odcházeli s dobrým pocitem, že 
jsme něco pro naše lesní přátele mohli udělat. 
A jelikož nám zde zanechali krásné stopy, ne-
váhali jsme a odlili si je na památku ze sádry. 

Mysleli jsme samozřejmě i na ptáčky a vyro-
bili jsme pár lojových koulí a pověsili kolem ško-
ly. A ještě jsme i stihli rozveselit třídu krásnou 
ptačí dekoraci. Děti byly spokojené a všichni se 
těšíme na další báječnou akci!

Děti ze školy krmí v zimě lesní zvěř

Zpíváme rádi, ale vystoupit před obecenstvo a zazpívat, to chce velkou odvahu. 
A v naší škole máme odvážlivců spoustu. Žáci zpívali písničky lidové i umělé. 
Moc se jim dařilo. Odměnou jim bylo obrovské uznání a potlesk spolužáků. 
A ti, kteří odvahu nenašli, už začali přemýšlet, že by to příští rok zkusili taky.

Pěvecká soutěž odhalila spoustu talentů

Počet nakažených lidí koronavirem klesá, 
opatření se rozvolňují, a tak je na čas vrátit 
na Pstruží společenský život. 

„Jsem tomu moc rád, protože obec se za-
čne konečně probouzet. Takže už nyní mohu 
prozradit, že 27. května uspořádáme oblíbenou 

oslavu Dne dětí spojenou se smažením vaječi-
ny. 20. srpna se lidé mohou těšit na Den obce 
Pstruží. Konat se bude v areálu Dubina, jak 
jsme zvyklí,“ prozradil starosta Milan Vaněk. 
Dodal, že zájemci o stánkový prodej se mohou 
obracet přímo na něj, a to na tel. 602 728 764. 

Pstruží začne opět společensky žít

Poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství, tedy poplatek za odpad, činí 
v letošním roce 2022 pro občany s trvalým 
pobytem na území obce 550 korun na rok. 
Majitelé rekreačních objektů a rodinných 
domů, ve kterých není nikdo přihlášen 
k trvalému pobytu, zaplatí rovněž 550 ko-
run za rok. Splatnost poplatku je do 31. 6. 

2022. 
Poplatek za psa činí 200 Kč a za každé-

ho dalšího psa pak 300 Kč. Splatnost po-
platku je do 31. března 2022.

Všechny poplatky lze zaplatit v pokladně 
obecního úřadu nebo zaslat na účet č. ú. 
1682011309/0800, variabilní symbol – číslo 
domů, chaty, nebo rekreačního objektu.

Pamatujte na poplatky za odpad a psy

Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali firmě HEIMSTADEN Czech s.r.o. 
za podporu našeho projektu Cvičení jako v bavlnce. Firma nám poskytla 
finanční dar v celkové výši 10 tisíc korun a za tuto částku jsme si do naší 

tělocvičny pořídili žíněnky. Děti i žáci tak mohou cvičit jako v bavlnce.

Žákům se cvičí jako v bavlnce
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Charita 
pro  
UkrajinU

Č. ú.: 55660022/0800, VS 104 

Sbírka je určena na podporu lidí zasažených 
válkou na Ukrajině a slouží k zajištění  
základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, 
hygienické prostředky či přístřeší. 

I seniorský věk se u mnohých vyznačuje 
touhou po nových informacích, poznatcích, 
zážitcích, ale také po lásce, porozumění a lid-
ském souznění. Takže jsme se v únoru dvěma 
kvalitními přednáškami trochu ponořili do ze-
měpisu a dějepisu, ale také jsme se družili 
a usmívali se na sebe a trocha srandy k tomu 
nesměla chybět. 

Jinak únorové akce proběhly dle plánu, 
krom níže uvedených programů probíhaly dal-
ší pravidelné akce v klubovně, tzn. zdravotní 

cvičení obou skupin, úterní karetní posezení 
a angličtina.

Irsko�očima�Dany�Barnetové
První únorový čtvrtek jsme se s paní Danou 

vydali již potřetí do Irska, tentokrát na severo-
východ. Tématu vévodilo posvátné místo Tara 
a megalitické stavby irských prapředků. Ale 
také, jak vypadá současná irská vesnice.

Koukám,�jak�ten�čas�letí…
Tak bylo nazváno posezení s neformálním 

připomenutím 12. výročí zahájení činnosti klu-
bu. Zhlédli jsme pár „historických“ videí a fotek 
společně s panem starostou a paní místosta-
rostkou a posléze se dostala ke slovu naše 
dvorní harmonikářka a zpěvačka Jaruška Ruč-
ková. Zdravé jádro pak pělo přesčas až do ho-
din večerních.

Zimní�cesta�do�BRC
Původně plánovaná společná vycházka se 

vzhledem k doslova slotě změnila na společný 
výjezd busovým spojem, a tak cíle bylo přesto 
dosaženo. Po návštěvě Galerie malířů Beskyd 
(v Galerii Lara bylo bohužel „střídání stráží“, 
takže prázdno) jsme zakotvili U Sestřiček, kde 
bylo jako obvykle prima.

Na�úsvitu�českých�dějin
Měsíc únor uzavřelo volné pokračování 

přednáškového cyklu Jany Bártové (již osmé) 

o vzniku a historii zemí koruny české. Hlavními 
protagonisty byli tentokrát král Václav II. a Zá-
viš z Falkenštejna. Paní Jana si pomyslnou lať-
ku kvality stále zvyšuje… 

Jak�to�bude�v�březnu
Za předpokladu, že nedojde ke skokovému 

zhoršení covidového vývoje, proběhnou tyto 
čtvrteční akce: přednáška Pavly Zemaníkové 
z Ostravice Fenomén Lysá hora, ženám k svát-
ku zahraje a zazpívá Vláďa Volek z Val. Mez., 
známý malíř Alexander Mosio přijde s přednáš-
kou Fenomén kreslení pravou hemisférou, ná-
sleduje společná vycházka na horní Čeladnou 
(rest. Kněhyně) a měsíc zakončí nový pořad 
Zvědavé křeslo.

Kompletní březnový program najdete jako 
obvykle v Čeladenském zpravodaji, v klubu, 
v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo na www.
senioriceladna.cz.

Pár�slov�závěrem
Takže budeme doufat, že covid se již ne-

zvedne, ale hlavně že válka za humny brzy 
skončí a nenabere globálních rozměrů … Te-
prve když se válčí relativně blízko, člověk si 
uvědomí, jak je ten mír křehký… Buďte zdrávi.

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

� Petr�Bernady

Odpoledne s hokejkami 
Letošní únor patřil 

hlavně zimní olympiádě. 
Okna naší školy jsme 

vyzdobili olympijskými motivy a sledovali 
jsme, jak se našim sportovcům bude dařit. 
Drželi jsme palce Ester Ledecké i českým 
hokejistům. A ve školní družině jsme přivítali 
vzácnou návštěvu. 

Přijel za námi držitel zlaté medaile z ju-
niorského mistrovství světa v hokeji (2001) 
a bývalý hráč NHL pan Rostislav Klesla. 
Kluci a děvčata si společně s hokejistou dali 

rozcvičku a pak si mohli vybrat, zda si pů-
jdou zahrát florbal, proběhnout překážkovou 
dráhu nebo si jen tak zaházet na basketba-
lový koš. Největší zájem byl pochopitelně 
o florbal, protože jsme zjistili, že hokejista to 
umí i s florbalkou. A uznejte, že se vám má-
lokdy stane, že dostanete přihrávku na gól 
od hráče z NHL. 

Když jsme si dostatečně zasportovali, tak 
následovala beseda a zvídavé otázky dětí. 
Zajímaly se o to, jak se stát hokejistou. Jestli 
i hokejisti musí chodit do školy a jestli jim není 

na ledě zima. Jak vypadá takový den hokejis-
ty v NHL a jestli se náš host někdy na ledě po-
pral. Hoši i děvčata (ano i děvčata se zajímala 
o hokej) si mohli vyzkoušet hokejovou výzbroj 
a výstroj. A dokonce jsme dostali dárek! Ros-
tislav Klesla nám věnoval svou hokejku, se 
kterou hrál v USA. Na závěr nechybělo spo-
lečné focení a autogramiáda. 

