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slovo starostky

Vážení�spoluobčané!
těšila�jsem�se,�že�jarní�zamyšlení�spjaté�s�velikonočními�svátky�bude�

spojeno� také� s� radostí,� že� dochází� k� rozvolňování� přísných� nařízení�
a�zlepšování�kritické�zdravotní�situace,�v�níž� jsme�se�díky�nemoci�Co-
vid-19�ocitli.�Bohužel�není�to�tak.�

Naši�lékaři�a�zdravotníci�stále�bojují�proti�nebezpečnému�viru�ve�snaze�
zachránit�všechny,�kteří�se�ocitli�v�ohrožení�života.�A�my�ostatní�se�s�na-
dějí�na�lepší�zítřky�upínáme�k�vakcinaci.�Stejně�jako�vy�věřím,�že�s�přichá-
zejícími�slunnými�dny�dojde�i�ke�zlepšení�situace�nejen�u�nás,�ale�i�ve�světě.�Nicméně�letos�se�však�
ještě�bez�Velikonoc�budeme�muset�obejít,�snad�si�to�pak�dvojnásobně�vynahradíme�v�příštím�roce.�
Přesto�si�tyto�svátky�nemusíme�nechat�ujít�a�můžeme�je�prožít�v�klidu.�Nejde�totiž�pouze�o�dny�volna�
a�pondělní�pomlázku,�setkání�se�sousedy�a�přáteli.�Velikonoce�mají�mnohem�hlubší�kořeny�a�tra-
dice,�ke�kterým�nás�paradoxně�může�vést�klid�a�čas�k�procházkám�v�probouzející�se�jarní�přírodě.�

S�čím�tedy�vstupuje�do�nového�měsíce�město�Frýdlant�nad�Ostravicí?�V�první�řadě�s�opětov-
ným�tvrzením,�že�všechny�naše�kroky�mají�své�důležité�místo�v�oblasti�bezpečnosti�města.�Opravy�
chodníků�a�komunikací,�přechody�pro�chodce�a�místa�pro�přecházení,�kamerový�dohledový�systém�
apod.�Již�dlouhodobě�se�zabýváme�otázkou�opětovného�zřízení�městské�policie.�Jak�si�jistě�pa-
mětníci�vzpomínají,�tak�zde�působila�v�letech�1992–97�a�na�její�činnost�se�díky�profesnímu�selhání�
některých� jeho�příslušníků�vzpomíná�spíše�s�despektem.�Nyní�se�však�stále�častěji�ukazuje,�že�
jejich�služeb�je�stále�více�potřeba,�a�to�nejen�pro�činnost�ve�městě,�ale�v�celém�našem�Mikroregi-
onu�Frýdlantsko-Beskydy.�Jistě�se�mezi�vámi�najdou�takoví,�kteří�uvítají�její�činnost,�ale�i�ti,�kteří�ji�
považují�za�zbytečnou.�Věřím,�že�příslušníci�městské�policie�budou�sloužit�lidem�a�naplňovat�své�
heslo�„pomáhat�a�chránit“!

Do�dalších�měsíců�vstupujeme�s�rozhodnutím�o�zrušení�významnějších�již�tradičních�kulturních�
akcí�konaných�před�prázdninami,� jako� jsou�Svátky�hudby,�Frýdlantské�slavnosti� i�sportovní�hry.�
V�této�problematické�době�by�nebylo�moudré�vystavovat�jejich�účastníky�možné�nákaze�a�ohro-
žovat�tak� jejich�zdraví.�Ráda�bych�v�tuto�chvíli�upřímně�poděkovala�všem�sportovním,�kulturním�
a�ostatním�společenským�organizacím�a�spolkům,�které�navzdory�všem�represivním�opatřením�
fungují�i�nadále.�Naopak,�toto�období�zdůrazňuje�jejich�nadšení�pro�vlastní�aktivity.�

Co�vládní�opatření�nezastavila,�to�jsou�stavební�práce.�Klimatické�podmínky�nyní�dovolily�pokra-
čovat�v�pracích�na�venkovních�objektech.�Na�konci�dubna�se�bude�finišovat�na�dopravním�terminálu�
s�výsadbou�stromů�a�keřů�a�dojde�také�ke�zprovoznění�parkovišť.�Dokončena�bude�i�rekonstrukce�
chodníků�a�ploch�na�hřbitově�stejně�jako�dodatečné�terénní�úpravy.�Důležitou�zprávou,�kterou�jistě�
všichni�netrpělivě�očekáváme,�by�mělo�být�zahájení�zkušebního�provozu�mostu�nad�železniční�tratí�
v�závěru�druhého�květnového�týdne.

Milí�spoluobčané,�přeji�vám�ve�zdraví�prožitý�aprílový�měsíc�duben.�Přeji�vám,�aby�nadcházející�
svátky�jara�–�Velikonoce,�se�staly�zejména�svátkem�naděje.�Ať�toto�období,�které�je�před�námi,�
prožijeme�právě�s�nadějí�toho�lepšího!�� S úctou Helena Pešatová, starostka města

Regionální značka v Beskydech – V.
MIKROREGION� –� V� dnešním� díle� vám�

představíme� další� regionální� produkt,� a� to�
pstruha� z� vody� z� podhůří� Beskyd.� V� obci�
Pstruží�se�nachází�rybochovné�zařízení�pro�
chov� lososovitých� ryb,� které� bylo� vybudo-
váno� před� mnoha� desítkami� let.� Od� roku�
1992� je� majitelem� Český� rybářský� svaz,�

místní� organizace� Frýdlant� nad� Ostravicí.�
Místní� organizace� Frýdlant� nad� Ostravicí�
v�Pstruží�chová�hlavně�pstruha�duhového,�
pstruha�obecného�a�některé�roky�také�lipa-
na�podhorního.�Pan�Hlaváč,�jednatel�místní�
organizace,�se�s�námi�podělil�o�některé�za-
jímavé�informace:

„V�Pstruží�chováme�také�generační�ryby,�
které� vytíráme,� v� líhni� necháme� vykulit�
plůdek�a�pak�chováme�od�malinké� rybičky�
až�po� tržní� rybu.�V�různých�stádiích�chovu�
naši�rybu�vysazujeme�do�místních�vodních�
toků,�a�to�do�řeky�Ostravice�a�do�Čeladen-
ky,� včetně� jejich� přítoků.� Ryby� vychova-
né� do� tržní� velikosti,� tzn.� o� velikosti� přes�
25�cm,� se� vysazují� v� rybářských� revírech�
Moravskoslezského�kraje�a�části�Zlínského�
kraje.� Část� vychovaných� pstruhů� se� pro-
dává� také� přímo� v� rybochovném� zařízení�
v�Pstruží�přímým�spotřebitelům�nebo�do�re-
staurací�a�hotelů.

V� roce� 2015� jsme� požádali� o� uděle-
ní� značky� „Beskydy� originální� produkt“�
a�po�splnění� všech�kritérií� nám�byl� schvá-
len� regionální� produkt� „Pstruh� ze�Pstruží“.�
Myšlenky� na� certifikaci� této� značky� přišly�
od� našich� odběratelů� a� rybářů,� kteří� si�
pochvalovali� specifickou� chuť� našich� ryb,�
které� jsou� chovány� převážně� v� přírodních�
sádkách.�Tak� jako�v� jiných�odvětvích� i�my�
se� snažíme� nabídku� ryb� rozšířit� a� pro� zá-
kazníky� od� minulého� roku� vychováváme�
pstruhy�do�větších�velikostí,�vhodných�k�fi-
letování�a�svou�chutí,�barvou�a�konzistencí�
připomínající�lososa.
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Kontakt:
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Frýdlant nad Ostravicí
739 11 Pstruží 214
e-mail: crsmofrydlantno@seznam.cz

Objednávka: 
          www.rybarifrydlantno.cz/prodej-ryb

Pstruh ze Pstruží: 
Pstruzi z Rybochovného areálu Pstruží z vody z beskydských hor.

Produkce vlastních plůdků pstruha, které jsou rovněž 
vysazovány do beskydských vodních toků. Pstruzi jsou 
odchováváni do konzumní hmotnosti a dodáváni na trh 
nebo do lovných revírů Moravskoslezského a Zlínského 
kraje.

Pstruh ze Pstruží

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace
Frýdlant nad Ostravicí 

Pstruh ze Pstruží

Co představuje značka BESKYDY originální produkt®?
Značka�Beskydy�originální�produkt�znamená,�že�výrobky�prošly�procesem�certifikace,�který�zákazníkovi�garantuje� jejich�skutečný�původ�
z�Beskyd.�Místní�původ�však�není�jedinou�podmínkou�pro�udělení�značky.�Značené�výrobky�musí�přispívat�k�dobrému�jménu�regionu,�proto�
musí�být�také:
•�mimořádně�kvalitní
•�šetrné�k�životnímu�prostředí
•�jedinečné�ve�vztahu�k�území�–�vyrobené�tradiční�technologií,�ručně�nebo�z�místních�surovin.
Cílem�značení�regionálních�produktů�je�zviditelnit�region�a�pomoci�zdejším�výrobcům.
Regionální�značka�se�uděluje�výrobkům�spotřebního�charakteru,�přírodním,�zemědělským�produktům,�
uměleckým�dílům,�ubytovacím�a�stravovacím�službám�a�zážitkovým�aktivitám,�které�splňují�certifikační�kritéria.
Více�informací�vám�poskytne�Zuzana�Pavlisková�(pavliskova@masfb.cz)�z�kanceláře�MAS�Frýdlantsko-Beskydy�z.s.

BAŠKA –� Po� silnici� I/56� z� Frýdku-Místku�
do�Frýdlantu�nad�Ostravicí�a�zpět�projede�téměř�
22�tisíc�aut�denně.�Oficiální�součet�z�roku�2016�
bude�dnes�jistě�vyšší,�což�přináší�potřebu�udržo-
vat�komunikaci�v�prvotřídní�kvalitě.�Dlouhodobě�
vysoká�zátěž�vozidel�způsobila�zhoršený�staveb-
ně-technický�stav�mostů,�které�budou�důkladně�
opraveny.

Oprava�mostů�evidenčních�čísel�56-070�a�56-
075�v�obci�Baška�začne�6.�dubna.�Objektivní�hod-
nocení�současného�stavu�bylo�jedním�z�podkladů�

pro�zajištění�kompletní�rekonstrukce�za�více�než�
deset�milionů�korun.�Zahrnuje�obnovu�hydroizo-
lace�včetně�vozovkového�souvrství,�stavbaři�pro-
vedou� také� sanaci� degradovaných� betonových�
částí�a�budou�namontována�nová�svodidla.

Plánované� práce� mají� být� hotovy� do� konce�
září�letošního�roku,�což�je�předpokládaný�termín�
úplného� zprovoznění� zmíněných� mostů� silnice�
I/56.� Po� dobu� rekonstrukce� doprava� povede�
po�neopravované�polovině�vozovky�v�obousměr-
ném�režimu�pruhů�1+1.

Opravy mostů v Bašce

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
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Frýdlant� nad� Ostravicí,� sdružuje� v� součas-
né� době� kolem� 350� členů� z� Frýdlantu� nad�
Ostravicí�a�širokého�okolí.�Všichni�tito�rybá-
ři� i� rybáři�z� jiných�organizací,�mají�možnost�
po� zakoupení� pstruhové� povolenky� naše�
pstruhy�ulovit� a� ochutnat.�Gurmánský� záži-

tek� s� chutí� pstruha� tak� mohou� doplnit� pro-
cházkou� k� vodě� spojenou� se� sportovním�
rybařením.�

Chov� pstruha� je� v� dnešní� době� velice�
náročný.� Vynaloženou� námahu� však� mno-
honásobně�předčí�spokojenost�rybářů�a�na-
šich�zákazníků.�Těšíme�se�na�viděnou�u�nás�
ve�Pstruží.“

Partnerství gymnázií v časech pandemie
Letos�to�bude�již�čtvrt�století,�co�bylo�navá-

záno�přátelství�mezi�gymnázii�v�partnerských�
městech� Frýdlant� nad� Ostravicí� a� Friedland�
v�Meklenbursku-Předních�Pomořanech.�Dlou-
há�řada�pravidelných�setkávání�byla�loni�pře-
rušena� coronavirovou� krizí.� Ale� pak� dostali�
naši�němečtí�přátelé�nápad:�uskutečnili�virtu-
ální�běžeckou�akci�Friedland–Frýdlant,�ve�kte-
ré� dobrovolníci� uběhli� kilometry� odpovídající�
vzdálenosti�mezi�našimi�městy�tam�a�zpět.

Akce� friedlandských� gymnazistů� se� nám�
zalíbila,� a� tak� jsme� jim� v� únoru� jejich� virtu-

ální� návštěvu� oplatili.� Od� 1.� do� 27.� února�
studenti� i� pedagogové� naší� školy� naběhali�
celkem�2604�km�–� nejen�mezi� našimi�městy,�
ale� i� po�mnoha� krásných�místech� v� blízkosti�
Friedlandu,� která� jsme� při� svých� výměnných�
pobytech� v� minulosti� navštívili� (Rostock,�
Stralsund,� ostrovy� Rujána� nebo� Usedom…).�
A� stejně� jako�předtím�my� jim,� tentokrát� posí-
lali�Němci�nám�povzbudivé�vzkazy�a�videopo-
zdravy� (na� obrázku� je� ředitel� německé� školy�
Heiko� Böhnke� s� autorkou� nápadu� na� běh�
Ewou�Nowak,�kteří�nás�symbolicky�vítají�před�

školou�ve�Friedlandu).
Ovšem�pandemii�stále�není�konec�a�délka�

seznamu�zrušených�akcí�by�už�byla�mnohem�
delší� než� seznamu� akcí� plánovaných.� Proto�
jsme�se�rozhodli�uspořádat�virtuální�běh�ještě�
jednou.� Tentokrát� poběžíme� z� Portugalska�
přes� Španělsko� a� Česko� do� Finska� úcty-
hodných� 6500�km,� a� to� s� partnerskými� ško-
lami�z�těchto�zemí,�které�s�námi�spolupracují�
v� projektu� Erasmus+.� Odstartovali� jsme� 10.�
března�a�po�týdnu�už�máme�za�sebou�skoro�
čtvrtinu�trasy!

Zakoupení nových kompenzačních pomůcek 
Již� v� minulém� roce� jsme� vás� seznámili�

s� projektem� z� Operačního� programu� Za-
městnanost� s� názvem�Doprovázení  peču-
jících  osob  na  cestě  zpět  do  pracovní-
ho  procesu  –  Půjčovna  kompenzačních 
pomůcek ve Středisku sociálních služeb 
města  Frýdlant  nad  Ostravicí,  reg.� číslo�
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015689.�

Kvůli�pandemie�koronaviru� jsou�kontakty�
sociální� pracovnice� s� klienty� bohužel� ome-
zeny�na�minimum�a�na� telefonické� spojení,�
proto� je� zcela� nemožné� navázat� dlouhodo-
bou�a�intenzivní�spolupráci.�

I�když�je�tato�doba�velmi�náročná,�může-
me�s�velkou�radostí�oznámit�objednání�zcela�
nových� kompenzačních� pomůcek� určených�
pro�obyvatele�Frýdlantu�nad�Ostravicí�a�obcí�
spadajících� pod� Frýdlant� n.� O.� Jedná� se�
o� podstatnou� část� projektu,� která� povede�
ke�zkvalitnění�života�jak�pečujících,�tak�ope-
čovávaných� osob.� Používání� kompenzač-
ních� pomůcek� není� ostuda,� nýbrž� potřeba!�

Nestyďte� se� požádat� o� pomoc� a� využívat�
pomůcky,� které� jsou� v� této� moderní� době�
k�dispozici.�

V�dubnu�tohoto�roku�budou�pomůcky�půj-
čovně�dodány.�Jedná  se  o  invalidní  vozí-
ky,  chodítka,  polohovací  postele  s  anti-
dekubitními matracemi,  nástavce  na WC 
s  madly,  stolky  k  lůžku  a  toaletní  křes-
la.�Půjčovné�se�pohybuje�od�100�do�300�Kč�
za�měsíc.� Aktuální� informace� a� ceny� nalez-
nete�na�webových�stránkách�www.sssfno.cz.

Půjčovna� kompenzačních� pomůcek� se�
nachází� v� budově� Střediska� sociálních� slu-
žeb�města�Frýdlant�nad�Ostravicí,�na�adrese�
Padlých�hrdinů�312,�739�11�Frýdlant�nad�Os-
travicí.�Odbornou�pracovnicí�půjčovny�je�paní�
Lucie�Dudková,�na�kterou�se�můžete�obracet�
s�dotazy,�či�poptávkou�po�výpůjčce�pomůcek.�
Telefonní�číslo:�739�309�817;�558�441�612;�e-
-mail:�lucie.dudkova@sssfno.cz.�

Opět� si� dovolím� zveřejnit� kontakt� na� te-
rénní�sociální�pracovnici,�koordinátorku�pod-

pory,� která� je� zde� pro� pečující� občany� Frý-
dlantu� nad� Ostravicí:� Karolína� Svobodová,�
telefon:�731�057�695,�

e-mail:�ksvobodova@frydlantno.cz.�
V� případě� potřeby� neváhejte� naše� pra-

covnice� kontaktovat!� Rády� vám� poskytnou�
informace,�popřípadě�pomohou�v�nelehkých�
situacích.�� Karolína Svobodová

Město Frýdlant nabízí pomocnou ruku
Nouzové�bydlení�představuje�obecný�ter-

mín� pro� bydlení� osob,� které� se� ocitly� v� ne-
příznivé� sociální� situaci� a� nejsou� schopny�
zajistit� bydlení� vlastními� silami.� Myšlenkou�
nouzového�bydlení� je�podání�pomocné�ruky�
zejména� plně� způsobilým� rodičům� s� ne-
zaopatřenými� dětmi,� kteří� nejsou� aktuálně�
schopni� např.� z� rodinných� či� bytových� si�
zajistit�vlastní�bydlení�či�se�staly�obětmi�do-
mácího�násilí.�Byty�slouží�k�překlenutí�obtíž-
né� životní� situace.� Smlouvy� jsou� uzavírány�

na� dobu� dvou� měsíců� s� možností� prodlou-
žení� max.� na� dobu� 24� měsíců� (v� případě�
řádného� plnění� povinností).� Podmínky� pro�
přidělení�bytů� jsou�definovány�v�Pravidlech�
pro� přidělování� bytů� v� režimu� nouzového�
bydlení� na� internetových� stránkách� města�
www.fydlantno.cz.� Přidělení� bytu� je� podmí-
něno� doporučením� a� následně� spoluprací�
s� odborem� sociálních� věcí� Městského� úřa-
du� ve� Frýdlantu� nad� Ostravicí.� NEJEDNÁ�
SE�O�DLOUHODOBÝ� BĚŽNÝ� PRONÁJEM�

BYTŮ.�Cílem�nouzového�bydlení� je�motiva-
ce�klientů�k�mobilizaci�svých�schopností�tak,�
aby� byli� schopni� dosáhnout� standardního�
bydlení.� Další� informace� vám� rádi� poskyt-
neme�na�odboru�sociálních�věcí�Městského�
úřadu� ve� Frýdlantu� nad� Ostravicí,� Hlavní�
139,�kancelář�č.�113,�Pavla�Jandačková,�tel:�
558�604�174,�e-mail:�pjandackova@frydlant-
no.cz.�

  Renata Volná, 
  vedoucí odboru sociálních věcí

Základní škola Frýdlant n. O., T. G. Masaryka 
Aktuální informace o organizaci zápisu 

k povinné školní docházce pro školní rok 
2021–2022:

Vážení�rodiče,�
v� souvislosti� se� současnými� protiepide-

mickými� opatřeními� je� organizace� zápisu�
přizpůsobena� tak,� aby� byla� zaručena� bez-
pečnost�dětí� i�dospělých�a�byly�respektovány�
individuální�možnosti� a� omezení� jednotlivých�
účastníků.

Zápis� k� povinné� školní� docházce� se� vzta-
huje� na� děti� narozené� od� 1.� 9.� 2014� do� 31.�
8.� 2015� a� děti� s� odkladem� školní� docházky.�
K� zápisu� mohou� zákonní� zástupci� přihlá-
sit� i� děti� narozené� od� 1.� 9.� 2015� do� 31.� 12.�
2015,�k�žádosti�musí�doložit�doporučení�škol-
ského�poradenského�zařízení.�Děti�narozené�
v�době�od�1.�1.�2016�do�30.�6.�2016�mohou�
být� ke� školní� docházce� přijaty� v� případě,� že�
zákonní�zástupci�k�žádosti�doloží�doporučení�
školského�poradenského�zařízení�a�odborné-
ho�lékaře.�

Zápis do 1. tříd bude obsahovat pouze 
formální část,�která�spočívá�v�podání�žádosti�
o�přijetí�k�povinné�školní�docházce,�eventuál-
ně� v� podání� žádosti� o� odklad� povinné� školní�
docházky.

Pro  příjem  žádostí  o  přijetí  k  povinné 
školní docházce pro školní rok 2021–2022 
je  ředitelstvím  školy  stanoven  termín  1.–
30. dubna 2021.

Žádost� o� přijetí� k� základnímu� vzdělávání�
a�další�potřebné�formuláře�naleznete�na�webo-
vých� stránkách� naší� školy� www.zsfrydlant.cz�
v sekci Pro rodiče – formuláře ke stažení. 
K�vyřízení�žádosti�o�přijetí� zákonný�zástupce�
dítěte�doloží:

1.�vyplněnou� žádost� o� přijetí� k� základnímu�
vzdělávání

2.�kopii�rodného�listu�dítěte,�a�to�buď�v�digi-
tální�podobě�(sken,�fotografie)�nebo�papírově�
–�prostá�kopie

3.� vyplněný�zápisový�list
Vyplněnou� a� podepsanou� žádost,� zápiso-

vý� list� a� kopii� rodného� listu� doručte,� prosím,�
ve�stanoveném�termínu�do�školy:

a)��prostřednictvím�datové�schránky�(ID�da-
tové�schránky:�3uvmk6y),�

b)�� e-mailem� s� elektronickým� podpisem�
na adresu sekretariat@zsfrydlant.cz,�

c)�� poštou�na�adresu�Základní� škola,� nám.�
T.� G.� Masaryka� 1260,� 739� 11� Frýdlant� nad�
Ostravicí

d)��nebo�osobním�odevzdáním�na�sekretari-
át�školy�v�době�úředních�hodin

(v�pracovních�dnech�od�8.00�do�14.00�ho-
din),� v� případě� potřeby� lze� využít� schránku�
na�školní�poštu,�která�je�umístěna�ve�vestibulu�
školy

e)��ve�výjimečných�případech�je�možné�do-
ručit�žádost�osobním�odevzdáním�na�sekreta-
riát� školy� ve� dnech� 14.� a� 15.� dubna� v� době�
od�14.00�do�17.00�hodin�mimo�úřední�hodiny.

Upozorňujeme  zákonné  zástupce,  aby 
na  žádosti  uváděli  výhradně  datum mezi 
1.–30. 4. 2021.

Po�obdržení�žádosti�datovou�schránkou,�e-
-mailem,� poštou� či� do� školní� schránky�škola 
potvrdí  zákonným  zástupcům  její  přijetí 
telefonicky.� Zároveň� bude� k� žádosti� přidě-
leno  registrační  číslo.  V� případě� osobního�
podání�bude�registrační�číslo�přiděleno�přímo�
na�místě.�

Rozhodnutí  o  přijetí  bude  zveřejněno 
na  webu  školy  a  na  vstupních  dveřích 
do školní budovy od 5. 5. 2021. Přijaté děti 
budou v sezamu uvedeny pod přidělenými 
registračními čísly. 

V�případě�nepřijetí budou�zákonní�zástupci�
informování� v� zákonné� lhůtě� doporučeným 
dopisem. 

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku: 
V� souladu� s� ustanovením� §� 36� zákona� č.�

561/2004� Sb.� (školského� zákona)� odst.� 7�
a� Stanovením� spádových� obvodů� Městským�
úřadem�Frýdlant�nad�Ostravicí�stanovuje�ředi-
telka�školy�tato�kritéria�přijetí�žáků�do�1.�roční-
ku�základního�vzdělávání:�

V� možnostech� školy� je� pro� školní� rok�
2021/2022�otevřít�tři�první�třídy.�

1.�Přednostně�budou�přijímáni� žáci� s�mís-
tem� trvalého� pobytu� ve� školském� spádovém�
obvodu.�

2.�Budou�přijati�žáci�s�odkladem�školní�do-
cházky,�kteří�přišli�k�zápisu�v�uplynulém�škol-
ním�roce.�

3.�Budou�přijímáni�žáci,�kteří�mají�na�škole�
sourozence.�

4.�Při�nenaplněné�kapacitě�budou�přijímáni�
žáci�z�jiných�školských�spádových�obvodů.�

Informace o odkladu školní docházky
V� případě� žádosti� o� odklad  školní  do-

cházky postupujte�stejně.�Vyplněný� formulář�
žádosti�o�odklad�školní�docházky�doručte�nej-
později�do�30.�4.�2021.�Formulář�žádosti�o�od-
klad� naleznete� opět� na� webových� stránkách�
školy� v� sekci� Pro� rodiče� –� formuláře� ke� sta-
žení.� K� žádosti� je� nutné� doložit�doporučení 
školského poradenského zařízení a odbor-
ného  lékaře nebo  klinického psychologa. 
V�případě�problémů�s�dodržením�termínu�kon-
taktujte�telefonicky�sekretariát�školy.

V�případě�dotazů�se�můžete�obrátit� telefo-
nicky�na�číslo�558�678�169�nebo�napište�na�e-
-mailové�adresy:

sekretariat@zsfrydlant.cz,� zastupce1st@
zsfrydlant.cz,�reditel@zsfrydlant.cz

  PaedDr. Jaromír Horký, ředitel školy

Komeňák nezapomíná na prevenci
Nedílnou� součástí� vzdělávacího� procesu�

v� naší� škole� je� celoroční� preventivní� projekt�
s�příznačným�názvem�„Komeňák�sobě!“,�kte-
rý� je� realizován� za� podpory� Moravskoslez-
ského�kraje.�Zveme�do�školy�odborné�lektory,�
pořádáme�besedy�a�preventivní�programy,�je-
jichž�hlavním�cílem�je�rozvoj�zdravého�klima-
tu�ve�třídách�i�ve�škole.

Jelikož� se� první� a� druhé� ročníky� v� úno-
ru� vyučovaly� prezenčně,� pozvali� učitelé� 1.�
stupně� do� naší� školy� lektorku� společnosti�
Pavučina,�která�se�zaměřuje�na�prevenci�so-
ciálně-patologických� jevů.�Pro� 1.� a� 2.� roční-
ky�byl�připraven�program�s�názvem�„Buďme�
kamarádi“.

