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slovo starostky

Vážení spoluobčané,
oslovuji vás s příchodem snad již pravého jara, které letos vskut-

ku bylo chladné a poněkud podivné. Stejně taková je i doba, v níž se 
zrovna nacházíme. Těšili jsme se na Velikonoce, ale počasí i covid 
nás uzamknul doma. Tvrdý lockdown jako by neměl konce. Zdá se 
však, že se přísná opatření vyplatila. Přála bych si, aby pandemie 
byla skutečně na ústupu a již se nevracela. Nejednou jsme se totiž 
radovali, že se vracíme do normálu, a pak o to důrazněji jsme byli 
„uvězněni“ ve svých příbytcích. Nyní to vypadá, že snad to dlouho očekávané rozvolňování 
pozvolna přichází. Děti prvního stupně se sice s omezeními, zato však s velkou radostí, vra-
cejí do školních lavic. Navíc jim vůbec nevadí testování a ani skutečnost, že sedí ve třídách se 
zakrytými ústy! Bohužel je ale možné, že někteří žáci se již do škol letos pravděpodobně ne-
podívají. Maturanty zase zřejmě čeká úřední zkouška dospělosti. Je to vlastně ale zkouška?

Tato generace dětí právě zažívá rok bez běžných zájmových aktivit a kroužků. Socializace 
se celkově přesunula do telefonů, počítačů a tabletů. Jestliže jsme v „předcovidové“ době 
hledali možnosti, jak dostat děti od počítačů, dnes jsme je k nim doslova přikovali.

Jistě mi dáte za pravdu, že již všichni potřebujeme ven mezi lidi a moc se na to těšíme. 
Přesto je třeba k návratu „do normálního života“ přistupovat velmi zodpovědně a s rozumem. 
Nikdo z nás nechce, aby se situace opakovala či abychom dali prostor pro šíření nových 
mutací viru. Uvědomme si, že v některých částech světa, jako například v Brazílii a Indii, je 
situace velmi kritická.

Obvykle se ve svém úvodním slově zmiňuji o hlavních projektech a investicích ve městě. 
Tak tomu bude i dnes. Měsíc duben bezesporu patřil terminálu. Ten je otevřen a věřím, že 
současně s ním došlo ke zlepšení bezpečnostní situace v blízkosti autobusového i vlakového 
nádraží. Z bývalé skládky pražců a posypového materiálu, který nám ucpával kanalizaci, 
vznikla tolik žádaná parkovací místa a na původně pronajatých pozemcích moderní bez-
bariérová nástupiště autobusů. Celkově tak vznikla příjemná zóna s upravenou ulicí. Už se 
těším, až se zazelená tráva i vysazená zeleň a rozkvetou stromy. Ještě to chvíli bude trvat, 
ale to nevadí! Hlavně že „prokouklo“ a bylo upraveno zase kousek města. Prosadit tento zá-
měr nebylo vůbec jednoduché. Mnohaletá snaha o získání pozemků Českých drah a Správy 
železnic nebrala konce. A přesvědčit dotační orgán o významnosti stavby pro náš region byl 
přímo husarský kousek! Využitím dotace jsme získali finanční prostředky ve výši zhruba 40 
milionů k financování 90 % uznatelných nákladů stavby. Ani si netroufám vyjmenovat všech-
ny, kteří se na projektu podíleli a stojí za jeho zdárným dokončením! Všem patří velký dík! 
Je za námi jedna etapa rekonstrukce ulice Poštovní a co nevidět bude pokračovat další, a to 
úpravou plochy až k parčíku před poštou. Snad vše půjde hladce a veškeré práce stihneme 
dokončit do konce roku! 

Je před námi květen, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce. Hýří barvami a je prosycen 
nejpodivnějšími vůněmi. Měsíc opěvovaný básníky i zamilovanými, měsíc vzpomínek a hr-
dosti z vítězství nad fašismem a víry v lepší zítřky. Moc si přeji, aby takovým byl i ten letošní 
a abychom se mohli opět volně, svobodně a s radostí setkávat.

Ale prosím, hlavně s rozumem a bezpečně, ještě nemáme vyhráno. Dávejte na sebe pozor!
� S�úctou�Helena�Pešatová,�starostka�Frýdlantu

Kontakt:
Mgr. Jiří Krpeš - Ekofarma Valaška
Gruň 174, 739 15 Staré Hamry
Jiří Krpeš - mobil.: (+420) 774 020 544
e-mail: jiri.krpes@gmail.com
Nika Krpešová - mobil.: (+420) 732 985 448
e-mail: nikola.krpesova@gmail.com
Instagram: @jirikrpes

Objednávka: 
          www.eshop.farmavalaska.cz

Vlněný koberec tkaný na stavu:
Ručně tkaný vlněný koberec, utkaný
z vlny ovcí chovaných na naší farmě.
Zútulní každý rustikální interiér
a zahřeje podlahu v každé chalupě.
Rozměry přibližně 2 x 1 m.

Krajková šála z jehněčí vlny: 
Luxusní dámská krajková šála
z jehněčí vlny předené na kolovratu.
Jehněčí vlna je nejjemnější vlna,
kterou lze z ovcí získat, šála je tak
velmi hebká a příjemná na dotek,
zároveň krásně hřeje.

Jsme horská rodinná ekofarma, chováme ovce odolných 
plemen Romney Marsh a tradiční valaška. Naše ovce se 
pasou na loukách okolo Gruně v CHKO Beskydy a tak je 
udržují v co nejlepším stavu. Pečujeme takto i o místní 
orchidejové louky.
Ovce pak vždy na podzim ostříháme, vlnu vytřídíme, 
vypereme, obarvíme a během zimy postupně 
přetváříme v krásné, originální a hřejivé výrobky. 
Za klapotu kolovrátku a trpělivou prací vzniká vlněná 
příze. Z ní pleteme šály, ponožky, kabelky, koberečky 
a co komu srdce ráčí, nebo na tkalcovském stavu tkáme 
vlněné koberce, plédy, tašky, přehozy a další výrobky. 
Nabízíme také samotnou vlnu a přízi kreativním rukám 
k vlastnímu tvoření. 

Ovčí vlna a vlněné výrobky z Ekofarmy Valaška

Ekofarma Valaška

Ovčí vlna a vlněné výrobky
z Ekofarmy Valaška

Regionální značka v Beskydech – VI.
MIKROREGION – Na jednom z nekrásněj-

ších míst v Beskydech, na hřebeni Gruň-Bílý 
Kříž, se nachází ekofarma Valaška manželů 
Krpešových. Pana Jiřího Krpeše jsme se ze-
ptali, co ho k podnikání přivedlo a co ho na far-
maření baví a jak se žije v souladu s přírodou.

 „Hospodaříme na horské samotě Buřanka, 
kousek od Gruně, na hřebenu ve Starých Ha-
mrech. První zvířata jsme dostali před 10 lety 
jako svatební dar. Začali jsme od nuly a dnes 
máme 100 dospělých ovcí původní valašské 
ovce a romney marsh, několik krav galloway, 
ovčácké psy a kompletní linku na sklizeň píce.

Produkujeme plemenná zvířata pro další 
chov i jatečné kusy. Vlnu z našich ovcí zpraco-
váváme ve vlastní vlněné výrobky – plédy, šály, 
ponožky, rukavice, koberce. Prodáváme také 
surovou, vypranou, mykanou či ručně sepřede-
nou ovčí vlnu. Každoročně pořádáme několik 
akcí pro veřejnost, ať už jsou to dny otevřených 
vrat, ruční sečení orchidejové louky, zážitko-

vé exkurze pro školy a školky či kurzy předení 
na tradičním kolovratu a tkalcovském stavu.

Život na horách je náročnější pro lidi i zví-
řata a není pro každého. Přesto mě různorodá 
práce v přírodě kolem zvířat hodně baví. Nika 
zase miluje práci s vlnou, a tak se dobře do-
plňujeme. Hospodaření je naplňující činnost, 
pokud se dělá srdcem. Člověk sklidí jen to, co 
zasel – nic férovějšího na světě není. 

Naši ekofarmu trvale rozvíjíme a svěřeným 
pozemkům věnujeme velkou péči. Důležité 
pro nás je stálé zlepšování stavu luk a pastvin 
vápněním a přísevy. Na pastvinách děláme 
remízky ze starých odrůd ovocných stromů. 
Velkým tématem je pro nás lepší zadržování 
vody v krajině. Také se připravujeme na velké 
nesnáze v souvislosti s rozšířením vlčí popu-
lace v Beskydech. Vlci jsou v současnosti nej-
větším rizikem našeho podnikání a nelze se 
před nimi v našich podmínkách účinně bránit.

Proč by si lidé měli koupit naše produk-

ty? Ovce patří k Beskydům, k naší kultuře 
a folkloru. Vlna je přírodní materiál nedostiž-
ných vlastností a naše výrobky v sobě spo-
jují její měkkost a hřejivost, originální design 
a poctivou ruční práci. Vše vyrábíme lokálně – 
ovce vlastnoručně ostříháme, vlnu vypereme, 
namykáme, sepředeme, upleteme, utkáme. 
Navíc hospodaříme v režimu ekologického ze-
mědělství, takže ovce se u nás mají tak dobře, 
jak to jen jde, celé léto se pasou na horských 
loukách a i v zimě se o ně pečlivě staráme. 
A to jsou také důvody, proč jsme před třemi 
lety požádali o certifikaci Beskydy originální 
produkt. Byla to dobrá volba a jsme na to hrdi. 
Všem beskydským producentům certifikaci 
vřele doporučujeme.“

Za naši MAS Frýdlantsko-Beskydy velice 
doporučujeme tuto inspirativní farmu navštívit. 
Nejenom děti, ale i dospělí se mohou sezná-
mit s ukázkou chovu a řemesel. Spoustu in-
formací naleznete na www.farmavalaska.cz.

FRÝDLANT – Od jara loňského roku probí-
hala realizace výstavby dopravního terminálu 
v prostoru mezi stávajícím vlakovým a autobu-
sovým nádražím a směrem ke křižovatce u ko-
lejí. Cílem této akce bylo především zajištění 
větší bezpečnosti cestujících v bezprostřední 
blízkosti obou nádraží, využití zanedbaných 
zpevněných ploch k parkování, zkulturnění 
daného prostoru výsadbou stromů a okrasné 
zeleně a z hlediska města k dořešení majetko-
právního vypořádání pozemků Českých drah 
a Správy železnic jejich převedením do ma-
jetku města. 

Předání hotového díla se uskutečnilo nyní 
v dubnu letošního roku. Spolufinancování této 
stavby bylo zajištěno z dotačních fondů Ev-
ropské unie s dotací 90 %. Celkové způsobilé 
výdaje projektu byly dle žádosti o dotaci zhru-
ba 47 milionů korun, předpokládaná výše do-
tace byla přiznána ve výši 42,3 milionu. Ta se 
odvíjí od skutečných nákladů stavby po sou-

DOPRAVNÍ�TERMINÁL:�Větší komfort pro místní i návštěvníky Beskyd.  Foto:�Petr�Pavelka

Dopravní terminál ukončen

těži na výběr zhotovitele, které jsou oproti 
projektovému předpokladu nižší. Předpoklad 

finančního ukončení projektu je v únoru 2022.
 (Pokračování na str. 2)

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
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 (Pokračování ze st. 1)
Výstavbou terminálu došlo k revitalizaci pů-

vodního autobusového stanoviště včetně okolí 
vlakového nádraží a nevzhledných prostor smě-
rem k poště, které v minulosti sloužily převážně 
jako skladiště pražců, posypových a jiných ma-
teriálů v majetku Českých drah a Správy želez-
nic. Došlo tedy ke zkvalitnění a zefektivnění po-
skytovaných služeb, zlepšení technického stavu 
autobusového nádraží, k vybudování chybějí-
cích parkovacích míst v řešené lokalitě a v ne-
poslední řadě ke zvýšení bezpečnosti dopravy 
v okolí vybudovaného terminálu. 

V rámci dopravního terminálu vznikla bezba-
riérová nástupiště s moderními autobusovými 
přístřešky a osvětlením, které jsou v prostoru kři-
žovatky ulic Poštovní a Nádražní odděleny nově 
vzniklým parčíkem s lavičkami. Pro zpříjemnění 
okolí došlo k výsadbě stromů a keřů. V prosto-
ru parčíku se počítalo i s vysazením „vánočního 
stromu“. V rámci stavby byl vybudován základ 
pro umělecky ztvárněnou konstrukci hodin, které 
budou tvořit významný architektonický prvek.

Dokončená stavba zahrnuje i úpravu zpevně-
ných ploch v přednádražním prostoru s odstavným 
pruhem pro vozidla taxi, místo pro krátkodobé od-
stavení vozidel a v prostoru dřívější nevyužité dláž-
děné plochy podél kolejí vybudované parkoviště pro 
93 vozidel. Součástí parkoviště bude zanedlouho 
i rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, kterou 
budou moci využít dvě vozidla současně. Tato sta-
nice bude instalována v připraveném prostoru jejím 
vlastníkem, společností ČEZ, skupinou E-mobilita. 
V rámci stavby došlo dále k opravám a doplně-
ní stávajících chodníků, k rekonstrukci veřejného 
osvětlení podél ulice Poštovní a k celoplošné úpra-
vě povrchu ulice Poštovní v rozsahu prováděné 
stavby, tj. od pošty po vjezd k uhelným skladům, 
která byla realizována v závěru loňského roku.

Součástí prací byla i výstavba kanalizace 
s retenční nádrží pro zachycení dešťových vod, 
zajišťující odvodnění nově vybudovaných zpev-
něných ploch, terénní a sadové úpravy v celém 
prostoru stavby, tj. v parčíku u autobusového 
terminálu i v prostoru podél ulice Poštovní.

Realizace se uskutečnila v souladu s pro-
jekčním návrhem a byla vedena v duchu zvý-
šení bezpečnosti dopravy v lokalitě jak vybudo-

váním přechodu pro chodce přes ulici Poštovní 
před budovou vlakového nádraží, tak vytvoře-
ním podmínek pro budoucí doplnění kamerové-
ho systému města. Celý realizovaný prostor je 
řešen bezbariérově. 

Stavební práce i vzhledem k trvajícím proti-
covidovým opatřením probíhaly v souladu s na-
staveným harmonogramem, dokonce došlo 
oproti původním předpokladům ze strany zho-
tovitele ke zkrácení délky prováděných prací, 
a to i přes počáteční problémy s řešením ko-
ordinace prací při provádění přeložek inženýr-
ských sítí v prostoru stavby a realizaci spodní 
stavby autobusového terminálu.

Vybudováním dopravního terminálu vznikl 
v rámci města Frýdlantu nad Ostravicí komfort-
ní dopravní uzel, který plynule propojuje vlako-
vou a autobusovou dopravu zajišťující dopravní 
obslužnost nejen obyvatel našeho města, ale 
také široké přilehlé oblasti a turistů přijíždějí-
cích k nám za poznáním a krásami Beskyd. Vy-
budované parkoviště zmírní požadavky na chy-
bějící parkovací místa v bezprostřední blízkosti 
obou nádraží, a tím i v samotném městě.

V blízké budoucnosti se také můžeme tě-
šit na nové moderní vlakové soupravy a snad 
i na budoucí avízovanou elektrifikaci trati 
ve směru Ostrava – Valašské Meziříčí, čímž 
se rovněž zvýší rychlost a komfort dopravy. 
Bezprostředně po dokončení této stavby dojde 
plynule k realizaci druhé etapy terminálu, která 
řeší revitalizaci zbylých prostor v místě bývalé-
ho sklenářství a bude navazovat na nově vybu-
dovanou plochu a parčík naproti pošty. 

První etapa je za námi, a proto bychom chtě-
li poděkovat všem, kteří se na přípravě a rea-
lizaci stavby podíleli. Projektantům, dozorům, 
zhotoviteli, dodavatelům, projektovým mana-
žerům, poskytovatelům dotace, pracovníkům 
MěÚ Frýdlant nad Ostravicí a všem nejmeno-
vaným, díky kterým se dílo podařilo!

Velký dík patří ale hlavně vám, občanům na-
šeho města, za trpělivost v průběhu stavby, kdy 
jste výstavbou terminálu byli omezeni.

Věříme, že nový terminál bude sloužit 
ke spokojenosti nám všem i občanům okolních 
obcí, stejně jako velkému množství návštěvní-
ků Beskyd, kteří k nám přijíždějí.

Dopravní terminál ukončen
Frýdlantské jezy jsou zrádné a opět potvr-

dily svou hrozivou pověst. Před Velikonocemi 
si vyžádaly opět krutou daň v podobě ztráty tří 
mladých lidských životů. Tragédie, která otřás-
la všemi lidmi našeho města a širokého okolí 
a nenechala nikoho chladným. 

V souvislosti s tímto neštěstím jsem vyvola-
la jednání s ředitelem Hasičského záchranné-
ho sboru ve Frýdku-Místku a ředitelem Povodí 
Odry, s. p. Mým cílem bylo diskutovat o mož-
nostech, jak zajistit větší bezpečnost zrádného 
splavu na řece Ostravici. Obdržené zprávy a e-
-maily, jejichž obsahem byly návrhy veřejnosti 
i zkušených vodáků na zabezpečení splavů 
na řece, jsem jim přednesla na naší schůzce. 
Ostatní návrhy jsem přeposlala na adresu Po-
vodí Odry, které je vlastníkem území od hráze 
k řece a správcem toku, s žádostí o zvážení 
a následnou realizaci navržených opatření. 

Současně jsem vyzvala Povodí Odry k vy-
jádření k nešťastné události. Ve sdělovacích 
prostředcích ani dodané zprávě jsem nezare-
gistrovala snahu o zajištění větší bezpečnosti 
našich jezů. Mrzí mne, že dochází ke zcizení 
záchranných pomůcek, které jsou Povodím 
Odry v problematických lokalitách umísťovány. 
Jejich doplňování jedenkrát ročně, stejně jako 
revize informačních panelů, se mi jeví zcela 
nedostatečná.

Vzhledem k nebezpečnosti problematické-
ho místa ve svém dopise žádám Povodí Odry 
o možnost prověření stavebně-technických 

NEBEZPEČNÝ�SPLAV:�Záchranné pomůcky jsou nyní na svém místě.  Foto:�Petr�Pavelka

Starostka s Povodím Odry řeší nebezpečné jezy

úprav tak, aby daný jez splňoval požadavky 
na zklidnění a regulaci toku. Zároveň by mohlo 
dojít k takovému zásahu do stavby, která by co 
nejvíce znemožnila další možné tragické udá-
losti. Chápu, že finanční náklady na vhodné 
stavební úpravy mohou být vysoké, ale nikdy 
nebudou vyšší, než je cena lidského života! 

Zastupitelstvo města plně podpořilo záměr 
vedení města odeslat výzvu ředitelství stát-
ního podniku Povodí Odry k provedení revize 
bezpečnosti zmiňovaného jezu a všech ostat-
ních, na nichž dochází k tragickým událostem, 

a k následným úkonům vedoucím k zajištění 
jejich větší bezpečnosti.

Důrazně dále v dopise požaduji po majiteli 
a správci toku konstruktivní přístup k celé zále-
žitosti a řešení daného problému! 

Pokud dojde k neštěstí, nelze spoléhat na po-
moc členů hasičského záchranného sboru a dal-
ších jednotek integrovaného záchranného sys-
tému. Jim všem patří můj dík za obětavý zásah. 

Kéž by se již v budoucnu nic podobného 
neopakovalo!

 Helena�Pešatová,�starostka�města

Je to už nějaký ten pátek, co se během 
učení nehneme z našich pokojíčků, obýváků 
či pracoven… Známe každý detail v místnosti 
a občas si zasteskneme, jak by bylo fajn po-
dívat se někam jinam. S nostalgií vzpomínáme 
na společné adapťáky, školní výlety i nejrůzněj-
ší exkurze…

Stýská se nám po objevování nových míst 
i zkoumání jiných obličejů. Jak rádi bychom 
zase nakrmili naši zvědavost!

Někdo chytrý kdysi řekl, že když se chce, 
všechno jde! A tak věřte nebo ne, celá naše 
třída se během online hodiny přírodovědy pře-
sunula do míst, kam se běžně málokdo podívá, 
natož pak v době covidové…

Na chvíli jsme opustili domácí prostředí 
a vydali se objevovat stanici ZZS ve Frýdku-
-Místku. Díky sympatickému záchranáři Péťovi 
jsme mohli nahlédnout snad do všech vozů 
zdravotnické záchranné služby, zblízka jsme 
pozorovali jejich vybavení, které už mnoha li-
dem zachránilo život. Stali jsme se svědky ná-
vratu záchranářů přímo z terénu, poznali jsme 
nové lidi. S údivem jsme pozorovali, jak při 
náročnosti své práce jsou všichni milí a dobře 
naladění. Každý, kdo šel kolem nás, zamával, 
pozdravil nebo si s námi dokonce chvíli povídal. 
A tak jsme poznali nejen neprobádané prostory 
a zázemí záchranářů, ale také fajn lidi, kteří ne-
jenže často riskují své životy pro druhé, ale také 
dokáží vyloudit spoustu dětských úsměvů. Tře-

ba Honza (z posádky Honza a Honza) se přidal 
k našemu průvodci Péťovi a už byli na spoustu 
našich zvídavých otázek (a že jich bylo) dva. 

Ptali jsme se snad úplně na všechno. Zají-
malo nás, jak to vypadá při záchraně člověka, 
co se stane s domácími mazlíčky lidí, kteří jsou 
ohroženi na životě a žijí sami. Také jsme se pta-
li na to, co je na práci záchranáře nejtěžší. Zají-
malo nás prostě všechno. A pánové záchranáři 
znali úplně na všechno odpověď a velmi hezky 
a trpělivě si s námi povídali. Také nám připo-
mněli, jak je moc důležité myslet na své zdraví 

a předcházet životu nebezpečným situacím.
Online hodina utekla jako voda, ještě o pře-

stávce se diskutovalo a loučilo, na obrazovce 
počítače vyskakovaly hlavičky mladších souro-
zenců…

Bylo to fajn, byli jsme vděčni moderní tech-
nice a na chvíli úplně zapomněli na úskalí di-
stanční výuky. Velké poděkování patří našim 
kamarádům záchranářům. Všichni jsme se zá-
věrem shodli, že i když jsou moc milí, určitě je 
lepší se s nimi potkávat pouze přes obrazovku. 

 Markéta�Kohutová�a�4.C

Pohodlně se usaďte, vyrážíme na exkurzi

11. dubna jsme dorazili do cíle běhu z Por-
tugalska do Finska! Ptáte se, jak je to (obzvláš-
tě v současné nelehké koronavirové době) 
možné? Zorganizovali jsme totiž mezinárodní 
akci, do které se zapojily kromě našeho gym-
názia i partnerské školy Escola Secundária 
José Saramago v Mafře v Portugalsku, IES 
Escultor Juan de Villanueva v Pole de Siero 
v Asturii (Španělsko) a Lappeenrannan Lyseo 
Upper Secondary School in Lappeenrantě 
ve Finsku. V rámci právě probíhajícího evrop-
ského projektu Erasmus+ The Town I want to 
Live in: A Sustainable Approach všechny čtyři 
školy „běžely“ virtuálně z Portugalska do Fin-
ska přes Španělsko a Českou republiku.