Našim hokejistům to sice v Číně na olympi-
ádě nevyšlo, ale nemusíme zoufat. Třeba prá-
vě mezi dětmi z čeladenské školy je některý 
z budoucích olympioniků. Kdo ví…  Mar.�

Kluci a holky poslouchají vyprávění o hokeji. R. Klesla a děti z družiny.

Zeměpis, dějepis a trocha srandy

Zasloužená růže pro Janu Bártovou.

Klubové zdravé jádro s harmonikou a Jaruškou Ručkovou.

Dana Barnetová přednáší o Irsku.
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Kvíz je fenomén dnešních dní. 
Během večera si společně se 
svými přáteli sestavíte tým o 
maximálním počtu 5 členů. 
Více hlav víc ví, avšak pokud si 
věříte, můžete hrát třeba jen 
sami za sebe. 
Ověříte si, co si pamatujete ze 
školních lavic, jaký máte 
aktuální přehled, zdali vám 
funguje selský rozum a jestli 
dokážete unést opojnou slávu 
vítězství. Vítěz se může těšit na 
odměnu za svůj výkon. 

Knihovna Frýdlant 
Hlavní 1755 (vchod z ul. Kadlčákova) 

www.knihovnafrydlant.cz 
 

čtvrtek 31.3.2022
 od 17.30  

KVÍZOVÝ VEČER 

Bude přichystáno malé 
občerstvení a drobné ceny. 
Vstupné dobrovolné. 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNA FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 
Hlavní 1755 – vstup z ul. Kadlčákova 
www.knihovnafrydlant.cz 
info@knihovnafrydlant.cz 

558 606 301   

Přijďte si zasoutěžit a prokázat 
své znalosti z různých oborů 
napříč celým lidským věděním. 
Čeká na Vás hromada zábavy a 
zároveň se dozvíte spoustu 
nových věcí.  

 

          Knihovna Baška  

        uvádí 

          Středa 23. března 2022, 16.30 hodin, knihovna Baška 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nenechejte si ujít! 

 

První díl z dvoudílné série popisuje 
osudy opavského knížete Mikuláše, 
syna českého krále Přemysla Otakara II., 
po jeho návratu z uherského vězení, kde 
se ocitl po prohrané bitvě na 
Moravském poli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obec Baška ve spolupráci s Diakonii Broumov 
organizuje humanitární sbírku 

 
 

                  „Nepotřebné věci potřebným“ 
 

sbírka se uskuteční dne 

sobota 23. dubna 2022 od 9.00 – 11.30 
v prostorách Kulturního domu v Bašce 

Co je možné darovat: 

• oděvy - letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony – čisté i mírně poškozené 

• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky látek) 

• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené 

• peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 

• obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo v igelitové tašce 

• hračky - nepoškozené a kompletní 

• menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

Co vzít nemůžeme: 

• znečištěný a vlhký textil 

• knihy, nábytek 

• lyže, lyžáky, jízdní kola, 
kočárky 

• velké elektrospotřebiče 

• nádobí bílé i černé, skleničky, 
porcelán

Vše čisté a suché, 
aby se nic nepoškodilo při transportu. 

Vše, prosím, zabaleno do igelitových pytlů nebo krabic. 
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jubilea
Hodně�štěstí,�zdraví,�lásky�

a�spokojenosti�k�životnímu�jubileu�
přejeme�paní�Matyldě�Kaňokové,�

Evě�Roháčkové,�
Elišce�Borovské�

a�panu�Jiřímu�Sidkovi,�
Josefu�Valíčkovi�

a�Zdeňku�Bednárkovi,�
všem�z�Janovic�

a�paní�Anně�Okonské�z�Bystrého.

Obec�Janovice

V sobotu 19. března vstoupí naši fotbalisté 
do jarní části sezóny okresního přeboru mužů. 
Na domácím hřišti přivítají od 15 hodin mužstvo 
z Tošanovic, na které jsou zváni všichni fotba-
loví příznivci.

Během přípravy na jarní sezónu se janovičtí 
fotbalisté doposavad utkali se třemi týmy s bi-
lancí dvou porážek a jedné jasné výhry. Prv-
ní utkání s Raškovicemi, které hrají I. B třídu, 
skončilo těsnou porážkou 1:2. V dalším zápase 
přehráli naši Metylovice jednoznačným výsled-
kem 10:1 a v zatím posledním přípravném utká-
ní podlehli Bašce 3:6. V únoru dále absolvoval 
tým víkendové soustředění v Horní Lomné.

Konečně! Po delší odmlce se na naší škole 
uskutečnil v pondělí 24. ledna sportovní turnaj, 
a to oblíbený turnaj v badmintonu. Byl určen 
žákům II. stupně. Do boje o vítězství se zapojili 
jak chlapci, tak dívky. A aby to bylo spravedlivé, 
vznikly čtyři kategorie: chlapci a dívky 6. + 7. 
třídy a chlapci a dívky 8. + 9. třídy. 

Než započal samotný turnaj, proběhla tipo-
vací soutěž o vítězích. Přestože je to dosti ne-
pravděpodobné uhádnout všechny čtyři, našly 
se u nás dvě vědmy, kterým se to vydařilo. A to 
Simča Obdržálková a Ája Pospíšilová. Obě zís-
kaly malou odměnu. A jak probíhal turnaj? Žáci 

se snažili, šli do toho naplno, některé mače 
byly velmi vyrovnané, nervy drásající, ale zvítě-
zit může jen jeden. A tak stupně vítězů dosáhli:

V mladší kategorii: Viki Plačková (1. místo), 
Nela Svrčinová (2. místo) a Verča Zdralková 

(3. místo); Tomáš Prokop (1. místo), Tomáš 
Spratek (2. místo) a Pepa Horálek (3. místo). 

V kategorii starších žáků: Adél Platková (1. 
místo), Nikol Grzymková (2. místo) a Natalie 
Kohutová (3. místo); René Bayer (1. místo), 
Ondra Karkoška (2. místo) a Lukáš Merta (3. 
místo). Výherci získali diplom, ceny ve sportov-
ním duchu a něco sladkého k nakousnutí.

A jak turnaj tito vítězové prožívali? To zjistíte 
při čtení zvídavých otázek, které si pro ně připra-
vili deváťáci a o přestávce je vyzpovídali: Neli, 
jak se ti hrálo? - Hrálo se mi skvěle a jsem se 
svým umístěním spokojená, ale zároveň i na-
štvaná, protože mi chyběl jeden bod do vítězství.

Ahoj, Verči, jsi spokojena se svým výko-
nem? - Ano, jsem a hodně, protože jsem si my-
slela, že to nezvládnu, ale nakonec jsem třetí 
a jsem ráda, že nejsem poslední. 

Ahoj Tome P., jak sis užil turnaj? - Bylo to 
dobré, bavilo mě to.

� Za�žákovskou�radu�Markéta�Lučanová

Kino Janovice 
o Lysé hoře

V pátek 18. března proběhne v janovic-
kém kině v budově Obecního úřadu promítání 
krátkých filmů o Lysé hoře na počest jano-
vických lysařů pana Václava Šiguta a pana 
Antonína Němce. Speciálním hostem pro-
mítání bude beskydský horal a otužilec pan 
Jan Čupa, se kterým proběhne po skončení 
promítání beseda.

Během jarních měsíců plánujeme další pro-
mítání, např. dokument Beskydská sedmička, 
dokumenty o lidových tradicích z okolí a také 
vzácné záběry létání nad Beskydy pořízené 
v osmdesátých letech, které natočil janovický 
občan pan Řehák při létání na vlastnoručně 
sestrojeném křídle. Během a po promítání nám 
k tomuto osobně řekne své postřehy a zážitky.

O přesných termínech akcí vás budeme prů-
běžně informovat.

� Lukáš�Plánička

Badmintonový turnaj na ZŠ Janovice

V sobotu 19. února odstraňovali bystřanští 
hasiči část stromu, která byla ulomena násled-
kem silného větru a zachytila se v koruně ve-
dlejšího stromu, čímž hrozil její pád na přilehlý 
chodník. Již den předtím strom pomocí kurtu 
zajistili a následující den ulomenou část odstra-

nili s použitím traktorového navijáku.
K dalším škodám, u kterých by byl potře-

ba zásah našich hasičů, tentokrát naštěstí 
nedošlo.

Děkujeme hasičům za rychlý zásah.
� Vedení�obce

Členové JSDH Bystré odstraňovali 
následky silného větru

V sobotu 26. března proběhne od 15 hodin 
výsadba aleje v rámci akce „Stromy dětem 
2022“, na které mohli rodiče přihlašovat své 
děti do 1. března 2022.