Lektorka�zaujala�děti�svým�laskavým�a�pro-
fesionálním� přístupem,� kdy� prostřednictvím�
simulovaných� situací� společně� s� plyšovou�

opicí� Táňou� a� housenkou� Boženkou� vtáhla�
děti� do� řešení� situací,� se� kterými� se� běžně�
setkávají�v�třídním�kolektivu.�Děti�navrhovaly,�
jak� spolu� dobře� vycházet,� vzájemně� se� re-
spektovat�a�přijímat�se�i�se�svými�odlišnostmi,�
říct� vhodnou� formou� svůj� názor� nebo� jak� být�
dobrým� kamarádem� a� spolužákem.� Děti� se�
vzájemně�doplňovaly�v�nabídce�správných�ře-
šeních�dané�situace,�která�byla�podporována�
vhodným�příběhem.�Užily�si�také�spoustu�leg-
race,� kterou� navodila� lektorka� svým� skvělým�
a�srozumitelným�vystupováním.�Během�všech�
programů�vládla�ve�třídách�uvolněná�a�poho-
dová�atmosféra,�která�pokračovala� i�v�násle-
dujících� dnech.� Děti� vzpomínaly� na� chování�
plyšových� loutek�a�my�učitelé� jsme�pokračo-
vali�v�dalším�rozvíjení�osobnostních�vlastností�
dětí.�� www.zskomenskehofno.cz 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ VYHLAŠUJE  

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY   
 

     Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2021-2022 proběhne ve dnech                        
od  2. do 16.května 2021   BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ –   dálkovým způsobem.  

              

                 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 je přístupný na webových stránkách 
školy – www.skolkabila.cz.  Zákonní zástupci, kteří si nemůžou vytisknout žádost o přijetí, si ji mohou vyzvednout v MŠ po 
předchozí telefonické domluvě na čísle 558 690 122 

Podání žádosti je možné provést: 
1. Do datové schránky mateřské školy - phzknfe , s elektronickým podpisem 
2. E-mailem s elektronickým podpisem    reditelstvi@skolkabila.cz 
3. Poštou, přičemž rozhoduje datum podání na poště   
4. Osobním podáním ve škole ( po předchozí telefonické domluvě 558 690 122 za podmínek dodržování                   

           nastavených epidemiologických opatření)  

     Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonný zástupce dokládá potvrzením dětského lékaře o očkování dítěte  
(nestačí ofocený očkovací průkaz). Tato povinnost se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání. Povinnost 
povinného předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2021 pěti let.   

PODROBNÉ POKYNY A VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
najdete na  www.skolkabila.cz   -  Dokumenty a řády 

V� tomto� čase� hlásíváme� výsledky� kole-
dování� Tříkrálové� sbírky.� Letos� se� tak� po-
prvé� po� 20� letech� neděje.� Výsledky� hlásit�
můžeme,� ale� ne� koledování.� Bohužel� se�
v� letošním� roce� charitní� tříkráloví� kolední-
ci� do� ulic� roznášet� požehnání� nevypravili.�
A� bylo� to� znát.� Z� reakcí� veřejnosti� bylo� vi-
dět,� že� jim� koledníci� chybí� a� že� Tříkrálová�
sbírka�je�tradicí,�která�zapustila�své�kořeny.

Organizačně� byla� letos� sbírka� složitěj-
ší.� Za� prvé� jsme� do� 10.� ledna� čekali,� zda�
nakonec�nebudou�moci�koledníci,�kteří�byli�
připraveni,�vyjít.�Za�druhé�se�těžiště�sbírky�
posunulo�více�do�on-line�prostředí.�V�letoš-
ním� roce� se� Tříkrálová� koleda� přesunula�
do�virtuálního�prostředí,�a�to�včetně�virtuál-
ní�kasičky,�do�které�mohli�dárci�přispět�kon-
krétní�Charitě.�Ani�zapečetěné�pokladničky�
nakonec� nezahálely� zcela.� Část� z� nich� se�
stala� tzv.� statickými� pokladničkami,� které�
jsme� rozmístili� v� obchodech,� lékárnách,�
kostelích,�úřadech�apod.�Do�těchto�poklad-
niček�mohli�lidé�přispět�a�činili�tak.�V�rámci�
Charity� Frýdek-Místek� jsme� měli� statické�
pokladničky�umístěny�na�více�než�100�mís-
tech�v�regionu.�Do�nich�dárci�přispěli�část-
kou� 883� 642�Kč.� Když� se� k� tomu� připočte�
290�308�Kč,�které�dárci�naší�Charitě�zaslali�
do�online�kasičky�do�konce�ledna,�máme�to�

více�než�milion�korun,�které�lidé�i�v�této�ne-
lehké� době� přispěli� potřebným� a� podpořili�
rozvoj�charitního�díla.

Děkujeme� všem,� kteří� nám� pomohli� při�
tomto� ročníku,� všem� dárcům,� koordiná-
torům,� těm,� kteří� pomohli� umístit� statické�
pokladničky.�Děkujeme,�že�jsme�nejen�pod-
pořili� dobrou� věc,� ale� pomohli� Tříkrálové�
sbírce�překonat�tento�nelehký�ročník.�I�když�
se� potvrdilo,� že� bez� koledníků� to� opravdu�
nejde,�našli�jsme�cestu�jak�sbírku�i�novoroč-
ní�požehnání�dostat�k�lidem.

Statické�pokladničky�jsme�již�rozpečetili,�
ale�do�online�kasičky�je�možné�stále�přispí-
vat,�a�to�až�do�konce�dubna.�

  Martin Hořínek, ředitel Charity F-M

Výtěžky v obcích
Baška�11�440�Kč
Bílá 5870 Kč

Frýdlant 79976 Kč
Janovice�20899�Kč
Lhotka�20�881�Kč

Malenovice�3190�Kč
Metylovice�35496�Kč
Ostravice�47�970�Kč
Pržno�19470�Kč

Staré�Hamry�1450�Kč

Tříkrálová sbírka 2021 
pokračuje i v dubnu

Vymetání 
a kontrola komínů
Obec�Bílá�jako�každoročně�zprostředkovala�

službu�kominíka,�který�provede�pravidelné�vy-
metání�a�kontrolu�komínů�ve�dnech�14.�5.�2021�
a�16.�5.�2021.�Práce�bude�provádět�p.�Luděk�
Sikora.� Zájemci� o� tuto� službu� nahlaste� své�
závazné�objednávky�nejpozději�do�pátku�7.�5.�
2021�na�obecním�úřadě,�a� to�buď� telefonicky�
(558�690�020,�724�045�337)�anebo�e-mailem�

na adrese ou@obecbila.
cz� (uveďte� prosím� jmé-
no,� číslo� popisné� nebo�
evidenční,� vybraný� ter-
mín� a� telefonický� kon-
takt�na�vás).

Začal�měsíc�duben,�ale�dovolte�mi�abych�se�
ještě� krátce� vrátila� k� březnu.�Březen� –�měsíc�
knihy.�My,�kteří�máme�již�dětství�za�sebou,�pa-
matujeme�tento�knižní�svátek.�

Poprvé�se�historie�Měsíce�knihy�začala�psát�
v�roce�1955.�Až�do�roku�1989�měl�„Březen�–�mě-
síc�knihy“�ideově-výchovné�poslání.�Po�Sameto-
vé�revoluci�přišlo�mnoho�změn�a�na�trh�začala�
pronikat� vizuální�a�elektronická�média.�Tištěná�
kniha�najednou�přišla�o�své�výsadní�postavení,�
což� se� projevilo� v� přejmenování�Měsíce� knihy�
na�Měsíc�knihy�a�internetu.�Je�mnohem�jedno-
dušší�si� to,�co�potřebuji,�najít�na� internetu,�vzít�
si�do�vlaku�čtečku�nebo�chytrý� telefon,�než�se�
„tahat“� s� knihou.�Avšak� obava,� že� internet� vy-
tlačí�knihu,�není�opodstatněná.�Kniha�v� tištěné�
podobě� zůstane�nenahraditelným�společníkem�
mnoha�lidí�a�internet�bude�žít�vedle�ní.

Co�má�kniha,�ale�internet�nikdy�mít�nebude?�
Možnost�vnímat�hmatem�strukturu�papíru,�sly-
šet�šustění�listů�při�otáčení�stránek�a�také�cítit�
vůni�knihy,�ať�již�nové,�či�staré.�Není�lepší�relax�
a�odpočinek�po�celodenní�práci,�než�sednout�si�
do�ušáku�ke�krbu�a�číst...

Ne� každý�má� však�možnost� si� kupovat� stále�
nové�knihy�nebo� třeba�nemáme�místo,� kam�by-
chom�si�knihy�dávali.�V� tom�případě�si�můžeme�
zajít�do�knihovny.�Počátky�prvních�knihoven�v�čes-
kých�zemích�jsou�již�koncem�10.�století,�kdy�vzni-
kaly�nejdříve� knihovny�klášterní.�Postupem�času�
se� rozvoj� knihoven� šířil� velkou� rychlostí.� V� sou-
vislosti�se�vznikem�Karlovy�univerzity�je�založena�
první� světská�knihovna�a�poté�postupně�vznikají�
různé�knihovny�městské,�farní�i�privátní.�V�součas-
nosti�má�každé�město�i�obec�svou�knihovnu.

I�naše�obec�má�sice�malou,�ale�krásnou,�nově�
zrekonstruovanou�knihovnu,�ve�které�je�více�než�

1500� svazků� knih� všech� žánrů.� Najdete� zde�
knihy� pro� všechny� věkové� kategorie.� Dvakrát�
ročně�je�ve�spolupráci�s�knihovnou�ve�Frýdlantě�
nad�Ostravicí�část�knižního�fondu�obměňována�
a�průběžně�jsou�dokupovány�knihy�nové.

Běžná�otevírací�doba�je�každou�středu�od�15.30�
do�16.30�hodin.�Po�dohodě�i�kdykoliv�jindy.�V�sou-
časné�době�je�otevírací�doba�omezená,�knihovna�
je�otevřená�na�základě�telefonické�domluvy�na�čís-
le�728�957�802.�Čtenářský�poplatek�je�20�Kč�ročně,�
pro�děti�a�mládež�do�patnácti�let�10�Kč.

  Těším se na vaši návštěvu. 
  Kateřina Kubačáková

Přehled bohoslužeb 
v dubnu

1. 4. 2021 
Zelený čtvrtek: Ostravice�17.00

2. 4. 2021 
Velký pátek: Ostravice 15.00

3. 4. 2021 
Bílá sobota, Noční vigilie: Ostravice�19.00

4. 4. 2021 
Velikonoční neděle, Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně: Ostravice�8.00,�
Bílá�10.30,�Staré�Hamry�11.30

5. 4. 2021 
Velikonoční pondělí: Ostravice�8.00

11. 4. 2021 
2. neděle velikonoční, Svátek Božího 

milosrdenství: Ostravice�8.00,�Bílá�10.30,�
Staré�Hamry�11.30

18. 4. 2021 
3. neděle velikonoční: Ostravice�8.00,�

Bílá�10.30,�Staré�Hamry�11.30 
23. 4. 2021 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa 
a mučedníka: Ostravice�17.00

25.  4. 2021 
4. neděle velikonoční: Ostravice�8.00,�

Bílá�10.30,�Staré�Hamry�11.30 

Knihovna na Bílé žije, i po Měsíci knihy!

Český� statistický� úřad� prodlužuje� online�
sčítání�do�11.�5.�2021.�Jak� jsme� informovali�
již�minulý�měsíc,� seniorům�nabízíme� pomoc�
při� sčítání.�K� tomu,�abychom�vám�mohli�po-

moct,� potřebujeme� informace� o� ploše� bytu�
nebo� domu,� který� obýváte,� a� dále� číslo� ob-
čanského�průkazu�nebo�rodného�čísla�všech�
obyvatel�domu.�

Termín online sčítání lidu je o měsíc prodloužen

 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz

Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz
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slovo starosty

Vážení�spoluobčané,
máme�za�sebou�první�čtvrtletí�letošního�roku,�ve�který�jsme�doufali,�

že�bude�mnohem�lepší�než�ten�předchozí.�Bohužel�stále�se�potýkáme�
s�koronavirovou�pandemií,�která�výrazně�zasahuje�do�našich�životů.�

Nevím,�zda�tyto�řádky�budete�číst�ještě�před,�nebo�až�po�velikonoč-
ních�svátcích,�ale�přejme�si,�aby�letošní�Velikonoce�byly�obdobím,�kdy�
se� konečně� rozsvítí� světlo� naděje� na� normální� život.� Vydržme� ještě,�
dodržujme�hygienická�nařízení,�nepodléhejme�pokušení�od�těch,�kteří�berou�vše�na�lehkou�
váhu�tím,�že�nenosí�ochranné�prostředky�a�nedodržují�ostatní�nařízení.�Tito�„rebelové“�si�ne-
uvědomují,�že�tímto�dávají�pouze�najevo�svou�lhostejnost�k�ostatním�spoluobčanům,�starým�
lidem,� nemocným�a� také� svým�nejbližším.�Neuvědomují� si,� že� tímto� jednáním� neohrožují�
sebe,�ale�všechny�kolem.�Věřím,�že�je�to�pro�všechny�náročné�období�a�kolikrát�si�říkáme,�
jestli�ta�všechna�omezení�a�nařízení�mají�vůbec�nějakou�cenu,�často�podléháme�pokušení�
se�na�všechno�vykašlat�a�zkusit�žít�tak,�jak�jsme�byli�zvyklí.�Nicméně�situace�kolem�nás�nám�
ukazuje,�že�jen�zodpovědností�a�společnými�silami�můžeme�tento�stav�zlepšit�tak,�abychom�
se�zase�mohli�spolu�potkávat�na�různých�kulturních,�společenských�a�sportovních�akcích.�
Vydržme,�udržujme�si�dobrou�náladu�a�veselou�mysl.�Vždyť�smích,�sluníčko�a�pozorování�
probouzející�se�přírody,�která�je�plná�síly,�je�to�nejlepší,�co�teď�všichni�potřebujeme.�Buďme�
rádi,�že�žijeme�v�bezpečí�právě�tady,�v�bezpečné�České�republice,�která�se�i�přes�veškeré�
koronavirové� nástrahy� a� omezení� umístila� v� aktuálním� žebříčku� sestavovaném� pro� OSN�
mezi�dvaceti�nejšťastnějšími�zeměmi�světa.�Je�vidět,�že�elán�a�optimismus�většiny�našich�
obyvatel�nepotlačila�ani�pandemie.

Určitě�jako�vy�tak�i�obecní�zastupitelé�a�zaměstnanci�obce�věříme,�že�se�opět�vrátí�dobré�
časy.�Připravujeme�část�prostorů�v�bývalém�Hostinci�pod�ořechem,�který� jsme�v� loňském�
roce�koupili,�tak,�aby�se�v�nich�mohla�po�rozvolnění�opět�provozovat�obecní�hospoda,�abyste�
se�měli� kde�scházet�a�bavit� se.�V�nejbližší�době�bychom�chtěli� zveřejnit� záměr�pronájmu�
části�těchto�prostor�na�provozování�hostinské�činnosti.�Během�zimy�proběhly�taktéž�drobné�
úpravy�místností� bývalé� hospody� v� obecním� domě.�Rádi� bychom,� aby� toto� zařízení� stále�
sloužilo�jak�pro�společenské�a�kulturní�akce�jednotlivých�složek,�tak�místním�lidem�pro�pořá-
dání�rodinných�oslav.�V�současné�době�pracujeme�na�dovybavení�kuchyně�v�obecním�domě�
kuchyňským�náčiním,�přístroji�a�nádobím,�aby�byla�připravená�pro�její�plnohodnotné�využití.�
Už� dnes� si�můžete� předběžně� rezervovat� termíny� pro� pořádání� akcí� v� těchto� prostorách�
na�obecním�úřadě.�Užívejte�si�hezkých�dnů�se�smíchem�a�humorem,�který�vás�udrží�nejen�
v�dobré�náladě,�ale�pomáhá�nám�i�zvládat�náročné�situace,�se�kterými�se�v�současné�době�
potýkáme.

Do� jarních� dnů� vám� přeji� hodně� sluníčka,� úsměvů,� dobré� nálady� a� v� neposlední� řadě�
pevné�zdraví.�� Zdeněk Kubala, starosta

krátce z obce

Komunální odpad
Termíny� svozu� komunálního� odpadu:� pon-
dělí�5.�4.�a�19.�4.�2021.

Rozložitelný odpad
Biologicky�rozložitelný�odpad�rostlinného�pů-
vodu,�velkoobjemový,�elektroodpad�a�karto-
nový�papír�můžete�odevzdávat�vždy�v�sobotu�
od�10.00�do�12.00�hod� inna�sběrném�místě�
u� bývalého� kravína.� Větve� z� ořezu� stromů�
a�keřů�bez�hlíny�a�kamenů�odkládejte�na�hro-
madu�vedle�budovy,�kde�budou�zeštěpková-
ny.�Ostatní�odpady�předejte�osobně�pracov-
níkovi�obecního�úřadu.�Děkujeme.�� oú

informace knihovny Lhotka

Upozornění
Upozorňujeme�občany,�aby�ukládali�na�sběrných�místech�v�obci�pouze�

vytříděný�odpad�do�jednotlivých�nádob�podle�druhu�odpadů.�Pokud�nevíte,�
co�do�které�nádoby�patří,�stačí�si�to�na�nich�přečíst.�Neodkládejte�u�nádob�
taktéž�odpad,�který�se�do�nich�nevejde.�K� tomu� je�určeno�sběrné�místo�
u� budovy�bývalého� kravína.�Do�nádob�na�použité� jedle� oleje� odkládejte�
pouze�oleje�a�tuky�v�pevně�uzavřených�PET�láhvích.�Tyto�nádoby�neslouží�
pro� odkládání� starých� zavařenin� a� zbytků� potravin.� Nepřidělávejte� práci�
obecním�zaměstnancům,�kteří�to�po�vás�musí�třídit.�� oú

Od�1.� 4.� 2021�můžete�přihlašovat� své�děti�
na� příměstské� tábory� ve� Lhotce.�První� turnus�
konaný�od�9.�8.�do�13.�8.�2021� je�určen�pře-
devším�mladším�dětem�ve�věku�od�4�do�8�let,�
které�si�rády�hrají,�soutěží�a�tráví�čas�venku.�

Druhý�turnus�bude�zaměřen�hlavně�na�výlety�

po�okolí,�zařazovány�budou�sportovní�a�turistické�
aktivity.�Sportovní�tábor�konaný�od�23.�8.�do�27.�
8.�2021�je�určen�pro�starší�děti�od�7�let,�které�se�
nebojí�vyjít�třeba�na�vrchol�Ondřejníka.�:-)�Přihláš-

ku�si�můžete�osobně�vyzvednout�na�OÚ�ve�Lhot-
ce�nebo�na�www.kriko.cz,�kde�najdete�bližší�infor-
mace�a�také�fotky�a�zážitky�z�minulých�ročníků.�

 Kristýna Kotalová, vedoucí tábora

CENA ZAHRNUJE:
 3x denně stravu, pitný režim, odměny, úrazové pojištění.

PROGRAM:
 sportovní činnosti, hry v přírodě, kreativní činnosti, výlety,..

9. - 13. 8. 2021
Tématicky zaměřený tábor 

(4 - 8 let)

23. - 27. 8. 2021
Sportovně turistický tábor 

(7 - 11 let)

areál MŠ

7:30-16:30

Přihlášky budou k dispozici od 1. 4. 2021 na Obecním Úřadě ve Lhotce 
nebo ke stažení na www.kriko.cz

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE:

1800,-
(1700,-*)

*Cena pro děti, které se tábora již zúčastnily nebo pro sourozence.

www.kriko.cz @KRIKO @KRIKO_CZ+420 724 562 403 info@kriko.cz

Tak,�…a�máme�už�rok�za�sebou.�Že�jsme�si�
to�měli�říci�koncem�prosince?�Kdepak.�Tentokrát�
mám�na�mysli� rok� koronavirový,� či� covidový�–�
jak�kdo�chce.�Ten�nám�postupnými�protiepide-
mickými� omezeními� a� zákazy,� začal� loňského�
března…�a� jak� to� vypadá,� po� letošním�březnu�
stále� pokračuje.� A� dokonce� dnes� už� víme,� že�
„v� tom“�budeme�nejen�v�dubnu,�ale�určitě� ješ-
tě�nějakou�dobu…�I�na�stránkách�Mikroregionu�
jsme�si�už�mohli�párkrát�přečíst,�o�co�jsme�i�my�
u�nás�ve�Lhotce�za�ten�rok�přišli.�Abychom�ale�
nepodléhali� depresím,� zkusme� si� pro� změnu�
vybavit,�čím� jsme�se�v�uplynulém�roce�naopak�
obohatili,�případně,�co�nám�radost�udělalo…

Tak� jako� v� celém�státě� si� i� někteří� Lhoťané�
vyzkoušeli�více�práci�z�domova,�tzv.�home�offi-
ce.�Možná,�že�ne�u�všech,�ale�u�většiny�to�byla�
–�aspoň�zpočátku�–�změna�příjemná.�Stejně�tak�
distanční�výuka�školáků,�kteří�o�tom,�že�existuje�
něco,�jako�„dva�roky�prázdnin“�věděli�pouze�ze�
slavné�„Verneovky“.�V�obou�případech�to�mělo�
příznivý�vliv�na�počítačovou�gramotnost�a�u�ro-
dičů�mnohdy�i�na�zopakování�učiva�ze�školních�
lavic.�U�všech�pak�navíc�i�na�návazné�lepší�vy-
užívání� internetového�obchodování.�Příjemným�
zjištěním�byla�i�vzájemná�soudržnost,�kterou�po-
tvrdily�–�zejména�z�počátku�pandemie�–�lhotec-
ké�švadlenky�šitím�roušek�pro�své�spoluobčany.�

A� z� čeho� dalšího� můžeme� mít� ve� Lhotce�
po� prvním� koronavirovém� roce� dobrý� pocit?�
Ke� Kuřínu,� kde� máme� nové� hřiště� s� hracími�
prvky,�vede�nový�chodník,�na�Hrbkové�je�nová�

zvonička�a�v�kapli�nové�vchodové�dveře.�Zvykli�
jsme�si�na�nově�zavedený�mobilní�rozhlas�obce,�
úspěšně�se�realizovaly�kotlíkové�půjčky,�máme�
novou� studii� odkanalizování� obce,� odkoupili�
jsme�a�rekonstruujeme�Hostinec�pod�ořechem,�
do�lhotecké�knihovny�můžeme�nahlédnout�přes�
počítač� doma�a� stejně� tak� si� i� objednat� knihy.�
Zdá�se,�že�„šťastnou�ruku“�měla�Lhotka�i�při�vý-
běru�nové�ředitelky�mateřské�školy.�

V�loňském�letním�–�volnějším�–�období�měl�
velký� úspěch� lhotecký� příměstský� tábor� dětí,�
„vyšla“� celá� volejbalová� sezona,� uskutečnila�
se�brigáda�k�úklidu�obecního�lesa,�stejně�jako�
i�zájezd�a�„buřty“�seniorů.�Novou�formu�cvičení�
přes�počítač�si�od�začátku�pandemie�užily�i�lho-
tecké�cvičenky.�Poradili�jsme�si�i�s�Tříkrálovou�
sbírkou�bez� koledníků�a� vybraná� částka� stála�
opět� za� to.�Manželé� i� rodiny� byly� více� pohro-
madě,�což�se�může�projevit�v�příštím�roce�i�při�
vítání�většího�počtu�lhoteckých�občánků.

Navíc�jsme�se�v�naší�beskydské�Lhotce,�ob-
klopené�horami,�mohli�přesvědčit,�jak�jsou�krás-
né�výhledy�z�blízkého�Ondřejníka,�ondřejnické�
Skalky,� Rozsůšek� s� Kozlovickou� horou� nebo�
i�z�nedalekého�Čupku.�Naše�nejbližší�vycházky�
„neminula“� ani� houbařská� sezona� a� sněhová�
nadílka� ještě� nedávné� zimy� uspokojila� tento-
krát�i�náročnější�běžkaře.�Bylo�trochu�více�času�
na�zájmy�i�zahrádky.�A�urodily�se�švestky,�kte-
ré�umí�Lhoťané�zpracovat�nejen�na�knedlíky…�
A�k�tomu�všemu�si�můžeme�přidat�i�pár�případ-
ných�radostí�osobních�a�rodinných.

-�Vybrané�knihy�z�katalogu�Ka-
talog  Tritius� v� menu� Knihovna�
na�obecních�webových�stránkách�si�
musíte�předem�objednat�přes�email�
nebo�telefonicky.

-�Pokud�nezvládnete�práci�s�ka-
talogem,� pomůže� vám� s� výběrem�
knihy knihovnice.

-� Přichystané� knihy� si� vyzved-
nete� v� domluvený� čas� u� vchodu�
do knihovny.

-� Bezkontaktní� výdej� i� vrácení�
knih�je�každý čtvrtek od 16 do 19 
hodin.

-�Případně�můžete�pro�vyzvednu-

tí� i�vrácení�knih�v� jiný� termín�využít�
kniho – boxů�(krabic)�na�obecním�
úřadě� v� úředních� hodinách,� kde�
budou�vaše�objednané�knihy�po�do-
mluvě�s�knihovnicí�připraveny.

-�Pro�komunikaci�používejte� tel:�
736  222  054,� e-mail:� knihovnal-
hotka@email.cz.

-� Pro� vyzvednutí� knih� vždy� vy-
čkejte� na� telefonickou� nebo� emai-
lovou� informaci,� že� je� objednávka�
připravena.

V současné době můžou služ-
by knihovny využívat i neregist-
rování občané.

Na�chodbě�není�slyšet�křik�dětí�a�na�školní�
zahradě�se�neozývá�dětský�smích.�Obvykle�se�
stává�pouze�v�letních�měsících,�že�naše�mateř-
ská�škola�zeje�prázdnotou.�Z�důvodu�pandemie�
se�však�situace�uzavřené�mateřské�školy�opa-
kuje�již�druhým�rokem.�

Změň,� co� změnit� můžeš.� A� co� nemůžeš�
změnit� –� přijmi.� A� tak� se� snažíme� využít� tuto�
situaci� k� úkolům,� jež� jsou� často� odsouvány�
na�přípravný�letní�týden.�Věnovali�jsme�se�malé�
přestavbě�metodického�kabinetu�s�didaktický-
mi� pomůckami� a� hračkami,� kde� byly� zřízeny,�
s� přispěním� obce,� nové� police.� Na� děti� čeká�
nová�jarní�výzdoba.�Velmi�zásadní�ve�školách�
je�školní� vzdělávací�program,�podle�něhož�se�
uskutečňuje�výchova�a�vzdělávání�dětí.�Máme�

nyní� prostor� věnovat� se� jeho� připravované�
inovaci,� která� bude� provedena� k� 1.� 9.� 2021.�
Aktuálně�je�zapotřebí�zamýšlet�se�nad�novými�
trendy,� uspořádáním� prostoru� třídy� a� tematic-
kou�nabídkou,�neboť�i�potřeby�dětí�se�postupem�
času�mění�a�právě�děti�jsou�těmi,�které�nám�to�
dávají�najevo.