Trasa běhu měřila 6 495 km, začali jsme 
10. března a po 33 dnech jsme doběhli 
do cíle.

Jak takový virtuální běh probíhá? Jednot-
liví účastníci z řad studentů, učitelů a přátel 
zúčastněných škol zapisovali své kilometry 
do dotazníku, který byl propojený s Google 
tabulkou. V ní jsme sledovali, jak se blížíme 
k cíli. Každý z nás se zúčastnil svým způso-
bem. Někdo kráčel či běžel, jiní jezdili na kole 
nebo na kolečkových bruslích, další, hlavně 
Finové, na běžkách. Nešlo o soutěž, ale mů-
žeme se pochlubit, že studenti a pedagogové 
naší školy byli nejaktivnější, urazili jsme nej-
větší část cesty; možná proto, že už máme 
zkušenost s předchozím virtuálním během 
k naší partnerské škole v německém Friedlan-
du. Nejvíce kilometrů zaznamenali studenti 
Matyáš Kratochvíl (619 km) a Martin Odstrčil 
(556 km) z naší školy a Mika Luukkonen, ředi-
tel finské školy (482 km). Celkem se zapojilo 

asi 130 účastníků. Radost nám udělal taky náš 
bývalý student, který zapisoval kilometry ze 
svého sportování v Londýně (kde už několik 
let pracuje jako programátor jedné z nejpres-
tižnějších programátorských firem světa).

I tato akce nám pomohla v tom, že jsme 
přes nepříznivou situaci nezůstali sedět u po-
čítačů, ale vyrazili jsme ven a aspoň virtuálně 
navštívili krásná a zajímavá místa světa, na-
víc s přáteli ze tří dalších zemí.

Můžete nahlédnou to tabulky, kde je běh 
zaznamenán i s některými zajímavými místy, 
kterými jsme virtuálně proběhli, a také s růz-
nými grafy (https://cutt.ly/BvRWsRf). V tabul-
ce je také odkaz na mapu, ve které je vidět, 
kudy jsme běželi a jak jsme se blížili k cíli při 
běhu přes celou Evropu!

Děkujeme všem za účast! Sportu a přátel-
ství napříč Evropou zdar.

� Organizátoři�akce

Dorazili jsme do cíle: Finsko, Lappeenranta
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V�měsíci�květnu�2021�

oslaví�své�životní�jubileum:
Paní ALENA RIESSOVÁ – 60 let
Pan ANTONÍN BALAŠ – 65 let

Paní ILONA STANČÍKOVÁ – 75 let
Paní MARIE MIKULÁŠKOVÁ – 85 let
Našim jubilantům k jejich výročí 

srdečně blahopřejeme a do dalších 
let přejeme pevné zdraví!

My, co už tu jsme na světě nějaký ten pá-
tek, pamatujeme různá období či dějinné éry. 
Pokud moje úměrně věku dlouhá paměť sahá, 
zaznamenala komunisty, porevoluční sametové 
nadšení, povodně, sucho i úmorná vedra, též 
časté pojmenování současných dní jako doba 
plastová. Vzpomínám na nadšení z mimořád-
ných uhelných prázdnin v době mých studií 
na gymnáziu. Nyní nás potkala doba covidová 
a s ní přichází i malé zamyšlení nad tím, co za tu 
dobu, co se tak nečekaně objevila, přinesla 
hlavně nám, tvorům školou povinným. 

Asi málokdo z nás by řekl, že žije stejně jako 
před rokem. Naprosté většině lidí se život otočil 
o 180, možná mnohým i o 360 stupňů. Jsou 
oblasti, kde covid sehrál hlavní roli a v jeho režii 
se neodehrálo nic dobrého. Kde se mu to „po-
vedlo“ otočit zcela naruby, je bez komentáře 
škola a vzdělávání budoucí generace.

Před rokem jsme byli v jiné situaci. V květnu 
jsme měli za sebou prvotní šok a pomalu se vra-
celi do školy. Online výuka byla v plenkách, nikdo 
si nemyslel, že se jí ještě někdy dočká. Ale v du-
chu hesla, kdo je připraven, není zaskočen, zača-
la se škola hned na počátku nového školního roku 
připravovat, kdyby náhodou podobná situace jako 
na jaře přece jen nastala. Že nastala, a mnohem 
déle, než jsme si přáli, to už dnes všichni víme. 
Všeobecné průzkumy ukazují, že se distanční vý-
uka podle rodičů dětí základních i středních škol 
zlepšila. Dokládají to výsledky prosincového vý-
zkumu v rámci projektu Život během pandemie. 
Rodiče oceňují zejména komunikaci učitelů s dět-
mi. Za problém výuky považují zejména nedosta-
tek motivace dětí a technické komplikace spojené 

s internetovým připojením a vybavením. 
Reakce žáků jsou rozpačité. Takto to na in-

ternetu za všechny vyjádřil jeden z nich: „Jednou 
z největších nevýhod je, že se musím doma učit 
sám bez toho, že by mi učivo někdo vysvětlil 
a poradil, co dělám špatně a co je dobře. Strá-
vím mnoho hodin u počítače vyhledáváním toho, 
čemu nerozumím. Také si myslím, že efektivita 
učení není tak velká, jaká by byla, kdybychom 
chodili do školy. Mezi nevýhody patří i to, že 
nemůžu být se svými kamarády, společně si 
zacvičit v tělocviku, zahrát si třeba fotbal. Mezi 
výhody podle mě patří to, že si můžu sám roz-
vrhnout, kdy si udělám jaký úkol a co se dřív 
budu učit. Výhodou je také to, že můžu používat 
počítač nebo učebnici, pořádně si promyslet, co 
a jak budu v úkolu dělat, a kontrolovat si to. Také 
mám víc času na nějaký úkol nebo test, a pro-
to nemusím být ve stresu, že to třeba nestihnu. 
Takže jsem zjistil, že tato forma výuky mi vyho-
vuje tak na půl. Vyhovuje mi, že si můžu rozvrh-
nout, co se kdy budu učit a kdy budu vstávat, 
ale nevyhovuje mi, že mi s těžší a novou látkou 
nemá kdo poradit a vysvětlit, co dělám špatně.“ 

Co k tomu dodat? Nic, je to přesně tak. Di-
stanční výuka má své klady i zápory. Už jsme 
si zvykli, že se mnozí učí v pyžamu, v počítači 
na sebe mluvíme, jen když si zapneme zvuk, 
Technicky jsme se asi mnohému naučili, ale 
budou vůbec ještě žáci umět sedět ve školní la-
vici, třeba i pět, šest hodin? Zvyknou si na pra-
videlný režim, zvláště ti z 2. stupně, kteří jsou 
„doma“ už opravdu dlouho? 

Prvostupňáci se dočkali. Od 12. dubna 2021 
se mohli vrátit do lavic. Ne však bez podmínek, jak 

by si to mnozí přáli. Čekalo je testování 2x týdně 
antigenními testy, rotační výuka, rouška. Týden 
doma, týden ve škole. Co tohle asi dělá s dětskou 
psychikou?! Vše ale klukům a holkám vynahradí 
neskutečná radost z toho, že se opět vidí se svými 
kamarády. A možná právě tyhle chvíle radosti jim 
to pomáhají zvládnout levou zadní, zatímco my 
dospělí nevidíme tahle nařízení zrovna růžově, 

oni je vlastně ani tak intenzivně neřeší.
Je květen a my se v Tégeemce opět vracíme 

zpátky. Postupně, s množstvím hygienických na-
řízení a opatření. Ale vracíme. Snad se návrat po-
vede do konce školního roku všem našim žákům. 
Moc si to přejeme. Na závěr pár řádků z mailů, 
které se objevují v komunikaci mezi učiteli a rodi-
či: „Velice se již všichni těšíme na normální chod 

všeho... Současný chod škol je nepochopitelný, 
nedává žádný smysl :-(. Snad již brzy bude vše 
fungovat, jak má.“ A jiný: „My moc děkujeme 
vám, je to opravdu zvláštní doba a všichni jsme 
věřili, že brzy bude konec, ale kdo ví…??? Děku-
ji, co pro děti děláte a za vaši trpělivost.“ A nám 
nezbývá než poděkovat i vám, milí rodiče. I vy 
jste hrdinové současnosti.  lg

DRUHÁČCI�ZE�ZŠ�TGM: Testování zvládají výborně. Hlavně, že mohou být zase spolu.

Tégeemka stále pod rouškou a v pyžamu

Zveme vás na virtuální prohlídku naší ško-
ly, kterou připravili učitelé 2. stupně a která 
je jen velmi malou „ochutnávkou“ toho, co 
všechno se v naší škole děje…

Račte vstoupit, těšíme se na vás.
https://www.youtube.com/watch?v=KT-

deCMwCq90&t=14s

Pozvánka na návštěvu Komeňáku 

Nakupování v e-shopech je již běžnou zále-
žitostí a v době covidové i nezbytnou nutností. 
Doručení nákupů až do domu prostřednictvím 
různých doručovacích služeb má určitě své vý-
hody, ale může to mít i své ale. A proto jsme 
na obci v rámci zlepšování služeb pro občany 
uzavřeli s firmou Zásilkovna smlouvu na zří-
zení samoobslužného výdejního místa, tzv. 
Z-BOXu, který bude instalován v místě bývalé 
telefonní budky na Samčance.

Výhodou Z-Boxu je, že je k dispozici NON-
STOP, 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Z počátku bude sloužit pouze jako samoob-
služné výdejové místo. V budoucnu by mělo jít 
prostřednictvím Z-Boxu zásilku také poslat. Z-
-Box by tak sloužil i jako samoobslužné podací 
místo. Výdej (podání) zásilky se uskutečňuje 
prostřednictvím mobilní aplikace, která zašle 
upozornění pro vyzvednutí zboží.

Platba dobírky prostřednictvím služby Z-Box 
je bezhotovostní, přes mobilní aplikaci před vý-
dejem zásilky.

Více informací o službách Z-Box najdete na: 
https://zasilkovna.cz

Čištění vodovodu 
Pravidelné čištění vodovodu plánujeme 

na čtvrtek 27. 5. V lokalitách Červík, Lojkaščan-
ka a Chlopčíky bude omezena dodávka pitné 
vody v době od 8.00 do 15.00 hodin. 

V případě nepříznivých podmínek proběhne 
čištění vodovou v náhradním termínu ve čtvrtek 
10. června.

Aktuální informace bude zveřejněna 
na webových stránkách obce. Uživatelům mo-
bilního rozhlasu bude zaslána sms zprávou 
den předem.

Harmonogram sběru 
nebezpečného odpadu

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

poděkování

Vážená paní starostko!
Rád bych vám, i všem zastupitelům obce 

Staré Hamry, touto cestou upřímně z celé-
ho srdce poděkoval za schválení finančního 
příspěvku římskokatolické farnosti Ostravice 
ve výši 100 000 Kč na opravu filiálního kostela 
sv. Jindřicha ve vaší obci.

Tento velký a krásný kostel je nejen vý-
znamnou nemovitou kulturní architektonickou 
památkou obce, ale především je vždy místem 
radostného setkávání živoucího společen-
ství věřících občanů s Kristem, ale je to také 
i místo kultury, vzdělanosti, místo pro osobní 
rozjímání, jakož i místo, kde se lidé vždy učili 
vzájemnému respektu, úctě, pokoře a pokoj-
nému soužití.

Velice se vážím rozhodnutí vaší obce 
poskytnout tento příspěvek v plné výši. 
Současný stav nosné průčelní zdi a vstup-
ního schodiště kostela je skutečně hava-
rijní a celková částka na toto statistické 
zabezpečení činí cca 800 000 Kč. Bez vaší 

finanční podpory by hrozilo, že zahájení pra-
cí na nutné zabezpečení statiky průčelní zdi 
by se muselo opět časově posunout a mohlo 
by tak dojít k dalším velkým škodám. Podle 
posledního jednání s jednotlivými dodavateli 
prací by veškeré práce měly být zahájeny 
neprodleně, jak to jen počasí dovolí, proto-
že by jistě bylo velmi dobré, kdyby se vše, 
popř. alespoň podstatná část těchto prací, 
podařilo stihnout ještě v termínu do konání 
Starohamerské pouti dne 11. 7. 2021.

Vyřiďte prosím ještě jednou toto mé po-
děkování také všem ostatním zastupitelům 
ve vaší obci a plně věřím v další plodnou spo-
lupráci mezi farností Ostravice a Obcí Staré 
Hamry, která jistě povede k dalšímu upevně-
ní současných vzájemných dobrých vztahů 
a lepšímu rozvoji ve vaší obci.

Pán Bůh vám všem odplať požehnáním 
v tomto životě i milosrdenstvím na věčnosti.

� Andrej�Slodička,�
� administrátor�farností�Ostravice�a�Bílá

Rok u přehrady Šance s pohledem na kostel sv. Jindřicha…  Foto:�Petr�Lukeš�ml.

Noc kostelů 2021 – 28. května
Noc kostelů se bude letos konat v pátek 28. 

května 2021.
Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička 

Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok 
jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo 
„noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: „Přivá-
díš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“

Více informací na www.nockostelu.cz/aktua-
lity a www.farnostostravice.cz

Staré�Hamry:
Kostel sv. Jindřicha:

28. května od 18.00 do 21.00 hodin.
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 od 19.00 do 20.15 hodin.
Program:�

19.00–19.15 prohlídka s komentářem
20.00–20.15 prohlídka s komentářem

Více informací na 
https://www.nockostelu.cz/kostel/1996/

Poutní bohoslužba na Gruni
Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním kostele 

Panny Marie Pomocnice křesťanů na Gruni 
se koná 23. 5. v 10.00 hodin.

Ani rok 2021 pro nás neměl zrovna dobré 
zprávy. Sotva jsme se v novém roce rozkoukali 
a na chvíli vrátili do školních lavic, tak zákeřný 
covid znovu zaútočil, zavřel nás doma a donutil 
opět zasednout k počítačům při online výuce. 
Leč my už jsme na online zvyklí a díky flexibili-
tě našich paní učitelek, píli a fantazii našich dětí 
vznikají i v této obtížně době moc pěkné projekty. 

V čem trávíte nejvíce času, když jste doma? 
My v pyžamu a v županech. A tak se žáci 4. třídy 
rozhodli se svými župany popovídat a poděkovat 
jim za příjemné chvíle v nich strávené. Napsali jim 
děkovný dopis. A župany, světe div se, odpově-
děly. Nejpovedenější práce si můžete přečíst. 

Vidíte s úsměvem a dobrou náladou jde 
všechno líp, tak se držte a vydržte. Přejeme vám 
do dalších dnů pevné zdraví, pevné nervy a snad 
už návrat do „normálu“. 
Kolektiv�učitelek�a�dětí�ZŠ�Satinka�Nová�Ves

Online výuka na Nové Vsi, s pyžamem

Mikuláš, 4. třída Jakub, 4. třída

Zřízení samoobslužného výdejního místa, tzv. Z-BOXu

zprávičky ze školy

Návrat�do�škol
KONEČNĚ!!! Toto slovo určitě zaznělo 

všem žákům, rodičům i učitelům 12. dubna, 
kdy se po velmi dlouhé pauze vrátili naši 
žáci k prezenční výuce. Je to možná poprvé 
v historii, kdy žákům škola chyběla a těšili se 
na ni ☺

Dosavadní distanční výuka byla pro všech-
ny hodně náročná. Děti se musely naučit da-
leko větší samostatnosti, a to ve všech smě-
rech. Ve vlastním učení, v ovládání počítačové 
techniky, v sebeobsluze. Obrovská zátěž také 
padla na bedra rodičů, kteří se museli v dale-
ko větší míře svým dětem věnovat. Učitelé se 
museli naučit ovládat nové platformy, pozmě-
nit používané metody a strategie, popasovat 
se se všemi nástrahami digitální technologie.

Nyní zbývá pouze doufat, že epidemio-
logická situace se bude nadále zlepšovat 
a školní rok ukončíme prezenčně.

Zápis
K dnešnímu dni jsme zapsali pro nový 

školní rok 6 nových žáků 1. ročníku. Jelikož 
5 žáků odchází, k 1. září 2021 by naše ško-
la měla mít 15 žáků. Vzrůstající tendenci by 
měly mít i další roky.

Školní�jídelna
Školní jídelna neustále zlepšuje své služby. 

Od října mohou strávníci platit obědy prostřed-
nictvím inkasa, přičemž dostanou měsíční 
vyúčtování e-mailem. Odpadává tak povin-
nost platit stravné hotově. E-mailem je rovněž 
zasílán každý týden nový jídelníček. Celkově 
se změnila skladba jídelníčku i samotná vizáž 
jídel. Vaří se podle nových receptur, které vy-
hovují požadavkům moderního stravování.
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rozloučili jsme se 

V�měsíci�dubnu�jsme�se�rozloučili�
s�paní�Dášou�Svobodovou�

ve�věku�76�let.
Rodině a všem pozůstalým 

upřímnou soustrast.

slovo starosty

Vážení spoluobčané,
máme tady květen a po dlouhé, neustále se vracející sněhové nadíl-

ce, se konečně zazelenaly louky, rozkvetly keře a stromy. Jarní sluníčko 
dodává sílu nejen bující přírodě, ale hlavně nám všem, a věřím, že blaho-
dárně přispívá vašemu zdraví a dobré náladě. Před rokem, kdy jsem psal 
článek do květnového Mikroregionu, jsme se už nekonečně dlouhé dva 
měsíce potýkali s koronavirem a všichni jsme si přáli, aby s přicházejícím 
jarem zmizel v nenávratnu. Přešel rok, přišlo další jaro a naše přání zůstalo stále stejné. Doufej-
me a věřme, že teď s probíhajícím očkováním se konečně blížíme alespoň trošku k normálnímu 
životu, na který jsme byli zvyklí. 

Tento měsíc si také připomínáme 76. výročí konce druhé světové války a osvobození naší 
obce. Toto nešťastné období našich dějin nesmíme zapomínat. Musíme mít na paměti, že svobo-
da je hodně křehká a lehce o ni můžeme přijít. Nesmíme zapomínat na ty, kteří se rozhodli vzdo-
rovat zlu a násilí, kteří v této válce přišli o život, i na ty, kterým válka vzala jejich nejbližší. Važme 
si toho, že můžeme žít ve svobodné zemi a dělejme vše proto, aby to tak zůstalo i nadále.

Koncem dubna jsme zveřejnili záměr pronájmu části budovy bývalého hostince Pod Oře-
chem, který obec v loňském roce zakoupila k opětovnému provozování hostinské činnosti. Dou-
fáme, že se nám podaří sehnat nájemce a že se budova opět stane místem přátelského setká-
vání se sousedy a kamarády. Během zimy jsme provedli důkladné vyčištění a drobné úpravy 
prostorů po bývalé hospodě v Obecním domě, včetně kuchyně. Tyto prostory i sál budou nadále 
sloužit pro společenské a kulturní akce pořádané obcí a jednotlivými složkami, ale i místním 
lidem pro pořádání rodinných oslav. Na tyto rodinné akce si je možné pronajat velký sál, malý 
salónek (místnost bývalé hospody) a kuchyň, která je vybavená potřebným náčiním a nádobím 
pro uvaření a obsloužení zhruba 70 lidí. Rezervaci termínu pro pořádání akcí v těchto prosto-
rách můžete provést na obecním úřadě. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na znovu 
zprovoznění prostorů v obou budovách ať opravami, úklidem či vybavením. Zvláště bych chtěl 
poděkovat paní Boženě Kalusové za odbornou pomoc s vybavením kuchyně v Obecním domě. 

Do májových dnů vám přejí hodně sluníčka, úsměvů, dobré nálady a především pevné zdraví. 
 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

V měsíci květnu oslaví svá významná 
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:

Alenka�Rozbrojová�–�81�let
Ludmila�Bukvová�–�80�let
Antonín�Mužný�–�75�let
Marie�Holečková�–�75�let

Bronislava�Boráková�–�70�let

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
pohody. Pevné zdraví, spokojenost a životní 

elán. Ať je Váš každý den života krásný.

krátce z obce

Ničení�obecního�majetku
Na veřejném osvětlení kolem nového chodní-
ku bylo neznámým střelcem rozbito svítidlo. 
Trefil se tak dobře, že nám nechal v těsnění 
krytu uvízlou diabolku. Žádáme ostrostřelce, 
aby neničil majetek nás všech. Své dovednosti 
ve střelbě ze vzduchovky si může přijít vyzkou-
šet na některou ze střeleckých soutěží, případ-
ně si může obecním úřadě pro nacvičení střel-
by vyzvednout pár papírových terčů zdarma.

Svoz�odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí 
3. 5., 17. 5. a 31. 5. 2021.

Upozornění
Upozorňujeme občany, aby ukládali na sběr-
ných 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 bý-
valého kravína. Do nádob na použité jedle 
oleje odkládejte pouze oleje a tuky v pevně 
uzavřených PET láhvích. Tyto nádoby ne-
slouží pro odkládání motorových a tech-
nických olejů, starých zavařenin a zbytků 
potravin. Nepřidělávejte práci obecním za-
městnancům, kteří to po vás musí třídit.

Rozložitelný�odpad
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného půvo-
du, velkoobjemový, elektroodpad a pevně svá-
zaný kartonový papír můžete odevzdávat vždy 
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném 
místě u bývalého kravína. Větve z ořezu stromů 
a keřů bez hlíny a kamenů odkládejte na hro-
madu vedle budovy, kde budou seštěpkovány. 
Ostatní odpady předejte osobně pracovníkovi 
obecního úřadu. Děkujeme.  oú

Od 12. dubna je opět v naší školce živo. Na-
vzdory nízkému počtu aktuálně docházejících 
dětí stíháme plánované i neplánované aktivity. 
Mezi ty neplánované patřila například stavba 
sněhuláka a bobování na školní zahradě. 

My jsme se však těšili na to, až sněhová na-
dílka ustoupí a budeme se moci ponořit do pěs-
titelských příprav. Ve spolupráci s obcí byly po-
řízeny vyvýšené záhony a bylo zapotřebí naplnit 
je zahradnickým substrátem. A že jsme pracovití 
jako mravenečci, podařilo se nám převozit hlínu 
v kolečkách za jedno dopoledne. Děti si osvojily 
mnoho pracovních dovedností a zažily spoustu 
legrace. Dále nás čeká ošetření dřeva – zde jistě 
chlapci projeví svou zručnost – a vysetí hrachu, 
ředkviček, pažitky a mrkve – zde se jistě budou 
realizovat děvčata. Dále máme ještě v plánu za-
sadit saláty, kedlubny a rajčata. Pro letní období 
se těšíme také na meduňku a mátu, jež bude 
dětem v kombinaci s ovocem zpestřovat nápo-
jový lístek. Tak nám držte palce, ať vše krásně 
roste… ☺ � Radana�Buďo�Kempová

Z naší mateřské školy

Upozorňujeme, že v obci platí obecně zá-
vazná vyhláška O regulaci hlučných činností 
v obci, podle které je každý povinen zdržet 
se o nedělích a státem uznaných dnech pra-
covního klidu po� celý� den� veškerých� prací�
spojených� s� užíváním� zařízení� a� přístrojů�
způsobujících�hluk.