Sraz účastníků proběhne přímo na místě 
výsadby, tedy na cestě za hasičskou zbrojnicí 
v Janovicích nad alejí vysazenou na jaře roku 

2021. S sebou si můžete přinést rýč, motyku, 
popřípadě aku vrtačku, ale především dobrou 
náladu. Všechny nástroje budou samozřejmě 
v omezeném množství také k zapůjčení. Zajiš-
těno bude také drobné občerstvení.

Těšíme se na děti, jejich rodiče a také další 
rodinné příslušníky, kteří se akce zúčastní.

Sázení stromů dětem

Od úterý 4. ledna mají žáci janovické školy 
možnost navštěvovat Technický klub, kroužek, 
který je realizován v rámci projektu Odborné-
ho, kariérového a polytechnického vzdělávání 
v Moravskoslezském kraji, podpořeného Ev-
ropskou unií a Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Přihlášené děti se setkávají jednou týdně 
a dvě hodiny se učí zacházet s technologiemi, 
které jsou součástí běžného života nebo napří-
klad i výzkumných či průmyslových center. Pra-
cují s technickými stavebnicemi LEGO Prime 
nebo BricQ, učí se spojovat elektronické obvo-
dy s pomocí malých počítačů Arduino, vyzkou-
ší si, jak sestavit 3D model a následně si jej 

vytisknout na nejmodernějších 3D tiskárnách.
U všech vyjmenovaných disciplín nahlédneme 

také na různorodé programovací jazyky a na je-
jich využití. V lekcích také aktivně diskutujeme 
o využití nejnovějších technologií a přednášíme 
nápady, kde a jak by se případně daly využít.

Díky kroužku si děti procvičí logické a technic-
ké myšlení, získají všeobecný přehled o polytech-
nických oborech a dostanou představu o tom, co 
to znamená být technikem. S vytvářením progra-
mů navíc souvisí i rozšíření počítačové gramot-
nosti, práce se softwarem a také práce s interne-
tem. Technický klub byl spuštěn díky vzájemné 
spolupráci Základní školy v Janovicích a Středis-
ka volného času Klíč z Frýdku-Místku.

Technický klub v ZŠ Janovice

Los fotbalového jara, start 19. března

Okresní přebor mužů – rozpis utkání jaro 2022
Sobota 19. 3. od 15.00 Janovice – Tošanovice
Sobota 26. 3. od 15.00 Janovice – Nošovice

Neděle 3. 4. od 15.30 Písek – Janovice
Neděle 10. 4. od 15.30 Metylovice – Janovice

Neděle 17. 4. od 16.00 Nebory – Janovice
Sobota 23. 4. od 16.00 Janovice – Hrádek
Sobota 30. 4. od 16.30 Pržno – Janovice

Sobota 7. 5. od 16.30 Janovice – Hukvaldy
Neděle 15. 5. od 16.30 Bukovec – Janovice

Středa 18. 5. od 17.00 Chlebovice – Janovice
Sobota 21. 5. od 16.30 Janovice – Smilovice B
Sobota 28. 5. od 17.00 Palkovice – Janovice

Neděle 5. 6. od 17.00 Milíkov – Janovice
Neděle 12. 6. od 17.00 Návsi – Janovice

Sobota 18. 6. od 17.00 Vojkovice – Janovice

Po podzimu patří Janovicím v tabulce 
páté místo s pouhou šestibodovou ztrátou 
na vedoucí Nebory. Můžeme se tak jistě těšit 
na zajímavé jarní zápasy a boje o přední mís-

ta v tabulce. Přejeme našim hráčům úspěšný 
vstup do jarní části sezóny, mnoho vyhraných 
zápasů a velkou podporu příznivců především 
při utkáních na domácím hřišti.  Vedení�obce

Jarní svoz nebezpečného odpadu je naplá-
nován na sobotu 30. dubna 2022 a nebezpeč-
né odpady budete moci odevzdávat svozové 

firmě jako vždy na hospodářském zařízení Dvo-
reček od 9.25 do 10.10 a na Bystrém na parko-
višti před restaurací U Toflů od 10.20 do 10.35.

Jarní svoz nebezpečného odpadu
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Přehled bohoslužeb 
6. březen, 1. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá�10.30

13. březen, 2. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá�10.30

19. březen, Slavnost sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie, doporučený svátek

Ostravice 8.00
20. březen, 3. neděle postní
Ostravice 8.00, Bílá�10.30

25. březen, Slavnost Zvěstování Páně
Ostravice 16.00

27. březen, 4. neděle postní
Ostravice 8.00,�Bílá�10.30

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

 

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

KINO

Změna programu vyhrazena. Vstupenky je možno rezervovat a zakoupit online na webových stránkách www.kcfno.cz, v Turistickém informačním centru Frýdlant nad Ostravicí
nebo hodinu před promítáním na místě. Rezervace se ruší 15 minut před začátkem představení. Další informace na facebookových stránkách Kulturního centra a kina.

BŘEZEN       2022

 
 

 

Otevření kina v omezeném režimu při dodržování hygienických podmínek, 
prodej on-line na: 
www.kcfno.cz

FRÝDLANT N.O.

út 1.3. od 17:00 (titulky), ne 6.3. od 17:00 (dabing)  

UNCHARTED
USA, akční/dobrodružný, přístupný bez omezení, délka 117 min, cena 120,-, Falcon
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu 
k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu 
náhle objeví zákeřní konkurenti.  Rež. R. Fleischer.

út 1.3. od 19:30, so 5.3. od 19:00, pá 11.3. od 20:00 a út 15.3. od 19:00

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

st 2.3. od 17:00, so 12.3. od 17:00, so 19.3. od 17:00 a ne 27.3. od 17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
ČR, pohádka, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 120,-, Bioscop
Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného 
prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo 
potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z 
Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Rež. I. Macharáček.

st 2.3. od 19:00 a út 8.3. od 17:00

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

pá 4.3. od 18:00

SUPER-BLB
Francie, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 82 min, cena 120,-, Bontonfilm, dabing
Filmový vesmír neohrožených hrdinů v kostýmech rozšiřuje nová postava. Její charakter a 
schopnosti se pohybují mezi Spider-Manem, Batmanem a inspektorem Clouseau, jmenuje se 
Super-Blb a rozhodl se zachránit svět. Rež. P. Lacheau.

pá 4.3. od 20:00 a pá 18.3. od 20:00 (titulky), st 9.3. od 19:00 a ne 13.3. od 16:00 (dabing)  

BATMAN
USA, akční/drama, nevhodný do 12 let, délka 176 min, cena 130,-, Vertical Ent. 
Ve svém druhém roce boje proti zločinu Batman odhaluje korupci v Gotham City, která souvisí s 
jeho vlastní rodinou, a zároveň čelí sériovému vrahovi známému jako Hádankář. Rež. M. Reeves. 

so 5.3. od 17:00 a st 9.3. od 17:00  

HAFTAŇAN A TŘI MUŠKETÝŘI
Španělsko, animovaný, přístupný bez omezení, délka 84 min, cena 120,-, Forum Film Czech, dabing
Haftaňan je mladý šlechtic. Jeho životním cílem je stát se jedním z králových mušteriérů. 
Haftaňan se svým koněm Sandym odjíždí za dobrodružstvím do Paříže. Připojí se k němu Pip, 
upovídaný myšák a spolu se svými novými kamarády a spolubojovníky, mušteriéry Aporto-
sem, Patosem a Hrnamyšem objevují hodnotu přátelství a spravedlnosti. Rež. T. García.

út 8.3. od 19:00, pá 11.3. od 17:30, so 19.3. od 19:00 a út 22.3. od 19:00

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

so 12.3. od 19:00, st 16.3. od 19:00 a ne 20.3. od 17:00

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 99 min, cena 140,-, Bioscop
Komedie Jana Svěráka vznikla na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka, který se chopil 
titulní role, stárnoucího spisovatele Karla. Tomu se hromadí v hlavě nedokončené povídky. 
Postavy jednotlivých příběhů vystupují na denní světlo a touží po pozornosti. Rež. J. Svěrák.