Absolvujeme� nabízené� webináře,� plánuje-
me� osázení� živého� plotu� na� školní� zahradě.�
Ve� spolupráci� s� obcí� zřídíme� pro� děti� koutek�
zahradníka,� kde� budeme� pěstovat� drobnou�
zeleninu�a�bylinky.�Přestože�aktuálně�děti�ne-
docházejí,� ze� všech� našich� aktivit� je� patrné,�
že� jsou�naší�motivací�pro�zkvalitňování�chodu�
a�dění�v�mateřské�škole,�očekáváme�jejich�ná-
vrat�a�těšíme�se…�� Radana Buďo Kempová

Přerušení provozu mateřské školy

Bezkontaktní půjčování knih „přes okénko“

Duben, ještě „v tom“ budem…

Je� už� na� každém� z� nás,� abychom� posou-
dili,�zda� to,�co�nám�uplynulý�koronavirový� rok�
ve�Lhotce�dal,�aspoň�trochu,�nebo�i�více,�vyvá-
žilo�to,�co�nám�vzal.�Ale�to�už�záleží�na�našem�
více,� či� méně� optimistickém� „úhlu� pohledu“.�
Hlavně,� až� se� budeme� v� dubnu� příštího� roku�
ohlížet� znovu� o� dvanáct� měsíců� zpátky,� aby-
chom�opět�zjistili,�že�toho�lepšího�bylo�rozhod-
ně�ještě�více…   Pavel Pasek 

Přihlašování na tábory bylo zahájeno
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Správce místní 
římskokatolické farnosti 

 
 

P. Mgr. Paweł Grodek 
 

 
přeje všem občanům Bašky, 

Kunčiček u Bašky a Hodoňovic 
 
požehnané velikonoční svátky Kristova 
zmrtvýchvstání. Svátky, které v sobě 
ukrývají obrovskou naději, že to, co 
dnes vidíme není konečné a trvalé, ale 
že to všechno může být proměněno do 
nečekaných rozměrů radostí a světlem 
prozářené budoucnosti, ve které každý 
z nás má své místo. 

 

Poklidné prožití 

velikonočních svátků, dny 

zalité sluncem a hodně sil 

po celý rok 

přejí všem občanům 

zastupitelé a zaměstnanci  

Obce Baška 

Zajímavostí� jistě� je,� že� myslivecký� rok� se�
neshoduje� s� naším� lunárním� kalendářem,� ale�
prvním�měsícem�v�mysliveckém�roce� je�právě�
duben.�Měsíc,�kdy�se�vše�zelená�a�příroda�se�
naplno� probudila� ze� zimního� odpočinku.� Jaký�
to�symbolický�začátek�nové�sezóny.

Zvěř� po� letošní� náročné� zimě� přestává�
navštěvovat� přikrmovací� zařízení� a� přechází�
na�zelenou�stravu.�Pro�nás�myslivce�to�zname-
ná�pomalu�začít�čistit,�dezinfikovat�a�opravovat�
krmelce,�aby�byly�funkční�a�připravené�na�další�
zimu.� Za� příznivého� počasí� opravujeme� po-
stupně� i� všechna� ostatní� myslivecká� zařízení�
jako�kazatelny�a�posedy.

Srnčí� zvěř� začíná� přebarvovat� (přelínávat).�
Tedy�měnit�svou�zimní�šedohnědou�srst�za�re-
zavě�hnědou�letní.�Srny�i�srnci�mohou�vypadat�
se� zbytky� zimní� srsti� nevzhledně� flekatí� a�ne-
mocní.�Není�tomu�ale�tak.�Je�to�přirozený�a�po-
stupný� proces� výměny� srsti.� Srnci� si� začínají�
hledat�a�vymezovat�svá�nová�teritoria�pro�dobu�
říje�(páření).

V� honitbě� se� začínají� objevovat� mláďata,�
zejména�malí� zajíčci,� selata� a� koncem�dubna�
i�první�srnčata.�Nejdůležitější�v�tuto�jarní�dobu�
je�právě�klid�v�honitbě.�Klid,�aby�samice�mohly�
nerušeně�porodit�svá�mláďata,�kojit�a�starat�se�
o� ně,� než� trochu� povyrostou� a� stanou� se� sa-
mostatnějšími.

Proto�zopakuji�za�všechny�myslivce�a�milov-

níky�naší�přírody�velkou�prosbu:
1)�Dbejte� při� vycházkách� přírodou� na� to,�

abyste�nezpůsobovali�nadměrný�hluk,�který�by�
zvěř,�ale�i�všechny�ostatní�zvířecí�mámy�rušil�při�
jejich�krásných�jarních�povinnostech.

2)�Své�psí� kamarády�venčete� vždy�pod�pří-
mým�dohledem�nebo�na�vodítku.�To,�že�pejsek�
zajíce�nebo�srnu�jen�prožene,�vyžene�z�úkrytu�

a�nic�jim�neudělá,�slyšíme�my�myslivci�od�ma-
jitelů� pejsků� velmi� často.� Ovšem� myslete,�
prosím,�na� to,�že�zaječice� i�srny� jsou�v� tomto�
citlivém�období�matkami�(ať�už�těsně�před�po-
rodem� nebo� po� něm)� a� jako� takové� potřebují�
především�klid.�Prohnání�psem�je�pro�ně�bojem�
o�život,�a�proto�velkým�stresem,�který�má�velký�
vliv�na�jejich�mateřské�mléko�a�tím�i�výživu�ma-
lých�zajíčků�a�srnčat.

3)�Prosíme,�nesahejte�ani�neodnášejte�mlá-
ďata�z�jejich�místa,�pokud�jim�nehrozí�bezpro-
střední� ohrožení� života� (např.� automobilem�
nebo� traktorem).� Srny� i� zaječice� zanechávají�
svá�narozená�mláďata�zdánlivě�opuštěná.�Je�to�
jejich�přirozený�způsob�ochrany�mláďat,�který�
se�vyvíjel�po�tisíce�let.�Matka�mládě�porodí,�na-
kojí�a�odejde�pryč,�aby�na�místě�zanechala�co�
nejméně�pachu,�který�by�mohl�přilákat�predáto-
ry.�Pravidelně�mládě�chodí�kontrolovat�a�kojit.�
Nebojte�se�o�ně!

A� jak� se� zachovat,� pokud� takové� „opuště-
né“� mládě� najdete?� Pomalu� odejděte� pryč,�
na�mládě�nesahejte�ani�nehlaďte.�Takové�po-
hlazení� by� na�mláděti� zanechalo� lidský� pach,�
kvůli�kterému�by�matka�své�mládě�instinktivně�
opustila…�

Děkujeme�všem,�že�nám�pomáháte�chránit�
přírodu�a�šetrně�vychutnáváte�její�krásu.

  Za myslivecký spolek Baška
  Iveta Dočkalová

Na� popud� uzavřené� kultury� se� Bašťan-
ský� spolek� rozhodl� tradiční� RETRO� zábavu�
uspořádat�v�původním�termínu,�tedy�v�pátek�
9.�dubna�2021,�od�20.00�do�cca�22.00�nebo�
dle�zájmu,�ale�netradičně�online,�tedy�taneční�
zábava�z�vašich�obýváků.

Stýská�se�vám�po�nás�tak�jako�nám�po�vás?�
Potřebujete�se�konečně�odreagovat�a�udělat�
zase�jednou�něco�bláznivého?�Nemůžeme�se�
teď�bavit�společně�naživo?�Dostaneme naší 
oblíbenou Retro zábavu k vám domů!

Přidejte�se�k�nám�prostřednictvím�faceboo-
kové�události�„Retro�zábava�2021�–�on-line“.

A jak to bude probíhat? 
•� Připravte� se� na�Retro� zábavu� klasicky,�

jen�s�tím�rozdílem,�že�tentokrát�přijdeme�my�
za�vámi!

•�Můžete�zapojit� i�své�děti,� třeba� to�bude�
jejich� první� „doopravdická“� taneční� zábava�
a�budou� rádi� vzpomínat.�Přiberte� i� rodiče�či�
prarodiče,�vrátíme�je�na�chvíli�do�mládí�:-)

•�Uvítáme,�když�ani�tentokrát�nevynecháte�

retro�kostýmy.
•� Připojíte� se� doma� na� PC� k� FB� stránce�

Retro  zábava  on-line� nebo�www.bastan-
sky-spolek.cz a�my�už�se�o�program�u�vás�
doma�postaráme!

•�Budeme�vám�vybírat� ty�největší� taneční�
retro� pecky,� bude� i� vystoupení� a� tombola!�
Můžete�nám�dát�vědět,�jaký�hit�chcete�slyšet�
–�budeme�hrát�i�na�přání.�

•� My� na� oplátku� od� vás� čekáme� videa�
a�fotky,�o�které�se�s�námi�podělíte.�:-)�V�prů-
běhu�programu�můžete�prostřednictvím�cha-
tu�komunikovat�nejen�s�námi,�ale� i�s�vašimi�
přáteli,�kamarády,�sousedy...

A�co�bude�vstupenkou�do�naší�tomboly?�Za-
slaná�fotka�nebo�video�z�průběhu�Retro�zábavy�
u�vás�doma.�Ze�zaslaných�fotek�vylosujeme�tři�
příspěvky,�které�odměníme�a�cenu�jim�doručíme.

Doplňte� si� domácí� bar,� nachystejte� něco�
dobrého�k�zakousnutí,�připravte�retro�kostým�
a�společně�to�9.�4.�2021�rozjedeme!

Vstupné ZDARMA :-)

Retro zábava bude on-line z vašich obýváků

Firma�RenoFarma�Beskyd,�a.� s.,� informuje�
občany�o�pracovních�činnostech,�které�proběh-
nou� během� jarních� měsíců� na� území� Bašky,�
Hodoňovic�a�Kunčiček�u�Bašky.

„Počátkem�března�jsme�zahájili�přihnojová-
ní� řepky� a� ozimé� pšenice�
dusíkatým�hnojivem,�které�
je� nezbytné� pro� regene-
raci� rostliny� a� úspěšný�
start� jejího� růstu� v� období�
nadcházejícího� jara.� Vy-
užili� jsme� mrazivého� počasí� a� hnojení� jsme�
pak�prováděli�pouze�v�ranních�hodinách,�aby-
chom� v�mokré� půdě� neudělali� koleje.� Zahájili�
jsme�také�hnojení�luk�digestátem,�což�je�třeba�
provést� co� nejdříve,� abychom�mohli� v� květnu�
sklízet�kvalitní�senáž.�Louky�tak�budou�mít�do-

statek�času�na�vstřebání�živin.�
V� průběhu� měsíce� dubna� budeme� připra-

vovat� pole� určená� k� setí� kukuřice� pomocí�
technologie� Strip� till,� tedy� pásové� zpracování�
půdy.�Na� tato� pole� jsme�na�podzim� loňského�

roku� vyseli� směs� svazen-
ky� a� pohanky� (jako� krycí�
a�protierozní�plodiny),�kte-
rá�vázala�živiny�a�chránila�
půdu�před�erozí.�V�dubnu�
budeme�přesně�do�budou-

cích�řádků�kukuřice�aplikovat�digestát�z�bioply-
nové�stanice.�Za�tři�týdny�od�aplikace�vysejeme�
do� stejných� řádků� silážní� kukuřici.� Aplikátor�
digestátu� i�secí�stroj� jsou�naváděny�satelitem,�
proto�jede�secí�stroj�přesně�ve�stopě�aplikátoru.

Připravujeme�se�také�na�setí�sladovnického�
ječmene�a�ovsa,�což�jsou�tradiční�plodiny�naše-
ho�regionu.�Jejich�osetá�plocha�na�naší�farmě�
postupně�roste,“�informoval�Zbyněk�Kozub,�ře-
ditel�RenoFarma�Beskyd.

Informujeme o zemědělských pracích

Projekt�Tajemná�místa�Bašky�vznikl�za�úče-
lem�poznat�zajímavá�místa�Bašky�a�její�okolí,�ale�
také�vylákat�děti�a�rodiče�ven�a�prožít�společná�
dobrodružství.�Momentální�online�výuka�je�velmi�
vyčerpávající� jak� pro� děti,� učitele,� tak� i� rodiče.�
Proto�jsme�dali�hlavy�dohromady�a�vytvořili�tuhle�
aktivitu,�která�se�skvěle�ujala,�a�jsme�moc�rádi,�
že� se� zapojují� celé� rodiny� a� plní� úkoly� napříč�
Baškou,�Hodoňovicemi�a�Kunčičkami.�

Celá� hra� je� založena� na� příběhu� o� tajem-
ných�světlících,�kteří�se�vyskytují�na�vybraných�
místech�v�Bašce�a�okolí.�Tento�příběh�byl�pů-
vodně�interpretován�místním�kronikářem�Bedři-
chem�Fišerem�a�je�volně�dostupný�na�interne-
tu.�Naším�cílem�bylo�navázat�na�tento�tajemný�
příběh,�a� tak� jsme�vybrali�10�míst,�na�kterých�
byli�světlíci�v�minulosti�spatřeni,�a�na�každém�
z� nich� musí� účastník� hry� vyřešit� nějaký� úkol,�
aby�dostal� heslo� k� zámku.�Po�otevření� všech�
deseti� zámků� by� se� mělo� účastníkům� odkrýt�
místo�doupěte�magických�světlíků,�kde�se�po-
dle�pověsti�ukrývá�i�samotný�poklad.�

Součástí�tohoto�projektu�jsou�i�vedlejší�aktivity,�
kde�děti�nešetří�svou�kreativitou�a�představivostí.�
Už� jsme� obdrželi� spoustu� originálních� výkresů,�
kde� se� děti� realizují� a� malují� čarovné� světlíky.�
Dále�se�děti�mohou�realizovat�v�samotném�příbě-

hu�o�světlících,�kde�doplňují�části�příběhu�podle�
své� představivosti.�Mimo� to�mohou� děti� narazit�
na�spoustu�informací�z�dějepisu,�českého�jazyka,�
matematiky� nebo� angličtiny,� aniž� to�možná� za-
znamenají,�což�je�pro�ně�skvělým�přínosem.�

Nicméně,� hlavní� myšlenkou� tohoto� projektu�
je�dostat�děti�ven�a�trošku�si�zasportovat,�proto-
že�v�online�režimu�už�jedeme�pár�měsíců�a�děti�
strádají�v�mnoha�směrech.�Určitě�jim�chybí�soci-
alizace�se�svými�spolužáky,�což�je�samozřejmě�
obtížné�kompenzovat,�ale�věříme,�že�díky�této�ak-
tivitě�se�třeba�mohou�potkat�na�některých�místech�
a�zažít�tak�něco�příjemného�se�svými�kamarády.�
Další�stránkou�je�pohyb,�který�dětem�určitě�chybí,�
jelikož�tělesná�výchova�a�veškeré�sportovní�akti-
vity�byly�pozastaveny�na�začátku�školního�roku.�
Proto�jsme�moc�rádi�za�to,�kolik�rodin�s�dětmi�se�
zapojilo�do�téhle�aktivity�a�šíří�tuhle�myšlenku�dál.�

Projekt� Tajemná� místa� Bašky� byl� spuštěn�
před� začátkem� jarních�prázdnin,� a� tak�příleži-
tost�se�setkat�s�magickými�světlíky�mají�jen�ro-
diny�z�Bašky.�Nicméně,�hra�bude�určitě�otevře-
na�minimálně�do�poloviny�května,�aby�se�mohly�
zúčastnit�i�děti�z�celého�okolí.�

Odměna� pro� odvážné� a� vytrvalé� účastníky�
je�zatím�ještě�tajemstvím�a�bude�se�vyvíjet�po-
dle�aktuální�epidemické�situace.�My�bychom�si�

Zajímavý projekt Tajemná místa Bašky

Tajemná místa Bašky – Švédský kříž. 
 Foto: Jana Měrková

přáli� tenhle� krásný� projekt� završit� společným�
setkáním�a�oslavit�ty,�kteří�zvládli�splnit�všech-
ny�úkoly,�a�kdo�ví,�třeba�se�dočkáme�nějakého�
pokračování…

Více� informací� na:� https://www.skolabaska.
cz/tajemna-mista-basky-hra-pro-vsechny/

  Adam Valíček

Myslivecký duben je v jejich roce prvním měsícem

Sdílená kola Nextbike
Od�3.�března�máme�opět�v�Bašce�k�půjčení�

sdílená�kola�Nextbike.�Tato�firma�vyhrála�výbě-
rové�řízení�na�dva�roky.

Stanoviště kol:�u�prodejny�COOP�v�Bašce�
a�v�Autokempu�Baška.

Kola� Nextbike� mají� elektronický� zámek�
a� odemykají� se� jednoduše� prostřednictvím�
mobilní�aplikace,�což� je�oproti�předchozím�rů-
žovým� kolům� společnosti� Rekola� jednodušší.�
Navíc�i�cena,�kterou�bude�město�dotovat�jednu�
výpůjčku,�bude�nižší,�a�to�kolem�14�korun�z�pů-
vodních�zhruba�devatenácti.

Foto: Archiv redakce

Víte, že…

Možná�jste�zaregistrovali�v�médiích�nadaci�
Dobrý�anděl,�a�jelikož�jsem�taky�členem�téhle�
„rodiny“,�rozhodl� jsem�se�s�vámi�a�s�několika�
místními�Dobrými�anděly�podělit,�co�nás�přimě-
lo�přispívat�na�tento�projekt.

Dobrý� anděl� pomáhá� rodinám,� které� se� vli-
vem�nemoci�dostaly�do� tíživé�situace.�U�všech�
typů� onemocnění� platí,� že� je� pacient� léčen�
ve�zdravotnickém�zařízení�na�území�ČR.�Pacien-
tem�musí�být�v�případě�onkologického�onemoc-
nění�rodič�starající�se�alespoň�o�jedno�nezaopat-
řené�dítě�nebo�nezaopatřené�dítě�potýkající� se�
s�onkologickým�či�jiným�vážným�onemocněním.

Cílem�nadace�Dobrý�anděl�je,�aby�rodiny�ne-
mocných�dostávaly�pravidelnou�měsíční�finanční�
pomoc�ve�výši�několika�tisíc�korun.�Tímto�způso-
bem�umožníme�Dobrým�andělům�navýšit�měsíč-

ní�příjem�rodin�s�dětmi,�které�přivedla�těžká�ne-
moc�do�těžké�životní�situace,�v�průměru�o�20�%.

Hlavním�pilířem�nadace�Dobrý�anděl�je�Do�po-
sledního�haléře®,�kdy�je�celá�částka,�která�přijde,�
odeslána�potřebným�rodinám.�Veškeré�provozní�
náklady� nadace� jsou� hrazeny� ze� soukromých�
financí� jejich� zakladatelů� a� dalších� filantropů.�
Druhým�pilířem�je,�že�každý�dárce�ví,�komu�po-
máhá.�Při� registraci�získává�automaticky�přístup�
na�svůj�Andělský�účet,�kde�si�může�kdykoliv�najít,�
komu�jeho�konkrétní�příspěvek�pomohl,�a�přečíst�
si�životní�příběh�rodin,�kterým�částka�doputovala.�
Posledním�pilířem�je�pomáhat�pravidelně,�proto-
že�léčba�závažných�onemocnění�je�dlouhodobá.�
Rodiny�příjemců�tak�potřebují�pravidelnou�pomoc�
Dobrých�andělů,�která�jim�pomáhá�pokrýt�jak�vý-
daje�s�léčbou�spojené,�tak�pokles�příjmů.

Andělskými� hodnotami� jsou� radost,� spolu-
práce,�respekt,�odvaha.

I�vy�se�můžete�stát�Dobrým�andělem,�stačí�
navštívit�stránku�https://www.dobryandel.cz/

Budeme�rádi,�když�rozšíříte�naše�řady.
  David Blahut

Výpovědi Dobrých andělů:
Lukáš  König� –�O� tomto� projektu� jsem� se�

dozvěděl� z� reklamní� kampaně,� myšlenka� mě�
zaujala� a� již� šestým� rokem� pravidelně� přispí-
vám.�Myslím�si,�že�jde�o�dobrou�věc!

David Adámek�–�S�Dobrým�andělem�jsem�
začal�spolupracovat�před�9�lety.�Když�se�roz-
hoduji,� na� co�nebo�komu�přispěji,� tak� se� za-
jímám� také� o� to,� jaká� výše� mého� příspěvku�
skutečně�doputuje�adresátovi.�V� tom� je�Dob-
rý� anděl� naprosto� transparentní.� Zajímám� se�
taky�o�to,�kdo�za�projektem�stojí,� jaký�je� jeho�
motiv.�Když� jsem�si� zjistil� vše�podstatné,�při-
šlo�mi�smysluplné�začít�pomáhat�prostřednic-
tvím� Dobrého� anděla� dětem,� rodinám,� které�
se�musejí�každodenně�vypořádávat�s�těžkým�
životním�osudem�a�nezvládají�generovat� tolik�
příjmů�na�to,�aby�pokryly�náklady�na�finančně�
náročnou�léčbu�a�věci�s�tím�spjaté.

Petra  Klementová� –� Dobrým� andělem�
jsem�už�delší�dobu.�Už�si�nepamatuju,�odkud�

jsem�se�o�projektu�dozvěděla,�ale�sama�jsem�
byla�v�situaci,�že�jsem�se�starala�o�vážně�ne-
mocného�člena� rodiny.�V�nemocnici� jsem�vi-
děla,�kolik�lidí�nemá�ani�prostředky�na�zajištění�
péče,�speciální�stravy,�zdravotního�materiálu.�
Protože�pracuji�a�mám�příjem,�přispívám�pra-
videlně� a� u� projektu�Dobrý� anděl� vím,� komu�
konkrétně�pomáhám.�To�se�mi�moc�líbí.

FERRIT:�Ve�FERRITu�máme� také�hodně�
Dobrých� andělů.� Předloni� mě� oslovili� mistři�
z�naší�obrobny,�že�měli�vybrané�peníze�na�vá-
noční� večírek� a� něco� jim� zbylo.� Dohodli� se,�
že�by�chtěli�peníze�věnovat�za�firmu�na�účet�
Dobrého�anděla.�Zaregistrovali�jsme�tak�i�FE-
RRIT,� který� pak� přispěl� další� částkou.� Další�
rok� jsme� uspořádali� bazárek� ve� firmě� a� vý-
těžek� také�putoval�na�účet�Dobrého�anděla.�
Jsem� ráda,� že� ve� firmě� pracují� lidé,� kterým�
pomoc�druhým�není�cizí.

Pavla Pavelková�–�Kde�jsem�se�o�Dobrém�
andělovi�dozvěděla�poprvé,�si�už�dnes�opravdu�

nevybavuji.�Je�to�mnoho�let.�A�důvod?�Uvědo-
mění,�že�se�mám�moc�dobře�a�je�potřeba�se�o�to�
„dobře“�podělit.�I�když�pro�mne�bylo�posledních�
5� let� velmi� náročných� a� sama� jsem� chvílemi�
potřebovala� pomoc,� nikdy� jsem�příspěvek� ne-
zrušila,�jen�dočasně�snížila.�To�vědomí,�že�ka-
ždé�ráno�vstanu,�mám�střechu�nad�hlavou,�dvě�
zdravé�nohy�a�v�pokoji�spí�zdravé�děti,�je�pořád�
ještě�víc,�než�má�mnoho�jiných...�Když�dáváš,�
tak�dostáváš.�Je�jedno�kde,�komu�a�jak�moc.

David  Blahut  –� Pracoval� jsem� ve� firmě,�
kde�majitelé�byli�zakladatelé�Dobrých�andělů.�
Když� firmu� prodali,� nepřestal� jsem� přispívat,�
přišlo� mi� to� „automatické“.� Navíc� mě� nadchl�
fakt,� že� peníze,� které� získali� z� prodeje� firmy,�
vložili�do�nadace�na� její�provoz,�a� tak�veške-
ré�nejen�mnou�vložené�peníze�do�posledního�
haléře®�putují�potřebným�lidem.�To�je�i�hlavní�
pilíř�Dobrých�andělů�a�toho�si�moc�cením.�Při-
spívám�automaticky�každý�měsíc�i�v�této�době,�
která�pro�všechny�rodiny�není�nejlehčí.

v Bašce žije více jak 34 Dobrých andělů?



– 6 –Duben 2021 Pržno

jubilea

Duben je měsícem oslav 
jubileí našich občanů:

pan�Vlastislav�Matýsek�–�65�let,
pan�František�Vican�–�65�let,

pan�Stanislav�Chrápek�–�65�let,
pan�Zdeněk�Matysek�–�55�let,
pan�Petr�Hrabovský�–�55�let,
paní�Eva�Damková�–�50�let.

Vážení oslavenci, 
přejeme vám všechno nejlepší 

k vašim narozeninám, 
spoustu dalších krásných let 

plných štěstí, zdraví a samozřejmě 
i životní pohody, elánu a lásky. 

Dne 14. dubna 2021 oslaví své 
40. narozeniny Radka Běčáková. 

Hodně zdraví přeje tatínek s rodinou.

Není�měsíc,� abychom� na� stránkách� těchto�
novin�neprobírali�odpady.�Ujišťujeme�vás,�že�to�
neděláme�proto,�že�je�to�téma�jediné�a�nejdůle-
žitější,�ale�proto,�že�je�to�zkrátka�potřeba.�Tento�
měsíc� jednak�připomínáme�splatnost�poplatků�
a�také�záležitosti�týkající�se�likvidace�zelených�
zahradních�odpadů�–�BRKO�v�letošním�roce.

Připomínáme� občanům,� že� do� 31.� března�
byl�stanoven�termín�splatnosti�poplatku�za�od-
pady.�Při�úhradě�obdržel�každý�plátce�nálepku.�
V�případě�úhrady�bankovním�převodem�je�nut-
no� si� nálepku� vyzvednout� na� obecním�úřadě.�
Touto�nálepkou�je�potřeba�označit�svou�nádo-
bu�na�směsný�komunální�odpad�(SKO).

V� případě,� že� jste� tak� ještě� neučinili,� moc�
času� k� nápravě� nezbývá.� Od� středy� 21.� 4.�
nebudou� sváženy� nádoby� bez� žluté� nálepky.�
Stejně�tak�nebudou�sváženy�nádoby�o�objemu�

240�l,�pokud�nebudou�označeny�dvěma�nálep-
kami.� Stávající� legislativa� říká,� že� maximální�
množství� SKO� na� občana� za� 1�měsíc� je� 60�l,�
tedy�čtyřčlenná�rodina�má�nárok�na�dva�vývozy�
nádoby�120�l�měsíčně.

Nakládání s BRKO v letošním roce
Dopady� rok� trvající� covidové�éry�se�začínají�

stále�znatelněji�projevovat�v�příjmech�obce.�„Bu-
deme�se�muset�více�zaměřit�na�úspory.�Jedním�
ze�způsobů�může�být�i�omezení�vývozů�BRKO.�
Jaro�ještě�pořádně�nezačalo,�ale�kontejnery�jsou�
na� některých� místech� přeplněny.� Přitom� kom-
postárna� bude�odebírat�materiál� až� v� průběhu�
dubna,“�řekl�starosta�Pržna�Petr�Blokša.�

Za� loňský�rok� jsme�odvezli�na�kompostárnu�
skoro�170�tun�BRKO�za�cenu�cca�280�tisíc�ko-
run!�„Bylo�by�vhodné,�aby�se�každý�zamyslel�nad�
tím,�co�vše�skončí�v�kontejnerech�na�bio�odpad�
a�jestli�není�možné�některý�zahradní�odpad�opě-
tovně�zkompostováním�využít.�Je�pravdou,�že�je�
to�ale�pracné,“�pokrčil�rameny�starosta.�Zaměst-
nanci�obce�se�snaží�nemalé�množství�zeleného�
odpadu�drtit�vždy�na�místě�a�tím�snižovat�nákla-
dy.�Podrcený�materiál�si�mohou�zájemci�podle�
libosti�odebírat.�Přebytky�obec�využije�při�údržbě�
obecní�zeleně.�Důležité�rovněž�je,�aby�v�kontej-
neru�končil�zejména�skladný�a�drobnější�odpad,�
ne�velké�větve,�které�zabírají�prostor�a�při�svozu�
následně�platíme�zejména�za�dopravu�vzduchu!�
Ale�to�vše�již�bylo�mnohokrát�řečeno�a�je�otáz-
kou,�jestli�má�smysl�to�stále�opakovat.