Porušení povinností stanovených touto obec-
ně závaznou vyhláškou lze postihovat jako 
přestupek. Proto vás žádáme, dodržujte tuto 
vyhlášku a dopřejte klidu o nedělích a svátcích 

svým sousedům i návštěvníkům obce. Součas-
ně upozorňujeme i na rušení nočního klidu, kdy 
se noční dobou podle § 34 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví rozumí doba 
mezi 22. a 6. hodinou. Rušení nočního klidu je 
rovněž klasifikováno jako přestupek dle §5 odst. 
1. d) zákona 251/2016 Sb., o některých přestup-
cích, za který lze v přestupkovém řízení uložit 
pokutu do výše 10 000 Kč. Pokud je navíc doba 
nočního klidu porušována opakovaně, pokuta 
se může vyšplhat až na 15 000 Kč.  oú

Upozornění na obecně závaznou vyhlášku

Když to venku nevypadá na procházky, za-
hradničení a ani na cykloprojížďky, přicházejí 
mnohdy „ke slovu“ knihy. Některé nás přene-
sou do detektivních zápletek, jiné do romantic-
kých příběhů a mnohé i do pohádek. Ale jsou 
i knihy, ve kterých jsou písmena a slova pod 
notovými linkami a osnovami s notami celými, 
půlovými, čtvrťovými či osminkovými různě 
seřazenými za houslovým klíčem… Jistě jste 
uhádli, že se jedná o zpěvníky. Setkali jsme 
se s nimi všichni při hodinách hudební výcho-
vy v základních školách, mnozí z nás jsme vy-
hledávali zpěvníky písní populárních zpěváků 
a skupin, podle kterých jsme zpívali a hrávali 
na kytary nebo piana. 

Chtěl bych ale vzpomenout zpěvníky, kte-
rými se nemohou pochlubit hned tak někde. 
Ale v naší Lhotce ano. Mám na mysli lhotecké 
zpěvníky lidových písní, které ze Lhotky pod 
Ondřejníkem, „zpod“ Hukvald a „zpod“ Ondřej-
níka v minulém století posbíral zejména od Ma-
rie Tobolové, manželů Kalusových, Anežky 
Šenkové a ostatních pamětníků jejich sběratel 
– lhotecký učitel Vincenc Socha. 

Dá se právě z nich vyčíst, že v době, kdy 
lidé ještě nebyli přehlceni televizními a rozhla-

sovými přijímači, mobily, tablety a podobnými 
přístroji současnosti, se více zpívalo, ale také 
tančilo. A to po celý rok, protože obsah písni-
ček nevynechal žádné roční období. Celá řada 
z nich měla oblíbený námět milostný a návazně 
svatební a manželský. Svoje místo ve zpěvní-
cích mají i témata vojenských odvodů a vojny, 
stejně jako písně a tance pastevecké, žňové, 
zbojnické i pijácké. Ve velké oblibě byly i do-
bové společenské písně a kuplety, žertovné 
popěvky a halekačky. Významné postavení 
v celém lidovém žánru zaujímají i písně a kole-
dy velikonoční a vánoční.

Je třeba také připomenout, že v minulém 
a zejména v předminulém století byl život 
obyvatel v podhorské Lhotce tvrdý, vyplněný 
těžkou prací i bojem o přežití. Je úžasné, že 
v těchto podmínkách vznikaly překrásné lidové 
písně svědčící o bohatství ducha, citu, vníma-
vosti i lásce k přírodě.

Ale aby mohl být takový zpěvník vydán, po-
třebuje k tomu někoho, kdo mu k jeho „zrození“ 
pomůže. Tomu prvnímu „pomohl na svět“ již 
v roce 1948 právě Vincent Socha. Ale ani před 
více než dvaceti lety o takové lidi nebylo a není 
u nás ve Lhotce nouze. V letech 1996 až 2000 
za podpory tehdejších starostů a vedení obce 
vybral a sestavil písně i tance sběratele Vin-
cence Sochy postupně do tří zpěvníků meziná-
rodně uznávaný folklorista Jan Rokyta. Kromě 
úvodních slov lhotecké kronikářky a iniciátorky 
vydání zpěvníků Alžběty Kožuchové do nich 
ručně notové zápisy vepsal – tehdy ještě lho-
tecký student – Dušan Strakoš…

Lhotecké zpěvníky byly vydány, aby se 
na lašské písně a z nich vycházející tance ne-
zapomnělo. A nutno říci, že nejen v repertoáru 
domácího souboru Pilky, dětské cimbálovky 
Valášek, souboru Valašský vojvoda z Koz-
lovic, ale i v repertoáru okolních cimbálovek 
mají své místo. Stejně jako za folklorní tradice 
a propagaci lidové kultury a folklorních soubo-
rů, ale i za pravidelnou organizaci národopis-
ných Sochových slavností, má své místo „nota“ 
na lhoteckém obecním znaku. Tu má jenom 
málokterá obec. Ale ta naše ano. Ptáte se 
proč? Protože „…lhotecká dědina nění ledaja-
ká, na celučkým světě nění druhá taká.“

� Z�listování�ve�zpěvnících�a�vzpomínek�
� pamětníků�sepsal�Pavel�Pasek�

Místní�poplatky�–�poplatek�pes
Splatnost�poplatku�za�psa�byla�ke�dni�31.�3.�2021.

Doposud evidujeme nedoplatky u 25 psů.
Upozorňujeme majitele na povinnou ohlašovací povinnost, jak při úmrtí psa, tak při pořízení nového 
psa. Pokud váš pes dosáhne věku tří měsíců, je vaší povinností jej přihlásit.

č.�účtu�1690539349/0800
PES – V.S.1341, k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce napsat vaše 
jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. 

Místní�poplatky�–�poplatek�za�svoz�odpadů
odpady R. O. – V.S. vaše číslo chaty nebo domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro 
příjemce napsat vaše jméno – 500 Kč (250 Kč u vybraných rekreačních objektů se špatnou do-
stupností pro vývoz TKO). Dle směrnice umístěné na http://www.obec-lhotka.eu/obecni-vyhlasky/. 
Vyhláška 1/2012 čl. 6. Poplatek zaplatit do 31.�5.�daného�roku.
odpady T. P. – V.S. vaše číslo domu, za toto číslo připojit číslici 7, do sdělení pro příjemce napsat 
vaše jméno – 500 Kč za osobu. Poplatek zaplatit do 31.�5.�daného�roku.
odpady podnikatelé – V.S. vaše číslo domu, za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce 
napsat jméno firmy – částka, dle podepsaných smluv. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku.

Místní�poplatky�můžete�platit�hotově�na�pokladně�OÚ�
a�taktéž�bankovním�převodem,�pro�letošní�rok�se�výše�poplatků�nemění.

Splatnost místních poplatků

Na celučkým světě nění druhá taká…
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Ve středu 5. května 2021  
uctí zástupci obce Baška 
76. výročí osvobození obce od nacistické okupace 
položením kytic u pomníků padlých ve 2. sv. válce  
v Hodoňovicích (před Hostincem U Čendy), v 
Kunčičkách u B. (před MŠ), v Bašce u pomníku vedle 
ZŠ Baška. 

OZNÁMENÍ 

Lékařka informuje

DOVOLENÁ�
Ve dnech 3. května a 15. května 2021
praktická lékařka MUDr. Věra Žídková 

– NEORDINUJE.
Zástup:�

MUDr. Martina Thaiszová,
Pržno 116, tel. 558 677 653

Děkujeme za pochopení.

z historie

Květen 1945 – desítky válkou zničených 
a poškozených obcí volají o pomoc. Jsou to 
především slezské vesnice a města, které jsou 
válkou nejvíce poškozeny. A právě z této po-
třeby vychází na počátku ledna 1946 celostát-
ní výzva – Budujeme Slezsko. 

Z celé řady poničených obcí byla pro tuto 
pomoc vybrána i Baška, která patřila k nejvíce 
poškozeným v našem regionu. (Celková ško-
da na majetku byla v Bašce vyčíslena na 13 
mil. korun – podle měny z r. 1945.)

Ke „kmotrovství“ se mezi prvními městy přihlá-
sila Třebíč, která již 2. února na zasedání MNV 
schválila zapojení města do této humanitární 
akce. Na návrh sekretariátu „Budujeme Slezsko“ 
bylo schváleno, aby Třebíč převzala kmotrovství 
nad obcí Baška. 8. července byl tento návrh přijat 
i představiteli města Třebíč a první návštěva Baš-
ky byla dohodnuta na 8. října 1946. Z kroniky obce 
Baška lze vyčíst, že to byl pro Bašťany opravdový 
svátek, když třebíčská delegace přijela.

Do Bašky tak putovaly z Třebíče nejen finanč-
ní částky, ale také zásilky prádla, šatstva, obuvi 
a další předměty běžné potřeby. Bašťané tak 
na oplátku zaslali do Třebíče 400 q uhlí, které bylo 
použito pro potřeby škol i rodinám s malými dětmi.

Vzájemné návštěvy mezi představiteli Tře-
bíče a Bašky stále probíhají. Vzpomeňme Den 
obce Baška v roce 2019, kdy tato akce probí-
hala na parkovišti pod bašťanskou přehradou 
a tam na pódiu starostka Bašky přivítala třebíč-
ské hosty Pavla Janatu a Marii Černou.

Je dobré, že jsou v historii měst a obcí chvíle, 
ke kterým se rádi vracíme – ne z pouhé piety, ale 
především jako připomenutí si lidské solidarity 
a ušlechtilé lidské pomoci, kterých je vždy v kaž-
dé době zapotřebí. (Zdroj: Publikace Baška, 

 Kunčičky u Bašky, Hodoňovice, 1998)

75 let od vyhlášení celostátní výzvy Budujeme Slezsko 

Média a široká veřejnost se zabývají nejrůz-
nějšími dopady pandemie covid na psychiku ob-
čanů včetně dětí, ekonomiku státu, nezaměst-
nanost atd. Pojďme si tedy osvětlit, jak taková 
distanční výuka probíhá právě u nás na škole.

Nejprve se podíváme do nepříliš vzdálené 
minulosti, kdy se školy dlouhodobě uzavřely po-
prvé, což bylo v březnu až květnu 2020. Vznik-
la zvláštní a velmi složitě popsatelná situace 
– vzdělávání žáků bylo na bázi dobrovolnosti. 
Od zavedení povinné školní docházky to byl 
jev nevídaný, který většina rodičů a učitelů po-
važovala za bláznovství a většina žáků za „dar 
z nebes“. To, co zprvu vypadalo jako báječné 
prázdniny, se brzy překlopilo do nepříjemné 
izolace. A při otevření škol v květnu jsme viděli 
nadšené a usměvavé tváře žáků všech ročníků, 
kteří se opravdově těšili do školy. S novým škol-
ním rokem (v září 2020) nastaly výrazné zněny. 
V první řadě musím zmínit, že od září 2020 je 
distanční výuka nebo také vzdělávání v případě 
zákazu osobní přítomnosti žáků ve škol povinné 
pro všechny žáky a druhá věc bylo tajné přání, 
že snad k uzavírání škol nedojde znovu. Opak 
zůstal pravdou a všechny nás čekalo opět dis-
tanční vzdělávání. Co to vlastně je a jak taková 
on-line výuka probíhá? Připojíte se k počítači 
a učíte se. Za touto obyčejnou větou se ale skrý-
vá velká věda. Všichni žáci školy mají založené 
své účty v aplikaci Microsoft Teams, prostřed-
nictvím této aplikace se přihlašují do hodin podle 
daného rozvrhu hodin. Vyučování se tak dělí 
na hodiny, kdy jsou žáci spojeni s vyučujícím 
v prostředí MS Teams a probírají nebo opakují 
učivo, a další tzv. asynchronní hodiny, ve kterých 
je vyučující připojen on-line a žáci vypracovávají 
zadané úkoly. Takto napsané to vypadá jako ru-
tinní a jednoduchá záležitost, ale je to opravdu 
jinak. Troufám si říct, že „mí“ učitelé zvládají dis-
tanční výuku výborně. Velmi často se vzájemně 

navštěvujeme na on-line hodinách, inspirujeme 
se navzájem. Distanční výuku mnozí zpestřují 
nejrůznějšími hrami a soutěžemi. Mnozí peda-
gogové využívají nejrůznější interaktivní webové 
aplikace, děti se spolupodílejí na jejich vytváření, 
pracujeme ve skupinách atd. Ale! S postupují-
cím časem, který děti tráví izolovaně a za mo-
nitorem svého počítače nebo tabletu, stále více 
vnímáme jejich osamocení a „uvěznění“. Učitelé 
se připojují na své on-line hodiny výrazně dříve, 
než je rozvrhem stanovený čas, aby si s dětmi 
popovídali, sdíleli s nimi jejich radosti i starosti, 
nabídli pomoc, radu, vtip, nápad, námět na ak-
tivitu atd. Už delší dobu on-line výuka není jen 
o učení, ale o potřebě komunikace a sdílení… 
neboli alespoň jakési náhražce společně stráve-
ného času, ať ve škole nebo venku. 

S velkou radostí a současně obavami jsme 
přivítali novinku, že se od 12. dubna mohou 
vrátit zpět do školních lavic žáci I. stupně, ale 
s podmínkami! První podmínkou bylo rotační 
vyučování a druhou podmínkou bylo povinné 
testování žáků. Ale víte co? Naplnit naši krás-
nou školu zase žáky, vidět je, jak jsou rádi, že 
se vidí, že si mohou povykládat, napomínat je, 
že se ve škole neběhá, když utíkají přes chod-
bu jako o závod... Stojí to za to! 

 Renáta�Válková,�ředitelka�ZŠ�Baška

Distanční vzdělávání 
a poloviční návrat do školy

Den matek se u nás slaví druhou neděli 
v květnu (letos to připadne na 9. května) už 
od roku 1923, kdy jej v tehdejším Českosloven-
sku iniciovala Alice Masaryková, dcera prezi-
denta Tomáše Garrigua Masaryka. Po roce 
1948 jej ale na více než 40 let zastínil Meziná-
rodní den žen, který se slaví 8. března, nicmé-
ně po vzniku České republiky (1993) nabyl Den 
matek opět na významu.

Oba svátky přitom vznikly ve stejné době, 
leč každý z jiného důvodu. Mezinárodní den 
žen se od roku 1909 slaví na počest velké de-
monstrace z 8. března 1908 v New Yorku, kdy 
došlo k vyústění aktivit ženských spolků a soci-
alistických stran, které usilovaly o volební právo 
žen a ženskou politickou emancipaci.

Den matek je spojený především se jménem 
Ann Maria Reeves Jarvisové, která byla americ-

kou aktivistkou v oblasti vzdělání, lékařství a péče 
matek o děti. Už v roce 1858, kdy byla pošesté 
těhotná, založila v několika městech, převáž-
ně ve státě Virginie, spolky Mother‘s Day Work 
Clubs (v názvu spolku se už objevilo sousloví 
den matek), kde se vzdělávalo v oblasti hygieny, 
kojenecké péče, zdravotní péče aj. Za občanské 
války Severu proti Jihu 1861–1865 Jarvisová 
pomáhala léčit tyfus a pečovala o zdraví vojáků 
na obou frontách a po válce organizovala akce 
k hojení a také k smíření rodin ze Severu i z Jihu. 
Když v roce 1005 zemřela, její dcera Ann Maria 
chtěla uctít její památku a uspořádala v roce 1908 
ve Philadelphii velkou bohoslužbu, která se stala 
základem pro oslavy dne matek po celém světě. 
Poté se snažila o oficiální uznání tohoto svátku. 
Nejprve návrh v Kongresu neuspěl, nicméně 
prezident Woodrow Wilson jej v prohlášení roku 

1914 jako oficiální svátek uznal.
Den matek má uctít mateřství, ženskou 

péči o děti a rodinu. Slaví se po celém světě 
a mnohdy navazuje na náboženské uctívá-
ní místní bohyně matky, matky přírody nebo 
Panny Marie. Většinou jde o oslavu v rodin-
ném kruhu u domácího krbu, kdy naše matky, 
mámy, maminky obdrží drobné dárky a kytičky 
od svých dětí a blízkých. Symbolem jsou bílé 
karafiáty, kterých Ann Maria Jarvisová mladší 
poslala 500 Metodické církvi, jež za její matku, 
angažovanou v této církvi v roli učitelky a orga-
nizátorky, uspořádala soukromou bohoslužbu 
už v roce 1907. Jarvisová chtěla, aby se Den 
matek slavil jako tichá vzpomínka, jako uctě-
ní mateřství, nikoliv jako nabubřelá komerční 
oslava. V tomto jejím duchu se svátek slaví 
i u nás.  Hynek�Nekuža

Den matek u nás se slaví téměř 100 let, ale…

(Dle zákona č. 634/2004 Sb.)
a) Uzavření manželství mezi snoubenci 

nebo vstup do registrovaného partnerství oso-
bami, nemají-li trvalý pobyt na území České 
republiky – 3000�Kč 

b) Uzavření manželství mezi snouben-
ci nebo vstup do registrovaného partnerství 
osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt 
na území České republiky – 2000�Kč

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo 
stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou 
místnost – 1000�Kč

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti 
k uzavření manželství nebo vysvědčení o práv-
ní způsobilosti ke vstupu do registrovaného 
partnerství v cizině nebo s cizincem – 500�Kč

Osvobození od poplatku podle písmene 
c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce 
zdravotně postižené.

Zamýšlený� svatební� obřad je třeba nej-
prve ohlásit na matrice Magistrátu ve Frýdku-
-Místku, kde si pevně domluvíte termín svatby 
s hodinou konání. Tyto informace předáte dále 
na OÚ Baška p. Dajaně Zápalkové, se kterou 

proberete detailněji záležitosti 
vaší svatby. 

Pozor!� Starostkou obce 
Baška budete oddáni v přípa-
dě, že alespoň jeden ze snou-
benců má trvalé bydliště v Bašce, Kunčičkách 
u Bašky nebo v Hodoňovicích.

Úředně určené místnosti pro uzavření man-
želství v Bašce: velká zasedací místnost OÚ 
Baška a sál kulturního domu. Mimo tyto prosto-
ry je účtován poplatek 1�tisíc�Kč.

 �V.�Kvičalová,�pokladní

O správních poplatcích týkajících se uzavírání manželství

Obec Baška již nebude rozesílat složenky 
na úhradu poplatků za komunální odpad a psy, 
jak bylo zvykem v předešlých letech. S ohle-
dem na vysoké náklady za poštovné o tom 
rozhodla Rada obce Baška na svém zasedání 
19. dubna 2021.

Každoročně jsme v měsíci březnu tiskli a ro-
zesílali složenky na úhradu poplatku ze psů 
více než polovině poplatníků a v měsíci červ-
nu složenky na úhradu poplatku za odpady 
přibližně třetině poplatníků. Tímto každoročně 
vznikaly vysoké náklady na poštovné. Občané 
provedli úhradu poplatků převážně na poklad-
ně obecního úřadu, částečně převodem z účtu 
a jen malé množství obyvatel uhradilo složenku 
na poště, hlavně z důvodu neustále se zvyšují-

cích poplatků za složenku. Složenka u většiny 
občanů sloužila jako upozornění na blížící se 
splatnost poplatku za odpad a psy.

Poplatek� za� odpady činí 
650�Kč na osobu a rok a je 
splatný� do� 30.� června. Ob-
čané nad 70 let věku a držitelé 
průkazu ZTP/P (nutno doložit) 
hradí 325�Kč. Každé třetí a dal-
ší dítě v rodině je od poplatku 
osvobozeno. V případě nároku na osvobození, 
a to z důvodu pobytu mimo trvalé bydliště nebo 
pobytu v zahraničí déle než 6 měsíců, je tuto 
skutečnost potřeba každoročně ohlásit a dolo-
žit do 30. června.

Poplatek� za� psa činí 180�Kč na rok a je 
splatný�do�31.�března. Za druhého psa téhož 
majitele je poplatek 600 Kč, občané nad 65 let 
hradí za druhého psa 300 Kč. 

Úplné znění obecně závazných vyhlášek 
o místních poplatcích je zveřejněno na webo-
vých stránkách obce Baška: https://www.
baska.cz/obecni-vyhlasky 

Místní�poplatky�lze�uhradit:

- v�hotovosti�nebo�platební�kartou�na�po-
kladně�Obecního úřadu Baška v úředních ho-
dinách Po, St 7.00–11.00 h., 12.00–17.00 h., 
Čt 12.00–15.00 h. 

- převodem� na� bankovní� účet� obce:�
1682044389/0800

variabilní�symbol�
- je stále stejný, který vám byl v minulosti 

přidělen
- bude vám sdělen telefonicky: 558 445 212, 

nebo mailem: v.kvicalova@baska.cz 
Z�důvodu�pandemie�COVID�19�je�nejbez-

pečnějším�a�nejvhodnějším�způsobem�plat-
ba�bankovním�převodem.

� V.�Kvičalová,�pokladní

Obec již nebude rozesílat složenky 
na úhradu poplatku za odpady a psy

Kdyby chleba nebylo,
kdyby slunce nebylo,

kdyby všechny vody vyschly,
kdyby všechny stromy navždy uschly,

maminčino dobré srdce
svět by opět stvořilo.

Všechno�nejlepší�ke�Dni�matek�
přeje�Seniorklub�Baška.
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jubilea

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

paní Věra Žídková – 81 let,
pan Miroslav Duží – 75 let,

paní Marie Janošcová – 70 let,
paní Marie Konečná – 70 let,
pan Jan Jurkovský – 65 let,
pan Miroslav Šálek – 65 let,

paní Helena Hrabovská – 65 let,
pan Petr Blokša – 55 let,

pan Rostislav Krhut – 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. 

Oprava mostu ve spodní části obce působí 
řidičům nemalé potíže. Na vině je nedosta-
tečná kvalita objízdné trasy, kterou bohužel 
devastuje nejen velký provoz, ale i špatné 
počasí. 

„Všem účastníkům dopravního provozu, 
pohybujících se na objízdné trase z důvo-
du výstavby mostu, se omlouváme za stav 
objízdné trasy. Stav komunikací je bohužel 
výrazně ovlivňován trvajícím počasím, které 
bylo v převážné míře doprovázeno dešťový-
mi nebo sněhovými přeháňkami,“ obrátil se 
na občany Pržna starosta Petr Blokša. 