út 15.3. od 17:00

PES
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 100 min, cena 120,-, Bontonfilm, titulky
Channing Tatum se vydá na cestu podél pobřeží Tichého oceánu s jediným společníkem, se 
psem, kterého veze na pohřeb jeho bývalého pána. On i čtyřnohý pasažér jsou ale svérázní a 
tvrdohlaví a rozhodně to není láska na první pohled. Navíc není úplně jasné, kdo tu má vlastně 
za ušima a kdo poslouchá koho. Rež. R. Carolin, Ch. Tatum.

st 16.3. od 17:00 a st 23.3. od 17:00  

PROMĚNA
USA, animovaný, přístupný bez omezení, délka 100 min, cena 120,-, Folcon, dabing
Příběh o třináctileté dívce Mei Leeové, která se samovolně proměňuje v obří červenou pandu, 
ale jen když je příliš rozrušená, což je bohužel prakticky neustále.  Rež. D. Shi. 
 

pá 18.3. od 18:00 a st 23.3. od 19:00

HAUTE COUTURE
Francie, drama, přístupný bez omezení, délka 101 min, cena 120,-, Bohemia MP, dabing
Esther je na konci své kariéry hlavní švadleny módního domu DIOR. Když se jednoho dne 
vrací z práce, v metru jí asi dvacetiletá dívka ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala 
policii, rozhodne se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí v ní 
svou možnou nástupkyni u Diora. Rež. S. Ohayon.

pá 25.3. od 18:00 a út 29.3. od 17:00 

ZTRACENÉ MĚSTO
USA, komedie/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 105 min, cena 140,-, Cinemart, titulky
Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která jako by 
vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý 
hrdina, který by ji zachránil. Rež. A. Nee.

pá 25.3. od 20:00 a út 29.3. od 19:00 

AMBULANCE
USA, akční, nevhodný do 15 let, délka 136 min, cena 140,-, Cinemart, titulky
Měla to být jednoduchá bankovní loupež. Vůbec nic však nešlo podle plánu, a tak teď dva 
lupiči ujíždějí před policií ulicemi Los Angeles v ukradené sanitce.  Rež. M. Bay.

so 26.3. od 17:00 a st 30.3. od 17:00

PŘÍŠERÁKOVI 2
Něm./VB, animovaný, přístupný bez omezení, délka 103 min, cena 120,-, Bioscop, dabing
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? 
Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod nohy... Rež. H. Tappe.

so 26.3. od 19:00 a st 30.3. od 19:00

POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR, drama, nevhodný do 12 let, délka 95 min, cena 120,-, Bontonfilm
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou během 
lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich příběhu se stala legenda.  Rež. T. Hodan.

BIO SENIOR čt 10.3. od 10:00

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
ČR, komedie, délka 109 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB ne 6.3. od 19:30

BOD VARU
VB, drama, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 100,- (FK 80,-), Aerofilms, titulky
Jednozáběrová jízda hektickým večerem začíná… Britský film s famózním Stephenem Grahamem 
v hlavní roli se žene kupředu nesmlouvavým tempem práce v gastrobyznysu. Trefný ale bude 
připadat všem, kterým se pod tíhou profesního stresu někdy zavařila hlava. Rež. Ph. Barantini. 

ne 13.3. od 19:30

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Norsko, drama/komedie, nevhodný do 15 let, délka 121 min, cena 100,- (FK 80,-), Aerofilms, titulky
Film režiséra Joachima Triera balancující na pomezí komedie a dramatu vypráví vtipně, pravdivě a 
s citem o vztazích a životě v době, kdy můžeme mít téměř nekonečné možnosti, a přesto si připadat 
jako nejhorší člověk na světě.

ne 20.3. od 19:30

MAGRETE - KRÁLOVNA SEVERU
Dánsko/Švédsko/Norsko/Island/ČR/Polsko, drama/historický/životopisný, nevhodný do 15 let, 
délka 120 min, cena 110,- (FK 90,-), Film Europe, titulky
1402. Královna Margrete vládne Švédsku, Norsku a Dánsku, a to prostřednictvím svého adoptivní-
ho syna Erika. Chystá se však spiknutí a Margrete se ocitá v neřešitelné situaci, která by mohla 
rozbít její celoživotní dílo: Kalmarskou unii. Rež. Ch. Sieling.

ne 27.3. od 19:30

ZPRÁVA O ZÁCHRANĚ MRTVÉHO
ČR/SK/Francie, drama, přístupný bez omezení, délka 90 min, cena 110,- (FK 90,-), Cinemart
Otec po silné mozkové mrtvici upadne do kómatu. Matka a Syn najednou stojí nad jeho 
bezvládným tělem. Osoba, kterou milují, je znenadání daleko a nikdo neví, jestli se někdy 
vrátí zpátky. Rež. V. Kadrnka.

FILMOVÝ KLUB DĚTEM út 22.3. od 17:00

BAREVNÝ SEN
ČR, animovaný, délka 71 min, cena 100,- (děti a FK 80,-), APK Cinema Sevice
Na Ostrov uprostřed oceánu, kde panuje všemocný Velitel a přísný pořádek, příjíždí parta 
pouličních umělců. Nepovedený výstřel z pouťového kanonu při jejich vystoupení odstar-
tuje řadu dramatických událostí. Mládenec Drin, dívka Tuvi a racek Natan se musí pustit do 
souboje s policejní přesilou. Rež. J. Balej.  

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM pá 25.3. od 16:00

MOJE SLUNCE MAD
ČR/SK/Francie, animovaný, nevhodný do 12 let, délka 85 min, cena 100,- (studenti a FK 80,-), AČFK
Helena opouští všední život v rodné Praze, aby se v Kábulu vdala za svého milovaného spo-
lužáka Nazira. Pod jménem Herra začíná v exotickém prostředí novou životní etapu. K 
vysněné budoucnosti ale nevede jednoduchá cesta. Rež. M. Pavlátová.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
vinšujeme vám.“ Tato známá melodie rozezní-
vá na začátku ledna domácnosti mnoha z nás. 
Děje se tak díky Tříkrálové sbírce, největší sbír-
kové akci v České republice, kterou na Frýdec-
ko-Místecku organizuje Charita Frýdek-Místek, 
a to ve spolupráci s obcemi, farnostmi a dalšími 
organizacemi a jednotlivci. 

V minulém roce nepřála situace koledníkům, 
kteří kvůli koronavirovým opatřením nemohli 
vyrazit do ulic. Tříkrálová sbírka tak byla pře-
sunuta do online prostoru. Tato novinka mi-
nulého roku zůstala zachována i letos, avšak 
tradice tříkrálové koledy byla opět navrácena. 
Ve svých domácnostech jste se tak znovu 
mohli setkat s charitními tříkrálovými koledníky, 
kteří nám dům od domu roznášeli Tříkrálové 
požehnání.  

S koledníky jsme se letos rozloučili třetí led-
novou neděli, tj. 16. 1. 2022, kdy tímto dnem 
skončilo putování tří králů po obcích, vesnič-
kách a městech Frýdecko-Místecka i celé Čes-
ké republiky. Pomyslnou štafetu po statečných 
kolednících, které od koledování neodradila ani 
nepřízeň počasí, převzali pracovníci Charity 
Frýdek-Místek. Ti se vydali vstříc dobrodruž-
ství plného rozpečeťování a počítání obsahu 
pokladniček. Přestože koledníky již ve svých 
domácnostech nezastihnete, Tříkrálová sbírka 
ve své online formě na webových stránkách 
www.trikralovasbirka.cz běží až do konce mě-
síce dubna.

Díky pomoci a štědrosti vás všech se letos 
podařilo na�Bílé vybrat krásných 12� 095� ko-
run. V rámci celé Charity Frýdek-Místek to bylo 
2� 277� 306� korun v pokladničkách a 79� 811�
korun bezhotovostními příspěvky. Část sbírky, 

která přináleží Charitě Frýdek-Místek, použije-
me na opravy a úpravy v pobytových zaříze-
ních, dále na volnočasové a vzdělávací aktivity 
pro děti a mládež, stejně jako na terénní služby 
pro nemocné a lidi s omezenou soběstačností 
a na vybudování tréninkového bytu pro osoby 
s duševním onemocněním.

Srdečně děkujeme všem koledníkům, kte-
ří v této nejednoduché době vyrazili, všem, 
kteří umožnili umístění statických pokladniček 
(na Bílé to byla pokladnička v obchodu – Bis-
tro – paní Sločíková) a samozřejmě všem, kdo 
do pokladniček přispěli. Děkujeme, že nám po-
máháte naplňovat naše motto „…s námi nejste 
sami…“; my s vámi sami nejsme.