Nesedět� doma�u�počítačů�a�mobilů,� do-
stat� celé� rodiny� ven� na� čerstvý� vzduch,�
a�ještě�se�navíc�i�něco�dozvědět.�To�všech-
no�si�klade�za�cíl�nova�„bojovka“,�se�kterou�
přišlo� pár� zastupitelů� Pržna,� Jarmila� Gni-
dová,� Monika� Adamcová� spolu� se� staros-
tou� Petrem� Blokšou.� „Zabralo� to� hromadu�
hodin�přípravy�a�dlouho�také�trvalo�násled-
né�vytyčení� tras.�Know-how� jsme�zakoupili�
za�pár�peněz,“�prozradil�starosta.

První�akce�se�jmenovala�Záhada�ztrace-
né�školy�a�řady�účastníků�již�stihla�zabavit.�
Pro�děti�a�rodiče�byly�připraveny�dva�okru-
hy.�První�byl�zelený�pro�děti�od�pěti�do�osmi�
let,� druhý� červený� zase� přivítali� ti� starší.�
Do�plnění�úkolů�a�řešení�záhad�se�mohl�sa-
mozřejmě�zapojit�kdokoli.

Pro�účast�ve�hře�bylo�a� je�zapotřebí�mít�
určité� vědomosti� a� také�bystré�oči.� „Potře-
bujete� pouze� papír,� tužku� a� chuť� se� projít.�
Je�možno� použít� také�mobil� s� čtečkou�QR�
kódů.� Doma� si� můžete� vytisknout� i� odpo-
vědní� kartu.� Trasy� byly� voleny� tak,� aby� se�
účastníci�prošli�na�čerstvém�vzduchu�a�zá-
roveň�se�neshlukovali,“�vysvětloval�starosta�
Pržna�Petr�Blokša.

Malí� detektivové� řešili,� kam� se� poděla�
jejich�škola.�Na�stezce�je�čekaly�úkoly�a�in-
dicie,�podle�kterých�ji�mohli�vypátrat.

Ohlasy� na� novou� akci� byly� velice� pozi-
tivní.� „Zelenou� stezku� jsme� našli� v� sobotu�

Pržno připravilo pro malé i velké poznávací hru

a� na� neděli� naplánovali� výpravu� s� hledá-
ním�startu.�Vše� se�povedlo�a�holky� stezku�
s�nadšením�proběhly.�Děkujeme�za�organi-
zaci,� bylo� to� super!“� napsal� například� pan�
Martin. 

Další� tematická� stezka� se� jmenuje� Ta-
jemství�Velikonoc.�Má�sedm�stanovišť� a� je�
připravená� opět� ve� dvou� variantách� –� jed-

nodušší� úroveň� pro� děti� 5–8� let,� složitější�
pro�děti�9–14�let.�„Podle�čeho�se�určuje�da-
tum� oslavy� velikonočních� svátků?� Jaká� je�
příprava� na� Velikonoce� a� jak� dlouho� trvá?�
Jak�se�jmenují�jednotlivé�dny�velikonočních�
svátků� a� jaké� se� k� nim� váží� tradice?� Toto�
všechno�se�dozví�děti�na�naší�další�tematic-
ké�stezce,“�lákají�pořadatelé.�

Na� březnovém� zasedání� zastupitelstvo�
obce� schválilo� výši� stočného� a� upravené�
znění� smlouvy� o� odvádění� odpadních� vod.�
Povinnost�uzavřít�smluvní�vztah�mají�všichni�
vlastníci�objektů�napojených�na�stávající�ka-
nalizační�síť�bez�ohledu�na�to,�že�obec�neza-
jišťuje�čištění�odváděných�vod.�

„Obec� sice� nezajišťuje� čištění� odpadních�
vod,� ale� nese� plnou� odpovědnost� za� to,� co�
z� kanálů� vytéká.� Tato� odpovědnost� sama�
o�sobě�náklady�nevytváří,�avšak�provoz�ano.�
Jde� o� náklady� na� správu� kanalizace,� tedy�
externí� administrativní� činnosti� odborného�
zástupce,� a� dále� také� na� pravidelné� odběry�
vzorků,� které� je� obec� povinna� dokládat� při�
případných� kontrolách,“� vysvětloval� starosta�
Pržna�Petr�Blokša.�

Jak�dále�uvedl,�náklady�na�stávající�provoz�
činí� přibližně� 120� tisíc� korun� ročně.� „Zastu-
pitelstvo� přijalo� usnesení,� kterým� stanovilo�

výši�stočného�na�částku�10�Kč/m3.�Vybrané�
prostředky�budou�použity�na�krytí� výše�uve-
dených�nákladů.� I� kdyby�se�ale�podařilo�vy-
brat�sto�procent�poplatků,�tak�obec�i�tak�bude�
na�provoz�doplácet�zhruba�40�tisíc�korun�roč-
ně,“�pokračoval�starosta.

Na�zastupitelstvu�přednesl�svůj�návrh�za-
stupitel�Jan�Valerián,�aby�se�stočné�nevybíra-
lo�do�doby,�než�bude�dobudována�kanalizace�
v�celé�obci.�„A�zde�si�kladu�otázku,�jaký�by�byl�
dopad�na�hospodaření�obce,�případně�na�pe-
něženky�uživatelů?�Za�předpokladu,�že�bude�
mít�Pržno�kanalizaci�v�roce�2025,�tak�obec�ze�

svého� vynaloží� za� uvedenou� dobu� přibližně�
půl�milionu�korun,“�spočítal�Petr�Blokša�s�tím,�
že�takto�zainteresovaní�lidé�za�odpadní�vody�
zaplatí�jeden�až�dva�tisíce�korun�ročně.

Půl�milionu�korun�je�přitom�částka,�za�kte-
rou� by� se� dala� v� obci� pořídit� nebo� opravit�
spousta�věcí.�„Financí�nám�v�souvislosti�s�ko-
ronavirem�neustále�ubývá.�Lidé�ale�chtějí�sa-
mozřejmě�opravit�cestu,�potřebují,�aby�svítila�
světla�v�obci,�abychom�opravili�dětská�hřiště�
a�další�a�další�věci.�Ale�kde�na�to�máme�brát�
peníze?“� obrací� se� na� obyvatele� Pržna� sta-
rosta.

Změna otevírací doby 
pobočky České pošty
Pobočka�České�pošty�v�Pržně�opět�dočas-

ně�mění� svou� provozní� dobu.�Rozsah�hodin�
pro�veřejnost�bude�omezen�na�nezbytně�nut-
nou� dobu� ve� dnech� 6.� dubna� až� 14.� dubna�
z�provozních�důvodů.�Za�komplikace�a�časté�
změny�se�omlouváme.

Upravená otevírací 
doba provozovny:

Pondělí� 8–10�hodin
Úterý� 14�–�17�hodin
Středa� 8�–�10�hodin
Čtvrtek� 14�–�17�hodin
Pátek� 14�–�17�hodin

Zastupitelstvo schválilo výši stočného

Společenský�život�je�už�přes�rok�v�útlumu.�
Kulturní�akce�se�nekonají,�lidé�by�se�měli�zdr-
žovat�více�ve�svých�domovech.�Jedna�z�mála�
institucí,� kterou� mohou� využívat� i� v� dnešní�
době,� jim� ale� zůstala� –� knihovna.� Funguje�
nyní�jako�výdejové�okénko�a�nabízí�čtenářům�
půjčení�knih�bez�omezení.�Na�Pržně�ji�lidé�na-
jdou�v�Občanském�centru.�Je�sice�menší,�ale�
i� tak�může�nabídnout�celou�řadu�zajímavých�
knižních�titulů.�

„Do� konce� března� minulého� roku� to� bylo�
dobré.�Stihli�jsme�udělat�několik�akcí�pro�děti�
z�mateřské�i�základní�školy.�Pak�se�to�ale�zlo-
milo�a�akce�už�se�konat�nemohly,“�začala�líčit�
vedoucí�knihovny�Elena�Smejkalová.�Přesto,�
že� knihovna� nemohla� fungovat� v� běžném�
režimu,�o�své�čtenáře�nepřišla.� „Lidé�k�nám�
chodili�a�stále�chodí.�Dá�se�dokonce�říct,�že�
jich�oproti�předešlému�roku�ani�nijak�výrazně�
neubylo.� Jde� vidět,� že� obyvatelé�Pržna� rádi�
čtou� a� že� v� době� pandemie� mají� na� knihy�
i�více�času,“�pokračovala.

Knihovna� je� hodně� zaměřená� na� práci�
s�dětmi.�Hlavní�snahou�je�seznámit�předško-
láky�i�malé�školáky�s�knížkami,�vštípit�jim,�že�
kniha�by�měla�být� vždy� součástí� jejich� živo-
ta.� „Pořádáme� třeba� společná� čtení,� zhruba�
dvakrát�do�měsíce�se�tady�potkáme�a�čteme�
si�nějakou�knížku�na�pokračování.�Je�skvělé�
pozorovat,�jak�si�děti�pamatují�děj�knihy�a�jak�
se� jim� to� líbí,“� prozradila� knihovnice.� Mrzí� ji�
proto,�že�koronavirus�tuto�kvalitní�zábavu�dě-
tem�vzal.� „Stejně� tak� je�mi� líto�seniorů,�kteří�
tady�rádi�chodili�nejen�pro�knihu,�ale� také�si�
i�popovídat.�Vím�o�několika�z�nich,�kteří�jsou�
nyní�opravdu�sami�a�je�jim�smutno,“�řekla�Ele-
na�Smejkalová.

V� době,� kdy� knihovny� nemohou� vítat� své�
čtenáře,� jejich� pracovníci� nezaháleli.� Věno-
vali�se�údržbě�knižního� fondu,� jako� je�napří-
klad� značení� knih,� obalování� nebo� opravám�
poškozených� knih.� Neméně� práce� jim� pak�
dalo� vyřazování� zastaralých� a� opotřebova-
ných�dokumentů.

Knihovna i přes pandemii funguje

Nižší�daňové�příjmy�obce�a�řada�investičních�
záměrů� nutí� zastupitelstvo� šetřit.� A� kde� jinde�
než� na� výdajích� tzv.� zbytných.� Tedy� výdajích�
na�sport,�kulturu�a�volný�čas.�Asi�to�až�tak�bolet�
nebude,� když� jsou� stejně� všechny� související�
aktivity� zastaveny.� Zastupitelstvo� pozastavilo�
podporu�sportovních�aktivit�v�obci.�Zkrátka�za-

tím�přijdou�všichni�sportovci.�Provedena�bude�
pouze�plánovaná�jarní�údržba�obecních�sporto-
višť.�Kráceny�budou�i�výdaje�na�případné�kultur-
ní�akce,�pokud�ovšem�vůbec�na�nějaké�dojde.�
Případná� podpora� v� nadcházejících� měsících�
bude�odvislá�od�případných�omezení�a�vývoje�
celkové�situace�a�ekonomiky.� Petr Blokša

Příspěvky na sport, kulturu 
a volný čas jsou pozastaveny

Minulý�měsíc� jsme�avizovali,� že� do� konce�
května�bychom�mohli�mít�hotovo�výběrové�ří-
zení�na�zhotovitele�obnovy�malé�vodní�nádrže�
za�kravínem.�Vše�se�podařilo�uspíšit�a� řízení�
proběhlo�již�v�úterý�17.�března.�

V� rámci� veřejné�zakázky�obec�oslovila� čtyři�
firmy�zabývající�se�podobnými�stavbami.�Nabíd-
ku�podaly�tři�z�oslovených,�což�je�dostačující�dle�
pravidel�poskytovatele�dotace,�kterým�je�Minis-
terstvo�zemědělství�ČR.�Vítěznou�nabídku�poda-

la�firma�Lesostavby�Frýdek-Místek�s�nabídnutou�
cenou� 1,42� milionu� korun� bez� DPH.� Smlouvu�
o� dílo� bude� projednávat� zastupitelstvo� obce�
na�dalším�zasedání.�Stavba�by�měla�být�zahá-
jena�v�létě�po�dokončení�oprav�mostku.�� (pb)

Výběrové řízení na realizaci Rzavírka

Úhrada poplatků za odpady

Dopady� rok� trvající� covidové� éry� se� začí-
nají� stále� znatelněji� projevovat� v� příjmech�
obce.� „Budeme� se� tedy� muset� více� zaměřit�
na� úspory.� Jedním� ze� způsobů� může� být�
i�omezení�vývozů�BRKO.�Jaro�ještě�pořádně�
nezačalo,�ale�kontejnery�byly�na�většině�mís-
tech�přeplněny.�Přitom�svoz�byl�plánován�až�
v� průběhu� dubna,“� řekl� starosta� Pržna� Petr�
Blokša.

Za�loňský�rok�jsme�odvezli�na�kompostár-
nu� skoro� 170� tun� BRKO� za� cenu� cca� 280�
tisíc� korun!� „Bylo� by� vhodné,� aby� se� každý�
zamyslel�nad� tím,�co�vše�skončí�v�kontejne-
rech�na�bio�odpad�a�jestli�není�možné�některý�
zahradní� odpad� opětovně� zkompostováním�
využít.��Je�pravdou,�že�je�to�ale�pracné,“�po-
krčil� rameny�starosta.�Zaměstnanci� obce�se�
snaží�nemalé�množství�zeleného�odpadu�drtit�
vždy�na�místě�a� tím�snižovat�náklady.�Podr-
cený�materiál�si�mohou�zájemci�podle�libosti�
odebírat.�Přebytky�také�využíváme�při�údržbě�

obecní�zeleně.�Zásadní� je,�aby�v�kontejneru�
končil� zejména� skladný� a� drobnější� odpad,�
ne�velké�větve.�Ty�zabírají�prostor�a�při�svozu�
následně�platíme�zejména�za�dopravu�vzdu-
chu!�Rovněž�není�možné�odkládat�do�kontej-
nerů�na�BRKO�odpad�v�pytlích.�Přivezeme-li�
do� kompostárny� zelený� odpad,� ze� kterého�
padají�igelitové�pytle,�tak�kompostárna�odpad�
odmítne�a� ten�nakonec�směřuje�na�skládku,�
jako� odpad� komunální� –� SKO.� V� důsledku�
obec�zaplatí�mnohem�více�než�za�čisté�BRKO�
a� zároveň� si� zbytečně� zvyšujeme� množství�
SKO. 

O�novinkách�daných�zákonem�o�odpadech�
jsme� již� informovali� v� únoru.� Připomínáme,�
pokud� vyprodukujeme� více� než� 200� kg/os/ 
/rok,� tak�cena�za�skládkování� jedné� tuny�se�
obci�zvyšuje�z�500�Kč/tuna�na�částku�800�Kč/
tuna� SKO.�Máme-li� šetřit� a� co� nejrozumněji�
nakládat� s� odpady,� tak� musíme� tato� i� další�
odpadová�pravidla�vzít�a�brát�trvale�za�své.

Kdyby�neexistovaly�problémy,�žili�bychom� jis-
tě� jednodušší� a� klidnější� život.� Obzvláště� v� této�
době,�kdy�čelíme�strastem�a�omezením�více,�než�
bychom�si�nejspíš�všichni�přáli,�stojí�za�to�si�nepří-
jemnosti�zbytečně�nepřidělávat.�Myslím,�že�to�platí�
i�pro�tu�naši�objížďku.�Možná�by�stačilo�po�vzoru�
velkých� silničních� stavebních� akcí� jen� postavit�
značky�se�smějícími�smajlíky�a�textem�„Musíme�to�
opravit“�a�bylo�by�vše�zdánlivě�vyřešeno.�Lepší�ale�
asi�bude�věřit�a�doufat,�že�bude�nakonec�uzavírka�
kratší,�než�si�zatím�myslíme.�Ano,�doufejme�a�věř-
me.�Kromě� toho�ale,�prosím,�přizpůsobme� rych-
lost,�přistavme�u�kraje�a�nechme�souseda�projet.�
Zkusme�tak�každý�udělat�něco�pro�to,�aby�důvodů�
k�naštvání�zbytečně�nepřibývalo.

Objízdná�trasa�po�polních�cestách,�která�zpří-
stupňuje� lokalitu� Gřundělovo,� Náš� svět� i� domy�
pod�ústavem,�rozhodně�není�ideální.�Je�to�dáno�
tím,�kudy�vede,�ale�také�kvalitou�povrchu.�Prav-
dou�je,�že�byly�polní�cesty�loni�na�podzim�opra-
veny,� část� podél� potoka� tzv.� penetračkou,� tedy�
dražší� pevnější� variantou,� část� mezi� poli� pak�
jen� asfaltovým� nátěrem� a� zásypem.� I� po� zimě�
vše� vypadalo� ještě� poměrně� dobře.� Avšak� jen�
do�doby,�než�se�za�přívalů�sněhu,�vlhka�a�stovek�
aut�komunikace�začala�rozsypávat�a�drolit.�Nikdo�
nečekal,�že�tato�varianta�nevydrží�ani�tak�krátkou�

dobu.� Teď�už� to� víme,� bohužel� ale� nemůžeme�
dělat�nic�jiného,�než�díry�průběžně�zasypávat.

Není�to�ale�jen�vliv�počasí�a�jiných�těžko�před-
vídatelných�vlivů,� jsme�to�také�my�řidiči,�kdo�se�
na� stavu� cest� velkou� měrou� podílíme.� Rychlá�
jízda� nebo� driftování� ale� nejsou� na� objížďkách�
ničím� neobvyklým.� I� proto� se� díry� tvoří� rychleji,�
krajnice� jsou� rozježděné�až�do�polí�a�svinčík� je�
všude,�kam�se�člověk�podívá.�Někdy�se�také�sta-
ne,�že�se�příležitostný�návštěvník�ztratí�a�dobré-
mu�stavu�vozovky� tak� také�nepřispěje.�Tady� je�
však�na�vině�ten,�kdo�ukradne�značky.�Ano,�i�to�
se�bohužel�děje.

Zkusme� proto,� prosím,� být� ohleduplní� jak�
ke�krajině,�tak�i�k�ostatním�lidem,�jejich�vozidlům�
a�pozemkům.�Zkusme�si�nezpůsobovat�nepříjem-
nosti�a�škodu.�Stačí�málo�–�jen�se�rozhlédnout,�
raději�přibrzdit�a�nebo�i�couvnout,�než�abychom�
vjížděli� do� zeleného� podmáčeného� pásu� podél�
komunikace.�Vše� tak�může�být�méně� stresující�
a�také�devastující.�

Dobrá� zpráva� je,� že� i� takoví� řidiči� a� řidičky�
v�obci�jsou,�a�já�vám�za�to�děkuji.�Všem,�kterým�
záleží�na�tom,�jak�to�v�obci�vypadá,�mohu�slíbit,�
že�rozorané�krajnice�v�obci�po�ukončení�uzavírky�
opravíme�a�dáme�do�pořádku.�

 Petr Blokša

Těžké bytí a žití s uzavírkou

Nakládání s BRKO v letošním roce
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slovo starostky

Máme� tady� jaro!� Zima� sice� držela� své� žezlo� dlouho� a�mohli� jsme� si�
do�posledních�březnových�dnů�užít�sníh,�ale�taky�nezvykle�klidnou�vesnici.�
Po�určitou�dobu�přísného�lockdownu�jsme�se�zde�mohli�potkávat�jen�s�lid-
mi�z�ostravického�katastru,�pak�z�celého�okresu.�Ostravice�si�tak�oddychla�
od�velkého�náporu�turistů,�na�který�jsme�byli�v�posledních�týdnech�a�mě-
sících� zvyklí.� Najednou� zde� bylo� klidněji.� Prázdná� parkoviště,� prázdné�
nádraží,�víkendový�den�byl�k�nerozeznání�od�toho�všedního.�

Možná�bychom�ale�zase�rádi�uvítali�naši�obec�rušnou,�o�sobotách�a�ne-
dělích�možná�až�příliš� rušnou,�ale�za�cenu� toho,�že�my�všichni�budeme�mít�zase�možnost�
vycestovat�za�hranice�okresu�a�třeba�i�republiky.�Snad�se�s�otevřenou�Ostravicí�otevřou�taky�
dveře�škol�a�školek�a�na�našich�cestách�a�chodnících�budeme�zase�potkávat�děti�s�aktovkami�
na�zádech.�Snad�si�zase�brzy�dáme�něco�dobrého�ve�své�oblíbené�hospůdce,�snad�se�zase�
budeme�moct�svěřit�do�rukou�svého�kadeřníka.�Po�tom�všem�určitě�všichni�toužíme.�Situace�
začíná�nasvědčovat�tomu,�že�se�toto�období�pomalu,�ale�jistě�přibližuje!�

Přeji�vám,�ať�toto�stále�složité�období�přečkáte�ve�zdraví,�ať�načerpáte�sílu�a�energii�z�prv-
ních�hřejivých�slunečních�paprsků�a�ať� je�naše�obec�zase�plná�spokojených,�usměvavých�
a�dobrých�lidí�nejen�z�Ostravice,�ale�odkudkoliv.�

 Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Pozvánka 
na zastupitelstvo
Pravidelné�zasedání�zastupitelů�se�bude�

konat� v� pondělí� 19.� dubna� v� 17.30� hodin.�
Místo� bude� určeno� podle� aktuální� epide-
miologické�situace�a�obec�ho�včas�zveřejní�
na�úřední�desce.Obec� Ostravice� se� díky� svým� obyvatelům�

v� roce� 2020� mohla� pochlubit� sběrem� starého�
elektra�určeného�ke�zpětnému�odběru�a�recyk-
laci�o�hmotnosti�11,18�t.�Na�každého�obyvatele�
tak�připadá�4,62�kg�vysloužilých�spotřebičů.�Lidé�
tím�uspořili�spotřebu�elektřiny�i�produkci�sklení-
kových�plynů.�Recyklací�se�pokryla�i�část�dodá-
vek�mědi�nebo�hliníku�pro�průmyslovou�výrobu.

Konkrétní� přínos� obyvatel� vyčísluje�Osvěd-
čení� o� podílu� na� zlepšení� životního� prostředí,�
které�na�základě�dosažených�výsledků�vystavil�
kolektivní�systém�pro�sběr�a� recyklaci�vyslou-
žilých�spotřebičů�Elektrowin.�Vyplývá�z�něj,�že�
díky� obyvatelům� došlo� za� rok� 2020� k� úspoře�
produkce�CO2�o�133,47� tun.�Víte�kolik�smrků�
pohltí�stejné�množství�CO2?�Rovných�52!�Dále�

díky� tomu� nebylo� nutné� vytěžit� 6� 556,79� litrů�
ropy.� Představte� si,� že� z� tohoto� množství� se�
pokryje� spotřeba� pohonných� hmot� auta� např.�
na�cestu�z�Prahy�do�Brna�po�dálnici�D1,�a� to�
246krát.�Došlo� také� k�úspoře�67�496,96� kWh�
energie.�Asi�stejné�množství,� jako�kdybychom�
spustili�cyklus�myčky�nádobí�6�7497krát.

Podařilo�se�také�recyklovat�6�433,17�kg�že-
leza.� Toto�množství� recyklovaného� železa� by�
bylo� možné� použít� pro� výrobu� 264�ks� nových�
praček,�bez�nutnosti�těžby�železné�rudy.

Recyklací� vysbíraných�spotřebičů�se�poda-
řilo�získat�227,06�kg�mědi,�což�by�postačilo�pro�
ražbu�40368�1€�mincí,�nebo�280,50�kg�hliníku,�
který� by� stačil� na� výrobu� 18701� plechovek�
o�objemu�0,33�l.

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
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Popelnice bez QR kódu zůstanou plné
Obecní�úřad�připomíná,�že�se�složenkou�na�zaplacení�poplatku�za�likvidaci�odpadů�byly�

občanům�rozesílány�nové�známky�na�popelnice�s�QR�kódem.�Upozorňuje�občany�využíva-
jící�popelnicový�svoz,�že�popelnice,�které�nebudou�označeny�známkou�s�QR�kódem,�ne-
budou�vyváženy.�Objem�popelnice�musí�odpovídat�údaji�o�velikosti�popelnice�na�známce.�
V�případě�potřeby�výměny�známky�se�obraťte�na�obecní�úřad.

Uplynulý� rok� nepřál� společným� akcím,�
na� kterých� se� svou� organizací� podílejí� ostra-
vické�zapsané�spolky�a�sdružení.�Naše�obec�si�
váží�jejich�činnosti�a�oceňuje�aktivitu�a�ochotu�
těch,�kteří�spolky�udržují�v�činnosti�a�starají�se�
o�jejich�organizaci.�Jsme�rádi,�že�je�tak�vytvoře-
na�pestrá�nabídka�volnočasových�aktivit�jak�pro�
děti,�tak�dospělé.

A� jaké� spolky� v� naší� obci� vlastně� máme?�
O� sportovní� vyžití� se� stará� a� nabízí� TJ� Sokol�
Ostravice,� Sportovky� Ostravice,� Podlysáci�
a�Beskyďáček.�Klub�rodičů�Ostravice�zajišťuje�
akce�pro�děti�základní�a�mateřské�školy�i�jejich�
rodiče,�o�zábavu�a�rozptýlení�se�velmi�aktivně�
stará� Klub� ostravických� seniorů� (KOS).� Moc�
nás� těší� činnost� skautu.�Místní� folklór� udržuje�
mezi�dětmi�i�odrostlými�soubor�Grunik.�

Stále�ve�střehu�je�místní�jednotka�Sboru�dob-
rovolných�hasičů,�četnost�jejich�výjezdů�k�men-
ším� i� rozsáhlým�případům� je�poměrně�vysoká.�
Z�dalších�spolků�nesmíme�opomenout�ty,�které�
se�specializují�na�určitou�konkrétní�činnost,�např.�
Myslivecký� spolek� Horečka,� Český� rybářský�
svaz,�Jezdecký�oddíl�Ostravice,�Výtvarná�skupi-
na�Petra�Bezruče,�Český�svaz�včelařů�a�Obno-
va�řemesel�v�Beskydech.�Podporu�obce�má�také�
Klub�českých�turistů�a�Spolek�Beskydhost,�který�
se�aktivně�zapojuje�do�řešení�širších�problémů�
spojených�s�turismem�a�obecní�infrastrukturou.

Obec�Ostravice�tímto�vyjadřuje�podporu�všem�
uvedeným� organizacím.� Neopomeneme� ani�
na� finanční� podporu� formou� dotací,� které� jsou�
každoročně�zařazovány�do�obecního�rozpočtu.�

Přejme�si,�aby�činnost�všech�spolků�nemu-
sela�být� letos�omezována�a�veřejnost�se�opět�
mohla�účastnit�svých�oblíbených�akcí!�

Více� informací� o� spolcích� včetně� kontaktů�
najdou�zájemci�na�webu�obce.

  Pavlína Stankayová

 
 
 

Ve dnech 2. 3. – 30. 4. 2021 
budou mít 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 – neděle 13.00 – 17.00 hodin. 
      

OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE 

SBĚR  
 

P N E U M A T I K  

Jak jsme se podíleli na ochraně životního prostředí?

Obec�Ostravice�v�současné�době�spravuje�
25�km�vodovodních�řadů,�dva�vodojemy�a�čtyři�
tlakové�stanice.�V�roce�2019�jsme�splnili�zákon-
nou�povinnost�a�založili�fond�na�obnovu�vodo-
vodu.� Díky� tomuto� tzv.� fondu� oprav� můžeme�
postupně� přistupovat� k� provozně� technickým�
opatřením�a�vodovodu�je�tak�věnována�potřeb-
ná�péče.