Upřesnil, že množství vody, četnost prů-
jezdů a rychlost projíždějících vozidel silně 
degraduje povrch komunikací. „I přes stá-
lou, a dá se říct, že i každodenní, snahu 
o zacelování děr, se kvalitu nedaří udržet 
a stav komunikací je soustavně velmi špatný. 
Do doby, než se počasí na delší dobu umoud-
ří a komunikace neoschnou, nejsme schopni 
z technologických důvodů provádět jakékoli 
zásadnější opravy. Snažíme se pouze díry 
zasypávat, ale při rychlejších průjezdech je 
zásypový materiál opakovaně vyplavován,“ 
konstatoval starosta.

Hlavní snahou obce i zhotovitele stavby 
nového mostu je co nejdříve rekonstrukci 
dokončit. Předpokládáme, že by most mohl 
sloužit už v květnu,“ řekl také Blokša.

Starosta připomenul, že oprava mostu 
byla akutní a rovněž se na její stavbu po-
dařilo získat dotaci jeden milion korun z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR, která uleví 
obecnímu rozpočtu. Případné pochybnosti 
o nezbytnosti rekonstrukce potvrzuje i mostní 
prohlídka z roku 2018, ze které jasně vyplý-
vá, že most je na konci své životnosti a obec 
je nucena zahájit přípravné práce pro stav-
bu nového mostu. „Tak se také stalo. Most 
zkrátka byl ve špatném stavu, s nízkou únos-
ností, což limitovalo i dopravní obslužnost 
v celé lokalitě,“ dodal. 

Spolu s příchodem jarního počasí se pustila 
organizace Náš svět do výměny střech na bu-
dově rehabilitace a multifunkčního sálu, ve kte-
ré se nachází velká tělocvična. Práce postupují 
tak, jak realizační firmě, kterou je TB Mont Mo-
rava, meteorologické podmínky dovolí. 

„Aprílové počasí se v současné době uka-
zuje v plné své pestrosti – sníh-slunce-déšť-zi-
ma-teplo – to se teď dá zažit během jednoho 
dne. I tak práce postupně pokračují a do léta se 
můžeme těšit z nové střechy hned na dvou bu-
dovách,“ těší se ředitel zařízení Jan Zvoníček.

Náš svět vyměňuje hned dvě střechy

Česká pošta má na Pržně stále svou poboč-
ku. Bohužel velmi často mění svou otevírací 
dobu a lidé se v ní neorientují. Situace směřuje 
k zásadnímu rozhodnutí, které ovšem řešily už 
stovky obcí – tolerovat takové jednání pošty, 
nebo se zařídit po svém a zřídit místo zvané 
Pošta Partner?

„Nejsme první ani poslední, kdo se takto 
rozhoduje. Pokud bychom se nakonec shodli 
v tom, že to bude pro naše občany výhodněj-
ší, Poštu Partner by zřídila obec a sama by ji 
i provozovala. Samozřejmě to přinese i větší 

náklady. Ročně bychom za provoz dali asi 350 
tisíc korun,“ uvažuje starosta Pržna Petr Blo-
kša. Na druhou stranu ale budeme moci na-
bídnout občanům stabilnější podmínky a snad 
i optimálnější provozní dobu. Rozsah nabíze-
ných poštovních služeb by zůstal samozřejmě 
zachován. Podněty občanů jsou samozřejmě 
vítány. Poštu partner může provozovat obec, 
právnická nebo i fyzická osoba. Pošta dodá 
svému partnerovi nábytek, trezor, výpočetní 
techniku včetně poštovního softwaru a dato-
vého připojení, externí označení provozovny 
a poštovní materiál. Navíc bezplatně proškolí 
pracovníky a zajistí konzultace a servis vybave-
ní. Partnerovi vyplácí za tuto službu průměrnou 
odměnu ve výši 16 tisíc korun měsíčně. Doru-
čování je zajišťováno i nadále Českou poštou 
beze změny stávajícím způsobem.

Pošta nebo partner? Obec čeká rozhodnutí

Mít všechny potřebné informace o tom, co 
se děje či bude dít v obci, je velice snadné. 
Na webu Pržna je dlouhodobě spuštěn odkaz 
na tzv. Mobilní rozhlas. Ten nabízí celou řadu 
komunikačních kanálů. Např. automatické ode-
sílání nově zveřejněných informací na webu 
obce do e-mailové schránky občanů obce.

Systém je velmi variabilní a uživatel si může 

sám jednoduše vybrat z předpřipravených od-
běrů nebo si může jednoduše nastavit výběr 
novinek dle své preference. Mobilní rozhlas 
dává obcím, městům a institucím do rukou ty 
nejmodernější nástroje pro chytrou komunika-
ci se svými občany a členy. Zasílá informace 
pomocí SMS, e-mailů a zpráv do mobilní ap-
likace. 

Každý může mít informace hned

Komplikace na objízdných trasách

Před pár lety vzniknul ve sportovním are-
álu u fotbalového hřiště za přičinění místní-
ho cyklistického oddílu Kohouti SK Pržno 
ve spolupráci s obcí mini bikepark, který 
slouží převážně dětem, aby se naučily zá-
kladním cyklistickým dovednostem. K tomu 
jim vytvořili i přírodní pumptrackovou trať, 
která je mezi mládeží velmi oblíbená. A tím 
to zdaleka nekončí. 

„Obec obdržela dotaci z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje, z programu: Podpora 
rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2021 +. Prostředky budou využi-
ty na novou trať s asfaltovým povrchem. Po-
stavíme ji také v lokalitě u fotbalového hřiště 
a hotová by měla být do října 2022,“ prozradil 
dobrou zprávu starosta Pržna Petr Blokša.

Upřesnil, že v současné chvíli obec připra-
vuje projektovou dokumentaci, po dokončení 
proběhne stavební řízení. Nová trať bude 
umístěna mezi sportovišti a cyklostezkou. 
Předpokládané náklady na její vybudování 
činí 1,2 milionu korun a dotace je ve výši cca 
942 tisíc korun. 

Pumptrack je uzavřený, uměle vytvoře-
ný okruh pro jízdu na kole, který je možné 

Cyklistika je v Pržně doma

projíždět i bez šlapání. Okruh je tvořený 
vlnkami a klopenými zatáčkami, které umož-
ňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip 
pumptracku spočívá v tom, že kolo je po-
háněno setrvačností a jezdec mu v tom 
pomáhá pohybem těla a střídavým tlakem 

na přední a zadní kolo, tak zvaným pumpo-
váním. V současné době je okruh na Pržně 
hliněný a je vhodný spíše pro horská kola. 
Nový pumptrack bude mít asfaltový povrch, 
takže se na něm vyřádí i sportovci malí i velcí 
preferující koloběžky. 

Rodiče, kteří sledovali napjatě v březnu situ-
aci ohledně nástupu dětí do základních a ma-
teřských škol, potěšila zpráva, že v pondělí 12. 
dubna opět nastoupí naši žáci a předškoláci 
k prezenční výuce. Vzhledem k počtu žáků ne-
musí naše škola provádět rotační výuku. 

Před samotným otevřením proběhla kom-
pletní dezinfekce všech prostor školy. Orga-
nizační zajištění testování, které probíhá 2x 
týdně pro všechny žáky, děti, pedagogické 
a nepedagogické pracovníky, jsme konzul-
tovali se starostou obce a probíhá v součin-
nosti a dle metodického pokynu ministerstva 
školství. Testovací místnost pro žáky ZŠ byla 
vybrána tělocvična se samostatným vstupem 
a izolační místností pro případně pozitivní zá-
chyt COVID – 19. Školou byl zpracován po-
stup testování jednotlivých tříd a určen koor-
dinátor, který eviduje počty a výsledky testů. 
První testovací den 12. 4. testování provázely 
drobné zádrhele, které se nám však podařilo 
výborně zvládnout, a další testování již bylo 
bez komplikací. V případě zájmu mohou při 
testování asistovat zákonní zástupci u dětí 
1.–3. třídy a předškoláků. Mají možnost volby 
v tom, jakým schváleným testem bude jejich 
dítě testováno. V polovině dubna jsme mlad-
ším dětem nabídli možnost testování PCR 
jako samoplátci za velmi výhodnou cenu, 

Hurá, jsme zpátky ve škole, zvládáme i testování!
toho využilo 18 rodičů.

Dle pokynů MŠMT se také do školky vrátili 
děti, ale jen předškoláci a děti rodičů, spadají-
cích do oblasti IZS. I zde probíhá testování 2x 
týdně při vstupu do budovy školky. To provádí 
zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba 

a čeká 15 minut na výsledek testu. V případě 
pozitivního nálezu dítě musí neprodleně opus-
tit budovu MŠ. Doposud jsme nezaznamenali 
záchyt COVID – 19. Další rozvolňovací opat-
ření bude probíhat přesně dle vládních naříze-
ní.  (ni)

Škola zapsala 
nové prvňáčky

Do naší základní školy na Pržně bylo přijato 
k základnímu vzdělávání celkem 13 dětí a byl 
udělen jeden odklad školní docházky. Tento 
počet zajistí velmi příznivé klima ve třídě, indivi-
duální přístup ke každému dítěti a respektování 
vlastních potřeb. Potěšilo nás, že z celkového 
počtu přijatých dětí je pět z blízkého okolí. Sna-
žíme se pro ně vytvořit hezké zářijové přivítání, 
a to ve středu 1. září 2021.  Vedení�školy

Významné životní jubileum slaví v květnu i starosta obce Pržno Petr Blokša. Vážený pane 
starosto, přejeme vám hodně zdraví, štěstí, úspěchů a do dalších let elán a spoustu dalších 
dobrých nápadů v práci pro obec Pržno. 

� Místostarostka�Milena�Tvrdoňová,�zastupitelé�a�zaměstnanci�obecního�úřadu
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Vážení spoluobčané,
jaro je v rozpuku, počasí se konečně moudří a zlehka to konečně vypadá 

i na to, že se situace s pandemií koronaviru začíná uklidňovat. Nechci nic 
zakřiknout, ale snad jsme na dobré cestě k tomu, aby se naše životy začaly 
vracet opět k normálu. Alespoň tomu tak ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, vše 
nasvědčuje.

Bohužel už nyní je jisté, že další „obětí“ koronaviru je oblíbená akce Bes-
kydská heligonka. Dlouho jsme čekali, jak se bude situace s covidem vyvíjet, 

ale nakonec jsme byli nuceni ji zrušit především proto, že k nám jezdí hodně zahraničních hostů 
i účinkujících a účast by nebyla valná. Nezbývá nám nyní než doufat, že toto je poslední akce, 
kterou jsme kvůli hrozbě nákazy museli zrušit, a že příště už se společně potkáme a pobavíme se.

Milí Ostravičané, užijte si květen, jeden z nejhezčích měsíců v roce. Držím nám všem palce, 
aby už bylo jen a jen líp.  Pavlína�Stankayová,�starostka�Ostravice

         Pokládání věnců     

Pietní akt slavnostní pokládání věnců při příležitosti  

76. výročí konce 2. světové války  

proběhne v pátek 7. května 2021 

u pomníku padlých v Ostravici 

 
Pietní akt proběhne bez přítomnosti veřejnosti!!!                                                                                             

Obec Ostravice předkládá veřejnosti archi-
tektonickou studii na rozšíření místního hřbi-
tova a přemístění památníku padlých hrdinů. 
Tento záměr byl poprvé představen na dubno-
vém zasedání zastupitelů a občanům Ostravi-
ce bylo přislíbeno, že se k této věci budou mít 
příležitost vyjádřit. Co by se tedy u ostravické-
ho katolického hřbitova změnilo a co k takové 
změně vedení obce vede? 

Hlavním důvodem je malý prostor v bez-
prostřední blízkosti pomníku, který nedovoluje 
bezpečné seskupení většího počtu lidí při ve-
řejných akcích, např. u příležitosti konce 2. sv. 
války nebo výročí vzniku naší republiky. Když 
se k oslavě tohoto výročí přidá i lampionový 
průvod, kterého se účastní hlavně děti, může 
být jejich bezpečnost opravdu ohrožena. Vět-
ší bezpečnost by jistě ocenili i smuteční hosté 
pohřbů, kteří by mohli s pohřebním průvodem 
vcházet na hřbitov z boční strany, ne z hlavní 
frekventované silnice. A v neposlední řadě je 
důvodem změn celkové zkulturnění vstupní 
části hřbitova ze strany od kostela Nejsvětější 
Trojice.

Nové umístění pomníku a veškeré úpravy, 
které tato studie předkládá, se odehrávají vý-
hradně na pozemcích obce. Počítá se s rozší-
řením prostoru hřbitova o odpočinkovou plochu 
zeleně, do které by byl stávající pomník umís-
těn. Komunikace vedoucí okolo hřbitova bude 
zneprůjezdněna osazením dvou vstupních 
bran a bude určena pro pěší. Tato komunika-

ce bude svou úrovní navazovat na předprostor 
bývalé márnice, která bude přestavěna na ve-
řejné WC pro návštěvníky hřbitova. Přestavba 
staré márnice a zřízení WC však nejsou sou-
částí tohoto projektu, jejich realizace proběhne 
nezávisle na zmiňovaných úpravách.

Rozšíření hřbitova s přemístěním pomní-
ku padlých hrdinů bychom chtěli financovat 
z dotačních prostředků, budeme tedy vyčká-
vat na vhodný dotační titul, ke kterému je však 

nutné mít zhotovený projekt. Proto je nyní řada 
na vás, vážení spoluobčané, abyste i vy vyjá-
dřili svůj názor k dané záležitosti. Prezentaci 
s podrobným komentářem najdete na strán-
kách obce Ostravice a své připomínky může-
te posílat na ou.ostravice@obec-ostravice.cz. 
Za vaše příspěvky předem děkujeme. 

 Vedení�obce�Ostravice

Ostravice má 
nové zastupitele

Na dubnovém zasedání zastupitelů obce 
Ostravice oznámili svou rezignaci hned dva 
zastupitelé. Svou funkci složil Petr Oleš a ná-
sledně složil slib zastupitele Josef Frydrýšek 
(oba KSČM). Dále řady zastupitelů opustil 
Marek Sobala a nahradil ho Luděk Vančura 
(oba TOP 09). 

Zástupci obcí pod Lysou horou Ostravice, 
Malenovice, Krásná, Staré Hamry a město Frý-
dlant nad Ostravicí se dohodly se spolkem Bes-
kydhost, že tento spolek požádá o certifikaci lo-
kálního destinačního managementu Lysá hora. 

Jeho úkolem by bylo koordinovat a monito-
rovat projekty v cestovním ruchu v okolí Lysé 
hory a dle možnosti se na nich aktivně podílet. 
Zřízení Lokálního destinačního managementu 
zapadá do koncepce řízení cestovního ruchu 
v České republice a je vlastně jediným nástro-
jem, jak s ním pracovat.

„Jde nám hlavně o spolupráci mezi podni-
kateli, obcemi a organizacemi a spolky, kteří 
pod Lysou horou vyvíjejí nějakou činnost. Sou-
částí certifikace je zpracování strategie DM 
v cestovním ruchu,“ vysvětlil předseda spolku 
Beskydhost Vít Březina a dodal: „Pokud byste 
měli zájem se na zpracování tohoto dokumentu 
podílet, napište mi na email info@beskydhost.
cz. Budeme ke strategii pořádat několik setkání 
a rádi vás na některé pozveme. Více informací 
o destinačním managementu najdete na www.
pomedvedichtlapkach.cz/DM.“

Školka pořádá zápis dětí
Zápis nových dětí do ostravické mateřské školy se bude konat 

ve dnech od 3. do 7. května, a to bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců. 
Rodiče, kteří mají zájem o služby školky, musí na její adresu zaslat vyplněnou žádost 

a další dokumenty, jako je evidenční list dítěte, potvrzení o povinném očkování a kopii 
rodného listu. Více informací najdou zájemci na webu Základní a mateřské školy Ostravice.

Každý rok se schází kolem sv. Jiří skau-
ti u mohyly na Ivančeně. Letos byla akce 
z epidemických důvodů zrušena, proto se 
ostravičtí skauti rozhodli oslavit svůj den 

přímo na Ostravici u své klubovny. Od 24. 
dubna až do 2. května tam uspořádali ma-
lou výstavku. Kdo přišel, mohl se dozvědět 
zajímavosti a fakta o skautingu, vyzkoušet 

si některé uzly, potrápit si hlavičku šiframi 
a hlavolamy, zjistit, kolik zná jarních kytek, 
nebo se mrknout, jaké typy ohňů skauti sta-
ví.

Skautský oddíl v Ostravici tvoří skautky 
Vlčice, Skauti, světlušky Kulíšci a Vlčata. 
Vznikl v roce 2018 pod střediskem Ondřej-
ník. V současnosti má oddíl 35 dětí a pět ve-

doucích. I když teď covid komplikuje činnost 
skautů, stále se snaží oddíl vymýšlet nové 
aktivity. Rovněž příprava letního tábora je 
v plném proudu.

Bude stát pomník obětem válek na jiném místě?

Skauti oslavili svůj svátek malou výstavkou u své klubovny

Sníh, mráz, obleva a tak pořád dokola. 
Letošní zima byla dlouhá a také hodně ná-
ročná pro všechny, kteří se na Ostravici sta-
rají o sjízdnost místních komunikací. Traktory 
v zimní údržbě najely v době od začátku loň-
ského listopadu až do 22. dubna 8466 kilomet-
rů. A tak není divu, že náklady budou rozhodně 
vyšší než loni. 

„Minulý rok jsme vynaložili za údržbu cest 
v zimě 347 820 korun. Letos se částka vyšplhala 
na zhruba 1,26 milionu korun. Jak je vidět, zima 
nám dala pěkně zabrat, ale jsme horská obec, 
a tak nás více sněhu nemohlo překvapit,“ zdů-
raznila starosta Ostravice Pavlína Stankayová. 

Byly chvíle, kdy sněžilo velice hustě a ne-
bylo v lidských silách sníh odklidit hned a všu-
de. „Lidé musí pochopit, že je velmi náročné 

zvládnout vše najednou. Veškeré požadavky 
občanů jsme ale vyřizovali v co možná nejkrat-
ším termínu a přednostně jsme vycházeli vstříc 
i lidem, kteří potřebovali třeba odjet k lékaři,“ 
vysvětlovala dále starostka. Tímto by chtěla 
poděkovat všem pracovníkům, kteří se podíleli 
na zimní údržbě Ostravice, za perfektně zvlád-
nutou práci i lidem z Ostravice za trpělivost 
a pochopení.

Nestává se to často, ale někteří lidé dokon-
ce letos byli natolik spokojení se zimní údržbou, 
že obci dokonce poděkovali. „Rád bych touto 
cestou pochválil a poděkoval za příkladnou 
zimní údržbu přístupových komunikací k místu 
bydliště, konkrétně na Smrkovku a oblast pod 
hotelem Beltine v Ostravici,“ napsal například 
občan z Ostravice.

Zimní údržba byla letos náročná

Lokální destinační management Lysá hora

Malíř, řezbář, hudebník, sportovec a bavič 
Jan Satina oslaví tento měsíc osmdesáté naro-
zeniny. „Maluji už od roku 1968 a řezbařit jsem 
začal někdy v roce 1995. Ale rád jsem kreslil už 
jako malý,“ zavzpomínal v mnoha rozhovorech 
Jan Satina. 

Asi nejznámější ostravický výtvarník se na-
rodil v roce 1941 v Ostravici a celý život praco-
val na místní pile. Jeho prvním učitelem byl pan 
řídící ostravické základní školy a zároveň malíř 
Leopold Parma. Po jeho smrti se už ale musel 

učit malovat sám. Tvrdit o Janu Satinovi, že je 
zejména malířem, může být zavádějící. Kromě 
malování je také řezbářem, propagátorem laš-
ských tradic, výborným hráčem na kytaru, skla-
datelem a lidovým vypravěčem.

Jméno tohoto všestranného lidového uměl-
ce znají dobře nejen místní lidé, ale i lidé z růz-
ných vzdálených míst. Jeho obrazy, dřevěné 
sošky a reliéfy jsou plné neopakovatelné atmo-
sféry, ze které vyřazuje nesmírné množství po-
zitivní energie a lásky k místní přírodě a lidem.

Ostravický bard slaví kulatiny
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Vážení a milí spoluobčané,
při psaní těchto řádků se dívám na fotografii v obecním kalendáři, pořízenou někdy před 

dvaceti lety na louce u Zbuja. Fotografii, která není nijak zvlášť umělecká a vlastně ani ničím 
jiným výjimečná. Zachycuje obyčejné lidi, bezstarostně si užívající první májový den na ho-
rách. V kontextu dneška se ale tento běžný výjev zdá jako by pocházel z jiného světa. 

Letošní duben byl opravdu mrazivě aprílový. Počasí připomínalo leckdy spíš leden a zima 
si svou neústupností nijak nezadala s nekonečnými pandemickými opatřeními. Nic, co by 
člověku zvedlo náladu. Přitom bychom, myslím, všichni tolik potřebovali zažívat zase ty oby-
čejné, normální chvíle. Konečně si oddechnout. Společně a bez omezení.

Přeji nám všem, aby uvolňování pandemických zákazů postupovalo co nejrychleji a aby 
stejně rychle přišlo i skutečné jaro. A abychom se co nejdříve mohli všichni potkávat nejen 
u horských hospůdek, ale i na obecních společenských, kulturních či sportovních akcích. 
Snad se již brzy dočkáme.  Přeji vám všem krásný a uvolněný květen… 

  Pavel�Kuběna,�starosta

Informace obecního úřadu

• Vzhledem k epidemické situaci zatím není 
možné uspořádat ke� Svátku� matek obecní 
posezení. Abychom tento svátek alespoň čás-
tečně oslavili a našim maminkám poděkovali, 
připravilo pro ně CVČ U Rosničky dárečky, 
které budou k vyzvednutí od 3. května po tele-
fonické domluvě na č. 724 144 368.

• Obecní úřad podal na Moravskoslezském 
kraji žádost� o� individuální� dotaci� na� mo-
dernizaci�veřejného�osvětlení. Pokud bude 
žádost (v průběhu května) vyřízena kladně, 
dojde následně k výměně všech zastaralých 

či nefunkčních svítidel v obci za nová, efektiv-
nější. 

• Pokračují projektové přípravné práce 
a jednání k chodníku� Božoň–Rozhraní 
a k vybudování veřejného�sociálního�zaříze-
ní�na�parkovišti�Na�Konečné.

• Senioři�a�lidé�v�karanténě�mohou�i�na-
dále�kontaktovat�úřad,�pokud�potřebují�po-
moci s nákupem potravin, léků, zajištěním re-
spirátorů a desinfekce, dopravou k očkování, 
případně vyřízením dalších záležitostí. Pomoc 

s registrací k očkování nabízí Charita Frýdek-
-Místek i Moravskoslezský kraj.