Dovoluji si vě-
novat tuto úvahu 
o učitelském sta-
vu všem učite-
lům, asistentům, 
v y c h o v a t e l ů m 

a všem nepedagogickým pracovníkům, kteří se 
bez ohledu na opravdu výjimečný stav v době 
covidu věnovali svým žákům. 

Bezpříkladná obětavost při přechodu na do-
posud nezvyklé formy výuky, bez ohledu 
na svůj volný čas, rodinu, zasloužený odpoči-
nek, věnovali se svému poslání, neboť učitel-
ství není nic jiného, nežli úvazek ku prospěchu 
nás všech, pro  naši budoucnost. 

Všichni tito bezejmenní si jistě zaslouží k na-
stávajícímu Dni učitelů poděkování a úctu za ni-
kdy nekončící úžasnou a obětavou práci.

Učitelstvo je souhrn těch, kdo životním po-
voláním a veřejným postavením věnují se vý-
chově a vyučování mládeže ve školách a tvoří 
samostatný stav. V přítomné době uplatňuje 
se oprávněná snaha, aby učitelstvo tvořilo jed-
notný, samostatný stav, aby poslání učitelovo 
na všech druzích a stupních škol bylo poklá-
dáno za rovnocenné s povoláním kněze, práv-
níka, lékaře, technika, a tak stav učitelský i co 
do vzdělání i co do platu a vážnosti byl pový-
šen. Tolik Ottův slovník naučný.

Všeobecná vzdělanost, jejíž základ je tvořen 
systémem škol a školských zařízení, je pro své-
bytnost, kulturnost a rozvoj duševní nezbytná. 
Atributy, jejichž platnost je nezpochybnitelná 
a v obecné rovině vnímána veřejností jako nor-
mativ, který tady je funguje a určitě fungovat 
bude. Funkčnost každého organismu je pomě-
řována jeho výkonností a konečnými výsledky. 
Výjimku z tohoto technokratického pojmu tvoří 
člověk, kterého nemůžeme postavit na roveň 
neživého organismu, ale musíme jej vnímat jako 
cosi jedinečného, neopakovatelného, co je však 
nutné rozvíjet, kultivovat, vzdělávat. Učitelský 
stav má vedle rodiny mandát daný společností, 

podílet se od útlého věku na formování člověka, 
jeho vzdělávání a jeho kultivaci. Nese na svých 
bedrech obrovskou zodpovědnost, kterou ne-
docení jen ten, jenž ve své jedinečnosti zůstal 
netknut snahám pedagogů. Společnost, kterou 
tvoří lidé, vnímá pedagoga jako člověka, jenž 
vykonává nějakou pracovní činnost, za kterou je 
zaplacen, a podle mínění mnoha lidí dobře zapla-
cen, a má nadstandardní podmínky pro relaxaci 
ve formě prázdnin. Mnozí lidé si ale neuvědo-
mují, že učitel nemůže jako kdokoli jiný vypnout 
stroj, zamknout kancelář, odstavit vozidlo a jít 
s vědomím, že zmetek se zítra opraví, chybu 
v účetnictví můžu hledat zítra, nabourané auto 
vyklepu. Odchází ze školy s vědomím, že zítra 
bude pokračovat v dlouhodobé, nikdy nekončící 
práci s člověkem, jehož připravuje pro další život, 
který se bude odvíjet s ohledem na jeho schop-
nosti a dovednosti získané ve školní lavici. Prá-
ce pedagoga na rozdíl od jiných profesí, je jiná, 
specifická a kdo ji nedělal, nepochopí, jaká úskalí 
musí překonávat, počínaje přirozeným odporem 
žactva ke vzdělávání, přes všeobecně rozšířený 
názor rodičů, že škola je od toho, aby jako jediná 
vychovávala, po nedostatek prostředků na mo-
dernizaci vybavení školy a dnes aktuálně disku-
tované platy, které nejsou adekvátní vzdělanosti 
a odpovědnosti učitele za žáky. Musí se neustále 
vzdělávat, zvláště v oborech, jejichž vývoj jde 
rychle kupředu, a k tomu ještě vlastní rodina se 
všemi radostmi a starostmi. A aby toho nebylo 
málo, tak mnoho učitelů vykonává funkce v rámci 
obce, třeba jako knihovník nebo dokonce staros-
ta. Sečteno a podtrženo. Statistiky uvádějí k po-
volání učitelů data, která mnozí občané neznají. 
Vzhledem k permanentnímu vystavení stresu 
se v průměru dožívají 65 let, jsou nejohroženější 
skupinou pracujících z hlediska zatížení hlukem, 
nespatříte učitelku mateřské školky s chrániči 
sluchu, to ji spíše potkáte u internisty s problémy 
hypertenze či kardiovaskulárního onemocnění.

Proč jsem si vybral toto téma. Z jednoho 
prostého důvodu, informovat ty, kteří buďto 
z neznalosti nebo přirozeného kverulantství, 
házeli blátem po učitelích, kteří se berou za svá 
legitimní práva a prostřednictvím svých odborů, 
včetně svého ministra. I když všichni bez rozdí-

lu přišli do styku s učitelem, přinejmenším v zá-
kladní škole, nedocenili obrovskou roli, kterou 
učitel v životě každého sehrál, a nemyslím si, 
že to byla role bezvýznamná. 

Smekám pomyslný klobouk před všemi učiteli 
bez rozdílu, před asistenty učitelů, ale i před žáky 
všech stupňů škol, zvláště pak těch základních 
v době pro všechny, vpravdě dramatické době 
covidové. Potkávám poměrně mladé lidi, pro kte-
ré je výraz učitel synonymem nadávky, neschop-
nosti, příživníka. Pro vysokoškolsky vzdělaného 
učitele, šiřitele vzdělanosti, kultury, hodnot mrav-
ních a etických bych volil příměr příhodnější. Tyto 
postoje mladé generace se v současné době 
„přelévají“ do širokého spektra interpersonálních 
vztahů, zejména pak mezigeneračních. Pomi-
nu-li neúctu k materiálním hodnotám, které zde 
zanechaly předešlé generace, pak degradace 
morálních hodnot je přímo devastující. A z vlast-
ní zkušenosti mohu konstatovat, že učitel sám 
o sobě, nemá šanci napravovat chyby rodičů, 
potažmo společnosti, kteří mají na této devastaci 
hodnot lví podíl. Mladí lidé, tedy žáci i studenti, 
jsou si velmi dobře vědomi svých práv, která jsou 
nezpochybnitelná, ale vztah k povinnostem je pro 
mnohé naprosto neznámá kategorie.

Co říci závěrem. Učitelé tady byli, jsou a bu-
dou. Jaké jim společnost vytvoří podmínky, ta-
ková bude i budoucnost naší vzdělanosti. Jsme 
Komenského národ, z příkladů našeho školství 
si brala ponaučení celá Evropa, navíc jsme stá-
le vnímáni jako národ kultivovaný a vzdělaný. 
Pokud tento stav chceme udržet, musí nám býti 
nápomocni všichni, rodiči počínaje a všemi, 
kdo to se školstvím myslí dobře, konče. 

 Miroslav�Gromnica

KONČINOVÝ PLES
...to nejlepší na konec...

SOBOTA 12. 3. 2022
 od 19. 30 hod

Horská chata na Bílé

K tanci a poslechu zahraje „Maras banda". 
 

Bohatá tombola a kouzelnická show Ondřeje Sládka.

Předprodej vstupenek na OÚ.

V návaznosti na nařízení vlády ČR může být akce zrušena. 
Peníze za vstupenky se v tomto případě vracejí.

VSTUPNÉ:
300,-

včetně večeře

Kde najdete naši nejbližší popelnici, 

zjistíte na www.tridimolej.cz/mapa

info@tridimolej.cz

+420 800 016 017 

Norway
grants

Společně pro zelenou Evropu

Třiďte pouze jedlé 
oleje a tuky, žádné 

technické oleje

Pozor na ucpání
 trychtýře strouhankou 

či jinými zbytky jídel

Přelévejte ve dřezu, 
aby se olej nevylil např. 
na dřevěnou podlahu

Mějte po ruce 
papírovou utěrku, pokud 

by vám olej ukápl

Do kontejneru
nikdy nevhazujte 
skleněné nádoby

Na co si dát pozor

Díl 2. – Jak třídit 

1

2

4

3
5

Pojďte třídit 
jedlé oleje s námi.

Připravte si 
dobře uzavíratelnou 

PET lahev

Pevné tuky 
roztavte nebo přesuňte 

pomocí stěrky

Olej lijte do PET lahve 
opatrně přes trychtýř

Olej nechte 
vychladnout 
na 40 °C

Lahev dobře uzavřete 
a uschovejte, dokud 

nebude plná

Plnou PET lahev vhoďte 
do nejbližší olejové popelnice: 

www.tridimolej.cz/mapa

Olej můžete nejprve slít do zavařovací sklenice, teprve poté přelít do PET lahveTip:

Slovo a poděkování ke Dni učitelů Děkujeme vám za podporu Tříkrálové sbírky!
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27.3.- 10.4.
2022

Galerie Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem

 Po-pá  13: 30-16: 30
 Ne      13: 00-17: 00

ZŠ a MŠ Karla Svolinského a obec Kunčice pod Ondřejníkem srdečně zvou na výstavu obrazů s názvem:
V pátek 28. 1. jsme se v areálu tělovýchov-

né jednoty Kunčice p. O. rozloučili s Bohumí-
rem Čajánkem, který zemřel ve věku 76 let. 
Jménem TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem 
bych chtěl poděkovat Mirkovi za dlouholetou 
práci pro naší tělovýchovnou jednotu. Hlavně 
za práci správce areálu TJ, kterou vykonával 

přes 30 let. Jeho svědomitá práce a nadšení 
byla obdivuhodná. Stal se duší tohoto areálu, 
který dlouhá léta budoval a udržoval k po-
těše nás všech. Mirku, budeš nám chybět, 
ale zůstaneš nadále v našich vzpomínkách 
a srdcích. 

� Za�TJ�předseda�Vít�Majerek

Poslední rozloučení s dlouholetým místostarostou obce
Dne 11. ledna 2022 zemřel ve věku 77 let pan Oldřich�Harabiš, dlouholetý místosta-

rosta obce.
Funkci místostarosty vykonával za KDU-ČSL v období od roku 1991 až do roku 2002 

a pak ještě ve volebním období 2006 až 2010. Celkem 15 let.
Chtěli bychom se s Oldřichem rozloučit a poděkovat mu za vše, co pro obec vykonal. 

Čest jeho památce.
� Za�všechny�zaměstnance,�spolupracovníky�obce�a�zastupitele�
� Michaela�Šebelová�a�David�Fojtík

Stalo se již dobrým zvykem, že v rámci 
obecních investic a rozsáhlejších oprav ne-
postupujeme, jak nás zrovna napadne, ale 
podle předem promyšleného plánu. Na ka-
ždý rok si v zastupitelstvu schválíme plán 
aktivit, který vychází z dlouhodobé kon-
cepce programu rozvoje obce. Než si ale 
stručně představíme plán na letošní rok, 
tak se nejprve poohlédněme za rokem mi-
nulým. Nejdůležitější investice jsou shrnuty 
v tabulce. 

Samostatnou kapitolou, kde se nám asi 
nikdy bohužel nepodaří dosáhnout ideálního 
stavu jsou opravy místních komunikací – ne-
konečný proces ☺. Opravujeme celé úseky 
– v loňském roce cestu přes Pekliska na Ma-
ralák a také veřejný prostor před opraveným 
železničním nádražím.

Jak�jsme�v�loňském�roce�hospodařili?
Rozpočet byl opakovaně upravován (ne-

boť rostly příjmy a také se nám podařilo zís-
kat více dotací, než jsme si na začátku roku 
mysleli). 

Výdaje byly nakonec dle rozpočtu pláno-
vány na 103 024 400 Kč. 

Příjmy 73 514 200 Kč – z tzv. RUD (roz-
počtového určení daní) jsme nakonec ob-
drželi celkově 37 481 031,94 Kč, přičemž 
v rozpočtu jsme původně raději počítali s kri-
zovým scénářem 27 250 000.

Financování 26 510 200 Kč – 20 milionů 
úvěr a zbytek využití finančních prostředků, 
které jsme ušetřili v minulých letech.

Jak se rok vyvíjel, ke konci již jsme ne-
počítali, že všechny peníze utratíme, a 11,5 
mil. Kč jsme již nechávali v rezervě. 

Troufnu si tvrdit, že jsme nakonec hos-
podařili velmi dobře a na účtu nám zůsta-
lo a do rozpočtu roku 2022 bude nakonec 
moci být zahrnuto jako tzv. zdroje z mi-
nulých let – 18.409.165,82 Kč, tedy ješ-
tě o 4.409.165,82 Kč, než jsme počítali 
ve schváleném rozpočtu. (Zapojení těchto 
finančních prostředků bude předmětem roz-
počtového opatření na nejbližším ZO).

A jaké investice a opravy nás v tomto roce 
čekají?

Péče�o�budovu�a�areál�školy�a�školky
Poslední etapa výměny radiátorů v zá-

kladní škole. Dále postavíme dětem z dolní 
školky novou zahradu v přírodním stylu. 

Rozvoj�a�péče�o�areál�TJ�Sokol
Dokončíme rekonstrukci oplocení areálu.

Rozvoj�a�péče�o�areál�
a�budovu�hasičské�zbrojnice

Dokončíme Rekonstrukci objektu požární 
zbrojnice, kdy realizace již byla zahájena 
(v roce 2021 byl proveden nátěr střechy) 
a dokončení se plánuje do června 2022.

Úprava interiéru obecního úřadu (rekon-

strukce prostor pošty, společné chodby)
V letošním roce chceme pokračovat v po-

stupné rekonstrukci prostor obecního úřadu. 
Konkrétně v rekonstrukci chodby před ob-
řadní síní (včetně WC) a také rekonstrukce 
prostor pošty.

Vodovody�a�kanalizace
V této oblasti nás čeká řešení tlaku vody 

v lokalitě pod Stolovou – vybudování ATS 
stanice. Předpokládaný časový harmono-
gram – projektová příprava a vyřízení sta-
vebního povolení v roce 2022 a v roce 2023 
realizace.

Kanalizace – rozšiřování sítě (na základě 
žádostí občanů), aktuálně probíhá příprava 
projektové dokumentace. 

Které�místní�komunikace�
plánujeme�letos�opravit?

Jedná se o MK 51c, MK 53 c (obě v loka-
litě pod Stolovou) z důvodu jejich havarijní-
ho stavu. Dále bychom chtěli opravit veřejné 
prostranství vedle Huťařství.

Budování�zázemí�pro�knihovnu,�
společenská�místnost�pro�setkávání�

matek�
s�dětmi,�seniorů�a�dalších

V letošním roce plánujeme dokončit vyba-
vení kuchyně (kuchyňská linka, spotřebiče). 

A v neposlední řadě chceme letos začít 
s realizací projektu Nové centrum obce, 
o kterém jsme vás obsáhle informovali v mi-
nulém vydání obecních novin.

Všechny dokumenty k rozvoji obce, včet-
ně aktuálního akčního plánu jsou zveřejněny 
na webu obce: http://www.kuncicepo.cz/roz-
voj-obce-aktual

� Michaela�Šebelová,�starostka�obce

Největší�investiční�akce�loňského�roku
Chodník k DPS a související infrastruk-

tura (vodovod, kanalizace, veřejné osvět-
lení) – 

Budování zázemí pro knihovnu, spole-
čenská místnost pro setkávání – 

Výstavba vodovodů – napojení oblasti 
Bystré na OOV a Vodovodní řad u Likér-
ky – 

Rekonstrukce školní kuchyně – 
Výměna a doplnění veřejného osvětlení 

podél krajské komunikace – 
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice 

– dokončení 2022
Rekonstrukce oplocení sportovního are-

álu – dokončení 2022

Zastupitelstvo obce schválilo Akční plán na letošní rok

Poděkování správci areálu naší TJ



– 15 – Březen 2022Kultura

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA BŘEZEN

Minigalerie v Cukráně po Lysou (u kruhá-
če) ve Frýdlantě rozšířila svůj výstavní prostor, 
vylepšila osvětlení a hlavně začíná prezento-
vat v menších souborech umělecké osobnosti, 
které jsou většinou spojeny s činností Pobe-
skydského spolku přátel výtvarného umění 
nebo přímo s Frýdlantem. 

V březnu pokračuje výběr pastelů z tvorby 
Jiřího Sibinského z Václavovic (nar. 24. břez-
na 1947). Jeden z nejvýraznějších výtvarníků 
regionu, známý renesanční šířkou své umě-
lecké aktivity zasahující do oblasti designu, 
tvorby pro architekturu, sochařství, grafiky, 
malby má v současné době několik skvělých 
výstav. Muzeum a knihovna v Šenově prezen-

tuje objevný výběr z tvorby od jeho začátků, 
Galerie OKO Opavě představuje reprezenta-
tivní výběr jeho poslední tvorby inspirované 
přírodními detaily a od 9. dubna se připravuje 
výběr z jeho prací ve známé Galerii IC Zvo-
nička na Soláni. Poslední výstavy objevily 
význam jeho ranějších prací, hlavně pastelů, 
které jsou většinou inspirovány Beskydami 
a které byly podkladem k expresivnímu ma-
lířskému dílu i k poslední tvorbě realizované 
unikátními velkoplošnými digitálními tisky. 
Ukázky pastelů z Beskyd v minigalerii cuk-
rárny ukáží tvorbu autora v novém pohledu 
a jistě diváky zaujmou. Prohlídka není vázána 
na nákup pišingrů, i když někteří návštěvníci 

Jiří Sibinský překvapuje i ve Frýdlantě

Pastel J. Sibinského.

možná neodolají skvělým domácím produk-
tům. Na duben se připravuje setkání s dílem 
ak. mal. Vladimíra Komárka.  Ká

Do 14. března pokračuje v Kulturním cen-
tru ve Frýdlantě n. O. výstava k projektu Co 
nosíme v hlavě. Slavnostní zahájení proběhlo 
na začátku února u symbolické sochy Hla-
vy v parčíku před gymnáziem TGM, za hojné 
účasti studentů, vedení školy a profesorů, zá-
stupce města a Kulturního centra.

Pořadatelé by byli rádi, kdyby výtvarně ztvár-
něný problém nekomunikace mezi myšlením 
a světem ve formě symbolického objektu neu-
zavřel projekt. Kolektiv autorů jím chtěl vyjádřit, 
že současná společnost a svět je stále složitější 
a dělí se na čím dál více vymezené názorové 
tábory. Lidé jsou nuceni zaujmout stanovisko 

v rámci velmi silných a komplexních témat, ja-
kými jsou například: migrace, sucho, ovzduší, 
ale i daleko závažnějších, jako je otázka vztahu 
člověka a jeho vztahu k Zemi, smysl udržitelné-
ho růstu atp. Obecně je však náš mozek v kleci 
ustálených paradigmat a na nové otázky nejen 
neodpovídá, neklade si je, a proto na ně ani 
nepřijde. Práce na projektu ukázala, že hledání 
a podněty nejsou nutné jen na straně studentů 
a mladých lidí, ale i my dospělí, učitelé, musíme 
hledat a formulovat otázky nově. K projektu se 
ještě vrátíme, zatím bychom rádi oslovili zájemce, 
kteří by měli zájem na něm pokračovat, aby se 
ozvali organizátorům akce zastoupeným Dr. Bo-

Výstava Co nosíme v hlavě zve k návštěvě a inspiraci 

garem na tel. 732 733 653 nebo e-mail bogar@
seznam.cz a domluvili další spolupráci. Pokud by 
to bylo v době výstavy, bylo by to vítáno.  KB

Vážení čtenáři,
mnozí z vás již jistě zaznamenali drobné 

změny v půjčování. Máme nový online� kata-
log, ve kterém si můžete sami nejen prodlužo-
vat vypůjčené knížky, ale třeba také rezervovat 
ty, které byste rádi přečetli, nebo zjistit novinky 
pořízené do knihovny.

S novým knihovním systémem přišly i takové 
změny jako rodinné�průkazky. Až pět členů jed-
né rodiny bydlící na totožné adrese může mít svůj 
průkaz do knihovny za jednotnou výhodnou cenu.

Průkazky jsou nepřenosné, již bohužel 
nebude možné půjčovat na průkazku někoho 
jiného (např. maminky, manžela). Nám tato no-
vinka pomůže zjistit, jaký počet čtenářů reálně 
do knihovny chodí. 

Skvělou službou je zasílání upozornění 
na vypršení výpůjční lhůty e-mailem 7�dní�do-
předu, a dokonce i v poslední den termínu vrá-
cení. Nemůže se pak zapomnětlivým čtenářům 
stát, že budou platit pokutu z prodlení. Protože 
ještě vše není stoprocentně doladěno, přišly 
někomu z vás sms zprávy i v neděli, ale proč 
nezačít volný den s myšlenkou na knihu. Pokud 
máme zavřeno nebo vám nevyhovuje naše ote-
vírací doba, lze knihy vrátit do biblioboxu, který 
stojí před knihovnou – a my vám nejpozději ná-
sledující pracovní den knihy z vašeho čtenářské-
ho konta odečteme. Vše si pak můžete zkontro-
lovat na vašem účtu v online katalogu.

S novým systémem se nejspíše budeme ješ-
tě chvíli sžívat, ale věříme, že přinese jen samá 
pozitiva a usnadní nám půjčování i komunikaci. 
I nadále můžete posílat�tipy�na�knížky, které 
byste v knihovně chtěli mít, a my se pokusíme 
vyhovět. Klademe důraz na výběr knižních no-
vinek tak, abychom měli nabídku stále aktuální. 
Sledujte náš facebook, na kterém pravidelně 
uveřejňujeme, co jsme právě nakoupili.

Kromě knih půjčujeme také audioknihy, denní 
tisk a máme více než 30 titulů časopisů. Velmi jste 
si oblíbili půjčování deskových�her, kterých v této 
chvíli máme v knihovně více než 190. V úterý 8. 
března bude možnost si nově zakoupené hry vy-
zkoušet a zahrát přímo v knihovně. Jsme moc rádi, 
že po vyučování k nám chodí děti trávit čas, třeba 
právě s hrami, knížkami nebo i využívají připojení 
na Wi-Fi. Přijít do knihovny využít všechny služby, 
nebo jen tak posedět, může kdokoliv.

Pro děti pořádáme spousty� akcí� a� besed�
a děje se to právě v těch dnech, kdy máme pro 
veřejnost zavřeno. Navštěvují nás nejen místní 
školky a školy, ale také z okolních obcí. Snaží-
me se tak vést děti ke knížkám a ke čtenářství 
a nejedno dítko pak nalákáno přijde s rodiči 
odpoledne do knihovny. Letos bude pro děti 
největším dobrodružstvím spaní v knihovně 
v rámci celosvětové akce „Noc s Andersenem“ 
– celý podvečer bude zasvěcen hrám a hledá-
ní pokladu, později čtení pohádkových příběhů 

a vyvrcholením je spaní ve spacácích v kou-
tech mezi knihovními regály.

Abychom nezapomněli na dospělé a širokou 
veřejnost – letos ještě pokračujeme s loňskou 
akcí „Spisovatelé do knihoven“. 24. 3. se můžete 
těšit na autorské čtení Kláry�Vlasákové�– dra-
maturgyně, publicistky, literární kritičky a scé-
náristky, která spolupracuje s Českou televizí 
i rozhlasem, pro které píše hry a dramatizované 
četby na pokračování. Už začátkem března, 
ve středu 9., k nám po čtyřech letech znovu při-
jede provonět knihovnu čokoládou paní Marcela 
Krčálová. Přednáška je spojená s degustací�
čokolády� a prý nám přiveze spoustu nových 
druhů a podráždí naše chuťové buňky.

Buňky, ale paměťové, podráždíme zase 
ve čtvrtek 17. března v rámci akce „Národní�
týden�trénování�paměti“. Trénování by mělo 
probíhat formou workshopu s praktickými ukáz-
kami, jak si pamatovat každodenní informace 
pomocí paměťových technik nebo jak si zlepšit 
svou pozornost a koncentraci.

Pro fanoušky kvízových a vědomostních her 
a soutěží bude ve čtvrtek 31. března uspořádán 
vědomostní kvíz – je to soutěž pro družstva, ale 
můžete přijít bojovat vědomostmi i samostatně.

Myslíme, že návštěva knihovny určitě stojí 
za to a my vás moc rádi uvidíme. 

� Vaše�knihovnice
 (www.knihovnafrydlant.cz)

Změny ve frýdlantské knihovně

O depresi, stále častější nemoci, zesílené ještě 
obdobím koronaviru, o tom, jak ji poznat, jak ji lé-
čit a že to je možné, jak pomoci člověku s depresí 
apod. Hostem bude psychiatrička MUDr. Monika 
Weimerová, která se kromě ambulantní psychiat-
rie věnuje dlouhá léta také psychoterapii.

Jde o další besedu z cyklu setkávání se 
zajímavými osobnostmi, pořádanou Kulturním 
centrem a Gymnáziem ve Frýdlantě n. O. Akce 
se koná v klubovnách Kulturního centra v úterý 
22. března od 17.30. Vstupné na přednášku 
s besedou je 50 Kč.

Pozvánka na přednášku a besedu: 
Deprese a jak ji přemoci?

Přednáška a beseda
z volného cyklu setkávání se zajímavými osobnostmi,

pořádaná frýdlantským Gymnáziem a Kulturním centrem

Deprese a jak
ji přemoci?

O depresi, stále častější nemoci, zesílené ještě obdobím
koronaviru, o tom, jak ji poznat, jak ji léčit a že to je možné,

jak pomoci člověku s depresí apod. Přednášet a odpovídat na
dotazy bude MUDr. Monika Weimerová, která se kromě

ambulantní psychiatrie věnuje dlouhá léta také psychoterapii.

Úterý 22. 3., 17.30, klubovny KC
Vstupné 50 Kč

 
  

  Zveme vás na ochutnávku  
legendární deskové/karetní hry 

Na co se můžete těšit: 
   

 Představení hry, základní pravidla 
 Zajímavosti, česká a světová komunita 

 Soutěže, výhry, upoutávky 
 

 Pro koho je akce určena: 
 

 Pro fanoušky deskových her od 13 do 131 let 
 Pro nadšence do fantasy/sci-fi 
 Pro ty, kdo se nebojí angličtiny 

 
 Pro každého, kdo má rád hry, chce se naučit něco nového, 

setkávat se s kamarády, mít zajímavého koníčka  

 

KDY: středa 9.3.2022 v 17h  

KDE: klubovna Kulturního centra  

Frýdlant nad Ostravicí 
 

 

Kontakt: +420 731 534 088, email: stauf1@email.cz 
Vstup zdarma 

Magic  
The gaTheRing 

19.00   VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM 
Hrají Simona Stašová, Michael Dlouhý a další. 

  velký sál Kulturního centra 
Vstupné 400 Kč, 350 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, 
v TIC nebo na místě. 

 
úterý 22. 3. Přednáška a beseda 
17.30  DEPRESE A JAK JI PŘEMOCI? 

klubovny 
  vstupné 50 Kč 

čtvrtek 24. 3. Spisovatelé do knihoven 
17.30  KLÁRA VLASÁKOVÁ 
  Dramaturgyně, publicistka, literární kritička a scénáristka. Vstup zdarma. 
  knihovna 
 
čtvrtek 24. 3. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  KOUZELNÁ KORSIKA 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

pátek 25. 3. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
sobota 26. 3. PLES V SRDCI BESKYD 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
neděle 27. 3.  Divadlo pro děti  
16.00  O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.  
 
úterý 29. 3. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 VELIKONOČNÍ OZDOBY 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 31. 3. KVÍZOVÝ VEČER 
17.30  knihovna 
 
 
Připravujeme: 

 
  Koncert – ZMĚNA TERMÍNU NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022 
  HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  
  velký sál Kulturního centra  

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti nebo je můžete vrátit v Turistickém 
informačním centru. 
 
 

Plánované kulturní a sportovní akce na BŘEZEN 2022 
 
Do  Výstava  
neděle 6. 3. CO NOSÍME V HLAVĚ 
  Kulturní centrum 
 
pondělí 7. 3. – VÝSTAVA SMALTŮ STUDENTŮ VU3V  
sobota 30. 4. Kulturní centrum 
 
úterý 8. 3. DESKOVÉ HRY 
  knihovna 
 
středa 9. 3. Ochutnávka legendární deskové a karetní hry 
17.00  MAGIC THE CATHERING 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
středa 9. 3. Přednáška s degustací 
17.00  ČOKOLÁDA – SLADKÉ VÍTÁNÍ JARA 

knihovna 
 
sobota 12. 3. FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH – hity 80.–90. let 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC a na čísle 603 570 507.  
 

pondělí 14. 3. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
pondělí 14. 3. Výstava k 430. výročí narození J. A. Komenského 
– sobota 30. 4. KOMENSKÝ/PŘÍBĚHY LIDSKOSTI 
  Kulturní centrum 
 
úterý 15. 3. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 JARNÍ VĚNEC Z PROUTÍ 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 17. 3. TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
17.30  knihovna 
 
pátek 18. 3. Koncert DYMYTRY TOUR?2022 
19.30   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji na www.ticketstream.cz.  
 
sobota 19. 3. HASIČSKÝ PLES 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Zvou SDH Nová Ves. Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
pondělí 21. 3. Divadelní představení 

čtvrtek 27. 4. Nový celovečerní zábavný program Zdeňka Izera 
19.00   NA PLNÝ COOLE 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 350 Kč, 300 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, 
v TIC nebo na místě. 

 
 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

19.00   VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM 
Hrají Simona Stašová, Michael Dlouhý a další. 

  velký sál Kulturního centra 
Vstupné 400 Kč, 350 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, 
v TIC nebo na místě. 

 
úterý 22. 3. Přednáška a beseda 
17.30  DEPRESE A JAK JI PŘEMOCI? 

klubovny 
  vstupné 50 Kč 

čtvrtek 24. 3. Spisovatelé do knihoven 
17.30  KLÁRA VLASÁKOVÁ 
  Dramaturgyně, publicistka, literární kritička a scénáristka. Vstup zdarma. 
  knihovna 
 
čtvrtek 24. 3. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  KOUZELNÁ KORSIKA 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

pátek 25. 3. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
sobota 26. 3. PLES V SRDCI BESKYD 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
neděle 27. 3.  Divadlo pro děti  
16.00  O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.  
 
úterý 29. 3. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 VELIKONOČNÍ OZDOBY 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 31. 3. KVÍZOVÝ VEČER 
17.30  knihovna 
 
 
Připravujeme: 

 
  Koncert – ZMĚNA TERMÍNU NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022 
  HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  
  velký sál Kulturního centra  

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti nebo je můžete vrátit v Turistickém 
informačním centru. 
 
 

19.00   VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM 
Hrají Simona Stašová, Michael Dlouhý a další. 

  velký sál Kulturního centra 
Vstupné 400 Kč, 350 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, 
v TIC nebo na místě. 

 
úterý 22. 3. Přednáška a beseda 
17.30  DEPRESE A JAK JI PŘEMOCI? 

klubovny 
  vstupné 50 Kč 

čtvrtek 24. 3. Spisovatelé do knihoven 
17.30  KLÁRA VLASÁKOVÁ 
  Dramaturgyně, publicistka, literární kritička a scénáristka. Vstup zdarma. 
  knihovna 
 
čtvrtek 24. 3. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  KOUZELNÁ KORSIKA 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

pátek 25. 3. FRÝDLANTSKÁ TANČÍRNA 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
sobota 26. 3. PLES V SRDCI BESKYD 
19.00   velký sál Kulturního centra 

Vstupenky jsou v předprodeji v TIC.  
 
neděle 27. 3.  Divadlo pro děti  
16.00  O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.  
 
úterý 29. 3. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 VELIKONOČNÍ OZDOBY 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
čtvrtek 31. 3. KVÍZOVÝ VEČER 
17.30  knihovna 
 
 
Připravujeme: 

 
  Koncert – ZMĚNA TERMÍNU NA ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2022 
  HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  
  velký sál Kulturního centra  

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti nebo je můžete vrátit v Turistickém 
informačním centru. 
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

F
P

/P
A

-0
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

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

Tel.: 
722�367�814

Přijímáme�nové�pacienty

      

Kontakt: 
+420 730 164 014

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

Po 8.30–17.00 h
Út 8.30–17.00 h
St 8.30–19.00 h 
Čt 8.30–17.00 h
Pá 8.30–17.00 h

Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

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

555,�Pionýr�05,�20,�21,�Mustang,�
Babetta�207,�210,�Simson�S51,�

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

Tel.:�777�774�665.