V� minulém� roce� jsme� si� prošli� poruchou�
vodojemu,� která� v� podstatě� spustila� nutnou�
rekonstrukci� všech� armatur� hlavního� vodoje-
mu.�Díky�dvoukomorovému�systému�vodojemu�
bylo�možné�pracovat,�aniž�by�došlo�k�omezení�
provozu�vodovodu,�a�proto�nemuselo�dojít�k�vý-
luce�dodávek�vody�občanům.�Na�vodovodním�
řadu� jsou�však� také�umístěny�systémové�prv-
ky,�hydranty�a�uzávěry,�se�kterými� je�potřeba�
pravidelně� pracovat,� aby� byl� systém� funkční.�
Některé� tyto� prvky� vykazovaly� závažné� vady,�
a�proto� jsme�museli�v� letošním�roce�přistoupit�
k� odstraňování� těchto� vad.�Bohužel,� tyto� prá-
ce�se�nedají� realizovat�bez�omezení�provozu.�
Abychom�neomezovali�uživatele�vodovodu�nad�

únosnou� míru,� snažili� jsme� se� tedy� pracovat�
v�jednom�čase�na�více�místech.�

Správce� vodovodu� pan� Petr� Macháč� si�
práce� na� vodovodu� pečlivě� plánuje� a� vždy�
tak�byla�oprava� řádně�nahlášena,�mimo� jiné�
i�prostřednictvím�mobilního�rozhlasu,�kdy�upo-
zornění�dostávají�registrovaní�občané�běžnou�
SMS�zprávou�na�mobilní�telefon.�Obracíme�se�
tedy� tímto� na� občany� obce,� pokud� tak� ještě�
neučinili,� aby� se� do� systému�mobilního� roz-
hlasu�registrovali�a�mohli� tak�od�obce�dostá-
vat� včasná� upozornění.� Registrace� probíhá�
prostřednictvím� formuláře� na� obecním� úřa-
du� nebo� prostřednictvím� webových� stránek�
obce.�Do�telefonu�není�potřeba�nic�instalovat�
a� upozornění� jsou� ve� formě� SMS� zasílána�
okamžitě,�podle�potřeb�správce.�Bohužel,�po-
ruchy� řadu� hlásit� dopředu� nelze,� a� tak� jsme�
si�prošli� také�neplánovanými�zásahy�a�ome-
zeními� dodávky� vody� občanům.� Za� možné�
nepříjemnosti� s� výlukami� dodávky� vody� se�
omlouváme�a�děkujeme�za�pochopení.

  Tomáš Kokeš

Obec opravuje obecní vodovod

Zábavy� je� v� těchto� dnech� poskrovnu.� Pro-
to�místní�knihovna�přišla�s�hrou,�která�dostane�
děti�na�čerstvý�vzduch,�pobaví�je,�a�ještě�navíc�
mohou�za�to�všechno�něco�vyhrát.�

Jak�na� to?�Po�obci�Ostravici� je� rozmístěno�
17� kusů� hracích� karet.� Karty� jsou� očíslované�
a� na� každé� z� nich� najde� účastník� úkol� a� jed-
no� písmenko� zvýrazněné� červenou� barvou.�
Ze� všech� písmenek,� které� najde� na� kartách�
od�čísla�1�do�čísla�17,�se�dá�podkládat�tajenka.�
„Když�znění�celé�tajenky�přijdeš�říct�do�obchůd-
ku�Ovoce�Zelenina�za�obecním�úřadem,�malá�
odměna�tě�nemine.�Kdo�hledá,�najde,“�vzkazují�
pořadatelé�z�knihovny�všem�dětem�a�zároveň�
moc�děkují� za�nápad�čtenářce� Janě�Šulcové,�
která�hru�vymyslela�a�karty�vyrobila.�Akce�bude�
trvat�až�do�konce�dubna.

Hra na Ostravici pobaví 
malé i velké

I přes koronavirová omezení se konal v úterý 23. února Karneval. Děti si přinesly krásné 
kostýmy a zahrály si zábavné soutěže. Nechyběla prohlídka kostýmů a tombola. Všichni 

účastníci si užili veselé dopoledne a na konci si odnesli i drobné dárky, a hlavně plno zážitků. 
Třída nejmenších dětí má karnevalové veselí odloženo po vládních opatřeních.

Karneval v mateřské škole se podařil 

Také�letošní�zápis�do�první�třídy�pro�školní�
rok� 2021/2022� bude� bez� osobní� přítomnosti�
dětí� a� zákonného� zástupce.� Bude� se� konat�
v�týdnu�od�19.�dubna�do�23.�dubna�2021.�Ro-
diče� budoucích� prvňáčků� si�mohou� potřebné�
dokumenty�připravit�doma.�Důležité�je,�aby�je�
vlastnoručně�podepsali.

Vyplněné� formuláře� mohou� lidé� vhodit�
do� schránky� u� hlavního� vchodu� do� budovy�
základní�školy,�což�je�to�nejlepší�řešení.�Dále�
je�rodiče�mohou�zaslat�poštou�na�adresu�ško-
ly:� Základní� škola� a�Mateřská� škola�Ostravi-
ce,� příspěvková� organizace,� Jana�Veličková,�
Ostravice�300,�739�14�Ostravice.�Další�mož-
ností� je� vyplněné� dokumenty� podepsat� certi-
fikovaným� elektronickým� podpisem� a� zaslat�
emailem�(reditelka@zsostravice.cz)�nebo�přes�
datovou� schránku� (ym4mgc4).�V� krajním�pří-
padě� je�mohou� po� předchozí� telefonické� do-

mluvě�na� telefonním�čísle�558682111�donést�
do�školy�osobně.

Škole� je� třeba�dodat�žádost�o�přijetí�dítěte�
k� základnímu� vzdělávání,� dotazník� pro� rodi-
če�žáka�1.� ročníku,� kopii� rodného� listu�dítěte�
a� přihlášku� ke� stravování� (pokud� dítě� bude�
chodit�na�obědy).

V� žádosti� je� také� třeba� uvést� emailovou�
adresu,� na� kterou� bude� zasláno� jednací� čís-
lo,�pod�kterým�bude�žádost�vedena.�Seznam�
přijatých�žáků�škola�vyvěsí�27.�dubna�2021.

V� případě,� že� se� rodiče� rozhodnou� pro�
odklad� povinné� školní� docházky,� odevzdají�
žádost� o� odklad� povinné� školní� docházky,�
doporučení�školského�poradenského�zařízení�
a� doporučení� odborného� lékaře� případně� kli-
nického� psychologa.� Na� nové� spolužáky� se�
všichni�moc�těšíme.�

 Jana Veličková, ředitelka školy

K zápisu do školy se opět děti nedostanou

 datovou schránkou
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen zaslat prostý email)
 poštou na adresu školy: Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace Ostravice 300, 739 14 
 Ostravice

Žádosti lze zaslat:
1.
2.
3.

  4. vložením do schránky před hlavní budovou základní školy
  5. ve výjimečném případě, po domluvě na osobním předání, tel: 558 682 343

 
Veškeré informace a potřebné formuláře, které budete potřebovat pro zápis naleznete

 na stránkách Zš a Mš Ostravice.
www.zs-ostravice.cz

Základní škola a Mateřská škola Ostravice oznamuje,
 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis nových dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve

dnech od 3. do 7. května, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
evidenční list (vytiskněte nejlépe oboustranně na jeden list papíru). 
prokázání povinného očkování dítěte - je potřeba to doložit potvrzením od lékaře
(druhá strana evidenčního listu)
kopii rodného listu dítěte 

Budete potřebovat: 

Přijďte mezi nás, těšíme se na každého z vás!

Znáte činnost ostravických spolků?
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slovo starosty

Vážení�a�milí�spoluobčané,

po�dlouhé�zimě,�nekonečných�covidových�opatřeních�a�dalších�„netradičních“�Velikonocích�

vyhlížíme�konečně�jaro.�V�kalendáři�jsme�už�tak�nějak�rezignovaně�škrtli�další�zrušené�akce�

a�říkanka�„duben�–�ještě�tam�budem“�nabývá�po�roce�pandemie�až�poněkud�děsivý�nádech.�

Nenechme�se�ale,�prosím,�úplně�otrávit.�Jaro�je�přece�samo�o�sobě�každoročním�důkazem�

naděje�a�nového�života.�Toho,�že�všechen�sníh�nakonec�vždycky�roztaje,�stromy�vyraší�a�vy-

kvetou�a�život�to�nakonec�stejně�vyhraje.�A�to�i�život�obecní,�společenský.�Nedokážeme�sice�

nyní�říct,�jestli�se�budeme�moci�společně�potkat�už�při�stavění�či�kácení�máje,�na�pouti�nebo�

snad�až�na�ochotnickém�festivalu,�ale�aspoň�se�budeme�určitě�o�to�víc�těšit.�A�co�jsme�dřív�

brali�jako�samozřejmost,�nám�bude�o�to�vzácnější�a�víc�si�to�užijeme.

Do� té�doby�(a�pevně�doufám,�že� to�nebude�dlouho� trvat)�vám�všem�přeji�hodně�zdraví,�

pevné�nervy�a�krásné�jaro…�

  Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu

•�Senioři a lidé v karanténě mohou i na-
dále  kontaktovat  úřad,  pokud  potřebují 
pomoci s�nákupem�potravin,�léků,�zajištěním�
respirátorů� a� dezinfekce,� dopravou� k� očko-
vání,� případně� vyřízením� dalších� záležitostí.�
Pomoc�s�registrací�k�očkování�nabízí�Charita�
Frýdek-Místek�i�Moravskoslezský�kraj.�

•� Vzhledem� k� aktuální� epidemiologické�
situaci� využívejte,� prosím,�pro  komunikaci 
s úřadem přednostně formu telefonickou 
či  mailovou� (podatelna@malenovice.eu;�
obec@malenovice.eu;�558�677�877).

•�Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů 
–� Upozorňujeme� všechny� občany,� že� neo-

značené�popelnice nebudou od 19. dubna 
2021  vyvezeny.� Připomínáme,� že� částka�
za� odvoz� a� likvidaci� odpadů� činí� pro� obča-
ny�trvale�žijící�v�obci�(stejně�jako�v�loňském�
roce)�450�Kč�za�osobu�na�rok.�Majitelé�rekre-
ačních�objektů,�kteří�v�naší�obci�nemají�trvalé�
bydliště,�zaplatí�500�Kč�za�objekt�na�rok.�Zde�
je�termín�úhrady�stanoven�do�konce�června.�
Vzhledem� k� epidemiologické� situaci� využí-
vejte�prosím�přednostně�platbu�elektronicky�
na� účet:� 107-6963890277/0100,� kde�může-
te� uhradit� 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.�

•�Svoz  nebezpečného  a  velkoobjemo-
vého  odpadu� a� zpětný� odběr� elektrozaří-
zení�proběhne�v�sobotu�24. dubna od 8.30 
do 9.10 na parkovišti před Obecním do-
mem.

•�Díky�80% dotaci ze Státního zeměděl-
ského  intervenčního  fondu,� získané� pro-
střednictvím� MAS  Frýdlantsko-Beskydy, 
obdržela� malenovická� výjezdová� jednotka�
požární� ochrany� 13  ohnivzdorných  zása-
hových  obleků  v  celkové  hodnotě  cca 
197 tisíc. 

CVČ U Rosničky informuje
Milé�děti�a�přátelé�Rosničky,�

březen� utekl� jako� voda� a� Velikonoce�

„klepou� na� dveře“.� Rosnička� musí� být� stá-

le� zavřená,� ale� i� tak� jsme� pro� vás� v� břez-

nu� připravily� jarní� tvoření.� Nejprve� byly� pro�

děti� k�dispozici� tvořivé�obálky.�Děti� si�moh-

ly� vytvořit� papírová� velikonoční� přání� nebo�

košíčky� na� vajíčka� a� barvičkami� namalovat�

připravenou�keramiku.�Následně�pro�dospě-

lé�Sylva�připravila�k�prodeji�jarní�glazovanou�

keramiku.� Pro� potěšení� a� zkrášlení� jsme�

kraslicemi� ozdobily� sakury� na� malenovické�

návsi.�

Pro� zájemce� o� letní� rosničkové� tábory�

mám� dobrou� zprávu,� ještě� jsou� k� dispozici�

čtyři� volná�místa� na� turisťáku� a� po� jednom�

místě�na�keramickém�táboře�a�na�tvoření�pro�

dívky.�Stále�doufáme,�že�v�létě�bude�již�mož-

né,�aby�tábory�proběhly.

Přeji�všem�dětem�i�dospělým�pevné�zdra-

ví,� slunečný� duben� a� veselé� a�mokré� Veli-

konoce.

Teta Blanka

Velikonoční výzdoba přivolala i do Malenovic konečně jaro.

Výjezdová jednotka malenovických hasičů má díky dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
(a MAS Frýdlantsko-Beskydy) nové zásahové obleky.

Významné� životní� jubileum,� krásné�deva-
desáté� narozeniny,� oslavil� dne� 22.� března�
čestný� občan� Malenovic,� grafik,� výtvarník�
a�pedagog,�pan�František�Forman.�

Při� této� příležitosti� se� jistě� sluší� připome-
nout�jeho�zásluhy�na�tvorbě�obecní�symboliky�
při�osamostatnění�Malenovic�v�devadesátých�
letech�minulého�století,�kdy�navrhl�nejen�he-
raldický�znak�obce,�ale� také�prapor,�a�vyko-
nal� pro� obec� i� spoustu� další,� nejen� grafické�
práce.�

Ze�srdce�mu�přejeme�zdraví,�pohodu,�a�ať�
se�mu�v�Malenovicích�ještě�dlouho�spokojeně�
žije…

František Forman devadesátiletý – gratulujeme!

Jaro�je�tradičně�obdobím�zápisů�do�škol,�a�to�
i�do�těch�mateřských.�Vzhledem�k�tomu,�že�Ma-
lenovice�vlastní�školku�nemají,�vyvstává�každý�
rok�stejná�otázka�–�jak�to�letos�bude�s�našimi�
dětmi�ve�Frýdlantě.�A�protože�mateřské�školy�
zřizované�městem�jsou�na�hraně�svých�kapa-
cit,�problém�je�rok�od�roku�spíše�horší.

Vedení� obce� situaci� již� třetím� rokem� aktiv-
ně� řeší,�možnosti� jsou�však�popravdě�značně�
omezené.�Město�Frýdlant�bohužel�momentálně�
není�ochotné�souhlasit�s�vytvořením�společné-
ho�obvodu�pro�mateřské�školky,�jako�se�nám�to�
podařilo�domluvit�u�škol�základních.�A� tak�za-
tímco�k�malenovickým�prvňáčkům�se�Frýdlant�
nově� zavázal� přistupovat� stejně� jako� k� svým�
vlastním,� u� školkových� dětí� tuto� povinnost�
nemá.�Je�přitom�velká�škoda,�že�se�o�zřízení�
společného� obvodu� neusilovalo� v� době,� kdy�
k� tomu� byly� okolnosti� příznivější.� V� současné�
situaci� se� vedení� Frýdlantu� vlastně� ani� nelze�
příliš�divit.�Ale�pozdě�brečet�nad�rozlitým�mlé-
kem…�

Varianta� případné� výstavby� vlastní� škol-
ky� troskotá� hned� na� prvním� problému,� a� sice�
„kde“.�Obec�nedisponuje� žádným�pozemkem,�
kde�by�bylo�možné�školku�postavit.�A�nejen�že�
obec�takové�pozemky�nevlastní,�teprve�připra-
vovaná� změna� územního� plánu� počítá� vůbec�
s� vymezením� nové� plochy� využitelné� pro� ob-
čanskou� vybavenost.� Přebudování� obecního�
domu�by�zase�znamenalo�vzdát�se�dobře�zave-
deného�centra�volného�času.�Obojí�se�do�jedné�
budovy� zkrátka� nevejde,� takže� malé� děti� by�
sice�mohly�mít�školku,�ale�ty�větší�i�jejich�rodiče�

by�přišli�o�kroužky,�kurzy,�tábory�a�další�volno-
časové�aktivity.�

Již�v�loňském�roce�zastupitelstvo�odsouhla-
silo� navázání� spolupráce� se� soukromou� škol-
kou�Happy�Day�ve�Frýdlantě.�Samozřejmě�jde�
o� řešení� spíše� nouzové,� dočasné� a� poměrně�
nákladné,�na�druhou�stranu�je�to�však�zároveň�
řešení� v� rámci� možností� systémové� a� trans-
parentní,� které�předškolní� péči� o�malenovické�
děti�zajišťuje�velmi�kvalitně.�V�porovnání�s�ná-
klady,�které�vydávají�obce�na�provoz�vlastních�
školních�a�předškolních�zařízení,�se�navíc�po-
hybujeme� stále� jen� v� nesrovnatelně� nižších�
částkách.

Vedení�města�Frýdlant�nad�Ostravicí�i�vede-
ní�městských�mateřských�škol�deklarovalo,�že�
volné� kapacity� po� umístění� frýdlantských� dětí�
budou� „přednostně“� poskytnuty� Malenovicím.�
Přesto�je�velmi�pravděpodobné,�že�ani�v�letoš-
ním�roce�se�nedostane�na�všechny�malenovic-
ké�děti.�Na�březnovém�zasedání�zastupitelstva�
byly� proto� představeny� následující� podmínky�
pro�poskytnutí� finančního�příspěvku�z� rozpoč-
tu�obce�Malenovice�v�souvislosti�se�zajištěním�
umístění� dítěte� v� mateřské� škole� Happy� Day�
ve�Frýdlantě�nad�Ostravicí.

1.� Rodiče� (zákonní� zástupci)� musejí� pro�
každé�nově�zapisované�dítě�nejprve�podat�při-
hlášku� k� zápisu� do�mateřské� školy� zřizované�
Městem�Frýdlant�nad�Ostravicí.

2.�V�případě�neúspěšného�zápisu�požádají�
rodiče�obec�o�poskytování�finančního�příspěv-
ku�na�umístění�dítěte�v�MŠ�Happy�Day,�s�níž�
Obec� Malenovice� uzavřela� v� této� souvislosti�

dohodu. 
3.� Obec� sjednala� v� podmínkách� dohody�

výši�příspěvku�tak,�aby�rodiče�(zákonní�zástup-
ci)� hradili� částku� zhruba� ve� výši� odpovídající�
platbě�v�městské�školce,�a� to� i�v�předškolním�
ročníku.� Konkrétně� tak� jsou� rodiče� (zákonní�
zástupci)�povinni�zaplatit�v�MŠ�Happy�Day�zá-
lohově� za� jedno�dítě�měsíční� částku� 1500�Kč,�
z�níž�600�Kč�je�měsíční�školné�a�900�Kč�záloha�
na� stravné,� jež� bude� vyúčtováno� dle� skuteč-
nosti.

4.�Dětem,�které�již�navštěvují�městskou�MŠ�
ve�Frýdlantě�nad�Ostravicí,�obec�v�případě�je-
jich�přestupu�na�jakoukoliv�jinou�školku�z�jejich�
vlastního� rozhodnutí� školné� dotovat� nebude�
(nejedná�se�o�nezbytné�řešení�zajištění�školky).

5.�Dětem,�které�jsou�již�přihlášeny�v�MŠ�Ha-
ppy�Day,�bude�obec�přispívat�i�v�dalším�školním�
roce,� neboť� z� psychologicko-pedagogického�
hlediska�je�pro�tak�malé�děti�přestup�nevhodný.

6.� Podmínkou� pro� poskytování� finančního�
příspěvku�je�dosažení�minimálně�3�let�věku�dí-
těte�a�trvalý�pobyt�dítěte�v�obci.

7.�Možnost�umístění�v�MŠ�Happy�Day�je�limi-
tována�kapacitou�volných�míst.

Jak� bylo� řečeno� již� výše,� nadále� jednáme�
i� s� Městem� Frýdlant� nad� Ostravicí,� které� má�
v�plánu�navýšit�kapacity�svých�školek�a�před-
běžně�pak�souhlasí� i�s�následným�vytvořením�
společného� obvodu� mateřských� škol.� Do� té�
doby�budeme�v�každém�případě�hledat�a�pro-
sazovat�takové�řešení,�aby�o�malenovické�děti�
bylo� postaráno.� Bližší� informace� rodičům� rádi�
poskytneme�na�obecním�úřadu.

Jak to bude letos se školkami?
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Možná� to� netrénované� ucho� neuslyší,� ale�
kostel�v�Metylovicích�má�opravené�zvony.�Ná-
ročná� rekonstrukce� byla� podle� slov� Vavřína�
Michalce�z�Kulturního�výboru�obce�nezbytná.�

„V�roce�1972�dostal�náš�kostel�nové�zvony�
a�zároveň�se� tehdy�nainstaloval� systém�elek-
tronického� zvonění.� Loni� ale� začalo� zařízení�
vyhazovat� jističe,�a� tak� jsme�ho�nechali�zkon-
trolovat.�Ukázalo�se,�že�oprava�je�nutná,�a�my�
jsme� se� rozhodli� pro� rekonstrukci� generální,“�
vylíčil�Vavřín�Michalec.�

Rozhodli� se� pro� nejmodernější� lineární�
motor� a� zakoupili� i� novou� elektronickou� řídicí�
jednotku,� která� zvony� pohání.� K� tomu� farnost�
pořídila�i�nový�rozvaděč.�„To�vše�by�mělo�vyjít�
na�necelých�dvě�stě�tisíc�korun,“�dodal�Vavřín�
Michalec.

Farnost�se�obrátila�na�obec,�zda�by�ji�na�opra-
vu�nepřispěla.� „Žádost�o� finanční�příspěvek�bu-
deme�projednávat�na�příštím�zastupitelstvu,“�při-
takal�starosta�Metylovic�Lukáš�Halata.�Podle�něj�
rekonstrukce�zvonů�není�jedinou�investicí,�kterou�
kostel� potřebuje.� „Čeká� nás� například� výmalba�
kostela�nebo�úprava�presbytáře�–�kněžiště,“�do-
dal starosta.  Foto: Robert Mročka

O�tom,�jak�občané�mohou�svými�skutky�obo-
hatit�veřejný�a�kulturní�život�ve�své�obci,�svědčí�
počin�Libora�Čelinského�a�jeho�přátel.�Ukázal,�
že�když�se�chce,�může�vzniknout�krásná�věc,�
která�je�k�užitku�všem.�

„Nedávno� za� mnou� přišla� naše� nová� sou-
sedka� Lucie� Matysová� s� prosbou,� jestli� bych�
nevyrobil� knihobudku.� Myšlenka� se� mi� líbila,�
a�tak�jsem�budku�za�tři�dny�udělal�ze�zbytků�bu-
kového�a�smrkového�dřeva.�Nakonec�jsem�vy-
zdobil�dvířka�vyřezaným�medvědem�a�ptáčkem�
z�ořechového�dřeva,�aby�se�líbila�i�malým�dě-

tem,“�popsal�vznik�knihobudky�Libor�Čelinský.
Ipu�na�střechu�mu�dodal�další�kamarád�Jenda�

Čupa,�naše�obecní�celebrita,�svolení�k�zavěšení�
na�strom�u�silnice�mu�dal�druhý�kamarád�a�záro-
veň�soused�Milan�Kubatý.�„Během�dvou�dnů�byla�
knihobudka�plná�knih.�Nyní�tam�jsou�zastoupeny�
snad�všechny�žánry�od�odborné,�přes�církevní�
až� po�dětskou� literaturu.� Jedná� se�o� společné�
dílo�čtyř�sousedů,�které�najdete�na�cestě�od�kos-
tela�na�Čupek.�Budeme�rádi,�když�knihobudka�
bude�dlouho�sloužit�všem�spoluobčanům�obce�
Metylovic,“�přeje�si�Libor�Čelinský.

Kostel Všech svatých si opravil zvony

Budoucí� prvňáčci� stejně� jako� minulý� rok�
i� letos� nesmí� přijít� k� zápisu� do� první� třídy.�
V� souvislosti� s� protiepidemickými� opatřeními�
budou� zápisy� probíhat� distančně� v� termínu�
od�9.�do�30.�dubna.

Rodiče� musí� vyplněnou� žádost� o� přije-
tí� a� zápisový� lístek� doručit� buď� do� datové�
schránky�školy,�e-mailem�s�uznávaným�elek-
tronickým� podpisem� zákonného� zástupce,�
poštou� nebo� osobně� podáním� do� kanceláře�
školy�v�době�úředních�hodin�v�pondělí�a�středu�
od�8�do�10�hodin.

„Žádáme,� aby� v� případě� osobního� podání�
byli� zákonní� zástupci� bez� zdravotních� obtí-
ží�a�dbali� nařízené�hygieny�v� rámci�platného�
mimořádného� protiepidemického� opatření,“�
obrátila� se�na� rodiče� ředitelka� školy�Barbara�
Raszyková.

K�žádosti� je�třeba�přidat�kopii�rodného�listu�
dítěte,�a�to�buď�v�digitální�podobě�nebo�v�papí-
rové�podobě.�Tato�kopie�pak�musí�být�součástí�
spisu.�Na�základě�obdržení�žádosti�a�zápisové-
ho� listu� bude� škola� zasílat� zákonným� zástup-
cům�registrační�číslo�zapisovaných�dětí.

O�přijetí�rozhodne�ředitelka�školy�ve�správ-
ním� řízení.�Rozhodnutí�o�přijetí�nebude�zaslá-
no,�ale�bude�oznámeno�zveřejněním�seznamu�
přijatých�i�nepřijatých�dětí�na�přístupném�místě�
ve�škole�a�na�webových�stránkách�školy:�www.
skolametylovice.cz.

V�případě,�že�chtějí�rodiče�požádat�o�odklad�
docházky,�k�žádosti�a�zápisovému�lístku�přilo-
ží� žádost� o� odklad� povinné� školní� docházky,�
podepsanou� oběma� zákonnými� zástupci,� do-
poručení�ze�školského�poradenského�zařízení�
a�doporučení�od�lékaře.

Zápis do školy bude opět bez dětí

První� jarní� den� uplynul,� tím� pádem� nic�
nebrání� návratu� stavbařů� na� opravovaná�
stanoviště.� Po� zimní� pauze� od� tohoto� týdne�
pokračuje� i� rekonstrukce� mostů� silnice� I/56�
v katastru Metylovic. 

Oprava�mostů�v�km�57,7�a�61�byla�vyža-

dována� na� základě� zhoršujícího� se� staveb-
ně� technického� stavu,� který� doplnila� časem�
nefunkční� hydroizolace.� Nedostatky� vznikly�
také�vlivem�zátěže�ve�formě�průjezdů�zhruba�
17� 700� aut� denně.� V� Metylovicích� zasáhne�
těžká� technika,� která� most� zdemoluje� před�

výstavbou�zcela�nové�konstrukce.
Předpokládaný� konec� rekonstrukce� za� cca�

10,3� milionu� Kč� bez� DPH� vychází� na� červen�
letošního�roku.�Po�dobu�oprav�provoz�povede�
po� volné� části� silnice� I/56.� Řidičům� zůstanou�
průjezdné�oba�směry�v�režimu�pruhů�1+1.

Po zimě pokračuje oprava silnice I/56

Čtenáři ocení novou knihobudku

Zastupitelstvo� Moravskoslezského� kraje� se�
na�svém�3.�zasedání�dne�17.�března�rozhodlo�po-
skytnout�účelové�dotace�ze�svého�rozpočtu�v�rám-
ci�dotačního�programu�„Podpora�obnovy�a�rozvoje�
venkova�Moravskoslezského�kraje�2021“.