• Poplatky� za� odvoz� a� likvidaci� odpa-
dů – Upozorňujeme majitele rekreačních 
objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydli-
ště, na splatnost poplatku 500 Kč za objekt 
na rok. Termín úhrady je vyhláškou stanoven 
do konce června. Zaplatit můžete osobně 
na obecním úřadu nebo elektronicky na účet: 
107-6963890277/0100. Do poznámky pro pří-
jemce uveďte, prosím, příjmení majitele chaty 
a evidenční číslo objektu. 

CVČ U Rosničky informuje

Milé děti, milí rodiče,
další měsíc utekl jako voda. Velikonoce jsou 

za námi, po (snad) poslední vydatné sněhové 
nadílce přichází jaro a s ním se probouzí, pučí 
a rodí vše živé. Sluníčko vybízí k procházkám, 
a abyste si procházky trošku zpestřili, připravila 
jsem pro vás a vaše rodiče Malenovickou po-
znávačku s Ondrášem. Od 15. května budou 
na vybraných zajímavých místech naší krásné 
obce rozmístěny obrázky s otázkami. Na FB 
Rosnička Malenovice, na www.urosnicky.eu 
nebo na lavičce před obecním úřadem si bude-

te moci vyzvednout seznam míst a odpovědní 
kartičku, do které si budete moci zaznamenat 
vaše odpovědi. V pondělí 31. května zveřej-
ním na webu a FB správné odpovědi a děti si 
budou moci vyzvednout odměnu (po domluvě 
na 724 144 368) – drobná pozornost je připra-
vena pro všechny dětské účastníky a všichni 
budou navíc zařazeni do slosování o ceny.

V neděli 9. května je plánována oslava Dne 
matek. Epidemiologická situace ještě s největ-
ší pravděpodobností nedovolí hromadné akce, 
tudíž jsme pro malenovické maminky se Syl-

vou připravily dárečky, které 
si budou moci vyzvednout 
od 3. května po tel. domluvě 
na 724 144 368. 

Rodičům děkuji za za-
placení záloh na letní rosničkové tábory. Po-
stupně vám budu psát maily. Pro zájemce jsou 
poslední tři volná místa na turisťáku. Prosím 
rodiče, aby již neposílali přihlášky, náhradníků 
je již dost.

Přeji všem krásné, slunné a teplé jaro.
 Teta�Blanka

Zima se letos nechce a nechce vzdát

Zima nás letos vydatně potrápila sněhem i ve druhé půlce dubna.

Upozorňujeme řidiče, že v oblasti Hutí 
a na Satině je od konce dubna nově v plat-
nosti zóna zákazu stání mimo vyhrazené 
parkovací plochy. Smyslem tohoto opatření je 
jednoznačně a bez výjimky omezit parkování 
po krajích cest, na obratišti autobusu či na les-
ních pozemcích. 

Věříme, že všichni slušní sportovci, turisté 
i návštěvníci hor tento krok pochopí a budou 
napříště parkovat pouze na legálních par-
kovištích. Využít mohou placená parkoviště 
u Rajské boudy či hotelu Petr Bezruč nebo 
bezplatně zaparkovat níže v obci – na návsi, 
u obecního domu či u hřbitova.

Zóna zákazu stání mimo vyhrazené
parkovací plochy v Hutích a Satině
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                                                                                                                                                          Těšíme se na Vás  

Krásné jarní počasí vybízí k procházkám 
po přírodě. Proč tedy nespojit příjemné s pří-
jemnějším a nezapojit se do soutěže nazva-
né Toulky po Metylovicích? 

„Vaším úkolem je navštívit místa vyob-
razená na fotografiích v obecním kalendá-
ři. U každé fotografie je zveřejněna GPS 
souřadnice, která každého dovede na dané 
místo. Kratičký veršík pak navede na skrýš, 
ve které je ukrytá krabička, tzv. keška, v níž 
lidé najdou zajímavé povídání k danému 
místu. A jaký je postup? Prostě se na tomto 
místě s nalezeným obsahem vyfotíte a foto-
grafii spolu se jménem a příjmením zašlete 
na e-mail: soutez@metylovice.cz. Pokud se 
vám kešku nepodaří najít, vyfoťte se na mís-
tě, na které vás souřadnice zavedla,“ při-
pomenuli organizátoři soutěže z PR výboru 
obce Metylovice.

Každá fotografie bude zařazena do sloso-
vání o věcné ceny, které se uskuteční v lednu 
2022. Soutěž začala 1. ledna a končí 31. pro-
since 2021.Čím více míst navštívíte, tím vět-
ší je šance na výhru. Z každého místa však 
můžete poslat pouze jednu fotografii, tudíž 
každý jednotlivec může mít v losování maxi-
málně 26 fotografií. Do slosování budou zařa-
zeny všechny fotografie, které můžou získat 
drobné ceny. Do losování o hlavní cenu bu-
dou zařazeni ti, kteří navštíví alespoň 20 míst.

Zároveň začala i doprovodná soutěž 
o nejzajímavější fotografii z toulek po Me-
tylovicích. Fotografie posílejte na soutez@
metylovice.cz. V rámci měsíce lze poslat 
maximálně pět fotek. Fotografie musí být 
vyfoceny v roce 2021.

Více informací najdou zájemci na webu 
obce.

krátce z obce

Sběr�velkoobjemového�
a�BIO�odpadu

S příchodem jara mohou opět využít lidé 
služeb sběrny surovin. Sběr velkoobjemové-
ho odpadu se bude konat v pátek 7. května 
od 14 do 18 hodin a v sobotu 8. května od 8 
do 12 hodin.
Sběr BIO odpadu se koná každou sobotu 
od 10 do 12 hodin nebo po domluvě. Vše 
v areálu bývalého horního kravína.

Odvoz�odpadů�v�květnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 12. a 26. 
května. Cyklus odvozu ve středu každý lichý 
týden zůstává zachován.

První kolo mají 
školáci za sebou

Od pondělí 12. dubna se v metylovické ško-
le rotačně vystřídali žáci všech tříd. Za přísných 
hygienických pravidel a pravidelně probíhají-
cího testování všichni usedli do lavic. Prvotní 
obavy z provádění testů vystřídalo nadšení, že 
po tak dlouhé době zase mají kolem sebe ka-
marády, se kterými si mohou popovídat. Tichá 
a smutná škola tak opět ožila veselým jásotem 
dětí.

K testování bez stresu dopomohl zřizovatel, 
který škole nakoupil testy ze slin pro nejmenší 
děti a žáky. Těm starším mohli s prvním tes-
továním pomoci rodiče. Děkujeme zřizova-
teli a rodičům za tento citlivý přístup k dětem 
a za pochopení náročné situace, kterou musí 
pedagogičtí pracovníci s žáky zdolávat. 

� Barbora�Raszyková,�ředitelka�školy

Nová střecha, moderní podkrovní prosto-
ry, zrekonstruovaný bazén i vylepšená sol-
ná jeskyně. To vše se v těchto dnech děje 
za zdmi Odborného léčebného ústavu v Me-
tylovicích. Krajského zařízení, které slouží 
nejen dětským pacientům, ale i lidem z širo-
kého okolí. 

„Provádíme rozsáhlou rekonstrukci pod-
kroví a budeme mít i novou střechu. Nové po-
koje mají mít lepší dispoziční řešení a budou 
vybaveny klimatizací. Budou zkrátka splňo-
vat všechny parametry současného moder-
ního zařízení pro děti i jejich rodiče,“ popsala 
náměstkyně pro ekonomiku a provoz Iveta 
Soukupová. Pokračovala, že děti, které se 
budou v zařízení léčit, s radostí využijí i vět-
ší a modernější hernu a budou se cítit dobře 
v pokojích s vlastním sociálním zařízením.

Léčebna nabízí ale služby také pro širokou 
veřejnost. Mnoho lidí z Metylovic a přilehlé-
ho okolí například s nadšením využívá tamní 
krytý bazén s vířivkou. I ten se dočká rekon-
strukce, a hlavně modernějších technologií. 

Dále ústav zapracoval i na své solné jes-
kyni, do které docházely i místní děti ze zá-
kladní školy. „Vyměnili jsme solné obložení, 
nyní je vytvořeno z himalájské soli, nová je 
i podlaha s termickým pásem a máme nově 
i krásně nasvícený strop. Navíc jsme pořídili 
i germicidní lampu,“ upozornila Iveta Sou-
kupová. Vysvětlila, že germicidní lampa je 
speciální lampa, která vyzařuje ultrafialové 
záření ve spektru C (UVC) s vlnovou délkou 
světla kratší než 280 nm. Používá se pro 
sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchu před-
mětů tam, kde je potřeba velice sterilního 
prostředí. Je proto schopná zlikvidovat i viry 
a bakterie a vyčistit prostředí tak, aby bylo 

Mrazivé dny jsou snad za námi. Sníh ze sil-
nic je pryč a ranní teploty jsou také stále pří-
jemnější. Není divu, že cyklisté jsou na cestách 
stále častějším jevem. 

Ale i o kolo je třeba řádně pečovat. Před 
první jarní vyjížďkou po dlouhé zimě by každý 
cyklista měl navštívit nejprve specializovaný 
servis, kde kolo řádně zkontrolují a uvedou 
do stavu, ve kterém může bezpečně vyjet 
na cestu. Někteří cyklisté si své kolo servisu-
jí sami, a tak je třeba po zimě připomenout 
povinnou výbavu jízdního kola. Musí obsaho-
vat přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku 
červené barvy, dvě na sobě nezávislé brzdy, 
oranžové odrazky ve výpletu kol a oranžové 
odrazky na obou stranách pedálů.

Přestože toto je povinná výbava jízdního 
kola, kolo doplňujeme také o světlomet s bílým 
světlem a zadní svítilnu červené barvy, a to 
zejména za snížené viditelnosti, tedy pokud 
vyjíždíme časně z rána, k večeru, za mlhy nebo 
deště. Při snížené viditelnosti je vhodné použít 
také reflexní prvky. 

Mladší cyklisté by neměli zapomínat na po-
vinnost užívat za jízdy ochrannou přilbu. Tuto 
povinnost ukládá cyklistům do 18 let zákon. 
Přesto, že to zákon neukládá, by měli ochran-

nou helmu používat všichni cyklisté bez ohledu 
na věk. Může jim totiž zachránit život.

Preventisté Policie ČR dále všem cyklistům 
připomínají: „Cyklisté smějí jet na cestách jen 
jednotlivě za sebou. Nesmí vozit předměty, kte-
ré by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo 
ohrožovaly jiné účastníky silničního provozu. 
Na jízdním kole se na vozovce jezdí při pravém 
okraji vozovky a jen jednotlivě za sebou. Jízd-
ním kolem se rozumí i koloběžka, pro kterou tak 
platí stejná pravidla jako pro jízdu na jízdním 
kole. Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka 
pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným 
provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený 
prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít. 
Cyklista jedoucí na jízdním kole je také považo-
ván za řidiče a platí pro něj stejná pravidla jako 
pro řidiče motorových vozidel, takže tak jako 
nepatří alkohol za volant, nepatří ani za řídítka 
jízdního kola.“

Cyklistická sezóna tedy může začít. Neza-
pomínejte však, že i cyklista je účastníkem sil-
ničního provozu, a proto je třeba být obezřetný 
a dodržovat dopravní předpisy. 

dokonale bezpečné. 
Rekonstrukce ústavu by měla skončit 

v červnu, bazén bude hotový již v půlce květ-

na. Kdy ho budou moci lidé opět začít navště-
vovat ale záleží na aktuálních epidemických 
opatřeních. 

Léčebna mění podobu, rekonstruuje podkroví i bazén

Soutěž Toulky po Metylovicích pokračují

Cyklistická sezóna začíná, připravte se

Život na naší základní škole se pomalu ale jistě začíná vracet do starých dobrých kolejí. 
Dětí se učí nejen psát a počítat, ale umí si poradit i s výrobou budek pro ptáčky. 

Děti vyráběly budky pro ptáčky

Výstavba nového sportovního zázemí včet-
ně restaurace u fotbalového hřiště rychle po-
kračuje. Vedení obce by ale chtělo provést 
ještě další investiční akce. Tou první je vybu-
dování retenční nádrže, která by pojala až 38 
kubíků vody. 

„Téměř každoročně míváme problém se 
zavlažováním hřiště. Vodu jsme museli čerpat 
z vodovodního řadu a domky nad hřištěm pak 
měly nízký tlak vody,“ vysvětloval starosta Me-
tylovic Lukáš Halata. 

Proto vznikla myšlenka vybudovat během 
rekonstrukce zázemí nádrž, která by zachy-
covala dešťovou vodu. Byla by umístěna pod 
zemí, aby nehyzdila své okolí. „Náklady na její 

vybudování se pohybují kolem 1,4 milionu ko-
run. Už jsme podali žádost o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí, která by měla 
pokrýt 85 % nákladů. Zda dotační peníze získá-
me, či nikoliv, se dozvíme už v červnu,“ upřesnil 
starosta s tím, že pokud to klapne, s výstavbou 
nádrže se začne okamžitě. „Pokud dotace ne-
vyjde, počkáme na příští rok. Vše je připrave-
no, budeme čekat jen na výsledek dotace,“ řekl 
Lukáš Halata.

Obec dále počítá i s opravou příjezdové 
komunikace k hřišti a má v plánu vybudovat 
základnu pro hasičský sport. Jedná se vlastně 
o vyasfaltovanou plochu, která se používá bě-
hem závodů.

Retenční nádrž vyřeší problém s vodou
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„Konečně! Já jsem se na vás těšila! Vů-
bec se mi nechtělo! Mně se tak stýskalo,“ 
toto a mnoho dalších výroků jsme mohli sly-
šet od dětí, které se do pstružovské školky 
mohly vrátit v první fázi uvolňování vládních 
opatření.

Víme, že se děti především těšily na své 
kamarády, a tak bylo pro ně velkým zklamá-
ním, že třída nemohla být pospolu. Do školy 
se totiž připravuje 22 předškoláků, které jsme 
zapojovali do distanční výuky, a musíme kon-
statovat, že rodiče i děti přistupovali k úko-
lům zodpovědně. 

Do svých Portfolií ve školce si přinesly 
děti pěknou hromádku vypracovaných úko-
lů s očekáváním, čemu se budeme věnovat 
dále. Skutečnost, že se v obci Pstruží, u naší 
školy, instalovaly na povrch silnice zpoma-
lovací retardéry, jsme my učitelky využily 
v tematickém vzdělávání. Připravujeme děti 
na zodpovědnost za vlastní chování, rozši-
řujeme povědomí o pravidlech bezpečnosti 
na silnici, aktuálně se věnujeme ochraně 
zdraví i osobního bezpečí, učíme se, jak si 
poradit při řešení krizových situací. Vycházka 
obcí byla tentokrát zaměřena na vyhledávání 
dopravních značek v obci a konkrétní pozná-
ní jejich významu. 

 Za�tým�MŠ,�Alexandra�Štvrtňová

Když se v těchto dnech vydáte na chatu Pra-
šivou, pravděpodobně narazíte na informační 
cedule, které upozorňují návštěvníky lesa, aby 
po sobě nezanechávali odpadky. Cedule vznikly 
spoluprací Lesní komunitní školy Hnízdo s provo-
zovateli chaty Prašivá.

Letošní sběr odpadků na Prašivé, který Chata 
Prašivá ve spolupráci s Lesní komunitní školou 
Hnízdo pořádala, tak dostal širší rozměr. „Po loň-
ském sběru nás Martin Stiller oslovil, zdali by-
chom s dětmi nemohli vytvořit informační cedu-
le, které mají návštěvníkům hor připomínat, aby 
zanechávali les čistý,“ uvedla pedagožka Ivana 
Sikulová Křižková, která má ve škole na starost 
tvořivé a environmentální aktivity. Škola přijala 

tuto výzvu s nadšením a děti si na celém projektu 
výroby cedulí daly velmi záležet. Martin Stiller se 
svým týmem zase na tom, aby dostaly krásný ka-
bát a lesu mohly sloužit řadu let.

„Péče a zodpovědnost za sebe a za své oko-
lí je nedílnou součástí naší výuky. Když děti vidí 
ve svém konání smysl a další využití, jsou velmi 
motivované danou aktivitu zrealizovat,“ řekla pe-
dagožka a dodala: „Provozovatelům chaty Pra-
šivá velmi děkujeme za to, že jim záleží nejen 
na místě, ve kterém žijí, ale i na dětech, které se 
díky naší spolupráci této zodpovědnosti učí.“

Provozovatel chaty Martin Stiller si práce a vý-
pomoci dětí cení. „Letošní úklid byl vlastně druhý 
ročník společné akce mezi chatou Prašivá a Les-

ní školou Hnízdo. S tou jsme se skamarádili už 
před lety, když někteří její lektoři pracovali v lesní 
školce Bezinka. Takže máme spoustu společné-
ho, ale především kladný vztah k přírodě a k eko-
logii,“ podotkl Stiller. 

Právě loni se poprvé dohodli a udělali úklid 
několika stezek vedoucích na Prašivou. Letos se 
akce zopakovala. „Uklízeli jsme stezky ze všech 
stran, ať už od Komorní Lhotky nebo od Kohutky, 
ale také na trase z Vyšních Lhot nebo z Pražma. 
Skupinky dětí uklízely všechno, co tam turisté bě-
hem roku zanechali,“ pokračoval Stiller a dodal: 
„První várku odpadu museli mladí sběrači uložit 
ke kontejnerům ještě v údolí. Další pytle naplnili 
cestou k horské chatě.“

Sedm nových parkovacích míst vzniká nad 
školou u bývalé prodejny potravin. Výstavbu 
v dubnu brzdilo špatné počasí, ale sotva se 
umoudřilo, práce okamžitě započaly. 

„Současně s parkovacími místy také renovu-

jeme část parku, a navíc zde stavíme i zpevně-
né plochy pro kontejnery. Zároveň také položí-
me asfalt k příjezdu k zadnímu vstupu do naší 
základní a mateřské školy,“ uvedl starosta 
Pstruží Milan Vaněk.

Nové parkování u školy

Ve zdravém těle zdravý duch: Toto rčení zná 
asi každý. A aby bylo tělo zdravé, potřebuje po-
hyb. Vedení obce Pstruží toto ví velice dobře. 
Proto vychází svým občanům vstříc a zřizuje 
pro ně další sportoviště. 

„V květnu zahájíme budování workoutového 
hřiště, určeného pro širokou veřejnost, ale i pro 
školáky z naší školy, kteří tam budou chodit 
v rámci hodin tělesné výchovy,“ potvrdil staros-
ta Pstruží Milan Vaněk.

Nové hřiště vzniká přímo u parkoviště u teni-
sových kurtů. Bude obsahovat sestavu cvičeb-
ních prvků, bradla, kruhy, lavičky, ale i stojany 
na kola a odpadkové koše. „Prvky jsou určeny 

především pro děti a mladé, ale zacvičí si tam 
dobře i dospělí. Hřiště bude bezpečné, proto-
že na zemi budou položeny pryžové dlaždice,“ 
upřesnil starosta.

Workoutová hřiště si získávají čím dál více 
na oblibě široké veřejnosti. Lidé je často kom-
binují s během či jízdou na kole. Street workout 
je sportovní aktivita s vlastní vahou těla, která 
zahrnuje různé cviky na veřejných sportovních 
hřištích, především na hrazdě, bradlech, žebři-
nách, horizontálních žebřících, kruzích a jiných 
konstrukcích nebo i bez jejich použití (na zemi). 
Hlavní důraz je kladen na cvičení s vlastní va-
hou, rozvoj síly a vytrvalosti. 

Obec podporuje sportování občanů

Obec Pstruží rozjela spolupráci se Zásilkov-
nou. Ta si může na obecní pozemek umístit 
svůj Z-Box. Lidé ho najdou u vstupu na dětské 
hřiště.

Co to přinese občanům? Z-Box je samoob-
služné výdejní místo Zásilkovny, díky němuž 
už zákazníci nemusí čekat jak na trní, než jim 
zavolá kurýr a přiveze jim vytoužený balíček. 

Cena za doručení je již od 41 korun.
Z-Box je v provozu nonstop, tedy 24 hodin 

denně, sedm dnů v týdnu. Stačí použít aplikaci 
nebo zadat heslo a zásilka je připravena k vy-
zvednutí. Přes tento box lidé ale mohou také 
odeslat zásilku. Výhodou také je, že pro svůj 
provoz potřebuje jen minimum elektřiny a k na-
pájení mu vystačí solární panel. 

Zásilkovna přiblíží lidem balíčky

Děti se konečně vrátily do školky

Zdá se to být neuvěřitelné, ale děti se 
po dlouhé době opravdu těšily do školy. Koneč-
ně se odtrhly od počítačů, na kterých byly nuce-
ny se učit, a opět se setkaly se svými spolužáky 
a učitelkami naživo. Žáci třetí, čtvrté a páté třídy 
byli naposledy ve škole 18. prosince. To už je 
opravdu dlouhá doba. Prvňáčci a druháci poby-
li na distanční výuce „jen“ pět týdnů. 

V posledním týdnu distanční výuky k nám 
do školy zavítala Česká školní inspekce. No, 

úplně do školy se nedostavili. Inspektoři se 
připojili do našich online hodin, kde se zamě-
řili na průběh výuky. Velmi kladně hodnotili 
zapojení žáků, jejich vědomosti a zkušenosti 
s informačními technologiemi. Všichni pedago-
gové byli pochváleni za vedení distanční výuky, 
za používání různých aplikací a programů, kte-
ré žákům výuku ulehčují a zpříjemňují.

Ale teď už jsme ve škole doopravdy a reálně 
a naplno. Žádná rotační výuka se nás netýká. 

Jsme ve škole pořád a myslím si, že nejen děti 
jsou za tuto skutečnost vděčné.

Samozřejmě i v naší škole nosíme roušky 
a respirátory, i v naší škole se testujeme pomo-
cí antigenních testů dvakrát za týden. Musíme 
moc pochválit všechny žáky, kteří testování 
zvládají naprosto skvěle. Po třech týdnech už 
z toho máme rutinu a hrajeme si na chemiky. 
Snad všem elán vydrží až do konce školního 
roku.� �Adam�Zielina,�ředitel�školy

Inspektoři byli s žáky spokojeni

Žáci z Hnízda pomohli Prašivé
Přijeli ze zásahu a neměli se kde umýt. 

Dokončili nějakou práci a ani se nemohli 
opláchnout. To ale nyní končí. Obec nechala 
předělat přízemí obecního úřadu a v prosto-
rách vznikly šatny i nové sociální zařízení se 
sprchami.

„Toto nové zázemí bude sloužit nejen pra-
covníkům obce, ale využijí jej i hasiči. Musím 
říct, že jim dosud moc chybělo,“ podotkl sta-
rosta Pstruží Milan Vaněk.

Hasiči i pracovníci se dočkají sprch
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Den Země

V lednu se naše dru-
žina Štěňata zúčastnila 
výtvarné soutěže „Ko-
menský do tříd“ a nutno 

podotknout, že jejich pojetí bylo vskutku ne-
tradiční. Posaďte se a vychutnejte si v klidu 
dopis, který poslali porotě.

Vážená poroto,
srdečně vás zdravíme z Čeladné, která 

leží v samotném srdci Beskyd. Dnes jsme si 
ve školní družině povídali o panu učiteli J. A. 
Komenském. Skládali jsme obrázky s Komen-
ským, koukali jsme se na „pohádku“ o jeho 
životě. Všechny zaujalo povídání o tom, jaké 
to bylo ve škole „kdysi dávno“, jak se děti uči-
ly, jaké byly tresty a jak vypadala rákoska (tu 
jsme si mohli prohlédnout… bohužel nás paní 
druži nechtěla pořádně švihnout). Pak jsme 
společně vyrazili na průzkum naší školy, kde 
všude najdeme obrázky a obrazy s Janem 

Amosem Komenským. Našli jsme jich několik 
a taky na druhém stupni mají nástěnku s ob-
rázky ze života Komenského. Představte si, 
že jsme byli i ve sborovně a tam mají paní uči-
telky a učitelé na zdi velikánský obraz.

No, a když už jsme věděli, jak asi vypadal, 
tak hurá ven. Protože venku jsme nejraději 
a taky pan ministr nám radil, abychom byli 
venku co nejvíce, aby na nás nemohl ten co-
vid. Musíme vám napsat, že dnes u nás v ho-
rách byl parádní sníh… akorát na sněhuláka. 
A co takhle si ze sněhu uplácat přímo Komen-
ského a jeho třídu? Byla to fuška, musel nám 
pomoct i pořádný chlap, protože ty koule by-
chom sami nezvedli, a to jsme měli strach, aby 
Komenskému neupadl nos nebo něco jiného. 
S výsledkem jsme moc spokojení a doufáme, 
že i vám se náš „Komenda“ (jak mu začaly děti 
říkat) bude líbit. S�pozdravem

� žáci�druháci�ze�ŠD�Štěňata

Zmrzlý Komenský ve výtvarné soutěži

Vzhledem k okolnostem nezbývá než opět 
zašátrat v archivu a vybrat pět vycházek z roku 
2014. Je opravdu dobré mít bohatý archiv, to 
máte všechny akce jako na dlani… a znovu si 
připomínáte, jak ten čas letí…

Smutná�zpráva
Dne 9. dubna zemřela po krátké nemoci 

ve věku nedožitých 74 let naše klubová kama-

rádka paní Jaroslava Bilavčíková (viz upomín-
kové foto). Dobrá duše, která kolem sebe šířila 
pozitivní energii, byť byla sama výrazně zdravot-
ně handicapovaná. Bude nám chybět, to je jisté. 

Pár�slov�závěrem
Co se týče měsíce května, chystá se sice něja-

ké rozvolňování, nicméně dnes nelze odhadnout, 
zda budeme moci alespoň částečně obnovit klu-

bovou činnost. Pokud by se situace vyvinula tak, 
že by bylo možno něco spáchat (zřejmě nějakou 
tu společnou vycházku), tak se o to pokusíme.

Přeji vám všem v rámci možného hezké jaro 
a buďte zdrávi. 

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

� Petr�Bernady�

Obec Čeladná koupí hotel Prosper, aby 
mohla o využití lukrativního majetku v centru 
obce sama rozhodovat. O nákupu nemovi-
tosti za 68 milionů korun rozhodli ve čtvrtek 
1. dubna zastupitelé. Po diskusi, do které se 
zapojili i občané, hlasovali v poměru 12:3 pro 
nákup hotelu. 

„Bylo to podobně obtížné rozhodnutí, jako 
když jsme v roce 1999 hlasovali o úvěru 
ve výši 130 milionů korun, díky kterému jsme 
z vojenských skladů udělali výstavní cent-
rum obce s byty, radnicí, ordinacemi lékařů, 
obchody a službami pro občany. Úvěr jsme 
splatili vloni bez jediného dne prodlení. Věřím, 
že toto hlasování bude dalším milníkem v his-
torii Čeladné,“ řekl starosta obce Pavol Lukša.

O využití objektu zatím nebylo rozhodnuto. 
Podle vedení obce se může přeměnit na dům 
s pečovatelskou službou nebo startovací byty 
pro mladé občany, kteří kvůli vysokým cenám 
bytů v Čeladné často odcházejí jinam, variant 
je ale více. „Zásadní pro nás je, že obec získá 
poslední lukrativní pozemek a objekt v centru 
města do svého majetku a bude moci rozho-

dovat o jeho využití,“ dodal Pavol Lukša.
Nabídka současného vlastníka byla časově 

omezená, zastupitelé proto museli rozhodo-
vat rychle. „Další taková možnost k získání 
pozemku a objektu v centru obce už se opa-
kovat nebude. Obec se nabízí jako vhodný 
kupující. Nikdo z nás by se nechtěl dočkat 
situace, kdy by si nemovitost koupila nějaká 
společnost za účelem spekulace, výstav-
by dalších apartmánových bytů nebo třeba 
na podnikatelský záměr, který by zůstal ne-
zrealizován. Centrum obce je natolik hezké 
a funkční, že bychom asi nikdo nechtěli mít 
před očima objekt zkrachovalých investičních 
plánů, jakých známe z regionu několik,” dopl-
nila místostarostka Věra Golová.

Obec už se předběžně dohodla s Komerč-
ní bankou, s níž dlouhodobě spolupracuje, 
na 20letém úvěru ve výši 68 milionů korun 
s úrokovou sazbou do dvou procent fixovanou 
na deset let a měsíční splátkou 348 tisíc korun 
měsíčně. Zástavní právo bude jen na nově 
nakupovaných nemovitostech. 

Občané Čeladné dostali pár dní před hla-

sováním do schránek anonymní leták, kte-
rý před koupí hotelu varoval. „Ta situace je 
v mnohém podobná, jako když jsme si před 
dvaceti lety brali první úvěr. Někteří škarohlí-
di obci předvídali brzký krach, ale my jsme 
měli dobrý plán a jasnou vizi. Proměna cen-
tra obce přilákala do Čeladné další investory 
a my jsme mohli díky dobrému stavu obec-
ních financí dále investovat,“ říká Pavol Luk-
ša, starosta Čeladné, která před lety patřila 
k nejzadluženějším obcím v Česku. Vybudo-
vání nového náměstí zcela proměnilo ekono-
mickou situaci Čeladné. Obec od roku 2000 
s využitím dotací i z vlastních zdrojů investo-
vala více než 650 milionů korun. Vybudovala 
nový sportovní areál i krytou halu, postavila 
novou školku, kompletně zmodernizovala zá-
kladní školu, zrekonstruovala čistírnu odpad-
ních vod, hřbitov, opravila desítky kilometrů 
silnic, postavila nový chodník kolem hlavní 
cesty a vloni přestavěla bývalou obecní ško-
lu na moderní Památník Josefa Kaluse, který 
bude dalším generacím připomínat historii 
Čeladné.

Obec Čeladná koupí v centru hotel Prosper

Hotel Prosper byl přirozenou součástí mnoha obecních akcí (Masopust 2019).Pohled na hotel Prosper.

Svátek Den Země oslavily děti i ve školní družině.

Den Země aneb vstávej semínko holala.

Ve vyučování děti sadily semínka.

Spánek pokračuje – ještě že je na co vzpomínat VI.

Jaruška (vpravo) při malování kraslic (2019).
2014 – Na vodním díle Šance nedlouho před začátkem rekonstrukce.

2014 – Na kuželkách v Dejmonu.

2014 – S panem Filipcem na výstavě kaktusů.

2014 – Z Frenštátu do Ráztoky.

2014 – Zimní cesta do Pstruží.
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slovo starosty

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítal snad již na prahu skutečného jara, neboť letošní 

zima byla opravdu velmi dlouhá!
Úvodem bych chtěl poděkovat všem občanům naší obce, kteří se hned z jara velmi ochotně 

zapojili nejen do úklidu okolí svých domovů, ale i volné přírody. Velmi mě to potěšilo a věřím, že 
v blízké budoucnosti budeme moci opět uspořádat nějakou takto zaměřenou společnou akci jak 
s vámi, tak ve spolupráci s naší základní a mateřskou školou. Bohužel, co mě ale doslova zvedne 
ze židle, jsou situace, kdy naopak někteří naši spoluobčané odkládají odpady mimo k tomuto 
účelu vyhrazené prostory a ukládají stavební suť a odpad např. na břehy potoků a veřejná pro-
stranství. Prosím vás, nedělejte to!!! Žijeme ve 21. století. Jednak to nevrhá dobré světlo na nás, 
občany obce, a dále je nutné si uvědomit, že úklid takto „odložených“ odpadů musí někdo zajistit 
a také zaplatit. Navíc tyto „černé skládky“ kazí vzhled naší obce a to si přece nikdo nepřeje!

V rámci březnového jednání Zastupitelstva obce Janovice jsme projednávali zejména nové 
smlouvy na poskytnutí finančních příspěvků na výměnu kotlů v naší obci v rámci programu kotlí-
kových dotací. Dále jsem rád, že po dlouhém vyjednávání se nám podařilo zprovoznit víkendové 
spoje MHD zajíždějící do naší obce. Dle prováděných statistik jste je začali hojně využívat a to je 
známkou toho, že to nebylo zbytečné úsilí. Dalším důležitým bodem jednání zastupitelstva bylo 
i nastavení parametrů úvěru pro Obec Janovice ve výši 45 mil. Kč, který bude sloužit zejména 
k zajištění financování plánované výstavby chodníků v obci a komunitního bydlení pro naše se-
niory. 

Od začátku letošního roku jsme byli úspěšní při získávání dotací, a to na pumptrackovou drá-
hu ve výši až 414 tisíc Kč, na naviják pro hasičské auto ve výši 50 tisíc Kč, na projektovou do-
kumentaci kanalizace a ČOV ve výši až 3,1 mil. Kč a v neposlední řadě na projekt Senioři jsou 
IN (IV.) ve výši 66 tisíc Kč. Rovněž jsme podali žádost o dotaci na stavbu komunitního domu 
seniorů, chodníky II. etapa a první část rozšíření vodovodů v obci.

Určitě jste si všimli, že u naší prodejny potravin se objevil výdejní automat Z-box, který se nám 
podařilo po řadě jednání umístit i u nás v obci. Věřím, že toto zařízení bude pro vás přínosem 
a usnadní vám v současné situaci vyzvedávání zásilek. Jednáme ještě se dvěma dalšími společ-
nostmi, ale bohužel mám pocit, že v této době vše trvá ještě déle než obvykle.

No, dalo by se toho napsat určitě mnoho, ale už vás nechci zdržovat, neboť dlouho očekávaný 
příchod jara je snad už tady a určitě se těšíte na jarní procházky a své zahrádky.

Závěrem vám přeji krásné prožití těchto jarních dnů a ať se vám po měsících nuceného uza-
vření podaří s příchodem teplých dní zrelaxovat, načerpat nové síly a hlavně mnoho pozitivní 
energie. Stejně jako vy i já věřím, že s přicházejícími slunnými dny dojde i ke zlepšení epidemické 
situace u nás i ve světě. 

 Svatopluk�Běrský,�starosta�obce

jubilea
K�životnímu�jubileu�přejeme�všechno�
nejlepší,�hodně�štěstí,�zdraví�a�lásky�

paní�Jindře�Bednárkové,�Anně�Martynkové,�
Jiřině�Dybové,�Aleně�Kosturové�

a�panu�Petru�Kijonkovi,�všem�z�Janovic.��

Obec�Janovice

Stejně jako každý rok, i letos patřil 22. duben 
oslavě naší krásné Země, spojené s ochranou 
přírody, která nás obklopuje. A protože ruku 
k dílu může přiložit úplně každý, činili se i ti nej-
menší, tedy děti z janovické školky. 

Kvůli nevlídné předpovědi počasí jsme 
s dětmi vyrazili do nedalekého lesa už o den 
dříve. A cíl cesty? Zapomenutá Malcharova 
studánka, kterou znají jen skalní „Janovičáci“. 
Nabalili jsme hrábě, pracovní rukavice, py-
tel na odpadky, a něco sladkého za odměnu, 
a pak už vzhůru za dobrodružstvím. 

Jakmile jsme dorazili na místo, pustily se 
děti se vší vervou do odklízení zanedbané stu-
dánky, která byla zasypána listím a větvemi. 
Ti, na které nevyšlo nářadí, vyrazili na obhlídku 
okolí. Oči vykoulené, pátrali jsme po odpad-
cích, které do lesa nepatří. Les se zdál být čistý, 
když tu najednou… Natrefili jsme na „černou 
skládku“! Všichni, kdo měli dost síly, se pustili 
do uklízení a zároveň předhánění v nejoškli-
vějším nálezu. A že bylo z čeho vybírat! Pneu-
matiky, kanystry, plastové láhve, žárovky, roz-
bité skleničky a talíře, kusy oblečení, kelímky 
od jogurtů, dráty a kabely… Byla toho opravdu 
spousta. 

Celou černou skládku se nám podařilo 
uklidit a odpadky nanosit na hromadu k okraji 

Noc kostelů 
– pozvánka

Stejně jako v minulém roce 

se naše farnost Janovice 

zapojí do akce Noc kostelů, 

při které se otevírají chrámy, kostely, 

kapličky nebo modlitebny po celé zemi. 

Kostel sv. Josefa můžete navštívit 

28.�května�

v�čase�18.00–21.00�hodin.

lesa, o jejíž odvoz se pak postaral pan starosta. 
A studánka? Po našem úklidu krásně vykoukla 
i pamětní deska, a dokonce se ukázala i voda, 
která tam prý už dávno nebývala! 

Naše děti si se všemi úkoly hravě poradily 

a odměnou jim byla nejen sušenka, ale hlavně 
dobrý pocit z krásně uklizeného lesa.

Tak neváhejte ani vy, a zapojte se do úklidu 
přírody také. Stojí to za to…!

� Kolektiv�MŠ

Den Země v janovické školce

V poslední době se začal v naší obci objevo-
vat velký nešvar, kterým je vhazování stavební 
suti a směsného odpadu do nádob na tříděný 
odpad, ukládání odpadu před bránu sběrného 
dvora mimo provozní dobu a vhazování odpa-
du do popelnic u prodejny potravin patřících 
nájemníkům bytů a této prodejně. Z tohoto 
počínání plyne celá řada problémů. Chápeme, 
že dnešní doba není jednoduchá pro nikoho 
z nás, ale zkratkovité jednání nikterak nepři-
spěje ke klidnému soužití ani v obci, ani v naší 
společnosti jako celku.

Vhazováním směsného odpadu, stavební 
suti, elektroniky a podobně do nádob na třídě-
ný odpad dochází nejen k maření snahy větši-
ny zodpovědných občanů, kteří řádně třídí, ale 
také vznikají problémy se svozem. Frýdecká 
skládka takové nádoby prostě nevyveze. Vždy 
pak musíme nádoby pracně vyčistit a odpad 
odvézt na sběrný dvůr a tam ho za vás roztřídit, 
místo toho, abychom se věnovali např. údržbě 
zeleně a obecního majetku. Tříděný odpad je 
na skládce dále zpracováván a pokud se na-
příklad do plastového odpadu dostane stavební 
suť, kov či jiný podobný tvrdý materiál, může 
dojit k poškození třídicí linky či jiného stroje. 
Dále toto počínání zbytečně komplikuje práci 
zaměstnancům, kteří odpad dotřiďují.

Rovněž umisťování pytlů s odpadem před 
bránu hospodářského zařízení „Dvoreček“ je 
nepřípustné. Sběrný dvůr je otevřen pro ob-
čany obce dvakrát týdně, a to ve středu od 15 
do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin, stejně 
tak sběrný dvůr na Bystrém. V tuto dobu mají 
občané možnost odpad uložit do velkoobje-
mových kontejnerů. Při odložení odpadu před 
vrata sběrného dvoru dojde ve většině případů 
k roztrhání pytle zvířaty či větrem a následně 
se všude povalují odpadky, které nám pak 
nezbývá než uklidit. Každý jistě uzná, že toto 
není zrovna příjemná činnost. Bohužel se s ní 
pracovníci pověření úklidem obce musí potýkat 

velmi často a musí uklidit tuto černou skládku 
i mimo pracovní dobu, aby nedocházelo k dal-
šímu znečišťování obce.

Asi bychom mohli zveřejnit záznamy ka-
mer, které nám snímají veřejná prostranství, 
ale nechceme se chovat neseriózně. Vyzývá-
me proto naše občany, aby v případě potřeby 
odkládali odpad na sběrný dvůr během pro-
vozní doby a nenechávali jej tak před vraty či 
na jiných místech. V případě, že se tak bude 
dít i nadále, budeme nuceni podniknout další 
kroky ke zjednání nápravy.

S výše zmíněnými problémy se museli naši 
pracovníci potýkat i přes velikonoční svátky, 
a to hned dvakrát. V noci z pátku na sobotu, 
i když byl v sobotu otevřený sběrný dvůr, někdo 
naházel velké množství různého odpadu do ná-
dob u restaurace Ondráš. V nádobě na plast 
se objevila například i sekačka na trávu. No 
i v tomto případě vzkazujeme těmto našim spo-
luobčanům, že i když toto páchají pod rouškou 
noci, ne všichni v okolí spí, takže také známe 
jejich identitu a velmi nás mrzí, že následně 
musíme v době svátků po takto uvažujících li-
dech uklízet. Jejich činnost není pro spokojený 
život v obci žádoucí a bohužel to nedělá dobrou 
vizitku ani jim samotným.

V tentýž den odpoledne, v 15.19 hodin, byl 
před vrata sběrného dvoru umístěn pytel s ko-
munálním odpadem, který přes noc roztrhala 
zvířata a jeho obsah se povaloval v okolí. V ne-
děli bylo tedy opět nutno nepořádek odstranit. 
Tímto také děkujeme našim zaměstnancům 
za rychlý úklid, kdy místo svátečního odpočin-
ku doma museli řešit následky tohoto počínání.

Nutí nás to k zamyšlení, že většina občanů 
naší obce je ochotna třídit a zodpovědně na-
kládat se svým odpadem, a dokonce ve svém 
volném čase uklízet např. koryta vodních toků 
a okolí svých domů, za což jim velmi děkujeme, 
a pak se najdou dva, tři lidé, kteří nám během 
jednoho dne „vyzdobí“ veřejné prostranství 

naší obce tím, co už nepotřebují!!!
Cena za svoz odpadu a jeho zpracování 

každým rokem narůstá a s tím souvisí také 
zvyšování poplatku za odpad, ke kterému už 
v řadě obcí přistoupili. V současné době část 
těchto nákladů hradíme z rozpočtu obce, ale 
tento stav není dlouhodobě udržitelný. Tomuto 
navýšení se v budoucnu, i s ohledem na vyví-
jející se legislativu, nevyhneme ani my, i když 
v letošním roce se nám podařilo zachovat tento 
poplatek ještě ve stejné výši jako v minulých 
letech. Je tedy nutno efektivně třídit a snažit se 
co nejvíce předcházet vzniku odpadu, který je 
následně ukládán na skládku. Z tohoto důvo-
du jsme v předchozích letech navýšili množ-
ství nádob na tříděný odpad a přidali nádoby 
na kovový odpad. Rovněž frekvence svozu 
plastu a papíru byla navýšena. V současnosti 
připravujeme vytvoření nového stanoviště kon-
tejnerů na tříděný odpad v lokalitě nad obecním 
úřadem směrem do Hůry.

Při třídění odpadu, prosíme, nezapomínejte 
plastové láhve, plechovky a kartonové krabice 
důkladně sešlápnout, aby se do sběrných ná-
dob vešlo co nejvíce odpadu. Především u pa-
píru dochází často k tomu, že kontejner je plný, 
ale při důkladném rozložení krabic, které jsou 
v něm odloženy, se obsah zmenší až na polo-
vinu. Také při vyhazování různých věcí do vel-
koobjemových kontejnerů na směsný odpad 
zvažte, zda věc nemůže ještě někomu poslou-
žit a nebylo by jí možné nabídnout na nějakém 
inzertním webovém serveru nebo facebooko-
vém Marketplace. Mnohé z vás by jistě překva-
pilo, co vše dnes lidé kupují, i na první pohled 
bezcenná věc může být například pro sběratele 
pokladem.

Děkujeme tedy všem, kteří zodpovědně od-
pady třídí a přispívají tím nejen ke snižování ná-
kladů na likvidaci odpadů, ale především také 
k ochraně životního prostředí a udržení pořád-
ku v obci, ve které žijeme.  Vedení�obce

Zamyšlení o odpadech a lidech

Podle čeho poznáte, že odvádíte kvalitní 
práci? U někoho je to jasné, někdy ale do hry 
vstupuje mnoho faktorů a je náročné říct, jak 
se jeden z nich projeví na výsledku. Druhý pří-
klad je právě typický pro školství a práci učitele. 
Existuje způsob, jak kvalitu výuky zvýšit? Jak 
zajistit, aby se děti učily naplno, aby je učení 
bavilo a dávalo jim smysl? Abychom jim na-
bízeli dostatek příležitostí pro rozvíjení jejich 
schopností?

V naší škole se o to snažíme. Od září 2020 
jsme se zapojili do projektu Pomáháme školám 
k úspěchu financovaný Nadací The Kellner 
Family Foundation. Jde o dlouhodobý projekt 
zaměřený na zlepšování výuky dětí ve školách. 
Tady jsou reakce učitelů na průběh setkávání 
po téměř roce společné práce:

„Kolegiální učení nám pomáhá v naší práci, 
stávají se z nás učící se učitelé... Školu to po-
souvá dopředu…“

„Mám možnost na vlastní kůži zažít to, co 
naši žáci.“

„Společné sdílení úspěchů a neúspěchů má 
smysl a vede k dosažení cíle.“

Co zapojení nás, učitelů, v projektu obnáší? 
Mimo jiné jde o to, abychom se naučili využívat 
výstupy dětí pro naše vlastní učení. Umíme si 
správně nastavovat cíle jednotlivých hodin? 
Daří se nám jich v hodině dosáhnout? Jak to 
poznáme? Co se nám v hodině povedlo a co 
naopak nevedlo k stanovenému cíli? Jak by-
chom měli hodinu upravit pro příště?

Pravidelná příprava, ale i následné vyhod-
nocení a reflexe naší práce v projektu probíhá 

formou spolupráce s kolegou a s podporou pe-
dagogických konzultantů z projektové školy. To 
nám umožňuje potřebnou diskusi, širší pohled 
na řešená témata, zkušenosti i kritický pohled 
kolegů. Současně se účastníme celodenních 
vzdělávacích akcí všech připojených škol 
v naší lokalitě. Z naší školy se tříletého projek-
tu účastní a zkušenosti získávají ředitel školy, 
dva pedagogové na prvním a dva na druhém 
stupni.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu je re-
alizovaný v deseti lokalitách v rámci celé Čes-
ké republiky, kdy jedna zkušená – projektová 
– škola podporuje a metodicky vede skupinu 
zhruba deseti nově připojených. Celý projekt je 
financován rodinnou nadací manželů Renáty 
a Petra Kellnerových. Celkově je do projektu 
zapojeno 113 veřejných základních škol.