Na�podporu�obnovy�a� rozvoje�venkova�Mo-
ravskoslezského� kraje� tak� bylo� schváleno� 54�
akcí� za� 19,379� milionu� korun.� I� tento� finanční�
rámec�však�nemohl�uspokojit�všechny�podané�
projekty,� které� splnily� pravidla� pro� poskytnutí�
příspěvku.�Celkově�bylo�předloženo�122�žádostí�
(cca�44%�úspěšnost).�Mezi�schválenými�žádost-
mi�je�i�ta�naše�z�Metylovic,�a�to�na�akci�Obnova�
a�rozšíření�veřejného�osvětlení�v�obci�Metylovice�
–�IV.�etapa.�Díky�této�dotaci�obec�ušetří�na�ob-
nově� veřejného� osvětlení� 400� tisíc� korun� (ma-
ximální�možná� výše� dotace),� které�mohou� být�
využity�na�další�investiční�akce�v�obci.�

Rekonstrukce� veřejného� osvětlení� probí-
há� v� obci� průběžně� od� roku� 2013,� kdy� jsme�
úspěšně� požádali� o� dotaci� z�MAS�Pobeskydí�
na�I.�etapu.�Další�etapa�pak�navazovala�o�dva�
roky�později.�Tentokrát� jsme�uspěli�se�žádostí�

o�dotaci�v�rámci�programu�na�Podporu�obnovy�
a� rozvoje� venkova� Moravskoslezského� kraje�
2015,�jehož�vyhlašovatelem�byl�Moravskoslez-
ský�kraj.�Z�tohoto�programu�jsme�čerpali�finanč-
ní�příspěvek�ještě�dvakrát,�a�to�v�roce�2019�s�III.�
etapou�a�nyní�2021�s�poslední�IV.�etapou.�Tato�
poslední�fáze�by�měla�ukončit�celou�obnovu�ve-
řejného�osvětlení,�která�spočívala�v�kompletní�
výměně� vzdušného� vedení� AlFe� za� závěsný�
kabel�AES.�Holé�vodiče�byly�v�mnoha�místech�
prověšené� nebo� dotčené� korunami� stromů,�
což�za�větrného�počasí�způsobovalo�výpadky�
osvětlení.�Díky�kabelovému�vedení�by�již�k�těm-
to�výpadkům�nemělo�docházet.�V�rámci�obnovy�
nahradily�stará�sodíková�a�rtuťová�svítidla�lam-
py� s� vysokotlakovými� sodíkovými� výbojkami�
a�LED�zdroji.�

Za�celou�dobu,� tedy�od�roku�2013,�bylo�vy-
měněno�(včetně�poslední�IV.�etapy)�celkem�214�
svítidel�a�přidáno�20�kusů�nových.�Na�dotacích�
na�opravu�či�obnovu�veřejného�osvětlení�celko-
vě�obec�získala�bezmála�dva�miliony�korun.�

Úsporná�svítidla�v�LED�provedení�mají�krom�

nízké� spotřeby� (28�W� oproti� stávajícím� 70�W�
a�více)�i�redukci�výkonu,�díky�němuž�je�možné�
v� určených� hodinách� snížit� výkon� až� o� 50�%.�
Díky�těmto�vlastnostem�přinesla�obnova�veřej-
ného�osvětlení�i�pozitivní�dopad�na�životní�pro-
středí,�spočívající�ve�snížení�emisí�CO2.�

I� s� pomocí� dotačních� prostředků� se� tak�
podařilo� komunikace� v� obci� všechny� dobře�
osvětlit,�což�má�přispět�jak�k�větší�bezpečností�
chodců,� cyklistů� či�motoristů,� tak� i� ke� snížení�
nežádoucích�vedlejších�účinků,�jako�je�oslnění,�
pronikání�světla�do�příbytků�aj.�Vyzařovací�úhel�
LED� svítidel� činí� max.� 110°,� LEDky� neprodu-
kují� UV� a� IR� záření,� ihned� po� zapnutí� pracují�
na�100�%�výkonu,�mají�dlouhodobou�životnost�
a�jsou�odolné�vůči�napěťovým�špičkám,�přepětí�
i�podpětí.�

 Lukáš Halata, starosta obce 

Metylovice získaly dotaci na osvětlení
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Ptáčata� z� naší� lesní� školy� Hnízdo� se� těší�
na� jaro� stejně� jako� naši� opeření� kamarádi.�
V� únoru,� kdy� jsme� s� dětmi� poznávali� ptačí�
svět,�ještě�chybí�nová�porce�ptačí�jarní�potra-
vy.�Aby�naši�ptačí�kamarádi�nestrádali�hlady,�
vyrobili�jsme�pro�ně�krmítka�a�rozvěsili�je�všu-
de�v�okolí�našich�domovů.�

Děti� se� v� projektu� učily� vyrábět� krmítka�
podle� jednoduchého�videonávodu�od�našeho�
pedagoga�Michala� nebo� si� našly� jiný� návod.�
Někdy� se� do� krmítkového� projektu� zapojila�
celá� rodina,� jindy� šlo� o� samostatný� projekt�
dítěte.�Každý�přispěl�podle�svých�schopností,�
možností�a�chuti.�

Vznikla�tak�pestrá�mozaika�krmítek.�Nemé-
ně�důležité�bylo�umístit�krmítko� tak,�aby�bylo�

dostupné�pro�ptačí�návštěvníky,�ale�nikoliv�pro�
kočky.�Úkol�byl�se�o�krmítko�dále�starat.�

Díky�krmítkové�mapě�se�děti�naučily�označit�
bod�na�map�vyzkoušely�si�s�Lucií�napsat�slo-
hovou�práci�–�návod�na�výrobu�krmítka.

Také� jsme� si� vyzkoušeli� odhadnout,� kolik�
z� nás� zvládne� dokončit� projekt� včetně� fo-
tografie� krmítka,� umístění� a� označení� místa�
na�mapě.�

Krmítka�nám�udělala� radost�hned�dvakrát.�
Bavilo�nás�vyrábět�a�tvořit.�A�teď�nám�dělá�ra-
dost�pozorovat�ptáky,�kteří�krmítko�navštěvují.

Každé� krmítko� je� jedinečné,� tak� jako� je�
každý� z� nás� jedinečný.� Dohromady� tvoříme�
krásnou� mozaiku,� která� zlepšila� (a� možná�
i�zachránila)�život�naším�ptačím�kamarádům.�

Základní�škola�na�Pstruží�stejně�jako�ostatní�
školská�zařízení�v�České�republice�se�připravují�
na�přijetí�nových�žáčků.�Bohužel�v�souvislosti�
s� protiepidemickými� opatřeními,� která� tento�
školní� rok� provázejí,� je� potřebné� organizaci�
zápisu�k�povinné�školní�docházce�přizpůsobit.�
A� to� tak,� aby� byla� zaručena� bezpečnost� dětí�
i� dospělých� a� byly� splněny� všechny� zákonné�
povinnosti.

„Jsme�si�vědomi�skutečnosti,�že�zápis�do�1.�
třídy�byla�vždy�slavnostní�událost,�na�kterou�se�
celá� rodina� těšila.� Je� nám� líto,� že� se� s� dětmi�
nemůžeme�setkat�osobně.�Věříme,�že�se�s�no-
vými�prvňáčky�setkáme�na�schůzce,�která�snad�
proběhne� v� červnu,� kde� budou�mít� děti�mož-
nost�se�seznámit�se�školou,�se�spolužáky�i�se�
svou�paní�učitelkou,“�uvedl�ředitel�školy�Adam�
Zielina.

Podobně� jako� u� zápisu� do� základní� školy�
nebudou� přítomny� děti,� panuje� stejný� princip�
také�u�zápisu�do�mateřské�školy.�Přihlášení�je�
možné�v�termínu�od�3.�do�14.�května�distanční�
formou.

Jak� postupovat?� Formulář� Žádosti� o� přije-
tí� dítěte� k� předškolnímu� vzdělávání� lze� získat�
na� webu� ms.zspstruzi.eu,� nebo� je� ho� možno�
vyzvednout�ve�škole�(Pstruží�104).

Vyplněnou� žádost� dokládá� zákonný� zá-

stupce�dítěte� s�potvrzením�praktického� lékaře�
o� řádném� očkování� a� prostou� kopií� rodného�
listu�dítěte.

„Od�září�se�u�nás�mohou�děti� těšit�na�mo-
derní� a� podnětné� prostředí� tříd� uspořádané�
do� center� aktivit,� inspirované� vzdělávacím�
systémem� Začít� spolu.�Máme� u� nás� rodinné�
a� kamarádské� společenství,� počty� ve� třídách�
nepřevyšují� 24� dětí.� Zmínil� bych� i� rozmanité�
hudební�činnosti�a�sportovní�zázemí� tělocvič-
ny�školy,“�popisoval�ředitel.�Vysvětlil,�že�jejich�
metoda� dobrého� startu� vede� k� předcházení�
problémům� s� učením,� psaním� i� počítáním.�

„Děti,�a�hlavně�rodiče�jistě�ocení�kvalifikovaný�
kolektiv� s� citlivým�a� respektujícím�přístupem,�
spolupráci�se�speciálním�pedagogem�ve�ško-
le,�nadstandardní�aktivity,�jako�je�logopedická�
prevence,� široké� nabídky� kroužků� (sportov-
ní,� taneční,� jazykový,� hudební� atd.),� lyžařský�
výcvik,� plavecký� výcvik� či� školku� v� přírodě.�
Podporujeme� také�budování�partnerství� s� ro-
dinami,�společné�aktivity�dětí�a� rodičů�v�naší�
školce,“�ujistil�Adam�Zielina.�Dodal,�že�počet�
míst� k� přijetí� pro� nový� školní� rok,� je� 20� dětí.�
Bližší� informace� získají� zájemci� na� webu�
zspstruzi.eu�nebo�stvrtnova@zspstruzi.eu.

Harmonogram sběru 
nebezpečného odpadu

Termín konání: 22. květen 2021

samoobsluha�8.00�–�8.45

u�obecního�úřadu�8.55�–�9.25

parkoviště�Sever�9.35�–�10.35

Obec�Pstruží�–�NO,�ZO,�VOK�a�PNEU�

Přistavení�kontejneru�v�pondělí�17.�5.�2021�

na�VOK�na�stanovištích�

–�„samoobsluha“�a�„parkoviště�Sever“

Po�naplnění�kontejneru,�volat�na�dispečink�

a�domluvit�výměnu!!!

Prosíme,�nedávat�elektro�

do�kontejneru�NO�nebo�VOK!!!

TJ�Sokol�Pstruží�má�v�současné�době�115�
členů,� z� toho� 43� dětí� do� 15� let.� V� roce� 2019�
jsme�získali�od�Obce�Pstruží�a�Moravskoslez-
ského�kraje�dotace�v�celkové�výši�290�tisíc�ko-
run,�v�roce�2020�taktéž�290�tisíc�korun.�Všech-
ny�finance�jsme�použili�na�provoz�sportovního�
areálu� a�modernizaci� jeho� vybavení� a� na� za-
koupení� tréninkových� pomůcek� pro� trénink�
mladých�tenistů�vedených�Hanou�Pavelcovou.�

Výsledky volejbalového oddílu 
za sezónu 2019/2020

Volejbalové� družstvo� mužů� se� v� sezóně�
2019/2020� zúčastnilo� krajského� přeboru,� kte-
rý� byl� rozdělený� do� dvou� základních� skupin�
po� pěti� družstev.� S� každým� soupeřem� byla�
odehrána� dvojutkání� ve� dvou� kolech� doma/
venku� a� družstvo� se� umístilo� na� 1.� místě.�
Po� ukončení� základní� části� postoupila� první�
čtyři�družstva�z�každé�skupiny�do�play-off,�kte-
ré�se�hrálo�na�tři�vítězná�utkání.�Utkání�začínalo�
u�týmu,�který�dosáhl�lepšího�výsledku�v�základ-
ní� části� soutěže,� a� hrálo� se� dvojutkání� doma/
venku.� Při� shodném� počtu� vyhraných� utkání�
rozhodoval� o� postupujícím� tzv.� zlatý� set.�V� 1.�
kole� vyřazovací� části�TJ�Sokol�Pstruží�narazil�
na� tým�TJ�Dolní�Benešov�a� vybojoval� postup�
díky�napínavému�zlatému�setu.�V�druhém�kole�
jsme� hráli� proti� týmu� VK� Ostrava,� se� kterým�
jsme�prohráli�1:3�na�zápasy�a�utkali�se�s�týmem�
SK�AZ�Kylešovice�o�třetí�místo�s�výsledkem�0:3�
na�zápas.�Volejbalové�družstvo�můžu�TJ�Sokol�
Pstruží�skončilo�v�sezóně�2019/2020�krajského�

Tělovýchovná jednota Sokol Pstruží za rok 2019–20

přeboru�na�4.�místě�z�10�družstev.
29.� srpna� se� konaly� ve� sportovním� areálu�

„Dubina“� oslavy� 90� let� založení� tělovýchovné�
jednoty� na� Pstruží.� Součástí� oslav� bylo� krát-
ké� zhodnocení� sportovní� činnosti� na� Pstruží,�
ohodnocení� 30� bývalých� a� současných� za-
sloužilých�členů�spolku�malými�věcnými�dary,�
ukázka� sportovního� tréninku� malých� tenistů�
a�exhibiční�zápas�družstva�mužů�proti�družstvu�
Sokola�Metylovice.�Poté�následovala�volná�zá-
bava�s�reprodukovanou�hudbou.�

V�roce�2019�vydal�Městský�úřad�ve�Frýdlan-

tě� nad�Ostravicí� stavební� povolení� na�moder-
nizaci� sportovního� areálu� „Dubina“.� Pan� Ko-
walik� se� v� zákonné� lhůtě� odvolal� proti� vydání�
stavebního�povolení�ke�Krajskému�úřadu�MSK,�
ten�vyhověl�odvolání�a�vrátil�stavebnímu�úřadu�
k�novému�projednání.�Kvůli� pandemii� korona-
viru� se� jednání� úřadu�protáhlo,� spolek� na� zá-
kladě� doporučení� původní� žádost� stáhl,� za-
pracoval�všechny�připomínky�krajského�úřadu�
do� projektové� dokumentace� a� znovu� požádal�
o�stavební�povolení.�� Výkonný výbor 

  Tělovýchovné jednoty Sokol Pstruží

Děti vyráběly krmítka pro ptáčky

Zápis do škol bude opět bez dětí

Mohla� to� být� krásná� sezóna.� Přírodního�
sněhu�nakonec�napadlo�dost,�a�hlavně�se�do-
posud�drží�na�svazích.�Bohužel�stát�letos�hodil�
do� lyžování�vidle�a� lidé� jen�smutně�pozorovali�
sjezdovky�s�ideálními�podmínkami,�ale�zároveň�
se�stojícími�vleky.�

„My�jsme�stále�doufali,�že�nám�vláda�provoz�
umožní.�Bohužel�se�nestalo,�a�tak� jsme�lidem�
nabídli� aspoň�náš� rolba� vláček.�Díky� němu� si�
nadšenci� mohli� aspoň� trochu� zalyžovat.� Do-
konce� jsme� slyšeli� ohlasy,� hlavně� od� dětí,� že�
je� to� neskutečný� zážitek� jet� takto� do� kopce�
za�naší� rolbou,“� pousmál� se�provozovatel�Ski�
areálu�Opálená�Vojtěch�Mikeska.�

Finanční� ztráty� rolba� vláček� areálu� sice�
moc� nesnížil,� ale� o� to� v� tomto� případě� ani�
moc�nešlo.�Provozovatelé�byli�rádi,�že�lidem�
umožnili� aspoň� trochu� zimních� radovánek.�
„A� stále� umožňujeme.� Dokud� budeme� mít�
na� sjezdovce� sníh,� mohou� k� nám� lidé� cho-
dit� sáňkovat� i� bobovat,“� usmál� se� Mikeska.�
Návštěvníkům� nabízí� vynikající� občerstve-
ní� ve� výdejovém� okénku,� kde� nechybí� tolik�
vyhlášené� borůvkové� knedlíky� a� další� spe-
ciality.� „Všichni� tady�u�nás�doufáme,� že�pří-
ští� lyžařská� sezóna� už� bude� normální� a� že�
konečně� budeme�moct� pustit� vleky.�Moc� se�
na�to�těšíme,“�dodal�Mikeska.

Rolba vláček umožnil lidem lyžování
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Vzhledem� k� okolnostem� nezbývá� než�
opět� zašátrat� v� archivu� a� vybrat� pět� vychá-
zek�z� roku�2013.�A� jak� tak�koukám,� jako�by�
to�bylo�včera�…�

Smutná zpráva
Dne� 10.� března� odešel� do� beskydského�

nebe�ve�věku�84�let�náš�klubový�„horský�vůd-

ce“�pan�Jaroslav�Durčák.�Určitě�jej�mnozí�turis-
té�potkávali�na�Lysé�či�na�jiných�kopcích.�Bude�
nám�moc�chybět,�byl�to�prostě�borec�a�skvělý�
chlap�(viz�foto).�

Pár slov závěrem
Přeji� vám� všem� v� rámci�možného� smyslu-

plné�prožití�velikonočních�svátků,�buďte�zdrávi�
a�užívejte�jara.�

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

  Petr Bernady

Otevřeno každý den

Výdejní okénko v provozu

@boboffkaceladna

www.boboffka.cz

Možná�i�vy�jste�hlasovali�od�8.�do�24.�března�
na� webu� www.drevenastavbaroku.cz� pro� nej-
lepší�dřevěné�stavby�v�anketě�Dřevěná�stavba�
roku�2021�a�dostali�jste�se�tak�do�hry�o�třídenní�
dovolenou� ve� srubu� v� podhůří� Orlických� hor.�
Své�želízko�v�ohni�tu�totiž�měla�i�Čeladná�v�po-
době�interiéru�apartmánu�Tee�House.

Projekt,�kterému�udělila�záštitu� tři�minister-
stva,�vyhlásila�Nadace�dřevo�pro�život�už�po-
jedenácté.�Podporuje�tím�využívání�dřeva�jako�
naší�významné�obnovitelné�suroviny.�Vítěze�se�
pořadatelé�chystají�vyhlásit�ve�středu�28.�dub-
na�online�na�YouTube.

Dřevěné�stavby�jsou�rozděleny�do�šesti�no-
vých�kategorií,�v�nichž�se�ale�jako�obvykle�volí�
ta� nejlepší� dřevěná� hřiště,� rozhledny,� rodinné�

domy�a� interiéry.� „Aby�bylo�hlasování�pohodl-
né�i�na�mobilních�telefonech,�v�každé�kategorii�
se� letos�zasílal�pouze�jeden�hlas.�Vyplatilo�se�
jej� přitom� poslat� ve� všech� šesti� kategoriích,�
protože� se� tím� hlasující� automaticky� zařadil�
do� soutěže� o� třídenní� romantickou� dovolenou�
ve�srubu.�Ten�se�nachází�v�podhůří�Orlických�
hor� v� areálu� Akademie� Libchavy,“� upozornil�
na� lákavou� odměnu� pro� veřejnost� Stanislav�
Polák,�ředitel�Nadace�dřevo�pro�život.�

Spolu�s�veřejností�hodnotí�díla� i�odborná�po-
rota.�Ta�je�složená�z�dvanácti�odborníků�z�oblasti�
dřevěných�konstrukcí,� staveb,� architektury�a� in-
teriérového�designu.�Porotci�jsou�rozděleni�do�tří�
hodnoticích�skupin�podle�své�expertízy�–�na�dře-
věné� konstrukce,� dřevěné� budovy� a� dřevěné�

interiéry.�Přihlášená�díla�hodnotí�
zejména� podle� úrovně� jejich�
technického� zpracování,� inova-
tivnosti�a�způsobu�využití�dřeva.�

„Dřevěné� stavby� v� naší�
anketě� lákají� každoročně� po-
zornost� tisíců� hlasujících.� Dle�
mého� názoru� i� proto,� že� jsou�
úžasným� propojením� krásy�
a�užitečnosti�dřeva.�Přihlášené�
stavby�nám�tak�ukazují�inspira-
tivní�cestu�k�trvale�udržitelnému�
rozvoji,�na�kterou�se�může�vy-
dat�každý�z�nás,“�vysvětluje�po-
slání�projektu�Stanislav�Polák.

Hlasující pro nejlepší dřevěné stavby 
mohli vyhrát dovolenou ve srubu

Spánek pokračuje – ještě že je na co vzpomínat V.

2013 – Před muzeem ve Frenštátě. 2013 – V Kunčicích Na Kopečku cestou na Horizont.

2013 – Zastavení u nádraží cestou do Pstruží.2013 – U nádraží v Kunčicích, posléze do Lašské chalupy.

2013 – Z vernisáže výstavy fotek 
Edy Paška (vlevo) v Laře.

Jarkovy osmdesátiny na Lysé, jak jinak.

Od�1.�března�je�zase�
škola� bez� žáků.� Opět�
sdílíme� její� prostory�

s�tichem�a�ozvěnou.�Nelze�ovšem�říci,�že�by�
zde�bylo�pusto�a�prázdno.�Školní�jídelna�vaří.�
Žákům� a� cizím� strávníkům� vydává� obědy�
do� jídlonosičů,� v� jídelně� se� stravují� jen� za-
městnanci.�

Většina�učitelů�pracuje�převážně�z�domu.�
Ve� škole� se� denně� setkávají� při� společné�
práci� správní� zaměstnanci,� vychovatelky�
a� vedení� školy.� Společně� třídí,� upravují,�
opravují,� malují,� přenášejí,� stěhují,� uklízí…�
Věnují�se�všemu,�na�co�není�v�běžném�pro-
vozu�čas.

Samozřejmě,� že� škola� není� úplně� „za-
ryglovaná“.� V� úterý� a� ve� čtvrtek� si� mohou�
v�čase�13–15�hodin�vyzvednout�žáci�či�jejich�
rodiče�ve�vestibulu�materiály�k�výuce,�které�
jim� učitelé� pilně� chystají� a� služba� předává.�
Ve�škole�poskytují�žákům�učitelé�po�domluvě�
individuální�konzultace.  JS

Za zavřenými dveřmi

Pracovníci školy si šunky doma neválí – ku-
chyň plní jídlonosiče a žáci obědvají doma.

Vychovatelky instalují výzdobu školy.

Individuální konzultace ve třetí třídě. Nepotřebujeme stěhováky, 
my máme opravdové siláky.

Přírodopisné exponáty díky paní učitelce 
ve vzorném pořádku.

NÁZEV INTERIÉRU
Apartmán�Tee�House�Čeladná

TYP INTERIÉRU
Soukromý

CHARAKTERISTIKA INTERIÉRU 
A FILOZOFIE DÍLA

Místo�chaty�apartmán�s�výhledem�na�Beskydy,�
do�kopců�i�na�golfové�hřiště.�Když�jednou�padla�
takováto� volba,� je� potřeba� ji� následovat� i� archi-
tekturou� a� designem.�Uprostřed�Beskyd,� v� obci�
Čeladná,�jsme�měli�možnost�pro�naše�přátele�rea-
lizovat�interiér�podhorského�apartmánu�v�komple-
xu�Tee�House.�Majitelé�s�citem�pro�design�a�za-
dání,�které�souzní�s�naší�filozofií�–�co�více�si�přát?

Apartmán� je�situován�v�3.�NP,� jeho� tvar� je�
vzhledem�k�výhledům�ideální�–�dlouhý�obdél-
níkový� půdorys,� který� za� sebou� logicky� řadí�
ložnici�se�zázemím�šatny�a�koupelny,�obývací�
pokoj�s�kuchyní�a�pokoj�pro�hosty.

V� rámci� developerského� projektu� vznikal�
interiér,� který� měl� přes� minimalistickou� linku�
prvky�blízké�k�místní�přírodě�Beskyd.

Dřevěné�latě,�ovčí�kůže�nebo�dřevěné�špal-
ky,� to� vše� v� bytě� najdete.�V� kombinaci� s�mi-
nimalistickou� betonovou� stěrkou,� skleněnými�
prvky� nebo� černou� kompaktní� deskou� vznikl�
prostor�s�elegantní�horskou�atmosférou.

ZAJÍMAVOST O DÍLE / PŘÍBĚH DÍLA

Apartmánový� dům� v� srdci� Beskyd,� přímo�
na�golfovém�hřišti.�Sen�každého�golfisty...

UMÍSTĚNÍ INTERIÉRU
Čeladná,�739�12
UŽITNÁ PLOCHA

122�m2
DATUM KOLAUDACE/ REALIZACE

11/2020
REALIZAČNÍ SKUPINA

Architekt
RMBA�Architekti�s.r.o.

www.rmba.cz
INVESTOR

Mgr.�Tomáš�Černoch�–�Výhledy�Stolová

Dřevěné interiéry – realizace
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jubilea
Všechno nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a spokojenosti přejeme 

březnovým jubilantům 
paní Elišce Šigutové, 
Věře Pavlanové, 
Ludmile Burdové, 
Martě Walachové 

a panu Hynku Kopelcovi, 
všem z Janovic, 

a paní Boženě Židkové 
a panu Jaroslavu Řehákovi 

z Bystrého. 

Obec Janovice

Blahopřejeme
všem oslavencům

 

Základní škola a Mateřská škola Janovice, příspěvková organizace,  
Janovice 410, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU 
DO ZŠ A MŠ JANOVICE 

 
Vzhledem k epidemické situaci proběhnou zápisy bez 

přítomnosti dětí, v termínu: 

 

• Základní škola: 5. 4. – 23. 4. 2021 
• Mateřská škola: 3. 5. – 14. 5. 2021 

 
Potřebné dokumenty a podrobné informace naleznete na 

stránkách školy: www.skolajanovice.cz 

 

� Nadále� pokračujeme� v� úspěšném� projek-
tu�Senioři� jsou� IN,� tentokráte�s�číslovkou�čtyři,�
který� je� finančně�podpořen�dotací�z�Moravsko-
slezského�kraje�v�rámci�Programu�na�podporu�
zdravého�stárnutí�v�Moravskoslezském�kraji.

V�letošním�roce�jsme�od�Moravskoslezského�
kraje�získali�dotaci�ve�výši�66.100�Kč,�jež�je�ur-
čena�na�aktivity�seniorů�ve�věku�nad�šedesát�let.

V�loňském�roce�bohužel�vlivem�epidemie�ne-
moci�Covid-19�řada�z�plánovaných�aktivit�nepro-
běhla.�Podařilo�se�však�uskutečnit�dva�zájezdy,�
a� to� na� Lysou� horu� a� za� krásami� Slovenska.�

Rovněž�alespoň�v�některých�měsících�probíhalo�
zdravotní� cvičení�a� také�nohejbal.�Přestože�si-
tuace�stále�není�dobrá,�věříme,�že�se�vše�brzy�
obrátí� k� lepšímu� a� podaří� se� letos� zrealizovat�
daleko�více�akcí.

V�podpořeném�projektu�opět�nechybí�popu-
lární� zdravotní� cvičení,� trénování� paměti,� kurz�
ovládání�výpočetní�techniky�a�nohejbal.�Rovněž�
by�se�mělo�uskutečnit�několik�zájezdů�v� rámci�
Moravskoslezského�kraje,�tak�i�za�jeho�hranice.�
V� plánu� je� zájezd� za� poznáním� kulturních� pa-
mátek�Slezska,�na�Lysou�horu,�do�hornického�

muzea� Landek� a� na� Valašský�mikulášský� jar-
mek� ve� Valašských� Kloboukách.� U� příležitosti�
mezinárodního�dne�seniorů�chceme�uspořádat�
tradiční�setkání�janovických�a�bystřanských�se-
niorů.

Věřme,�že�se�epidemická�situace�brzo�zlepší�
a�projekt�budeme�moci�realizovat�v�co�největší�
míře�a�společně�se�setkávat�při�těchto�akcích.

Závěrem� děkujeme� Moravskoslezskému�
kraji�za�finanční�podporu�a�také�Sociální�komisi�
a�Klubu�seniorů�za�pomoc�s�přípravou�a�samot-
nou�realizací�projektu.� Vedení obce

Úspěšný projekt Senioři jsou IN – IV.

Přestože� již� několik�měsíců� opět� probíhá� di-
stanční� výuka,�my� nezahálíme.� Až� do� poslední�
chvíle,� než� byly� školy� uzavřeny� zcela� a� s� nimi�
svou�činnost�přerušily�i�školky,�byly�tvořivé�naše�
paní� učitelky� v�mateřské� škole,� o� čemž� svědčí�
fotogalerie� na� webových� stránkách� mateřinky,�
i�paní�učitelky�1.�a�2.�třídy.�

Ani� ostatní� nezůstávají� pozadu.� Snažíme� se�
našim�žákům�nejen�předávat�potřebné�vědomosti,�
byť�takto�na�dálku�je�to�pro�nás�všechny�náročné,�
jak�pro�učitele,� tak�pro�děti� i� jejich� rodiče,� nýbrž�
výuku� obohatit� rovněž� podporou� rozvoje� dětské�
tvořivosti�a�zpestřit�ji�různorodými�mini�projekty�či�
aktivitami.�V�současné�době�kupříkladu�probíhají�
od� 24.� března� do� 17.� dubna�Toulky� Janovicemi�
aneb� Lidová� slovesnost� a� výročí� Mateřídoušky,�
díky�nimž�bychom�všem�dětem,�a�nejen�jim,�rádi�

připomněli,� že� měsíc� březen� je� Měsícem� knihy�
a�že�zanedlouho�bychom�společně�prožili� i�další�
Noc�s�Andersenem,�kdybychom�se�spolu�setkáva-
li�při�běžné�výuce�ve�škole,�jak�tomu�bývalo�dříve.�
Věříme,�že�opět�bude.�Více�se�o�tomto�našem�lite-
rárním�dobrodružství,� jež� je�určeno�nejen�žákům�
naší� školy,� ale� všem� janovickým�dětem� i� dětem�
z�okolních�vesnic,�můžete�dočíst�na�našich�interne-
tových�stránkách�www.skolajanovice.cz,�kde�jsou�
ke� zhlédnutí� také� výše� zmíněné� fotogalerie�ma-
teřské�školy�a�níže�uvedené�práce�dětí.�Snažíme�
se�totiž,�aby�distanční�výuka�nebyla�jen�o,�lidově�
řečeno,�biflování,�ale�aby�dětem�přinášela�i�radost�
a�potěšení.�Proto�kupříkladu�žáci�4.�třídy�skládali�
zkoušku�z�pravěku,�páťáci�se�ponořili�do�světa�fan-
tazie,�aby�každý�z�nich�vytvořil�svou�zahradu�snů�
–�a�že�to�pojali�opravdu�vážně�–�velkolepě,�to�opět�

dokazují�fotografie�na�webu�naší�školy,�jak�již�bylo�
zmíněno.� Šesťáci� tvořili� v� rámci� českého� jazyka�
ilustrace�na�základě�slovního�popisu�a�řada�našich�
dětí�se�v�blízkých�dnech�zúčastní�(v�tuto�chvíli�již�
zúčastnila)�matematické�olympiády�Pangea.�Veli-
ce�nás�však�mrzí,�že�v�letošním�roce�neproběhnou�
klasické�zápisy�dětí�do�mateřinky�a�první�třídy.

Závěrem� nám� dovolte,�milí� rodiče,� abychom�
vám� touto� cestou� také�poděkovali� za� vaši� spo-
lupráci�a�trpělivost,�které�v�současnosti�projevu-
jete.�Situace�je�stále�nelehká,�avšak�my�věříme,�
že�tato�nepříjemná�doba�jednou�pomine�a�my�se�
s�našimi�žáky,�vašimi�dětmi,�znovu�setkáme�tváří�
v� tvář�ve�školních�třídách,�kde�znovu�zazní�dět-
ské�švitoření,�smích�i�obohacující�diskuze�starších�
žáků.  Za kolektiv ZŠ a MŠ Janovice 

  Lukáš Michael Pitřík

Naše janovická škola je stále v pohybu

Od�středy�24.�března�se�mohou�lidé�s�chro-
nickým�onemocněním�registrovat�pomoci�Cen-
trálního� registračního� systému� na� stránkách�
www.registrace.mzcr.cz� k� očkování� proti� ne-
moci� Covid-19.� K� registraci� potřebují� tito� lidé�
speciální�kód,�který�jim�poskytne,�v�případě,�že�
spadají�do�této�skupiny,�jejich�ambulantní�spe-
cialista.�Dále�se�mohou�momentálně�k�očková-
ní� registrovat� také�občané�starší�70� let.�V�pří-
padě,�že�by�někdo�z�těchto�občanů�potřeboval�
s�registraci�pomoci,�může�kontaktovat�Obecní�
úřad�Janovice.

Očkování 
proti Covid-19

Připomínáme� občanům,� že� v� sobotu� 24.�
dubna�2021�proběhne�v�obci�svoz�nebezpeč-
ného� odpadu.� Nebezpečný� odpad� můžete�
odevzdat�v�čase�od�9.25�do�10.10�na�hospo-
dářském�zařízení�Dvoreček�v�Janovicích�nebo�
od�10.20�do�10.35�na�parkovišti�před�restaurací�
U�Toflů�na�Bystrém.

V� rámci� svozu� nebezpečného� odpadu� ne-
proběhne� svoz� pneumatik.� Ty� případně� ode-
vzdávejte� do� 21.� 4.� 2021� na� hospodářském�
zařízení� Dvoreček.� Přednostně� však� využijte�
odevzdání�v�pneuservisech�a�prodejnách�pne-
umatik,�kde�mají�ze�zákona�povinnost�použité�
pneumatiky�odebrat.

Svoz nebezpečného odpadu

Vaší�pozornosti�určitě�neuniklo�kácení�dře-
vin� rostoucích� v� břehovém� porostu� vodního�
toku� Říčka� (ř.� km� cca� 2,7–2,9).� Obec� Jano-
vice,� jako� vlastník� pozemků,� na� kterých� se�
vodní� tok� nachází,� přistoupila� k� tomuto� kroku�
na� základě� zpracovaného� dendrologického�
posudku,� ze� kterého� vyplynulo,� že� převážná�
část� dřevin� v� tomto� úseku� vykazovala� takový�

rozsah�poškození�a�defektů,�že�jejich�stav�byl�
celkově�vyhodnocen�jako�silně�rizikový.�Dřevi-
ny�byly�vizuálně�nestabilní�a�výrazně�zdravotně�
poškozené,�ohrožující�bezpečnost�osob�a�ma-
jetku� v� jejich� dopadové� ploše,� a� to� zejména�
komunikace�III.�třídy,�zástavby�rodinných�domů�
a�přístupů�k�nim,�nadzemního�vedení�NN�a�ve-
řejného�osvětlení.�Dřeviny�byly�již�na�prahu�své�
biologické� životnosti,� jejich� odumírání� rychle�
pokračovalo� a� ze� strany� obce� nebylo� možné�
zajistit�jejich�provozní�bezpečnost.

  Vedení obce

Kácení dřevin v břehovém porostu vodního toku Říčka

Společnost� KODIS� zajišťující� jízdní� řády�
příměstské� autobusové� dopravy� v� Moravsko-
slezském�kraji� informuje,� že�od� soboty� 13.� 3.�
do� odvolání� dochází� k� zastavení� provozu� vy-
braných� víkendových� a� nočních� spojů� na� lin-
kách�příměstské�autobusové�dopravy.�Nadále�
platí� i� omezení� provozu� v� pracovních� dnech,�

a�to�v�rozsahu�prázdninového�režimu.
Ověřte�si,�prosím,�aktuální� informace�o�od-

jezdech�na�www.kodis.cz�nebo�ve�vyhledáva-
čích�spojení,�případně�volejte�Dopravní�infocen-
trum�ODIS,�tel.�597�608�508.

Pro Janovice se jedná o tyto spoje:
•�Janovice�->�Frýdek-Místek,�spoj�202�v�6.55�

odjezd�z�Janovice,�konečná
•� Frýdek-Místek� ->� Janovice,� spoj� 201�

v�11.06�odjezd�autobusového�nádraží�Frýdek-
-Místek

•� Janovice� ->� Frýdlant� nad� Ostravicí,� spoj�
206�v�1.58�odjezd�z�Janovice,�konečná

Ostatní�spoje�včetně�MHD�jezdí�beze�změn.

Omezení příměstské autobusové dopravy Moravskoslezského kraje
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z kalendáře akcí
24.�dubna:�Jarní�vymetání�a�kontrola�komínů
25.�dubna:�Jarní�vymetání�a�kontrola�komínů
1.�května:�Jarní�vymetání�a�kontrola�komínů
2.�května:�Jarní�vymetání�a�kontrola�komínů
15.�května:�Sběr�nebezpečného�odpadu�
28.�května.�Noc�kostelů

noví občánci

22.�2.�2021�se�rodičům�Kristýně�Janečkové�
a�Petrovi�Laštůvkovi�narodil�syn�Vilém.�
1.�3.�2021�se�rodičům�Renátě�Lepíkové�

a�Janovi�Dorociakovi�narodila�dcera�Anita.�
1.�3.�2021�se�rodičům�Lucii�Kubačákové�
a�Janovi�Hořčičákovi�narodila�dcera�Klára.�

Rodičům srdečně blahopřejeme a Vilémovi, 
Anitě i Kláře přejeme v životě jen to nejlepší!

Přehled bohoslužeb 
v dubnu

1. 4. 2021 
Zelený čtvrtek: Ostravice�17.00

2. 4. 2021 
Velký pátek: Ostravice 15.00, Bílá�17.00

3. 4. 2021 
Bílá sobota, Noční vigilie: Ostravice�19.00

4. 4. 2021 
Velikonoční neděle, Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně: Ostravice�8.00,�
Bílá�10.30,�Staré�Hamry�11.30

5. 4. 2021 
Velikonoční pondělí: Ostravice�8.00

11. 4. 2021 
2. neděle velikonoční, Svátek Božího 

milosrdenství: Ostravice�8.00,�Bílá�10.30,�
Staré�Hamry�11.30

18. 4. 2021 
3. neděle velikonoční: Ostravice�8.00,�

Bílá�10.30,�Staré�Hamry�11.30 
23. 4. 2021 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa 
a mučedníka: Ostravice�17.00

25.  4. 2021 
4. neděle velikonoční: Ostravice�8.00,�

Bílá�10.30,�Staré�Hamry�11.30 

jubilea

V�měsíci�dubnu�2021�
oslaví�své�životní�jubileum:

Pan JOSEF KLEPÁČ – 55 let
Paní KVĚTUŠE SÝKOROVÁ – 65 let
Paní ILONA VALÁŠKOVÁ – 80 let

Pan JIŘÍ VELIČKA – 85 let
 

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme pevné zdraví!

 Jaro na Lysé hoře...  Foto: Petr Lukeš ml.

Sčítání� lidu,� domů� a� bytů� 2021� začalo�
o�půlnoci�z�26.�na�27.�března.�

Při�sčítání�lze�využít:�
•�od�27.�března�do�11.�května�(prodlouže-

no� oproti� původnímu� termínu� do� 9.� dubna)�
elektronický� formulář�na�webu,�nebo�v�mo-
bilní�aplikaci�Sčítání21

•� od� 17.� dubna� do� 11.� května listinný 
sčítací� formulář� pro� ty,� kteří� se� nepřihlásili�
ke�sčítání�online.�Získáte�ho�spolu� s�odpo-
vědní� obálkou� od� sčítacího� komisaře� nebo�
na�kontaktních�místech�sčítání�–�vybraných�
poštách� (nejblíže� Ostravice,� Čeladná,� Frý-
dlant� nad�Ostravicí).� Sčítací� komisaři� začí-
nají� s� roznosem� formulářů� 17.� dubna.� Ko-
misaři�ohlásí�datum�a�čas�roznosu�dopisem,�
který� vhodí� do� schránky.� Následně� se� do-
staví�v�předem�oznámeném�termínu�a�vyčká�
na�váš�příchod�před�vaším�domem.�Termín 
doručení  formuláře  změnit nelze,� ovšem�
komisař�se�vás�pokusí�zastihnout�ještě�jed-
nou.�Náhradní�termín�opět�oznámí�dopisem.�
Vyplněný�formulář�vložíte�do�přiložené�obál-
ky� a� odnesete� na� nejbližší� kontaktní� místo�
nebo�do�poštovní�schránky�České�pošty.�

Více�informací�ke�sčítání�najdete�na�www.
scitani.cz�a�na�webových�stránkách�obce.�
Sčítací komisaři v obci Staré Hamry

Veronika Holubová
Číslo�průkazu�90-07-04375�

Seznam objektů
č.p.�12,�13,�17,�18,�19,�20,�21,�22,�23,�24,�

25,�26,�27,�28,�29,�30,�31,�32,�33,�34,�35,�36,�
37,�38,�39,�40,�41,�42,�43,�44,�45,�46,�47,�48,�
49,�50,�51,�52,�53,�54,�55,�56,�57,�58,�59,�60,�
61,�62,�64,�65,�66,�67,�68,�69,�70,�71,�72,�73,�
74,�75,�76,�77,�78,�79,�80,�81,�88,�89,�90,�91,�
92,�93,�94,�95,�96,�97,�98,�99,�100,�101,�102,�
103,�104,�105,�106,�107,�108,�109,�110,�142,�
143,�148,�149,�150,�151,�152,�153,�154,�155,�
156,�157,�158,�159,�160,�161,�162,�163,�164,�
165,�166,�167,�168,�169,�170,�171,�172,�173,�
174,�175,�176,�177,�178,�179,�208,�304,�311,�
312,�313,�314,�318,�319,�322,�332,�340,�345,�
351,�353,�354,�356,�358,�359,�360,�361,�363,�
364�

č.e.�18,�19,�26,�27,�28,�29,�30,�31,�32,�33,�
34,�36,�37,�38,�39,�42,�43,�44,�45,�48,�49,�50,�
51,�52,�55,�56,�57,�58,�59,�60,�61,�62,�63,�64,�
65,�66,�67,�68,�69,�71,�73,�79,�81,�82,�83,�84,�
85,�86,�87,�88,�89,�90,�95,�96,�97,�98,�99,�101,�
102,�103,�105,�106,�107,�108,�109,�110,�174,�
180,�183,�184,�186,�189,�191�

Alena Bačáková
Číslo�průkazu�90-07-04487�

Seznam objektů
č.p.�5,�6,�7,�8,�9,�10,�11,�15,�16,�82,�83,�

84,�85,�86,�87,�296,�297,�310,�316,�331,�347,�
348,�362�

č.e.� 1,� 2,� 3,� 4,� 5,� 6,� 7,� 8,� 9,� 11,� 13,� 14,�
15,� 16,� 17,� 20,� 22,� 24,� 25,� 74,� 75,� 76,� 77,�
78,�302,�303�

Lenka Šmakalová

Číslo�průkazu�90-07-10734�
Seznam objektů

č.p.� 3,� 111,� 112,� 114,� 115,� 116,� 117,�
118,� 119,� 120,� 121,� 122,� 123,� 124,� 125,�
126,� 127,� 128,� 129,� 130,� 131,� 132,� 133,�
134,� 135,� 136,� 137,� 138,� 139,� 140,� 144,�
145,� 147,� 181,� 182,� 183,� 184,� 185,� 186,�
187,� 188,� 189,� 191,� 192,� 193,� 194,� 195,�
196,� 197,� 198,� 199,� 200,� 201,� 202,� 203,�
204,� 205,� 207,� 209,� 210,� 211,� 212,� 213,�
214,� 215,� 216,� 217,� 219,� 220,� 221,� 222,�
223,� 224,� 225,� 226,� 227,� 228,� 229,� 230,�
231,� 232,� 233,� 234,� 235,� 236,� 237,� 238,�
239,� 240,� 241,� 242,� 243,� 244,� 245,� 246,�
247,� 248,� 249,� 250,� 251,� 252,� 253,� 254,�
255,� 256,� 257,� 258,� 259,� 260,� 261,� 262,�
263,� 264,� 265,� 266,� 267,� 268,� 269,� 270,�
272,� 273,� 274,� 275,� 276,� 277,� 278,� 279,�
280,� 281,� 282,� 283,� 284,� 285,� 286,� 287,�
288,� 289,� 290,� 291,� 292,� 293,� 294,� 295,�
298,� 299,� 300,� 301,� 305,� 306,� 307,� 308,�
309,� 315,� 317,� 320,� 321,� 323,� 324,� 325,�
326,� 327,� 328,� 329,� 330,� 333,� 334,� 335,�
336,� 337,� 338,� 339,� 341,� 342,� 343,� 344,�
346,�349,�350,�352,�355,�536�

č.e.�91,�92,�93,�94,�111,�112,�113,�114,�115,�
116,�117,�118,�119,�120,�121,�122,�123,�127,�
128,�129,�130,�131,�132,�133,�134,�136,�137,�
138,�141,�142,�143,�144,�145,�146,�147,�148,�
149,�150,�151,�152,�153,�154,�155,�156,�157,�
158,�159,�160,�161,�162,�163,�164,�165,�167,�
168,�170,�171,�172,�173,�176,�178,�179,�181,�
188,�190,�192,�193�

Upozornění na odstávku elektřiny
ČEZ�Distribuce�upozorňuje�na�odstávku�elektřiny�dne�15. 4. 2021 od 7.30 do 15.00 hodin. 

Plánovaná�odstávka�zahrnuje�tyto�lokality:�Staré�Hamry�(okres�Frýdek-Místek)

č.�p.�3,�88,�90-102,�111,�112,�114–124,�208

č.�ev.�84,�86,�102,�179

Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021

Vážení�rodiče,
vzhledem�k�epidemiologické�situaci�proběh-

ne� letos� zápis� žáků� do� 1.� ročníku� distančním�
způsobem,�bez�přímé�účasti.

Žádost�o�přijetí�k�základnímu�vzdělávání,�zá-
pisní�list�a�kopii rodného listu�mohou�zákonní�
zástupci�doručit�následujícími�způsoby:

•�do�datové�schránky�školy:�vgvmsns
•� e-mailem:� Dana.petrikova@skolastareha-

mry.cz�
•�poštou:�ZŠ�Staré�Hamry,�Staré�Hamry�281,�

739�15�
•�osobním�podáním�ve�škole
Chápeme,�že�zápis�do�1.�třídy�za�přítomnosti�

dětí�a�rodičů�je�významnou�událostí�v�životě�ro-
diny�i�školy.�Pokud�na�konci�školního�roku�bude�
z�epidemiologického�hlediska�situace�příznivá,�
rádi�bychom�uspořádali�pro�přijaté�děti�a�jejich�
rodiny�společné�setkání�dodatečně.

Na� tomto� setkání� bychom� vás� seznámili�
s� prostředím� školy,� vzdělávacím� programem,�
učiteli�atd.�

Termín:�od 1. do 30. dubna 2021 
Kritéria:�dostatečná�školní�zralost
Nabízíme:
•�plně�kvalifikovaný�pedagogický�sbor
•�podnětné�prostředí
•�vstřícnost
•�výuku�ve�velmi�malých�skupinách
•� vysokou� vybavenost� (jazyková� laboratoř,�

kvalitní�zasíťování�školy…)
•�vynikající�stravu
•�širokou�nabídku�kroužků
K�případné�žádosti�o�odklad�školní�docházky�

je�třeba�doložit�doporučení�školského�poraden-
ského�zařízení�(ŠPZ)�a�odborného�lékaře�nebo�
klinického�psychologa.

Těšíme se na vaši účast!!!

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy

Od�soboty�13.�3.�2021�do�odvolání�dochází�
k�zastavení�provozu�vybraných�víkendových�
a�nočních�spojů�na�linkách�příměstské�auto-
busové�dopravy.�

Omezení� se� týká� i� linky� 348� Frýdek-Mís-
tek-Frýdlant� nad� Ostravicí-Ostravice-Staré�
Hamry-Bílá,� kde� byly� zrušeny� víkendové�

spoje� 213� (odjezd� z� Frýdku-Místku� 17.55�
a�příjezd�Bílá,�zámeček�18.52)�a�216�(odjezd�
z�Bílá,�zámeček�19.33�a�příjezd�Frýdek-Mís-
tek�20.34).�

Jízdní� řády� s� omezením� od� 13.� 3.� 2021�
jsou� zveřejněny� na�www.kodis.cz� a� v� odpo-
ledních�hodinách�na�www.idos.cz.�

Omezení dopravní obslužnosti

Termín konání: 15. 5. 2021
Zemědělské�družstvo:�10.35�–�10.45

Gruň:�11.15�–�11.25
Jamník:�11.40�–�11.50

Základní�škola�–�Hotel�Čertův�Hrádek:�

12.00�–�12.10
Most:�12.20�–�12.30

Samčanka�za�obecním�úřadem:�
12.40�–�12.50

Obec�Staré�Hamry�–�NO,�ZO,�PNEU�a�VOK.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Pravidelné� jarní� vymetání� a� kontrola� ko-
mínů� proběhne� ve� Starých� Hamrech� v� so-
botu�24.  4.  2021,� v� neděli�25.  4. 
2021,�dále�pak�v�sobotu�1. 5. 2021 
a�v�neděli�2. 5. 2021.�Práce�bude�
provádět�Kominictví�Rostislav�Ve-
lička.�

Podle�nařízení�vlády�č.�91/2010�
Sb.�se�u�spotřebiče�na�pevná�pali-
va�o�výkonu�do�50�kW�musí�čištění�
provádět� při� celoročním� provozu�

3x� ročně,� při� sezónním� provozu� 2x� za� rok.�
U� spotřebičů� na� kapalná� paliva� do� 50� kW�

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

Jarní vymetání a kontrola komínů

Staré Hamry
Kostel�sv.�Jindřicha:

28.�května�2021�od�18.00�do�21.00�h.
Program:�

18.15–18.25�prohlídka�s�komentářem
18.25–18.30�hudební�vstup

19.15–19.25�prohlídka�s�komentářem
19.25–19.30�hudební�vstup�

Více�informací�na�https://www.nockostelu.cz/kostel/9035/.
Kaple�Panny�Marie�Pomocnice�křesťanů�na�Gruni: 

28.�května�2021�od�19:00�do�20.15�h.
Program:�19.00–19.15�prohlídka�s�komentářem

20.00–20.15�prohlídka�s�komentářem
Více�informací�na�https://www.nockostelu.cz/kostel/1996/

Ostravice
Kostel�Nejsvětější�Trojice:

28.�května�2021�17.00–17.45�Mše�svatá�na�zahájení�Noci�kostelů
Více�informací�na�https://www.nockostelu.cz/kostel/5947/.

Kostel�církve�evangelické: 
28.�května�2021�od�18.00�do�22.00�h.

Více�informací�na�https://www.nockostelu.cz/kostel/7641/.

Noc kostelů 2021
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Na� naši� knihovnu� se� občas� obrátí� čtenář�
s�dotazem,�který�vede�až�k�detektivnímu�pát-
rání.�Bylo�tomu�tak�i�v�případě�zájemce�o�diva-
delní�hru�Fojtův�zápis.

Autorem�hry�je�Antonín�Pustka,�více�známý�
jako�pantáta�Pustka.�Jeho�knížka�Staré�paměti�
Kunčic�pod�Ondřejníkem,�vydaná�v�pohnutém�
roce�1938,�je�známá�a�najde�se�v�mnoha�kun-
čických�domácnostech.

S� jeho� divadelní� hrou� se� to�má� ale� jinak.�
V�naší�obecní�knihovně�hru�nemáme.

Dotazy�učiněné�v�Muzeu�Beskyd�ve�Frýd-
ku-Místku,�v�Muzeu�ve�Frenštátě�p.�R.�a�v�Pa-
mátníku� Strnadlů� nevedly� ke� kýženému� vý-
sledku.

Hledání�v�databázi�Národní�knihovny�v�Pra-
ze,�v�Státním�archivu�v�Novém�Jičíně�a�Frýd-
ku-Místku,�v�Zemském�archivu�v�Opavě�bylo�
bezúspěšné.

A�detektivka� ještě�pokračuje�dalším�pátrá-
ním.� V� knize� Antonína� Pustky� Staré� paměti�
Kunčic� je� uveden� příběh� „Osudný� fojtův� zá-
pis“,�pojednávající�o�zápisu�fojta�z�obce�Mniší�
Jana�Pustějovského�v�patentní�knize�Hukvald-
ského�panství.�Na�konci�příběhu�autor�uvádí,�
že�patentní�knihu�daroval�syn�zmíněného�fojta�
(rovněž�Jan�Pustějovský,�poslední�fojt�v�Mniší)�
Verunce�Kokšové�(z�Kunčic�p.�O.),�„ježto�ona�
knihu�od�spálení�a�před�vrchním�Wizerou�za-
chovala.�Nechtěl�knihy�přechovávati�ve�svém�
domě,�protože�kniha�a�její�zápis�způsobil�otco-
vu�předčasnou�smrt.�Patentní�kniha�se�dodnes�
zachovala� jako�památka�na�zašlé�doby�v� ro-
dině�Kokšův�a� jejich� nástupcův.�Dle� podrob-
ného�ústního�podání�Verunky�Kokšové�o�této�

události�vše�zaznamenal�její�vnuk.“
Proto�se�obracíme�na�vás,�občany�Kunčic�

p.�O.,�ale�i�občany�z�širokého�okolí,�zda�by�ně-
kdo�z�vás�doma�nevlastnil�divadelní�hru�„Foj-
tův�zápis“�a�patentní�knihu�„Osudný�fojtův�zá-
pis“.�Pokud�ano,�obraťte�se�prosím�na�Obecní�
úřad�Kunčice�pod�Ondřejníkem�na�paní�Dani-

elu�Kociánovou,�email:�obecni.urad@kuncice-
po.cz�nebo�telefonní�číslo�556�850�154.�Za�ja-
koukoliv� i� nepatrnou� zmínku,� informaci,� vám�
předem�děkujeme.

Pomůžete�tak�dohledat�jeden,�tedy�dva�ka-
mínky�z�historie�naší�obce.
 Za kunčickou knihovnu Marie Starnovská

Kunčice p. O.

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem 
 
 
 

Zápis do 1. třídy 
 
 
 

Díky neobvyklé situaci spojené s koronavirem se mění organizace letošního zápisu do ZŠ. 
  

Zápis bude probíhat elektronicky ve dnech 
od 1. do 25. dubna 2021   

prostřednictvím odkazu uvedeného na webu školy 
http://www.zskuncice.cz/ 

 
 

 
 

V těchto dnech bude možno vyplnit elektronickou přihlášku, kterou vytisknete a 
podepsanou s případnými přílohami odevzdáte škole některým z uvedených způsobů: 

• poštou 
• osobním podáním žádosti zástupcem dítěte do schránky na budově školy 
• osobním podáním na sekretariátu školy po telefonické domluvě (tel. 556 850 184) 

 
Formuláře (žádost o přijetí nebo žádost o odklad) se automaticky vygenerují při vyplňování 
elektronické přihlášky nebo jsou ke stažení na webových stránkách školy.   
Nemáte-li možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout osobně v pracovní dny ve 
vestibulu školy. 
 
K žádosti o odklad je nutné přiložit vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a 
dětského lékaře. 
 
Výsledky řízení budou zveřejněny do 16. 5. 2021 na webových stránkách školy pod 
evidenčními čísly, přidělenými po odevzdání formulářů (automaticky systémem nebo 
dodatečně mailem). 

Na� Smrtnou� neděli� 21.� března� jsme�
s� Ondřejníčkem� opět� nemohli� uspořádat�
oficiální� vynášení�Mařeny�spojené�s� jarními�
velikonočními� dílnami,� které� se� již� tradičně�
konávaly� na�Huťařství.� Jenže� letos� je� zima�
tak�dlouhá�a� těch�špatností,�nemoci�a�smr-
ti� až� příliš,� že� jsme� to� prostě�museli� zkusit�
zažehnat.

Řekli� jsme�si,�že�čím�víc�Mařen�upálíme,�
tím� líp� (a�Menšíci� tomu� výrazně� napomohli�

se� svým� zástupem� Mařenek).� Rozposlala�
jsem� výzvu� nejen�mezi� děti� z� Ondřejníčku,�
ale�i�do�školy�a�školky.�Bohužel�musíme�pro-
zradit�ze�zákulisí�pálení,�že�Mařeny�nechtě-
ly�chytnout,�nechtěly�hořet�a�muselo�se� jim�
pomoci.�Možná�nám�Morana�naznačuje,�že�
se�jen�tak�nevzdá,�nemoci�a�špatnosti�samy�
neodejdou�a�budeme�muset�aktivně�přiložit�
ruku�k�dílu,�aby�se�společnost�uzdravila.�

  Za Ondřejníček Kateřina Niklová 

Že se zima ještě drží zuby nehty dokládá také poslední foto do našeho SněhulákFESTU.

Dne�14.�března�ve�večerních�hodinách�do-
šlo�k�dopravní�nehodě�v�katastru�obce�Kunčice�
pod�Ondřejníkem,� kdy� řidič� osobního�motoro-
vého�vozidla�Škoda�Octavia�na�silnici� III.� třídy�
ve�směru�na�obec�Tichá�sjel�vpravo�mimo�vo-
zovku� a� levým� bokem� vozidla� narazil� do� zde�
stojícího� betonového� sloupu� elektrického� ve-
dení.�

Kromě� klasického� protipožárního� opatření�
museli� hasiči� vozidlo� zajistit� proti� pádu,� při-
chytit� jej� tedy� lanovým� navijákem� k� cisterně�
a� za� pomoci� stahovacího� popruhu� jej� přivá-
zat� i� ke� sloupu.� U� vozidla� následně� uzavřeli�

redukční�ventil�nádrže�na�LPG�a�na�místo�byl�
vyžádán� i� zástupce� energetické� společnos-
ti� z� důvodu� rozbitého� rozvaděče� na� sloupu�
elektrického� vedení,� který� neumožňoval� bez-
pečnou� práci� hasičů� při� vyprošťování.� V� dů-
sledku�této�dopravní�nehody�byly�zraněny�dvě�
osoby,�jednalo�se�o�řidiče�a�jeho�spolujezdce�
zmíněného�vozidla.�U�řidiče�bylo�následně�od-
borným�měřením�zjištěno�více�jak�dvě�promile�
alkoholu�v�dechu.�Okolnosti�této�dopravní�ne-
hody�jsou�předmětem�prověřování.�

  Zdroj: Policie ČR. 
  a JSDH Frenštát pod Radhoštěm

Knihovna – Detektivní pátrání

Dopravní nehoda u hasičárny

Vynést Mařenu 
alespoň na zahradě

Kaslovi.

Chrisík, Štěpánek, Johanka Řezníčkovi. Kopcovi.

Janasovi.Niklovi.
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#

tvoření pro všechna kreativní stvoření,

tvořit můžete kdokoliv,

- předškoláci, školáci, dospělí i senioři

libovolnou technikou - 2D, 3D

ztvárni ovečku,

která je symbolem jara a naděje a

také je součástí znaku naší obce

ZŠ
B
A
Š
K
A

přineste do pátku 30. dubna (jméno + věk)

do Knihovny obce Baška

vystavíme v knihovně

vyhodnotíme

odměníme

E

E

E
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E

E

E

Tešíme se na Vás

pátek 9. dubna od 20.00

ˇ

VSTUP ZDARMA
retro oblečení a zaslané foto/video je vstupenkou do tomboly

online taneční zábava z vašich obýváku
prekvapení večera, tombola, fotokoutek, písničky na práníˇ ˇ

°

ONLINE

www.bastansky-spolek.cz nebo  

V� současné� době� se� jen� několik� výstav-
ních�síní�v�regionu�snaží�udržet�své�návštěv-
níky.�Daří� se� to�úspěšně�v�Národním�domě�
v�Místku.�Přestože�zde�vniklo�očkovací�stře-
disko,� pokračují� zde� výstavy,� které� mohou�
zájemci� navštívit� osobně� nebo� na� dobře�
udělané� virtuální� prezentaci� na� webu� Kul-
tura FM. 

Jiří�Sibinský� (nar.� 1947�a� žijící� ve�Václa-
vovicích)�zde�své�příznivce�a�diváky�překvapí�
výběrem� z� nové� kolekce� svých� prací.� Sou-
časná� doba� omezila� jeho� aktivity� v� oblasti�
designu� a� realizací� pro� architekturu,� které�
známe�i�z�řady�prací�z�našeho�regionu,�a�zís-
kal�čas�pro�oblast,�která�jej�po�léta�stále�více�
pohlcuje� –� volnou� tvorbu� malířskou� a� gra-
fickou.� Motivicky� čerpá� převážně� z� krajiny�
Beskyd� a� Valašska.� Domov,� vlast,� klíčové�
hodnoty� naší� existence� zprostředkovává�

zpočátku�realistickými�motivy,�které�mu�ji�re-
prezentují.� Poslední� desetiletí� se� však� jeho�
malířský�styl�výrazně�proměňuje,�osvobozuje�
se�od�reálného�pohledu�na�krajinu�a�zdůraz-
ňuje� spíše� její� expresivní� prožitek� tvarový�
a� barevný.� V� současné� době,� když� si� pro�
duševní� posilu� chodíme� stále� více� do� příro-
dy,� jsou�nám�jeho�dojmy,�vyjádřené�nálada-
mi� atmosféry,� proměnami� světla,� pohybem�
větru�v� listí�a� travách,�stále�srozumitelnější.�
Nemalým� přínosem� pro� jeho� vnímavost� je�
sdílené�okouzlení�malíře-rybáře,�který�svítá-
ní� nebo� večery� prožívá� v� přírodě.� Okouzle-
ní� stylizací� a�barvou�doplňuje� také�použitím�
originálních� technik�v�digitální�grafice,� které�
vychází� z� jeho� oblíbené� litografie.� Výstava�
probíhá�od�1.� 4.� do�30.� 4.� pod�názvem�Po-
střehy�z�krajiny�a�je�zaštítěna�Pobeskydským�
spolkem�přátel�umění.�� (KB)

JIŘÍ SIBINSKÝ

NÁRODNÍ DŮM, "PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE"  POD ZÁŠTITOU
POBESKYDSKÉHO SPOLKU PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE

FRÝDKU-MÍSTKU 
 

UVÁDÍ

Kdy: od 1. 4. 2021
Kde: Facebook KulturaFM
Virtuální výstava obrazů

POSTŘEHY Z KRAJINY

Porozumět�současnému�světu�a� jeho�smě-
řování� je� stále� větší� problém.� Stovky� úvah�
a�vědeckých�studií�poukazují,�že�evropská�civi-
lizace�a�její�hodnoty�jsou�v�kritickém�ohrožení.�
Z�bohaté�poslední�literatury�připomínáme�práci�
Jana�Kellera�Hybridní�politika,�práce�sociologa�
Petra�Hampla�Prolomení�hradeb�nebo�aktuální�
práci�Cesta�z�nevolnictví.�

Jednoznačně� poukazují� na� krizi� identity,�
zánik� pojmů� národ� a� vlast,� křesťanské� tradi-
ce,� gendrovou� zmatenost,� vznik� nacionálně�
nezakotvené�aristokracie,�děsivé�síly�byrokra-
tizace,�záměrnou�muslimizaci�Evropy�a�ztrátu�
hranic�a�další�desítky�problémů,�které�se�vět-
šině�populace�přes�klapky�nasazené�pandemií�
nezdají�fatální,�jelikož�jsou�ještě�stále�plné�krá-
my.�Tyto�podněty�daly�vzniknout�projektu�Co�
nosím� v� hlavě…,� iniciovaném� přáteli� umění,�
gymnáziem,�ZŠ�a�Kulturním�centrem�ve�Frý-

dlantu�nad�Ostravicí�a�dalšími�aktéry.�Projekt�
zaštítěný� Městem� Frýdlant� nad� Ostravicí� se�
pokouší� zmapovat� současné� názory� mladé�
generace,�která�za�několik�let�nahradí�součas-
níky�a�bude�na�tyto�otázky�muset�odpovědět.�
Projekt� je� rozdělen� na� několik� částí:� Hlavní�
je� zmapování�názorové�platformy,� respektive�
paradigmatu�mladých�lidí�ve�formě�odpovědí,�
výtvarných�kreací�a�dalších�forem�na�aktuální�
otázky,�a�jako�dalším�z�výstupů�by�měl�být�vý-
tvarný�objekt,� který�by�složitost� situace�sym-
bolizoval�a�sloužil�i�v�dalších�letech�k�pokračo-
vání� této�akce.�Myšlenka�projektu�by�neměla�
být� krátkodechá.� Byť� je� již� základní� skupina�
realizátorů�připravena,�vítáme�další�osoby�pří-
padně�podněty� jakéhokoliv� tipu�k�osobní,� or-
ganizační�i�popřípadě�i�sponzorské�spolupráci.�
Kontakt� zprostředkujeme� na� e-mailu� bogar@
seznam.cz.�� (ká) 

Jiří Sibinský vystavuje postřehy z krajinyCo nosím v hlavě …

Vážení�přátelé�krásné�hudby,�z�důvodu�u�nás�
stále�pokračující� pandemie� koronaviru�musíme�
bohužel�přesunout�i�dubnový�koncert�dechové-
ho�tria�Slavic�trio�(B.�Trnčíková�–�hoboj,�A.�Syso-
vá�–�klarinet,�P.�Sedlák�–�fagot).�I�o�tento�koncert�
by� jistě�bylo�škoda�přijít,�snažíme�se� tedy�najít�
náhradní�termín,�zřejmě�v�srpnu.

Věříme,�že�další�koncerty�už�budeme�moci�
uspořádat� v� řádném� termínu� a� že� následující�
sezóna� už� bude� bez� problémů:� rok� 2022� to-
tiž� znamená� 20.� výročí� založení� Kruhu� přátel�
hudby� ve� Frýdlantu� n.� O.� Za� dobu� existence�
KPH�výrazně�vzrostla�nabídka�koncertů�vážné�
hudby�pro�posluchače�z�našeho�města�i�okolí,�
připravili� jsme�120�krásných�koncertů�klasické�
hudby�profesionálních�umělců�špičkové�kvality,�
6�koncertů�z�cyklu�mezi�žánry�a�20�poslecho-
vých�pořadů�a�dalších�doprovodných�akcí.

Těšíme�se,�že�se�už�brzy�budeme�u�krásné�
hudby�zase�setkávat.�

 Za výbor KPH Josef Svoboda

Dubnový koncert 
Kruhu přátel hudby 

musíme odložit, 
na další se těšíme

Ukliďme�Česko� je�dobrovolnická�úklidová�
akce,�do�které�se�každoročně�zapojují�lidé�ze�
všech�koutů�České�republiky�a�jejímž�cílem�je�
uklidit�nelegálně�vzniklé�černé�skládky�a�ne-
pořádek.�

Třetí� dubnový� víkend� se� do� seznamu�dob-
rovolníků,�kteří�se�rozhodli�pomoci�přírodě�zba-
vit� se� odpadu�připojí� i� Frýdlant� nad�Ostravicí.�
Letošní�Covidový�ročník�bude�pro�stále�platná�
protiepidemiologická� opatření� trošku� organi-
začně�odlišný.�Aby�se�vůbec�„očišťovací“�akce�
mohla�uskutečnit,�a�přitom�účastníci�neporušili�
vládní� nařízení� týkající� se� například� zákazu�
shlukování�lidí,�akce�je�individuální�a�bude�pro-
bíhat� tři�dny,� tj.�od�pátku�16.�4.�do�neděle�18.�
4.Nebudou� se� uklízet� předem�vytyčené� trasy,�
ale�budeme�rádi,�pokud�si�každý�uklidíte�u�své-
ho�domu�nebo�své�oblíbené�místo�v�okolí.�Do-
poručené�lokality�jsou�oba�břehy�řeky�Ostravi-
ce,�Čeladenky,�Ondřejník,�cyklostezka,�Zimník,�
stezka�Vyhlídka,�Lubno,�Nová�Ves,�trasa�ČEZ�
Frýdlantského�Duatlonu� (běžecká� i� cyklistická�
část),�Beskydského�šerpy�a�jiné.

Všichni� zájemci� si� mohou� vyzvednout�
pytle� a� rukavice� zdarma� na� předem� urče-
ných�místech�a�v�časech,� tj.�na�recepci�MěÚ�
FnO�a�v�hasičských�zbrojnicích�na�Nové�Vsi�
a�na�Lubně.�Sesbíraný�odpad�prosím�vyhoď-
te� do� nejbližších� černých� kontejnerů� nebo�
nechejte� u� separačních� míst.� Pokud� zjistíte�
nějaké�černé�skládky,�narazíte�na�větší�kusy,�
jako�jsou�např.�pneumatiky,�kusy�nábytku�atd.,�
prosím�volejte�na�telefonní�číslo�737�790�897�
nebo�napište�na�info@kcfno.cz,�kde�se�domlu-
víme�na�dalším�postupu.�Odvoz�pytlů�s�odpa-
dem�proběhne�během�pondělka�19.�4.

Společně� vás� chceme� taky� požádat,�
abyste� s� ohledem� na� schopnost� viru� přeží-
vat� na� různých� površích� po� různě� dlouhou�
dobu� používali� při� sběru� odpadků� dostupné�
ochranné� prostředky.� Více� informací� nalez-

nete�na�FB�a�web�stránkách�Města�Frýdlant�
n.�O.,�KC�FnO�a�ČEZ�Frýdlantský�Duatlon.

Za�pořadatele�i�přírodu�moc�děkujeme.�
 Kateřina Kaiserová, KC FnO

Ukliďme Česko – ukliďme Frýdlant

Součástí�dnešního�života�jsou,�ať�se�nám�to�
líbí� či� nikoliv,� drogy.�Obecně� známým� faktem�
v� oblasti� drogové� problematiky� je� skutečnost,�
že�narůstá�počet�drogově�závislých�osob�a�že�
se�snižuje�věk�těch,�kteří�do�kontaktu�s�drogou�
přicházejí.� Obsahem� tohoto� článku� je� něko-
lik� preventivních� rad� určených� rodičům,� jak�
předcházet� problémům� s� drogami� u� dětí,� ja-
kým� změnám� v� chování� dětí� by�měli� věnovat�
pozornost�či�kam�se�v�případě�potřeby�obrátit�
s�žádostí�o�radu.

Co�se�v�prevenci�problémů�působených�ná-
vykovými�látkami�u�dětí�osvědčilo?

•�O�drogách� s� dětmi�mluvte� –� cigarety,� al-
kohol,�marihuana�nebo�jiné�návykové�látky�se�
mohou�objevit�např.�ve�škole�či�při�volnočaso-
vých�aktivitách.

•�Buďte�sami�dětem�dobrým�příkladem.
•�Děti�podporujte�v�jejich�zájmech�a�koníčcích.
•�Naslouchejte�dětem,�nepodceňujte�je.
•�Důvěřuje�jim�a�pěstujte�v�nich�jejich�vlastní�

sebedůvěru.
•� Učte� je,� jak� se� bránit� negativnímu� vlivu�

ostatních�kamarádů,�známých,�naučte� je� říkat�
„Ne,�nechci“,�pokud�jim�drogu�někdo�nabídne.

•�Vzdělávejte�se�v�této�oblasti,�ať�jste�schop-
ni� dítěti� podat� správné� informace,� především�
o�rizicích,�kterou�jsou�s�jejich�užíváním�spojeny.

Jakým� změnám� v� chování� dítěte� věnovat�
pozornost?�Především�těm�z�níže�uvedených,�
které�se�opakují�nebo�se�objevují�společně.

•�Zhoršení�školního�prospěchu.
•� Noví� přátelé� a� známí,� omezení� kontaktu�

s�těmi�„starými“.
•� Změny�nálad,� podrážděnost,� nepředvída-

telné�reakce.
•�Lhaní,�snížená�sebedůvěra.
•�Únava,�zvýšená�potřeba�spánku.
•�Zanedbávání�zevnějšku,�snížení�hmotnosti.
•�Doma�se�začne�ztrácet�alkohol,� cigarety,�

léky,�peníze�nebo�hodnotnější�věci.

•�Pozdní�návraty�domů,�útěky�z�domova.
Kde se o  této problematice můžete po-

radit?
Prevenci,�poradenství�a� léčbu�v�oblasti�zá-

vislostí� poskytuje� v� České� republice� mnoho�
center. 

Existuje�několik�možností,� kde�se� s�odbor-
níkem�poradit:

•� Kontaktní  centra� –� pomáhají� závislým�
uspořádat� si� život,� poskytují� psychologickou�
péči,� pomohou� se� zajištěním� zdravotního� do-
hledu.

•�Adiktologické ambulance –�věnují�se�te-
rapii�závislosti,�nastavují�podmínky�pro�dlouho-
dobou�spolupráci.

•� Specializované  ambulantní  služby� –�
soustředí� se�na� léčbu�závislosti� a� jejích� zdra-
votních� důsledků,� využívá� se� zde� například�
substituční�terapie�(braní�původní�drogy�je�na-
hrazeno�lékařsky�předepsaným�užíváním�látky�
s�podobnými�účinky�a�vlastnostmi,�avšak�s�vý-
razně�menšími�riziky).

•�Denní stacionáře�–�poskytují�psychologic-
kou�pomoc.

•�Poradny pro rodiče –�jsou�určeny�rodin-
ným� příslušníkům� závislých� osob,� pomáhají�
urovnávat� vzájemné� vztahy� a� dávají� podporu�
v�obtížené�životní�situaci.

V�lékárnách�jsou�také�dostupné�testy�na�pro�
detekci�drogy,�v�ceně�okolo�150�Kč,�v�závislosti�
na�výrobci.�Testy�se�provádí�z�moči.�Toto�tes-
tování� je� pouze� orientační.� Přesný� výsledek�
poskytne� laboratorní� vyšetření,� o� kterém� se�
můžete�poradit�s�pediatrem.

Rodiče� mohou� svým� působením� v� rodině�
přispět�velkým�dílem�k�tomu,�že�dítě�bude�samo�
schopno�vyhodnotit�tuto�problematiku�jako�na-
tolik� závažnou,� že� drogám� ve� vlastním� životě�
nedá�žádnou�šanci.

  Marika Jeličová, 
 vrchní inspektor oddělení prevence PČR

Jak předcházet problémům s drogami u dětí
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POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

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

  Dům · Byt · Chatu
KOUPÍME

záloha předem
stav nerozhoduje, korektní jednání

Tel./ SMS: 606 257 357

LETOS POPRVÉ ON-LINE
„Sčítání on-line je vzhledem k současné epi-

demické situaci jednoznačně nejbezpečnějším 
a také nejrychlejším způsobem, jak se sečíst. 
Vylučuje totiž kontakt se sčítacími komisaři, 
kteří budou roznášet listinné sčítací formulá-
ře těm, kteří se z nějakého důvodu nesečetli 
on-line,“ říká Marek Rojíček, předseda České-
ho statistického úřadu. Činnost sčítacích ko-
misařů při terénním došetření mezi 17. dub-
nem a 11. květnem bude v součinnosti ČSÚ 
a České pošty upravena tak, aby došlo k vý-
raznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Statistici 
budou také průběžně monitorovat aktuální 
epidemickou situaci a reagovat na její možné 
dopady do příprav a průběhu sčítání. 

SČÍTÁNÍ LIDU SE TÝKÁ I CIZINCŮ
Při Sčítání 2021 mají povinnost se sečíst také 

všichni cizinci, kteří jsou v rozhodný okamžik, 

tedy o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. 
března, přítomní na území České republiky.  

Sčítání se tak dotkne skoro 635 tisíc osob 
s cizím státním občanstvím s výjimkou diplo-
matů a těch, kteří budou v České republice po-
bývat méně než 90 dnů. Formulář tedy nemusí 
vyplňovat zahraniční turista ani příbuzný, kte-
rý je zde na návštěvě po dobu kratší tří mě-
síců. Naopak například zahraničního studenta 
programu Erasmus se již sčítání týká. 

Sčítání proběhne primárně on-line. „K při-
hlášení do elektronického sčítacího formuláře 
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplika-
ci Sčítání21, která bude od 27. března dostup-
ná ke stažení na Google Play či App Store, lze 
použít platné osobní doklady vydané Českou 
republikou cizincům,“ říká Robert Šanda, ře-
ditel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Mezi 
tyto doklady patří např. dlouhodobé vízum, 
povolení k dlouhodobému pobytu, povolení 
k trvalému pobytu, pobytová karta rodinného 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
Sčítání lidu, domů a bytů se uskuteční i za současné epidemické situace. Sčítání začlo v sobotu 27. března a skončí v úterý 11. května 2021. 
Jednoduše a bezpečně přes internet se lidé sečtou mezi 27. březnem a 9. dubnem. Lze využít i sčítací archy a služby pošty. Účast na sčítání 
je pro každého občana povinná a neúčast postihuje relativně vysoká pokuta. 

www.scitani.cz

příslušníka občana EU nebo průkaz o povole-
ní k pobytu pro cizince. Je také možné použít 
elektronickou identitu nebo datovou schránku 
fyzické osoby. Sčítací formulář může za cizince 
vyplnit i jiná osoba ze společné domácnosti, 
která zná informace pro osobní část formuláře.  

INFOLINKA SČÍTÁNÍ
V případě dotazů lze využít bílou infolinku 

na telefonním čísle 274 056 789. K dispozici 
je každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin. 
Mimo to lze využít i Facebook nebo Twitter 
a LinkedIN Českého statistického úřadu.

(ČSÚ, redakce)

8 INFORMACE Z MĚSTA

Třetí dubnový víkend se do 
seznamu dobrovolníků, kteří se 
rozhodli pomoci přírodě zbavit 
se odpadu,  připojí i Frýdlant nad 
Ostravicí. Letošní covidový ročník 
bude pro stále platná protiepide-
miologická opatření organizačně 
odlišný. Aby se vůbec „očišťovací“ 
akce mohla uskutečnit, přitom 
účastníci neporušili vládní naří-
zení týkající se například zákazu 
shlukování lidí, akce je individuální 
a bude probíhat 3 dny, tj.  od pátku 
16. 4. do neděle 18. 4. Nebudou 
se uklízet předem vytyčené trasy, 
ale budeme rádi, pokud si každý 
uklidíte u svého domu nebo své 
oblíbené místo v okolí.  Doporuče-
né lokality jsou oba břehy řeky Os-
travice, Čeladenky, Ondřejník, cyk-
lostezka, Zimník, stezka Vyhlídka, 
Lubno, Nová Ves a podobně. 

Všichni zájemci si mohou vy-
zvednout pytle a rukavice zdar-
ma na předem určených místech 
a časech. Konkrétně například na 

recepci MěÚ FnO a v hasičských 
zbrojnicích v Nové Vsi a Lubně. Se-
sbíraný odpad nejlépe vyseparuj-
te do barevných popelnic, zbytek 
vyhoďte do černých kontejnerů 
nebo nechejte u separačních míst. 
Pokud zjistíte nějaké černé sklád-
ky, narazíte na větší kusy, jako jsou 
pneumatiky, kusy nábytku a jiné, 
prosím, volejte na telefonní čís-
lo 737 790 897 nebo napište na 
info@kcfno.cz, kde se domluvíme 
na dalším postupu. Odvoz pytlů 
s odpadem proběhne během pon-
dělí 19. 4. 2021.

Společně vás chceme taky po-
žádat, abyste s ohledem na schop-
nost viru přežívat na různých 
površích po různě dlouhou dobu 
používali při sběru odpadků do-
stupné ochranné prostředky. Více 
informací naleznete na FB a webu 
města Frýdlant n. O. a KC FnO.

Za pořadatele i přírodu moc dě-
kujeme.

(Kateřina Kaiserová, KC FnO)

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, do které se 
každoročně zapojují tisíce lidé ze všech koutů České republi-
ky a jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. 

POMŮŽETE UKLIDIT 
NAŠE MĚSTO I VY?

inzerce

Aplikace eRouška vás anonymně upozorní na rizikové 
setkání s jiným uživatelem eRoušky, který byl pozitivně 
testován. Vy tak můžete ochránit sebe i své blízké před 
nepříjemnými dopady COVID-19.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI a zapojte 
se do boje proti epidemii COVID-19.

Chraňte sebe i své 
blízké s aplikací
eRouška

www.eRouska.cz
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Pro inzerci volejte: 603 249 743

Lumír Matula, oprava elektroniky
Televizory�plazmové,�LCD,�videa,�DVD,�CD,�videokamery,�

satelitní�přijímače,�set-top-boxy,�mikrovlnné�trouby.�
Přijedu�k�Vám

732�16�46�36,�558�622�296
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KOUPÍME VÁŠ
DŮM, BYT, CHATU
Nejvyšší nabídka, stav nerozhoduje.

Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

      

SOUTĚŽ
Všichni zákazníci Optiky OČNÍ EU, kteří si v naší 
optice v měsíci DUBNU objednají dioptrické 
brýle, budou automaticky zařazeni do slosování 
o SLUNEČNÍ BRÝLE ZDARMA dle vlastního výběru.
 
Losování proběhne 30.4.2021 v prostorách 
Optiky OČNÍ EU.

Najdete nás:  
Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

kontakt:
 +420 730 164 014

Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h

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

Renova-kámen
Specializujeme se na výrobu a renovaci pomníků

Konzultace na místě ZDARMA objednávky: 702 808 840

Nabízíme tyto kamenické práce:
• Výroba a montáž hrobů na míru
• Odborné renovace a opravy stávajících hrobů
• Broušení terasových hrobů přímo na místě bezprašnou technologií
• Zhotovení nových betonových základů (veškeré betonářské práce)
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
• Pomníkové doplňky všech druhů (lampy, vázy, vitríny)
• Likvidace a odvoz stávajících pomníků

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021

ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – PORADÍME – ZAMĚŘÍME – NACENÍME

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

Hledám 
ve zdejší lokalitě 

pronájem RD 
pro bydlení s rodinou. 

Min. 3 pokoje.
 

Tel. 605 448 943.