V roce 2020 se naší škole podařilo splnit 
kritéria pro vstup do projektu a stáváme se tak 
po dobu tří let součástí skupiny podporovaných 
škol pod vedením 5. ZŠ Třinec, Koperníkova, 
která se projektu účastní již od roku 2017. 
Spolu s námi se do projektu v našem regionu 
zapojily: ZŠ a MŠ Baška, ZŠ Fryčovice, ZŠ 
H. Sienkiewicze s pol. vyučovacím jazykem, 
Jablunkov, ZŠ Vendryně, ZŠ a MŠ Bohumín, 
ZŠ a MŠ Hrabina, ZŠ a MŠ Mendelova, Karvi-
ná, ZŠ a MŠ s polským j. vyuč., Český Těšín, 
ZŠ a MŠ s polským j. vyuč., Karviná.

Společně se posouváme k vizi celého pro-
jektu: „Každý žák se učí naplno, s radostí a své 
učení si řídí.”� Ivo�Tošenovjan,�

� ředitel�ZŠ�a�MŠ�Janovice

Když se neváhají učit samotní učitelé

poděkování

Již déle než rok se učitelé a žáci musejí 
vyrovnávat s novým způsobem výuky a pou-
žíváním nových učebních metod nutných pro 
zvládnuti online výuky. Přechod na online vý-
uku pro všechny znamenal seznámit se s po-
třebným softwarem, učitelé museli vymyslet 
nový koncept přístupu k žákům bez bezpro-
střední zpětné vazby. 

Bylo potřeba mít novou přípravu do hodin 
a najít nové možnosti, jak dětem předat in-
formaci, to vše stálo úsilí, ale také to otevřelo 
nové dveře výuky s novými možnostmi. Byla to 
příležitost najít a otestovat nové způsoby, po-
stupy, jistě i pro učitele objevení něčeho nové-
ho, na co by normálně nebyl čas a vůle. Osob-
ně si myslím, že nebýt koronaviru, nedošlo by 
v blízké době k takovému masivnímu využití 
počítačů při výuce. Snad i po něm zůstanou 
nadále obsáhlou a nedílnou součástí výuky. 
Proč by třeba nemohly některý den v týdnu 
děti zůstat doma a mít online výuku? Opravdu 
mechanismus dojít do velké budovy, sednout 
si do lavice a x hodin poslouchat zaručuje, 
že se žák něco naučí? Učitelé z naší školy se 
s nastalou situací svědomitě poprali, vidím to 
doma na svých dětech. Nebyl to pro ně pro-

marněný rok, ale osvojili si probíranou látku 
a naučili se větší samostatnosti, odpovědnosti 
a zlepšili se v prezentování a vyjadřování.

Tímto bych chtěl jménem školské rady po-
děkovat všem učitelům a řediteli za práci, kte-

rou odvedli nejen ve škole při online výuce, ale 
i za mimoškolní aktivitu, jakou byla příprava 
interaktivní stezky. 

� Václav�Biolek,�
� radní�a�předseda�školské�rady

Poděkování učitelům ZŠ Janovice
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Přehled bohoslužeb 
v květnu

1. 5. 2021 Sv. Josef Dělník
Ostravice 8.00

2. 5. 2021, 5. neděle velikonoční
Ostravice 8.00, Bílá�10.30, 

Staré Hamry 11.30
9. 5. 2021, 6. neděle velikonoční 

Ostravice 8.00, Bílá�10.30, 
Staré Hamry 11.30 

13. 5. 2021, Slavnost Nanebevstoupení Páně
Ostravice 17.00

16. 5. 2021, 7. neděle velikonoční 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry 11.30 
23. 5. 2021, Slavnost Seslání Ducha Svatého 

Ostravice 8.00, Pouť: GRUŇ filiální kostel 
Panny Marie Pomocnice křesťanů 10.00 
30. 5. 2021, Slavnost Nejsvětější Trojice 
Bílá�8.00, Pouť: OSTRAVICE�farní�kostel�

Nejsvětější�Trojice�10.00
31. 5. 2021, Svátek Navštívení Panny Marie 

Ostravice 17.00

Počátek lesnického vzdělávání v Bílé se 
datuje do školního roku 1950–1951, kdy bylo 
rozhodnuto tehdejším Ministerstvem lesů 
a dřevařského průmyslu zřídit školu, která by 
svými absolventy pokryla narůstající poptávku 
po kvalifikovaných lesních dělnících, kteří by 
ovládali lesní mechanizaci „nové metody těž-
by dřeva v lese“, a zejména zamezila odchodu 
mladých lidí, kteří nenahrazovali jako dříve své 
rodiče v práci v lese, ale odcházeli za snad-
nějším výdělkem do průmyslových aglomerací 
v blízkém okolí.

Jako nejvhodnější lokalita pro zřízení učiliště 
se pro svoji polohu, bohatství lesů a zkušené 
„dřevaře“ jevila obec Bílá. Nová škola začala 
sloužit svému účelu od 11. listopadu 1953, 
kdy byla slavnostně předána k užívání. Učiliště 
neslo název ZUŠ 131– MLDP (závodní učňov-
ská škola ministerstva lesů a dřevařského prů-
myslu.) V roce 1952 byly dány do užívání dílny 
praktického výcviku. Tím byla ukončena první 
etapa výstavby nové školy, jejíž materiální 
základna se rychle rozšiřovala. Byl zakoupen 
traktor Zetor Super 50 a Z 5511 s dálkovým 
ovládáním navijáku. Současně byl zbudován 
trenažér nákladního auta na odvoz dřeva. Byl 
vybudován cvičný prostor pro nácvik jednodu-
chých pracovních úkonů, včetně odvětvování. 
Na každé dva učně připadla jedna motorová 
pila. Fakt, že do plného provozu odcházeli vy-
učenci v sedmnácti letech, ovlivňoval i způsob 
výuky. 

Tehdy také dochází k reorganizaci využívání 
lesa, kdy prioritou již není jen těžba, ale i po-
třeba lesy obnovovat. Učební obor je rozšířen 
o pěstební část a tím výuka prakticky zahrnuje 
všechny činnosti, které se v lese vyskytují nebo 
s ním souvisí. Škola se postupně modernizuje. 
Bylo rozhodnuto zahájit výstavbu nové budovy 
školy a internátu, která by splňovala požadavky 
na moderní formy výuky a výcviku.

V roce 1975 dochází k další reorganizaci 
učiliště. Přechází se z dvouletého učebního 
oboru lesař na tříletý učební obor lesní mecha-
nizátor. Na počátku osmdesátých let se navy-
šuje délka studia na tři a půl roku. Lesnické 
odborné učiliště je přejmenováno na Střední 
odborné učiliště lesnické. Tento stav byl změ-
něn v roce 1990, kdy učební doba byla zkráce-
na na tři roky.

Stávající kapacita internátu nestačila na po-
žadavky moderního ubytování, a proto bylo 
započato s výstavbou nového domova mláde-
že, který měl tyto parametry plně uspokojovat. 
Výstavba započala 7. dubna 1981 a do užívání 
byl nový domov předán v květnu 1985. Došlo 
i k rekonstrukci školní budovy, byly zřízeny od-
borné učebny pro výuku motorových vozidel, 
lesnictví, fyziky a posléze i pro výuku PC.

Od školního roku 1996 bylo rozhodnuto 
o otevření dvouletého maturitního nástavbo-
vého oboru „Podnikání v oboru zemědělství 
a lesního hospodářství“ První maturanti se pře-
vážně rekrutovali z absolventů školy. Úspěšně 
odmaturovalo 32 studentů, z toho dvě dívky. 
V dalším roce již 33 absolventů, z toho osm 
dívek. Nutno dodat, že téměř 25 % absolventů 
bylo přijato k dalšímu studiu na vyšších a vy-
sokých školách. V době největšího rozkvětu 
učiliště, tedy v devadesátých letech, studovalo 
na učilišti průměrně 150 žáků, z toho zhruba 50 
v nástavbovém maturitním studiu. Chod školy 
zabezpečovalo 21 pedagogických pracovníků 
a 20 provozních pracovníků. Z dnešního po-

hledu se dá říci, že škola v Bílé byla mimo jiné 
i jedním z největších poskytovatelů práce.

Nejen prací je živ člověk. Pojďme se podívat 
na mimoškolní aktivity školy. Všem, kdo se po-
díleli na výchově a výuce učňů, bylo jasné, že 
je nutné vyplnit volný čas aktivitami, které by 
na jedné straně obohatily život učňů a na druhé 
straně zamezily nežádoucím jevům, které jsou 
vlastní dospívajícím adolescentům bez ohledu 
na dobu, ve které žili. Prostor pro volnočasové 
aktivity byl vyplněn činnostmi, které odrážely 
charakter školy, a to zejména v oblasti myslivos-
ti, práce s dřevem, kynologií, sokolnictví apod. 
Učni byli pravidelnými účastníky dřevařských 
soutěží, celostátních soutěží v těžbě a přibližo-
vání dřeva, ve kterých byli na špičce všech les-
nických škol. Tuto soutěž několikrát vyhráli jak 
v kategorii jednotlivců, tak i družstev. 

Mnoho zvěře vděčí učňům za svůj život díky 
jejich snaze ulehčit strádání v zimním období 
přikrmováním, výstavbou a údržbou krmelců 
a jiných staveb pro úkryt a přikrmování. V ob-
lasti ochrany životního prostředí a přírody čis-
tili studánky, udržovali chodníky v lese, chránili 
hnízdiště, podíleli se pod odborným vedením 
na boji proti škůdcům. Úspěšně školu repre-
zentovali ve sportovních kláních, v poslední 
době i ve florbalu, v němž dosahovali pozoru-
hodných výsledků. Škola jim vytvářela velmi 
dobré podmínky jak pro letní sporty, kopaná, 
nohejbal, tenis-škola měla svůj kurt, odbíjená, 
v zimě pak lyžování, pro které v Bílé byly a jsou 
vynikající podmínky. Po roce 2000 dochází 
k úpadku školy jako takové. Snižují se počty 
uchazečů o studium učebního oboru Mechani-
zátor lesní výroby, ale i o nástavbové maturit-
ní studium. Důvodů bylo několik a není určitě 
na vině jen nastupující hospodářská recese.

Škola ztrácí akreditaci na výuku maturitního 
oboru. Současně nastává odliv zájmu o studi-
um z tradičních regionů Valašska, což je oblast 
Velkých Karlovic až po Vsetín a z druhé strany 
od Bečev až po Valašské Meziříčí. Chystaná 
reorganizace školy a její integrace se Střední 
zemědělskou školou ve Frýdku-Místku vyvolala 
ze strany zaměstnanců školy odmítavé reakce. 
Obrátili se s žádostí o zastavení procesu inte-
grace na Krajský úřad jako zřizovatele, s pou-
kazem na jedinečnost školy, poté i na poslance 
Parlamentu zastupujících Moravskoslezský 
kraj. Výsledkem byla návštěva dvou poslan-
ců, kteří přislíbili pomoc. Bohužel, následovalo 
sloučení obou škol a posléze úplná likvidace 

školy, která po dobu své třiašedesátileté histo-
rie dala asi třem tisícům mladých lidí základ pro 
další produktivní život či případná další studia. 
Z historického pohledu jedna z mnohých epi-
zod, avšak z hlediska vzdělanosti a kulturní 
potřebnosti nesmírná škoda. 

Dnes může v lese těžit jakýkoli absolvent 
třítýdenního kurzu v zacházení s motorovou 
pilou. A také se to tak děje. Systém, připravu-
jící odpovědné lesní hospodáře a všeobecně 
vzdělané dělníky a techniky, jsme nahradili 
něčím, co znamená celkový pokles odpověd-
nosti, vzdělanosti v péči o les. Obyvatelé Bílé 
přišli o jednu z dominant obce. Denně potkávali 
svoje „kluky“ ve slušivých uniformách „lesáků“ 
nebo v montérkách při jejich cestách do lesů. 
Navázali s nimi přátelské vztahy, které přetr-
vávala léta. Nyní se obec od učňů a studentů 
vyprázdnila. Budova internátu slouží jako turi-
stická ubytovna, odborné učebny likvidovány, 
provozní učňovské dílny, kolaudované v r. 
2005, jsou nevyužity ke svému původnímu 
účelu. Znehodnocena práce desítek pedagogů 
a stovek učňů. 

Pomalu se začíná naplňovat prognóza lidí, 
kteří předpovídali do budoucna nedostatek 
kvalifikovaných odborníků nejen v oboru lesnic-
tví, ale i jiných profesích, které tvoří páteř fun-
gování základních potřeb podniků. Krátkozraká 
personální politika v oblasti tvorby dělnických 
profesí na školách se již dnes projevuje nedo-
statkem kvalifikovaných mladých lidí.

Někde se vloudila chybička s velkými nega-
tivními ekonomickými důsledky do budoucna. 
Znovu vybudovat kvalitní výukové zařízení 
s odborníky na výuku a odborný výcvik bude 
velký problém. V lesnických oborech o to větší, 
že byla přerušena kontinuita v předávání leti-
tých zkušeností mezi „starými“ dřevaři a jejich 
nástupci, kteří již dnes v lesích chybí. Nejde jen 
o těžbu, ale zejména o ochranu a obnovu lesů. 
A aby tyto činnosti byly efektivní, potřebujeme 
již dnes do lesa dostat kvalitně připravené od-
borníky. K tomuto účelu sloužilo, dnes již žel 
zlikvidované, Střední odborné učiliště lesnické 
v krásné obci Bílá.

K zodpovědnosti se, jak bývá u nás zvykem, 
nikdo nehlásí. „Objektivní příčiny“ úpadku les-
nického školství v tomto exponovaném regionu 
nejsou akceptovatelné, zejména ne při pohle-
du na současný nedobrý stav lesních porostů, 
o které se starali i absolventi SOUL.

  Miroslav�Gromnica

 

 
 
 

 
 

 ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY 
 
Mazací a motorové oleje, zbytky barev, laků, obaly a plechovky od barev a olejů, olejové 
filtry, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, tonery, znečištěné hadry, zbytky 
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, pesticidy, herbicidy, 
zásady, kyseliny, rozpouštědla a další chemické látky obdobného charakteru, mořidla, 
nemrznoucí směsi, repetenty, fotochemikálie, zdravotnický materiál (znečištěné obvazy, 
jehly apod.).  
 

 ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ 
 
Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, 
varné konvice, vysavače, rádia, zářivky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí 
spotřebiče. 
 

 
NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ  

 
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod. 
 

 ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOVÉ ODPADY  
 
Skříně, ostatní nábytek, koberce, linoleum, matrace a další odpady, které běžně vznikají 
v domácnosti a nevejdou do popelnice. 
 

 
NEPATŘÍ DO VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ  

 
Stavební odpad, okna, eternit, nebezpečné odpady a výrobky podléhající zpětnému 
odběru. 
 
 
Odpady, které do nebezpečných a velkoobjemových odpadů nepatří, nebudou 
v den svozu odebírány. 
 
Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných a velkoobjemových  
odpadů přítomen zástupce obce.  
 
 
 
 
 

 

 

Vymetání 
a kontrola komínů

Obec Bílá jako každoročně zprostředkova-
la službu kominíka, který provede pravidelné 
vymetání a kontrolu komínů ve dnech 14. 5. 
a 16. 5. 2021. Práce bude provádět p. Luděk 
Sikora. Zájemci o tuto službu, nahlaste své 
závazné objednávky nejpozději do pondělí 10. 
5. 2021 na obecním úřadě, a to buď telefonic-
ky (558 690 020, 724 045 337) anebo e-mai-
lem na adrese ou@obecbila.cz (uveďte prosím 
jméno, číslo popisné nebo evidenční, vybraný 
termín a telefonický kontakt na vás).

Vážení spoluobčané, zúčastněte se, 
prosím povinného Sčítání 2021, které končí 
již 11. května. Vaše účast je důležitá, pro-
tože vaše odpovědi mohou mít vliv na plá-
novaní rozvoje naší obce. Nejjednodušší je 
sečíst se do 11. května online na webové 
adrese�www.scitani.cz. Pokud je to mož-
né, pomozte prosím se sčítáním i blízkým 
a sousedům, kteří to sami nezvládnou, 
abychom se v Bílé sečetli opravdu všich-
ni na jedničku. Nemá-li vám kdo pomoci, 
obraťte se na pracovnice obecního úřadu.

Na obecním úřadě si můžete zapůjčit 
knihu „Historie dřevorubectví v Beskydech 
po současnost a jeho úspěchy“ autora 
Stanislava Migdala. Jedna z kapitol je vě-
novaná i Lesnickému učilišti Bílá. Dva vý-
tisky knihy jsou k dispozici k zapůjčení také 
v místní knihovně.

Konec jedné školy – lesnického učiliště

V sobotu 15. 5. 2021 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektro-
zařízení, pneumatik a nově i objemného odpadu. V den svozu se budou odebírat odpady pouze 
od občanů přímo do přistavených kontejnerů. Neshromažďujte odpad předem na stanovištích!

Velkoobjemový odpad bude svezen z míst uvedených v harmonogramu.

Harmonogram�svozu:

Sběr nebezpečného odpadu, sběr pneumatik, 
zpětný odběr elektrozařízení 

a sběr velkoobjemového odpadu

Bumbálka 8.00–8.10

Třeštík. Celnica 8.20–8.30

Hlavatá. nad č. p. 77 8.40–8.50 + Velkoobjemový

Mezivodí 8.55–9.05 

Zámeček 9.15–9.25 + Velkoobjemový

Domovjanka 9.30–9.40 + Velkoobjemový

Konečná – točna 9.45–9.55 + Velkoobjemový

Mlýn 10.10–10.20
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Zápis dětí do obou kunčických mateřských škol 
Kdy: od pondělí 10. května 2021 do pátku 14. května 2021 

Jak: korespondenčně – v těchto dnech budete moci na webu http://www.zskuncice.cz/dokumenty-ms dohledat „Žádost o 
přijetí dítěte do MŠ“, „Potvrzení k žádosti“ – tyto vytiskněte, vyplňte a předejte na dolní MŠ 316 R. Klimešové nebo zašlete 
poštou. Nemáte-li možnost tisku, můžete si formuláře vyzvednout v MŠ dolní 316. Případné dotazy volejte na tel. č. 
732 768 625. 

Výsledky zápisu budou vyvěšeny webu MŠ a na dveřích obou MŠ 11. 6. 2021 

Zapisovat budeme nové děti pro školní rok 2021–2022. 

Přiveďte své děti mezi nové kamarády do mateřských škol. 

GALERIE�KARLA�SVOLINSKÉHO�V�KUNČICÍCH�POD�ONDŘEJNÍKEM
První video z cyklu Obluda v galerii je na světě. Pojďte spolu s námi kreativně tvořit! 

V prvním dílu si vyrobíme Ptáčka z říše fantazie. 
Video na: galerie.kuncicepo.cz

nebo na youtube kanálu obce Kunčice pod Ondřejníkem
Pošlete nám své výtvory mailem na galerie@kuncicepo.cz.

Uzavírka silnice III/48310
Od 26. dubna 2021 je uzavřena silnice 

III/48310 směrem na Tichou v místě toku Niklův 
potok (u čp. 59), kde se bude stavět nový most. 
Po zprůjezdnění mostu přes Niklův potok bude 
ihned uzavřen most přes Tichávku (u čp. 61), 
který bude rovněž vybudován nově. Délka cel-
kové uzavírky se předpokládá v délce 180 dnů. 

Dodavatelem stavby nových mostů je fir-
ma Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný zá-
vod Dopravní stavby Morava, se sídlem pro 
oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Še-
nov u Nového Jičína, objednatelem je Správa 
silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 
Ostrava.

Případné dotazy je možné směřovat 
na stavbyvedoucího Petra Janovského, mobil 
606 627 233, kancelář 556 779 278. 

� Danuše�Svobodová,�odborný�referent

Komise pro životní prostředí a Komise pro ces-
tovní ruch ve spolupráci s obecním úřadem pořá-
dá v sobotu 22. 5. 2021 od 9.00 úklidovou akci.

Komu není lhostejné, jak to v naší obci vypa-
dá, má opět příležitost zapojit se do 2. ročníku 
úklidové akce. Loni se nás sešlo kolem pade-
sáti a nasbírali jsme 25 pytlů odpadků!!! Letos 
přidáváme další stanoviště na „dolním konci“. 
Pojďme si to zopakovat a znovu společně ukli-
dit Kunčice.

4�stanoviště:
- Maralák
- Parkoviště u tělocvičny TJ Sokol u fotba-

lového hřiště
- Nádraží ČD
- Parkoviště před kostelem sv. Maří Magdalény
• K dispozici pytle na odpad
• Každý účastník obdrží „něco na zub“
• S sebou rukavice, dobrou náladu a chuť 

udělat pro „naše Kunčice“ něco dobrého
Koncept�akce:
Sraz na jednotlivých stanovištích v sobotu 

22. května v 9.00 hodin. 
Na každém stanovišti budou k dispozici pyt-

le na odpadky. 
Každý si určí trasu, kde bude sbírat.

Dne 9. července 1945 vypravila se osidlo-
vací komise, složená z trojanovských občanů, 
do Krnova. V komisi byli tito občané: František 
Mikulenka, Arnošt Genzer, Josef Kuřec, Alois 
Brož a František Adamčík. Komise se dostavi-
la na Jednotný svaz čes. zemědělců v Krnově, 
kde úřadoval tajemník Václav Švec. Tento vy-
stavil Trojanovjanům dekret na osídlení obce 
Hynčic. 

Jelikož tehdy jezdil vlak jenom do Krnova 
(další trať byla válkou poškozena), vypravila 
se trojanovská delegace dále pěšky. Kolem 
2. hodiny odpoledne dorazila do Hynčic. Po-
hled na vesnici, a zvláště její okolí, nijak ko-
lonisty neuspokojil. Vždyť ty kopce byly skoro 
horší než na Valašsku! Rozpačitě pohlíželi 
na velký dřevěný kříž vysoko pod vrcholem 
kopce, až je z toho bolelo za krkem. „Tady 
nebudeme,“ prohlásil po krátké úvaze jeden 
člen komise, „kdo by do těch kopců lezl! 
A což teprve dobytek!“ Přesto přihlásili se 
ještě u komisaře, jehož úřad vykonával nad-
poručík čsl. armády. Po krátké rozpravě vy-
dali se na zpáteční cestu. Na silnici je dohonil 
traktor s vlečňákem, na němž bylo naloženo 
osobní auto. Zastavili jej, nasedali do vlečky 
i do osobního auta a vesele jeli ke Krnovu. 
Tam přenocovali v hospodářské škole.

V úterý 10. července 1945 ráno objevi-
la se delegace opět na osidlovacím úřadě. 
Po dohodě s tajemníkem dali si vystaviti nový 
dekret, tentokráte k osídlení obce Rudoltic. 
Avšak již předtím dostali dekret k osídlení Ru-
doltic Kunčičané. Záleželo nyní na tom, kdo 
bude v Rudolticích dřív, neboť nikde jinde než 

v pohraničí nebylo snad lépe uplatněno pří-
sloví: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ Cesta 
z Krnova do Rudoltic pěšky se delegaci zdá-
la přece jen daleká, zvláště když Kunčičané 
měli náskok. Sehnali si proto v Kostelci u Kr-
nova povoz, tažený párem koní. Osazenstvo 
povozu bylo již poněkud jiného složení než 
včera. Byli tam: František Adamčík, Albert 
Šmahlík, Františka Dobiášová, Alois Brož, 
Karel Čada, Zdeněk Čada a nějaký p. Stibor, 
řezník z Frenštátu. Vozka, bodrý Polák, šlehl 
do koní a vůz se rozdrnčel po albrechtické 
silnici. Dávky vuřtů a cigaret povzbuzovaly 
vozku, který zase šlehnutím do koní hleděl 
se dárcům odměniti. Tak minula výprava Al-
brechtice a odbočila na silnici k Piskořovu. 
Mezi Albrechticemi a Piskořovem dohonil 
povoz Kunčičany, jdoucí osadit Rudoltice. Šli 
pěšky, jen jeden z nich měl kolo. A to bylo 
právě nebezpečné. Což kdyby cyklista vzal 
dekret a rozjel se sám předem do Rudoltic! 
Mohl získat prvenství Kunčičanům! Ti sice 
nevěděli, kam směřují Trojanovští, ale přece 
se zdálo, že jistý stín nedůvěry tu je. Povoz 
předjel pěší Kunčické, zatímco cyklista jel 
zase před povozem. „Opěšalí“ Kunčičané 
krátili si cestu tím, že tu a tam „uřízli“ zatáč-
ku silnice a napříč polem hleděli opoždění 
dohonit. Za Piskořovem zůstal cyklista opět 
pozadu. Kočí pohnal koně a povoz vjel brzy 
do Pelhřimov. Vyhořená a pobořená obec 
nepůsobila právě příznivým dojmem. Za obcí 
u kapličky byla vojenská hlídka. Té se Tro-
janovští ptali na nejbližší cestu do Rudoltic. 
Od Pelhřimov k Rudolticím rozkládaly se 

lány zrajícího obilí, které volaly po pilných 
rukou. „To je něco pro nás,“ libovali si čle-
nové výpravy, „tady se usadíme“. Tak dojel 
povoz na rudoltické náměstí. Bylo liduprázd-
né. V rozbité výkladní skříni firmy Baťa sušily 
se nové orientační tabule s českými nápisy: 
Hrozová, Horní Povelice aj. Hlídka finanční 
stráže, s níž se delegace setkala před školou, 
odkázala je na stanici SNB. Ohlášením se 
získali Trojanovští prvenství v osazení obce. 
Brzy nato dostavili se na stanici Kunčičané, 
vedení Rud. Janáčkem. Tu teprve vyšlo ve-
řejně najevo, že obě delegace měly dekrety 
k obsazení Rudoltic. Byla z toho menší roze-
pře, neboť žádná strana nechtěla od Rudoltic 
upustit.

Na druhý den vypravili Kunčičané cyklistu 
do Krnova, aby získal jasno. Trojanovští ov-
šem nelenili a také jejich kurýr vsedl na kolo 
a přišlápl směrem ke Krnovu. Nedaleko Krnova 
předjel posla Kunčičanů, takže na osidlovací 
úřad dojel dříve. Dekret Trojanovských byl opět 
potvrzen a tím byly Rudoltice definitivně při-
děleny k osazení obcí Trojanovice. Kunčičané 
obsadili potom obec Liptaň.
(Podle vyprávění účastníka Františka Adamčíka)

A�proto�jezdí�Kunčičané�na�fotbalový�tur-
naj�do�Liptaně!

Děti z 1. stupně naší školy se s chutí zapojily do výtvarné soutěže v malování do mouky. 
Téma soutěže bylo Vítání jara, lidové zvyky a velikonoční tradice.

Své obrázky s velikonoční tematikou mohly posílat všechny děti z první až páté třídy naší 
školy. Malovaly do mouky prsty, dřívky, vařečkami nebo do mouky otiskovaly různé předměty.

Všechny fotografie vytvořených obrázků byly krásné a bylo těžké vybrat ty nejlepší. 

První tři místa patří těmto autorům:

2.�místo�získala�Anetka�Pavlíčková�ze�4.A za ptáčka v hnízdě 
a pomlázku s košíkem plným nazdobených vajíček.

Gratulujeme vítězům a děkujeme všem účastníkům soutěže za úžasné fotografie svých ori-
ginálních obrázků! Snad vás to všechny pobavilo a získali jste nezapomenutelný tvůrčí zážitek!
 Petra�Mertová

Akce Ukliďme Kunčice – II. ročník

Pytle naplněné odpadky odložíte na trase, 
o odvoz se postaráme. 

Dál můžete pokračovat v procházce s hez-
kým pocitem, že jste pro naši přírodu udělali, 

co je ve vašich silách. 
Každý účastník obdrží něco na zub. Ideální 

akce pro rodiče s dětmi. 
HESLO:�Každý�plný�pytel�se�počítá.

Jak Trojanovičtí vyhráli závod o Slezské Rudoltice

Na základě častých dotazů, že se občanům 
obce na jejich listech vlastnictví objevil nový zá-
pis „Pozemek se nachází v dobývacím prostoru 
Trojanovice“, jsme se informovali na Katastrál-
ním úřadu ve Frýdku-Místku, kde nám bylo sdě-
leno, že k zápisu došlo na žádost oprávněné 
osoby a jedná se o zápis listiny z roku 1968.

Podrobnější� informace� je�možné� získat�
na�Obvodním�báňském�úřadu�Ostrava,�se�

sídlem�Veleslavínova�1598/18,�702�00�Ost-
rava-Moravská�Ostrava,�tel.�č.�596�100�211�
–�pouze�v�úřední�dny�pondělí�a�středa�od�8�
do�17�hodin.��

Dobývací prostor Trojanovice je stanoven 
na 88 % obce Kunčice pod Ondřejníkem a je 
zakreslen v Územním plánu obce Kunčice pod 
Ondřejníkem v části II.2 b) výkres širších vztahů.

� Danuše�Svobodová,�odborný�referent

Informace o zápisu dobývacího 
prostoru na listech vlastnictví

Velikonoční malování do mouky 
na téma jara, zvyků a tradic

3.�místo�získala�Nelinka�Macurová�ze�3.A za malovanou kraslici.

Vítězem�soutěže�se�stala�Barunka�Strnadlová�z�5.A�
s nádherným a velkým obrázkem plným velikonočních a jarních motivů! 
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Legendární pražský vydavatel Josef R. 
Vilímek jako první český nakladatel vydával 
od roku 1893 romány Julese Vernea, Karla 
Maye či příběhy Sherlocka Holmese. V roce 
1936 vydal Vilímek knihu neznámé autorky 
Marie Grubhofferové (1901–1976), jejíž 120. 
výročí narození letos vzpomínáme. Další 
pražské prestižní nakladatelství Alois Hynek 
vydalo v roce 1937 a také deset let později 
další román této autorky.

Obě díla byla brzy po vydání zcela vypro-
dána. Manželé Marie (1901–1976) a Jindřich 
(1895–1977) Grubhofferovi jsou totiž sou-
částí kulturní historie našeho regionu. Ve tři-
cátých a čtyřicátých letech vydali devět knih 
různých žánrů. Jsou to knížky pro děti, dívčí 
román, vědeckofantastický román i realis-
tický román ze života v ostravské hornické 
kolonii. Jejich knihy doprovázeli svými obráz-
ky přední ilustrátoři, jako například Jiří Trnka 
(1912–1969), Jiří Wowk (1889–1961) či aka-
demický malíř František Vrobel (1892–1953), 
kteří ve své době patřili k české ilustrátorské 
špičce. Řada jejich prací vyšla v novinách, 
mnoho jich zůstalo v rukopisech.

V létě roku 1921 proběhla v Ostravě již 
druhá generální stávka bankovních a spoři-
telních úředníků. Jedním z jejích organizátorů 
byl Jindřich Grubhoffer, syn učitele z Litomy-
šle, který byl mimo jiné i jednatelem Svazu 
bankovních a spořitelních úředníků. Během 
stávky se Jindřich seznámil s dvacetiletou 
bankovní úřednicí Marií Mahlerovou, dcerou 
lesního správce z Paskova. Té nevadilo ani 
to, že byl Jindřich krátce po stávce ze slu-
žeb banky propuštěn, a dva roky poté se stali 
manželi.

Román „Lásky kdybych neměl“ napsal 
a vydal Jindřich Grubhoffer pod pseudony-
mem Jaroslav Les. A jeho ženě vyšlo v dal-
ším prestižním pražském nakladatelství Šolc 
a Šimáček pokračování příhod veverčáka 
Kvika.

Druhou světovou válku tato spisovatelská 
dvojice ještě přežila, avšak poměry pová-

lečné, zejména ty po roce 1948, jim nepřá-
ly. Marně žádal jejich dlouholetý příznivec 
a podporovatel dr. Vojtěch Martínek, jako 
předseda ostravské spisovatelské odbočky, 
v říjnu 1951 ministerstvo osvěty o pomoc. 
Marně. Tvorba manželů Grubhofferových 
upadla v zapomnění, tak jako jména obou 
autorů.

V lednu 2021 dopsal PhDr. Tomáš Ada-
mec, vedoucí Okresního archivu ve Frýdku-
-Místku, zajímavou knihu „Případ manželů 
Grubhofferových“. Na více než sto padesáti 
stranách popisuje historii a životní epizody 
této pozoruhodné spisovatelské dvojice.

Proč se tak stalo? Inu také proto, že oba 
manželé žili a tvořili v Ostravici. Ano v té krás-
né beskydské obci, rozkládající se na obou 
březích Ostravice. Žil zde ve stejnou dobu již 
jeden spisovatel a básník – Petr Bezruč. Ten 
se také s manželi Grubhofferovými stýkal. 

Kniha Tomáše Adamce je psaná s úctou 
k historii a s poctivým úmyslem vyplnit meze-
ru v našem historickém povědomí. Nemáme 
v dějinách beskydských zase tolik zajíma-
vých osobností, abychom si mohli dovolit 
o některých mlčet.

Okrašlovací spolek Rozhledna se síd-
lem v Čeladné se rozhodl autorovi pomoci. 

Podporu pro vydání knihy Tomáše Adamce 
můžete vyjádřit dary na úhrady tisku. Číslo 
konta 1867450359/0800. Pokud se nám po-
daří knihu v našem kmenovém nakladatelství 
Moravská expedice vydat, nechtěli bychom 
ji prodávat. Věnovali bychom ji školačkám 
a školákům v beskydských obcích. Aby věděli.

 (Více na www.ondrejnikrozhledna.cz)

Kultura, sport, inzerce

Okolo Bašky cestička
pohybem ke zdraví

Bašťanský spolek a Obec Baška
ve spolupráci dalších přátel

pro Vás pořádají

15. května 2021
od 9.30 z parkoviště pod přehradou

S zajímavá TRASA naší obcí

S trasa schůdná pěšky, na kole, na koni, s kočárkem ;-)

S podpora místních spolků

S výbava pro každého za drobný registrační poplatek

S registrace od 9.30 do 11.30 hodin

     od Hostince U Studny

Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s. 
zve všechny děti na příměstský tábor 
a zároveň na nábor nových členů

(v ceně jsou tréninky ve stolním tenise,
trenéři, sparingpartneři, vstup na koupaliště nebo bazén, 
pitný režim, oběd, 2 svačinky a dárek)

Bližší informace denně 
ve Sportovním klubu Frýdlant nad Ostravicí, 
U Hřiště 1424 nebo na t.č. 603 814 069
Změna programu vyhrazena

PRÁZDNINY 
V POHYBU

26. 7. – 30. 7. 2021
denně od 10:00 do 17:00 hod.
cena 2 300 Kč

2. 8. – 6. 8. 2021
denně od 9:00 do 16:00 hod.
cena 2 300 Kč

Malíř a sochař Oldřich Harok (nar. 1950) 
se vynořil v roce 2004 v Šenově a od té doby 
absolvoval řadu úspěšných výstav v Ostravě, 
Šenově, Havířově i ve Frýdlantě n. O. 

Vystudovaný typograf neustále vzpomínal 
na podněty ze ZUŠ v Havířově, kde získal ma-
lířské základy u Vojtěcha Berky. Po letech, kdy 
se věnoval úspěšně provozování tiskárny v Še-
nově, jej k návratu k malbě vyburcovalo setkání 
se slováckým folklorem. Barevnost a zážitky 
z jízdy králů jej tak fascinovaly, že z ní vznikl 
celý cyklus krojových studií a obrazů. Už zde se 
projevila jeho malířská specifika. Kombinace: 
sepjetí s realitou a dychtivá cesta linky k dal-
šímu zážitku. Rychle se však odpoutal od foto-
grafické reality a expresivně vyjadřuje poselství 
a radost výtvarnou zkratkou. Charakteristická 
je zjednodušená linka, náznaková barevnost, 
použití struktur, režného plátna a písma. Vy-
užívá své typografické školení a doplňuje ob-
razy říkankami, torzy textů, nápěvky a někdy 
i básní v obraze. Jeho letrismus je živý, protože 
ve stále větším zahlcení našeho světa komerč-
ním obrazem dává šanci textu k provokování 
a prohlubování obrazových symbolů. Divácky 
upoutají i jeho variace aktů. Ve své tvorbě se 

pohrává s celou škálou erotických inspirací. 
Zdroje jsou ve všedním dni, bibli i přírodních 
strukturách. Obrazy růžového období jsou pře-
plněné něhou a křehkostí, jiné naopak využívají 
dramatického akcentu. U Oldřicha Haroka je 
zároveň docela vědomé udržování kontinuity 
mezi minulostí a přítomností. Uvědomujeme 
si to na řadě jeho obrazů, které mají portrétní 
charakter a zobrazují motivy z okruhu rodiny 
a přátel. To vše mluví o tom, že malíř je silně 
spjatý s rodným místem – Šenovem. Vyrůstal 
v tomto prostředí s knihou a písmem, za smysl 
života považuje a ctí sílu mezilidských vztahů, 
který se odehrává v rodině, mezi přáteli a třeba 
i mezi ním a zákazníky. Jedná se o autora veli-
ce kultivovaného, který se rád brouzdá v malíř-
ské historii a klidně si z ní vybere své náměty, 
které osobitě transformuje. I když dnes použije 
moderní zkratky, vždy za ní cítíme, že je tu kon-
tinuita historická, svět vztahů a hodnot, na kte-
rých je možné stavět, nejde o videoklip, který je 
dočasný a na efekt. Ve své tvorbě se stále více 
zaměřuje na jevy „pod povrchem“, které jsou 
těžko vyslovitelné řečí, spíše básní a velice 
komplikovaně obrazem. Malíři a dnes i úspěš-
nému sochaři, který má za sebou řadu úspěš-

Po létech uvidíme NENUDÁRIUM OH

ných realizací, se stal koníček životní náplní, 
když definitivně změnil svou tiskárnu na ateliér. 
Stejně jako nezná nudu umělec, nebudou se 
nudit na další výstavě v galerijní chodbě Národ-
ního domu v Místku po celý květen ani diváci. 
Navíc Kultura FM, která galerii provozuje, se-
znamuje zájemce s vystavenými díly komplet-
ně na svých propagačních stránkách. Výstava 
se koná pod záštitou Pobeskydského spolku 
přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku.

�� K.�Bogar�

Podpořte vydání knihy o spisovatelích z Beskyd

Projekt moje místo v MSK se skládá ze 
dvou základních služeb, které jsou částečně 
propojeny. První službou je profesní pora-
denství, kdy osoba, která je ohrožena ztrátou 
zaměstnání, uvažuje nad změnou práce, či je 
nezaměstnaná, má možnost využít poraden-
ských služeb online či osobně. Poradenství 
přizpůsobujeme na míru klienta, nabízíme ši-
rokou škálu služeb, například kariérové pora-
denství, pomoc při hledání a zprostředkování 
zaměstnání, přípravu na pracovní pohovor či 
konzultaci životopisu. Tato služba je určená 
jak všem osobám v Moravskoslezském kraji, 
které uvažují o dobrovolné či nucené změně 
povolání, tak je tato služba určena firmám, 
které jsou nuceny propouštět a nemají kapa-
city provádět tyto služby samy. 

Druhou službou v rámci tohoto projektu je 
online aplikace pro firmy (Chytrý matching). 
Podstatou této služby je, že pokud je firma nu-
cena propouštět své zaměstnance, tak v rámci 
tohoto nástroje může dané osoby nabídnout 
ostatním firmám. V ideálním případě si tak 
propouštěného pracovníka poptá firma, která 
naopak řady svých zaměstnanců rozšiřuje. 
Pracovník tak plynule přechází z jednoho za-
městnání do druhého, a to bez nutnosti regist-
race na úřadu práce a nedochází tak ke vzniku 
nezaměstnanosti. Tato služba se snaží vzniku 
nezaměstnanosti aktivně předcházet. Tato 
služba je tak určena pro firmy, a to jak pro ty, 
které propouštějí, tak také pro firmy, které na-
opak stavy rozšiřují. Propojení obou služeb je 
v tom, že osoba, která se zaregistruje do pro-
fesního poradenství může být nabízena také 
v rámci online aplikace, kdy tuto osobu admi-
nistrujeme my.

�S�čím�mi�Moje�místo�může�pomoci?�
Bavíme se zde o individuální „zakázce“ pro 

klienta. Vždy se ptáme, s čím konkrétním jim 
můžeme pomoci. Někdy je to pomoc s tím, jak 
napsat životopis, motivační dopis, zorientovat 
se v tom, co umí a kde mohou práci hledat. Jin-
dy zase zprostředkování pracovních nabídek, 
ale také povzbuzení, posílení sebedůvěry, nový 
pohled na věc, či schopnost sebeprezentace.

Kdo�stojí�za�touto�službou?�Kdo�pomáhá�
klientům?

Služba je poskytována Moravskoslezským 

paktem zaměstnanosti, z. s. (MS PAKT), nezis-
kovou organizací s jasným cílem pomoci oby-
vatelům regionu na trhu práce. Její know-how 
stojí kromě týmu profesionálních personalistů 
a psychologů na vlastních analyticích trhu prá-
ce a přímém propojení s více než dvěma sty 
firmami v Moravskoslezském kraji. 

Náš tým je složený z personalistů, psycholo-
gů, odborníků v oblasti lidských zdrojů, kariér-
ních poradců, expertů na vyhledávání pracov-
ních nabídek.

Jak� rychle� dostanu� profesní� poraden-
ství?�

Samozřejmě záleží, co konkrétně vás zají-
má. Pokud zavoláte a jen se chcete na něco 
zeptat, dostanete odpověď ihned. Není potře-
ba se objednávat, naši poradci jsou dostupní 
a jsou připraveni jednat rychle. 

Pro dlouhodobější spolupráci, která je tak 
dlouho, jak si přeje klient, se vyplní krátký do-
tazník (nebo jej za vás vyplní poradkyně) a zde 
si již plánujete schůzky dle povahy požadavku.

Jakou�formou�poskytujete�služby�v�této�
době?�

Ze začátku probíhaly konzultace osobně, 
kdy jsme byli schopni v rámci kraje vyjet za kli-
enty a potkat se s nimi. Nicméně díky aktuální 
situace způsobené pandemií nabízíme alterna-
tivní řešení, jako je telefonní konzultace, online 
setkání, ale i emailová komunikace. Pro nás 
platí, že o podobě té služby rozhoduje klient.

Které� jsou� nejčastěji� poptávané� profe-
se?�

Obecně se dá říct, že jsou to kvalifikované 
dělnické profese jako obráběči, obsluha CNC 
strojů, zámečníci, řemeslníci, zedníci apod. 
Stále platí, že tohle jsou nejpoptávanější profe-
se. Mezi dalšími profesemi, které jsou v našem 
regionu hodně poptávané, to jsou IT profese. 

Pár�čísel,�které�stojí�za�zmínit
Aktuálně prošlo našimi službami asi 260 lidí 

z různých koutů kraje. Naše služba spolupra-
cuje s více než 200 firmami z MSK, které jsou 
v aplikaci registrovány a které provedly více 
než 120 poptávek po nabízených profesích.

Jak�můžu�o�tuto�službu�požádat?�
Zavolat na telefonní linku 721 504 826, popř. 

navštívit stránky www.moje-místo.cz a vyplnit 
zde jednoduchý dotazník.

Co představuje projekt Moje místo v MSK?

Vážení přátelé krásné hudby, z důvodu 
u nás stále pokračující pandemie koronaviru 
musíme bohužel přesunout i první květnový 
koncert – pravidelně velmi úspěšný pěvecký 
recitál mladých pěveckých nadějí. Koncert 
se měl uskutečnit ve spolupráci s Kulturním 
centrem a Městem Frýdlant nad Ostravicí 
ke státnímu svátku ČR. I o tento koncert by 
jistě bylo škoda přijít, snažíme se tedy na-
jít náhradní termín, snad koncem září, opět 
ke státnímu svátku.

Věříme, že druhý koncert plánova-
ný na květen se už uskuteční. Měl by být 

proběhnout ve čtvrtek 20. května v 18.00, 
přivítat bychom měli smyčcové duo B&S 
strings (umělkyně z Janáčkovy filharmonie 
v Ostravě, housle a violoncello, jejich krásný 
koncert jsme už v našem KPH jednou měli). 
Na tomto koncertu bude možné zakoupit 
abonentní vstupenku na sezónu 2021, pro 
členy z roku 2020 s výraznou slevou, pro-
tože loňská sezóna byla koronavirem posti-
žena.

Těšíme se, že se co nejdřív budeme 
u krásné hudby zase setkávat.

� Za�výbor�KPH�Josef�Svoboda

Květnový koncert Kruhu přátel hudby
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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 
POKRAČUJE

Všichni zákazníci Optiky OČNÍ EU, kteří si v naší 
optice v měsíci KVĚTNU objednají dioptrické 
brýle, budou automaticky zařazeni do slosování 
o SLUNEČNÍ BRÝLE ZDARMA dle vlastního výběru.
 
Losování proběhne 31. 5. 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

Hledám 
ve zdejší lokalitě 

pronájem RD 
pro bydlení s rodinou. 

Min. 3 pokoje.
 

Tel. 605 448 943.
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POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

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

Čištění střech

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz


