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slovo starostky

Vážení spoluobčané!
Starému roku pomalu končí zásoba jeho dnů a u každého z nás 

se doma objevují první stránky nových kalendářů. Poslední dny roku 
2021 přinášejí po vánočním shonu pohodu, mír a pro mnohé spoustu 
radosti a veselí. Po těch 365 dnech je to čas, který nabízí ucelený 
pohled na výsledky naší uplynulé práce a možnost ohlédnout se 
zpět. Taky je to čas, který se nás zeptá, zda a jak jsme splnili naše 
velkolepé plány a předsevzetí a nastaví i pomyslné kritické zrcadlo. 
Někdo se při tomto hodnocení pochvalně poplácá po ramenou, jiný je rád, že přichází rok 
nový a s ním doufá i v lepší zítřky. Věřím, že k nadcházejícímu roku všichni vzhlížíme s na-
dějí, s optimismem a vírou, že na světě zase bude dobře. Že jej prožijeme v klidu, bezpečí 
a ve společnosti svých nejbližších, přátel, rodiny, spolupracovníků a všech, které si jen mů-
žeme přát. Ano, i letos byly týdny, kdy nám bylo těžko a smutno, které bychom dovedli prožít 
jinak a které nikdo nikdy nevrátí. Přesto vnímám, že i když nám mnohdy do smíchu nebylo, 
dokázali jsme se s těžkostmi vypořádat a nyní opět vykročíme s optimismem do nových dnů. 

Jako starostka Frýdlantu, města, které je mému srdci nejmilejší, hodnotím uplynulý rok hlavně 
podle toho, jak se dařilo našim lidem a městu jako takovému. I když jsme si prošli covidovým 
obdobím již v roce 2020 a věřili jsme, že se nám podaří nad virem zvítězit a překonat ho, bohužel 
se tak nestalo. Nebezpečná pandemie v jistých časových údobích zcela znemožnila dětem výu-
ku ve školách a tím omezila i sociální kontakty, spolkovou činnost, kulturu a sport. Právě obava 
z nákazy přímo „odstřihla“ naše seniory od rodin i společnosti. S velkým tlakem a společenskou 
odpovědností se již druhým rokem potýkali ti, kterým patří můj velký dík. Jsou to zdravotníci, 
pracovníci v sociálních službách, pedagogové, hasiči a mnoho dalších, které ani nedokážu vy-
jmenovat. Podnikatelé i provozovatelé služeb bojovali „o přežití“. Změnil se i život v samotných 
rodinách. Jste úžasní, všechny problémy a nástrahy jste zvládli. Jsem na vás opravdu pyšná! 

Co se týče rozvoje města, letošní rok ukončil proměnu ulice Poštovní i rekonstrukci rad-
nice. Stačí několik dalších měsíců příštího roku a budeme se procházet městem, které jsme 
znali pouze z představ a vizualizací, neboť dojde k jeho další zásadní proměně. Postupně 
zapomínáme, jak naše okolí vypadalo, a rozdíly už posuzujeme jen z dřívějších fotografií. 
Žijeme ve městě, které poskytuje stále větší komfort bydlení, lepší dopravu a bezpečnost. 
A právě toto bylo naším cílem.

Nový rok už klepe na dveře a nesměle je otevírá. Věřme, že přichází s dobrými zprávami, neboť 
těch smutných covidových jsme si užili až dost. Neodhadnu, jaký bude rok 2022 a co v této dyna-
mické a věčně měnící se době přinese. Přesto věřím v odvážná přání, předsevzetí i rozhodnutí.

A já nám všem přeji více než cokoliv jiného pevné zdraví, úsměv na tváři, lásku a mír 
v duši, srdce na dlani a vlídná slova, kterými můžeme obdarovat všechny kolem. Přistupujme 
k životu s pokorou, která nám mnohdy schází, s rozvahou a láskou k ostatním. Ať do dalšího 
roku vstoupíme tou správnou nohou a pokud vyslovíme přání a předsevzetí, ať se nám podaří 
je realizovat a máme dostatek síly je splnit!� Klidný�a�ve�zdraví�prožitý�nový�rok�přeje�

� Helena�Pešatová,�starostka�Frýdlantu�nad�Ostravicí

FRÝDLANT,�ČELADNÁ – Dnes přinášíme 
ohlédnutí za projektem, který byl zrealizován 
v prosinci 2021. Název projektu: Pomáháme 
uměním.

Studenti z Frýdlantu a okolí pomohli zís-
kat 13 650 korun pro Dětský domov Čeladná 
v rámci charitativního uměleckého projektu 
Pomáháme uměním. V průběhu listopadové-
ho workshopu pod vedením Anny Adamcové 

namalovali studenti ve věku od 13 do 20 let 
akrylovými barvami na plátno celkem 21 ob-
razů. Tyto se prodávaly na adventní vernisáži 
11. prosince v klubovně Kulturního centra Frý-
dlant nad Ostravicí. Cílem projektu bylo vybrat 
částku 10 000 korun, což se povedlo nejen spl-
nit, ale i překonat. Účastníci chtěli především 
ukázat mladým studentům, že skrze svůj talent 
mohou pozitivně ovlivnit svět okolo sebe a po-

moci druhým. I proto si vybrali, že výtěžek po-
šlou na Dětský domov Čeladná, kde pomůže 
potřebným. Jsme rádi, že měl projekt úspěch, 
že v mnoha domácnostech visí krásné nové 
obrazy a že jeho realizace byla pro dobrou 
věc. Projekt byl uskutečněn za podpory MAS 
Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregionu Frýdlant-
sko-Beskydy, kteří se podíleli na nákladech 
za materiál, jako jsou kvalitní barvy a plátna.

BAŠKA – Nedobrovolnou koupel v sou-
sedovic ledovém bazénku absolvoval bern-
ský salašnický pes, který se chtěl snad jen 
proběhnout svátečním večerem Božího hodu 
vánočního po obci Baška, a vyběhat tak las-

kominy, které o svátcích dostával. Zhruba už 
po 20 minutách jej z mrazivého vězení za-
chránili profesionální hasiči HZS MSK z Frýd-
ku-Místku, posléze přijeli na pomoc i dobro-
volní hasiči z Bašky.

Pes v nejlepších zvířecích letech utekl ko-
lem sobotní 21. hodiny od „svého“ rodinného 
domu k sousedům naproti přes ulici, kde se 
propadl na zahradě do bazénu s tenkou vrst-
vou ledu, který se pod ním samozřejmě pěkně 
probořil. Marně se pokoušel dostat zpět naho-
ru přes hradbu kluzkých namrzlých stěn.

„Hasiči ze stanice Hasičského záchranné-
ho sboru Moravskoslezského kraje ve Frýd-
ku-Místku měli připraveno několik variant zá-
chrany – hadici k zachycení zmrzlého pejska, 
smyčku s karabinou, byli připraveni i sami 

skočit do vody. Nakonec jim stačily silné paže, 
salašnický pes, čekající u bazénového žebří-
ku, se nechal velmi ochotně zachránit,“ vylíčil 
tiskový mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Hasiči pak psa přikryli dekou, ať mu není 
zima, a snažili se ho podržet poblíž, protože 
měl i přes konejšivá slova zachránců snahu 
utéci, jen co trochu pookřál. „Nenechal se 
chytit ani do odchytové smyčky kolegů z Baš-
ky, takže jsme ho drželi na místě jen vřelým 
slovem,“ poznamenal velitel zásahu.

Pes se podle hasičů domáhal vniknout 
na dvorek správného domu, jenže vrátka byla 
zavřená a majitelé nebyli doma. Ale ihned byli 
zavoláni a do deseti minut si psa odváděla 
majitelka – pomocí smyčky s karabinkou, vy-
půjčené od hasičů.

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy 

MIKROREGION – S novým rokem 2022 
bude v obcích spadajících pod ORP Frýdlant 
nad Ostravicí (Frýdlant nad Ostravicí, Bílá, 
Staré Hamry, Ostravice, Malenovice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Čeladná, Pstruží, Pržno, 
Janovice a Metylovice) zahájen projekt míst-
ního akčního plánování rozvoje vzdělávání III 
(dále jen MAP III). 

Místní akční plánování v oblasti vzdělávání 
již v našem regionu probíhalo v letech 2016–
2017 pod vedením Města Frýdlant nad Os-
travicí. Po více než čtyřleté pauze se projekt 
znovu rozbíhá, tentokrát pod hlavičkou Místní 
akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy z.s.

„Na dvouletý projekt jsme obdrželi 100% 
dotaci ve výši 2,6 mil. Kč. Jsem ráda, že jsme 
byli úspěšní a projekt můžeme začít realizo-
vat,“ uvedla Zuzana Pavlisková, manažerka 
MAS Frýdlantsko-Beskydy.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
na Frýdlantsku má pokračování 

Co bude hlavním přínosem projektu? 
Společné plánování a sdílení aktivit v oblasti 
vzdělávání na celém území ORP. V příštích 
dvou letech budou odborníci a pedagogové 
ze všech základních a mateřských škol, spo-
lu se zástupci dalších organizací působících 
ve vzdělávání, prohlubovat dobrou spolupráci 
mezi aktéry v oblasti školství v regionu. Kromě 
podpory aktivit místního akčního plánování se 
počítá s realizací dalších vzdělávacích akcí, 
které budou určeny nejen pro pedagogické 
a vedoucí pracovníky škol, ale také pro rodiče, 
zřizovatele škol a další aktivní osoby zapojené 
do vzdělávacího systému. Budou sestaveny 
pracovní skupiny, jejichž členové se budou 

pravidelně setkávat a svými podněty a návrhy 
se budou spolupodílet na rozvoji a plánování 
nových strategií a vizí regionálního školství. 
Témata budou zaměřena především na čte-
nářskou a matematickou gramotnost, rovné 
příležitosti ve vzdělávání, předškolní vzdělá-
vání a financování škol. Budeme také konkrét-
něji analyzovat i vyhodnocovat potřeby škol 
v regionu.

Veškeré informace o průběhu realiza-
ce projektu budou pravidelně zveřejňovány 
na webových a facebookových stránkách 
Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy 
(www.masfb.cz, https://www.facebook.com/
masfrydlantskobeskydy.cz).

BESKYDY – MAS Frý-
dlantsko-Beskydy plánuje 
na jaře roku 2022 vyhlá-
sit v pořadí již 4. výzvu 
z Programu rozvoje ven-

kova. Největší část finančních prostředků (5 
mil. korun) bude nabídnuta širokému okruhu 
žadatelů na podporu občanské vybavenosti, 
tj. veřejná prostranství, hasičské zbrojnice, 
spolkové a kulturní zázemí vč. knihoven, ško-
ly a školky, ochody, vybrané kulturní památky, 
stezky, muzea a expozice. 

„Například spolky budou mít jedinečnou 
příležitost si pořídit potřebné vybavení, re-
konstruovat své klubovny včetně příslušného 
zázemí, doplnit mobilní zařízení pro akce pro 
veřejnost, jakými jsou například mobilní pří-
střešky, pódia, ozvučovací a osvětlovací tech-
nika a podobně,“ potvrzuje Zuzana Pavlisko-
vá, manažerka MAS Frýdlantsko-Beskydy. 

Připravovaná výzva se však nebude týkat 

jen dobrovolných spolků, žadateli mohou být 
rovněž obce, příspěvkové organizace, ústa-
vy, nadace i církve. Každý podpořený projekt 
může čerpat dotaci až do výše 80 procent cel-
kových nákladů. Minimální výše dotace je 50 
tisíc korun. Podmínkou je, že si projekt musí 
příjemce dotace předfinancovat. Dalším okru-
hem žadatelů budou zemědělci, pro něž je 
vyčleněno necelých 800 tisíc korun. Ti mohou 
žádat o dotaci na investice do zemědělských 
staveb a technologií pro živočišnou a rostlin-
nou výrobu včetně pořízení zemědělských 
mobilních strojů. 

„Potenciální zájemci o dotaci, neváhejte se 
obrátit na naši kancelář s žádostí o konzultaci 
s předstihem, nejlépe již začátkem příštího roku. 
Nejen, že můžeme společně odhalit mnohá 
úskalí tohoto dotačního titulu, ale za včasnou 
konzultaci můžete být případně i bodově zvý-
hodněni,“ vyzvala Radana Maloušková, která 
má Program rozvoje venkova na starosti.  

Avízo 4. výzvy z Programu rozvoje 
venkova – příležitost nejen pro spolky!

Hasiči zachránili salašnického 
psa z ledového bazénku

NOVOROČNÍ�OHŇOSTROJ:�Tradiční akce ve Frýdlantě.  Foto:�Petr�Pavelka
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Letošní investiční rok proběhl ve zname-
ní velkých staveb a dokončování celků. Sa-
motnou realizaci naštěstí ani v nejmenším 
neohrozila jarní a podzimní omezení, a tak 
práce probíhají v očekávaném harmonogra-
mu. Město tak dostává k užívání celkovou 
novou tvář, která je dlouhá léta známá pouze 
z plánů a vizualizací. Na další desetiletí jsme 
dostali velmi kvalitní dopravní řešení, vylep-
šené odvodnění Ondřejníku nebo vyšší kom-
fort občanského vybavení. Myslelo se také 
na naše historické dědictví, sochy a budovu 
městského úřadu.

Dopravní�terminál
V roce 2021 byla dokončena první část 

nového dopravního terminálu ve Frýdlantě 
nad Ostravicí v těsné blízkosti vlakového 
nádraží, včetně vybudování odstavné plo-
chy pro téměř sto vozidel. Součástí stavby je 
i vybudování rychlodobíjecí stanice pro sou-
běžné nabíjení dvou elektromobilů. V lokalitě 
dopravního terminálu byla vysazena okrasná 
zeleň, samozřejmě včetně vánočního stromu. 
Ten roste v blízkosti nové hodinové věže a již 
o těchto Vánocích byl osvětlen, a dotváří tak 
příjemnou vánoční atmosféru. Stavba byla 
spolufinancována z dotačních zdrojů IROP.

Dopravní�terminál�II
V tomto roce byla realizována i druhá na-

vazující část úpravy ploch v blízkosti vlakové-
ho nádraží, nazvaná jako Dopravní terminál 
II. etapa. Součástí stavby bylo vybudování 
parkoviště pro 36 vozidel, včetně zajištění 
jeho odvodnění a nasvětlení lokality nově vy-
budovaným osvětlením. Součástí stavby byla 
i výsadba zeleně, která dotváří příjemnou 
atmosféru v nyní již dokončené kompletně 
revitalizované oblasti ul. Poštovní v úseku 
od křižovatky u přejezdu až po uhelné sklady.

Oprava�zpevněných�ploch�na�hřbitově
V letošním roce byla dokončena oprava 

zpevněných ploch na hřbitově, která nava-
zovala na první etapu stavby ukončenou 
v roce 2018. Součástí opravy byla kompletní 
výměna všech zpevněných povrchů na řeše-
ném území, rekonstrukce vodovodní přípojky 
a dobudování chybějícího osvětlení v celém 
areálu hřbitova.

Brána�Beskyd
Na ulici Jana Trčky vznikla během roku 

2020 a 2021 nová relaxační a odpočinková 
zóna s názvem Brána Beskyd. Součástí celé 
plochy je polyfunkční objekt s kavárnou a po-
třebným zázemím a s nebytovým prostorem 
v druhém nadzemním podlaží, kde se bude 
nacházet nestátní zdravotnické zařízení. 
Dále zde vzniklo dětské, workoutové a par-
kourové hřiště. Součástí stavby je také amfi-
teátr a vodní fontána s LED osvětlením, par-
kovací plochy a další komunikační zpevněné 
plochy. Celá akce spěje do finále, na začátku 
roku 2022 proběhne přejímací a kolaudační 
řízení a od jara 2022 budou hřiště již sloužit 
veřejnosti.

Rekonstrukce�budovy�městského�
úřadu�na�náměstí

Od září 2020 probíhala celková rekon-
strukce budovy radnice na náměstí. Vzhle-
dem k tomu, že se jedná o památkově 
chráněnou budovu, náročná rekonstrukce 
střechy, do které zatékalo, výměna oken 
a dveří, izolace spodní části stavby od zemní 
vlhkosti a sanace stropů z dřevěných trámů 
probíhala pod přísným dohledem památko-
vého ústavu. Rekonstrukce se vydařila, a tak 
budova radnice již od 6. prosince opět slouží 
svému účelu a je reprezentativní dominantou 
náměstí.

Rekonstrukce�hasičské�zbrojnice
Předmětem projektu byly stavební úpra-

vy ve stávajícím objektu hasičské zbrojnice. 
V rámci realizovaných úprav byla provedena 
komplexní rekonstrukce vytápění, zdravo-
techniky a elektroinstalace. Došlo také k vý-
měně všech garážových vrat za nová sekční 
vrata s tepelnou izolací. V nutném rozsahu 
bylo doplněno vzduchotechnické zařízení 
a změněny některé vnitřní dispozice místnos-
tí. Na celou akci získalo město dotační pro-
středky z Ministerstva vnitra ČR a z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje.

Chodník�ul.�Nerudova
Při opravě chodníků na ul. Nerudova do-

šlo k obnově konstrukčních vrstev chodníků, 
výměně obrub a zřízení nového povrchu ze 
zámkové dlažby tvaru kosti od pochodu až 
po odstavnou plochu naproti BD a od BD až 
po vodní tok Bahno.

Vodovod�Lesní
Počátkem října 2021 byla z vlastních fi-

nančních prostředků města započata výstav-
ba vodovodu pro napojení jedenácti nemovi-
tostí na ul. Lesní včetně automatické tlakové 
stanice pro budoucí dosažení požadovaného 
tlaku vody v nově vystavěných vodovodních 
řadech i pro nemovitosti nacházející se v hor-
ních partiích ul. Lesní. Vodohospodářské 
dílo je dlouhé 335 m s výškovým převýše-
ním 102 m. Celá stavba je zdárně dokonče-
na včetně odzkoušení automatické tlakové 
stanice již počátkem listopadu 2021. V sou-
časnosti se provádějí administrativní úkony 
ke kolaudaci a následnému předání díla 
do provozování společnosti SmVaK Ostrava 
a.s. Předpoklad napojování jednotlivých ne-
movitostí na vodu je na jaře 2022.

Oprava�komunikací
V rámci oprav komunikací došlo k obnově 

povrchů:
• nájezdu na cyklostezku na ul. B. Němcové; 
• parkoviště u Horalky; 
• části účelové komunikace pod břehem, 
Nová Dědina;
• části místní komunikace II. tř., Nová Ves – 
Lubno; 
• části účelové komunikace, ul. Na Výsluní;
• části místní komunikace paralelní s I/56.

Přechod�pro�chodce�u�ZŠ�TGM
Před začátkem školního roku 2021/2022 

vybudovalo Město Frýdlant nad Ostravicí 
před Základní školou nám. T. G. Masaryka 
na ul. Janáčkova zcela nový vyvýšený pře-
chod pro chodce. Ten je označen reflexním 

Proměny města Frýdlant nad Ostravicí v roce 2021

svislým dopravním značením, vodorovným 
dopravním značením a zároveň je dle potřeb-
ných norem samostatně nasvětlen. Účelem 
zřízení přechodu je hlavně zvýšení bezpeč-
nosti žáků a studentů navštěvujících přilehlá 
školní zařízení.

Odvodnění�parkovací�plochy�u�MŠ�
Janáčkova

Byl odstraněn závadný stav na parkoviš-
ti u MŠ Janáčkova, kdy při větších deštích 
docházelo k zatápění parkoviště i přilehlých 
ploch vodou. U stávajících parkovacích stá-
ní byl vybudován liniový odvodňovací žlab 
se zaústěním do nové kanalizace, retenční 
nádrže s řízeným odtokem do kanalizace 
SmVaK. Byl odstraněn nevzhledný přístřešek 
na popelnice, přespádovaná část parkovací 
plochy z betonových zatravňovacích dlaždic 
a provedena nová vyspádovaná živičná plo-
cha směrem od bytových domů k parkovišti.

Opravy�bytových�jader
V bytovém domě na ul. Pionýrů 899 byly 

v roce 2021 opraveny dva byty a jeden ne-
bytový prostor. Opravy původních bytů před-
stavují vybourání zastaralých umakartových 
jader, vyzdění nových koupelen, včetně ob-

kladů a dlažeb, osazení nových zařizovacích 
předmětů a sprchových koutů. Nově je pro-
vedena elektroinstalace, rozvody vody a od-
padů. Je dodána nová kuchyňská linka, nové 
PVC, dveřní křídla. Při opravě dochází také 
k výměně vstupních bytových dveří včetně 
zárubní.

Smuteční�obřadní�síň
Došlo k zřízení bezbariérového vstupu 

do kanceláře smuteční obřadní síně. Byla 
provedena rekonstrukce části vnitřních pro-
stor a došlo k výměně části oken a vstupních 
dveří do kanceláře a smuteční obřadní síně 
za zcela nové.

Po�stopách�historie�1
V letošním roce byl zahájen projekt revita-

lizace soch ve městě Frýdlant na Ostravicí. 
Hlavními aktivitami projektu je oprava souso-
ší Panny Marie Karmelské a oprava sochy sv. 
Jana Nepomuckého na náměstí ve Frýdlantě 
nad Ostravicí. Projekt s registračním číslem 
CZ 11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002635 je pod-
pořen k spolufinancování z fondu mikropro-
jektů Euroregionu Beskydy programu Inter-
reg V-A Česká republika Polsko 2014–2020.

  (Pokračování na str. 11)

Období adventu je neodmyslitelně spjato 
s celou řadou tradičních aktivit, ke kterým se 
každoročně připojují také žáci 2. stupně naše-
ho Zlatohradu.

Předvánoční Komeňák ve Zlatohradu
Žáci IX. A se už od října pilně připravova-

li na zdejší vánoční trhy. Vyráběli sněhuláky, 
zvonečky nebo vánoční svícny a nezaháleli ani 
ve školní kuchyni, když napekli koláče, cukro-

ví či slané pečivo. O výrobky byl velký zájem 
a všechny se prodaly. 

O mikulášskou nadílku se tentokrát postaral 
žákovský parlament. Někteří žáci 8. ročníků se 
proměnili v Mikuláše, čerty i anděly a společně 
pak postupně obcházeli všechny třídy 1. stup-
ně, aby svým mladším spolužákům „nadělova-
li“ za písničku nebo básničku dobroty. 

Další aktivita byla zaměřena na dobročin-
nost a zorganizovali ji žáci ze VII. A ve spo-
lupráci s Ekotýmem. S pomocí paní učitelek 
napekli perníčky, které 15. prosince prodávali 
ve škole. Výtěžek byl následně předán do ne-
dalekého kočičího útulku v Lubně.

A na ten poslední školní den, tj. 22. prosinec, 
se těšili opravdu všichni. Připravit si dárek pro 
kamaráda, ochutnat cukroví nebo si zazpívat 
koledy už neodmyslitelně patří k vánočním tra-
dicím v naší škole. V některých třídách se o hu-
dební doprovod postarali ti, kteří hrají na nějaký 
hudební nástroj, a tak bylo možné zaslechnout, 
jak se například z IX. B linuly tóny vánočních 
písní a koled.  (www.zskomenskehofno.cz)

Pohádka s názvem Rekonstrukce silnice I. 
třídy I/56 vedoucí z Ostravy do Beskyd je jako 
nekonečný příběh. Nikdo pořádně neví, kdy za-
čala a kdy skončí. Od poloviny prosince 2021 
již do Frýdku-Místku jezdíme bez omezení, 
a tak nezbývá než věřit, že i obchvat se podaří 
dokončit co nejdříve a řidiči se do Ostravy do-
stanou již brzy bez větších problémů. 

Majitel komunikace Ředitelství silnic a dálnic 
ČR (dále jen ŘSD) po několik let zkouší trpěli-
vost nás všech, kteří tuto důležitou tepnu využí-
vají, a jistě by tak šlo vymyslet spoustu různých 
vtipů na všechny ty proběhlé roky rekonstrukcí 
a oprav tak, jak to my Češi umíme. Jen s tím, 
že už i usmívat se nám nechce a na sociálních 
sítích koluje plno diskusí a poznámek k této 
silnici. Některé z nich byly namířeny přímo 
i na vedení města Frýdlant nad Ostravicí.

Co mě opravdu nenechává klidným, tak 
jsou přímé výčitky uživatelů sociálních sítí 
na adresu vedení našeho města a přilehlých 
obcí. Častokrát jsme konfrontováni otázkou: 
Proč s tím nic neděláme? Podotýkám, že mně 
aktuální stav provozu po této komunikaci vu-
̊bec nedělá radost a jako místostarosta našeho 
města, které je pracemi na této komunikaci pří-
mo dotčeno, s ním vůbec nejsem ztotožněn ani 
spokojen. Nicméně musím opětovně upozor-
nit, že ačkoliv se frekvence oprav, jejich smys-
luplnost nebo nesmysluplnost a hlavně harmo-
nogram našeho města bytostně týká, Frýdlant 
nad Ostravicí není majitelem této komunikace. 
ŘSD jako její majitel a správce stavbu řídí 
a plánuje veškeré opravy. Kromě ohlášení 
uzávěr není jeho povinností s naším městem 
komunikovat a častokrát to ani nedělá.

Díky paní starostce a naší senátorce He-
leně Pešatové se daří do řešení problematiky 
této komunikace zainteresovat kompetentní 
orgány a všechny starosty mikroregionů Frý-
decko-Místecka ve snaze řešit jejich problémy 
s dopravou v celé lokalitě, nejen od Frýdlantu 
nad Ostravicí až po hranice se Slovenskem. 
Neboť pro každou obec je problematika do-
pravy nanejvýš znepokojivá, jsou i jednání, 
o nichž vás budeme v budoucnu informovat, 
náročná a zdlouhavá. Na její popud se nám 
podařilo zajistit vyjádření mluvčího ŘSD Jana 
Rýdla, které by mělo alespoň částečně zod-
povědět vaše dotazy směřující k problematice 
komunikace I/56. Získanou odpověď citujeme 
ve znění, které jsme obdrželi.  (Viz str. 3)

 David�Pavliska,�
� místostarosta�Frýdlantu�nad�Ostravicí

Nekonečný příběh rekonstrukce silnice 
I. třídy I/56 vedoucí z Ostravy do Beskyd

I když celý podzim a začátek zimy pro-
vázely mnohé obavy, loňský kalendářní rok 
ve škole jsme přece jen mohli nakonec do-
končit způsobem, na který jsme bývali zvyklí. 
Ne sice stoprocentně, ale v ZŠ TGM jsme 
vděční i za těch pár uskutečněných projektů. 
Dává nám to totiž naději, že se jednou zase 
budeme moci naplno vrátit i k ostatním našim 
oblíbeným činnostem.

Měsíc prosinec roku 2021 jako by chtěl 
i svým nádherným zimním počasím umocnit 
předvánoční čas, přinést radost a pokoj, kte-
rý je pro adventní období tolik typický. I přes 
náročná covidová opatření a karanténu ně-
kterých tříd či pedagogů podařilo se například 
zúčastnit se rozsvěcování vánočního stromu 
ve městě, zajít si do kina na filmové předsta-
vení, na 1. stupni zorganizovat ve třídách ales-
poň malé vánoční dílničky, prožít čas před vá-
nočními prázdninami se spolužáky. Nejmenší 
prvňáčci si, než odešli odpočívat, zazpívali 
společně u stromečku alespoň pár koled. Co 

potěšilo zase žáky osmých ročníků, bylo, že 
se dočkali dlouho očekávaného lyžařského 
kurzu, který proběhl ve dnech od 13. do 17. 
prosince. Minulý rok se kvůli lockdownu konat 
nemohl. I když se ani letos jeho plánování ne-
obešlo bez covidových PCR testů a mnohých 
hygienických předpisů, přeci jen se osmáci 
dočkali. V pondělí s úsměvy na rtech nastou-
pili do autobusu, který je odvezl do Ski areálu 
Bílá. Nechyběla ani tolik potřebná sněhová 
pokrývka, co víc si tedy přát. Psát o tom, že 
si jej jeho účastníci jaksepatří užili, je v tomto 
případě myslím zbytečné.

Středa 22. prosince byla posledním vy-
učovacím dnem roku 2021. V Tégeemce 
jsme odcházeli na vánoční prázdniny s dob-
rými pocity. Školy nám zatím nezavřeli a my 
zase můžeme trochu plánovat. Naším hlav-
ním předsevzetím a přáním do nového roku 
2022 je, abychom i nadále zůstali ve školních 
lavicích, učili se naplno a občas mohli usku-
tečňovat projekty, jež našim dětem mohou 
výuku zpestřit. To vše když doprovodí zdraví 
a dobrá nálada, bude tou nejlepší devizou pro 
nastávající rok. Ať se tedy vydaří nejen nám, 
ale vám všem. 

 Z Tégeemky přejeme PF 2022! lg

Osmáci ze ZŠ TGM se dočkali lyžařského kurzu. Malé vánoční tvoření přineslo dětem radost.

Malí prvňáčci z Tégeemky zpívají koledy.

A byl advent… I v ZŠ TGM ve Frýdlantě
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Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V�měsíci�lednu�2022�

oslaví�své�životní�jubileum:
Paní JARMILA ČERVENKOVÁ – 65 let

Paní IRENA ČERVENKOVÁ – 70 let
Pan PAVEL HAVERL – 80 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se 

Dne�22.�11.�2021�zemřel�ve�věku�87�let�
pan�Jiří�Zaoral,�zakládající člen horské 
služby, dlouholetý předseda TJ Sokol 

Staré Hamry – sáně, starosta obce 
Staré Hamry v letech 1990–1994.

Dne�30.�11.�2021�zemřela�ve�věku�88�let�
paní�Anna�Kubalová.

Dne�7.�12.�2021�zemřel�ve�věku�72�let�
pan�Milan�Velička.

Přehled bohoslužeb v lednu
6.�leden�2022,�Slavnost�Zjevení�Páně:�

Ostravice 16.00
9.�leden�2022,�Slavnost�Křtu�Páně:�

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
16.�leden�2022,�2.�neděle�v�mezidobí:�

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
23.�leden�2022,�3.�neděle�v�mezidobí�

–�Neděle�Božího�slova:�
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

30.�leden�2022,�4.�neděle�v�mezidobí:�
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

Betlém na Samčance…  Foto:�Petr�Lukeš�ml.

Přes mnohé nepředvídatelné situace, zruše-
ní většiny společenských akcí, probíhaly práce 
v obci průběžně, nepředvídatelné opravy a havá-
rie byly řešeny operativně. Úspěšně zrealizovány 
byly skoro všechny naplánované projekty.

Přestože vás o dění v obci, o stavebních i ji-
ných projektech, informujeme prostřednictvím 
našeho zpravodaje aktuálně každý měsíc, přiná-
šíme vám jejich krátké shrnutí za celý rok 2021.

Silnice� a� ostatní� záležitosti� pozemních�
komunikací,�provoz�veřejné�silniční�dopravy�
a�dopravní�obslužnost:

- projektová dokumentace na vybudování 
chodníků kolem silnice I/56 od Mostu po Černou 
byla dokončena, stavební povolení nabylo práv-
ní moci a v současné době připravujeme žádost 
o dotaci na jejich výstavbu;

- na základě provedené kontroly proběhlo čis-
tění a opravy propustků a dalších součástí míst-
ních komunikací;

- byla provedena oprava povrchu (zastříkání) 
místní komunikace ze Stýskalonek na Gruň až 
po Švarnou Hanku;

- zpracován byl nový pasport místních a účelo-
vých komunikací, včetně aktualizace dopravního 
značení;

- podle aktualizace pasportu dopravního zna-
čení byly na komunikaci na Gruň instalovány 
na všechny výhybny nové dopravní značky zá-
kazu zastavení;

- z důvodu zvýšení bezpečnosti byl rozšířen 
stávající obecní kamerový dohledový systém 
(OKDS), a to o kamery, které monitorují vel-
ké parkoviště na Samčance a točnu autobusů 
na Stýskalonkách. Na parkovišti jsou již kamery 
v provozu, na Stýskalonkách se s realizací teprve 
začíná.

Pitná�voda:
- pokračovala výměna dalších vodovodních 

přípojek a vodoměrů;
- zdokonalujeme měření a dávkování upravo-

vané vody;
- Česká inspekce životního prostředí v letoš-

ním roce prováděla kontrolu odběru povrchových 
vod a provoz vodovodu – nebyly zjištěny žádné 
závady.

Základní�škola:
- připravený projekt na rekonstrukci žákov-

ských sociálních zařízení v budově školy, byl opět 
odložen. Projekt měl návaznost na připravova-
nou opravu střechy a vestavbu bytů v budově 
ZŠ, která nebyla realizována. 

Kultura�a�péče�o�kulturní�dědictví:
- pořídili jsme nové opony, ze samozhášivého 

materiálu, na jeviště kulturního domu;
- z důvodu nařízených omezení v důsledku 

epidemiologické situace byly skoro všechny při-
pravované kulturní, sportovní a společenské akce 
zrušeny.

Bytové�a�nebytové�hospodářství:
- byla podána žádost o dotaci na vestavbu tří 

bytů nad budovou školy zahrnující také výměnu 
střechy a novou fasádu budovy školy i přilehlého 
bytu. Jedná se o finančně náročný projekt (nad 
10 mil. Kč), který nelze realizovat bez dotací. 
Dotaci jsme nezískali, skončili jsme v náhradních 
projektech a rekonstrukce byla odložena.

Péče�o�vzhled�obce�a�veřejnou�zeleň:
- stejně jako každoročně probíhala údržba 

veřejných prostranství a zeleně v centru obce, 
v okolí starohamerského kostela a kostela 
na Gruni;

- postaveno bylo workoutové hřiště, část fi-
nančních prostředků (85 %) je z dotace z MMR.

Sociální�péče:
- celoročně je zajišťována sociální péče v roz-

sahu let minulých (rozvoz obědů, odvoz k lékaři, 
či dovoz nákupu); 

- zajištěna byla služba SENIOR TAXI, o služ-
bu mezi seniory zájem je, jízdné je seniorům pro-
pláceno v plné výši;

- pokračujeme v projektu OBÁLKA DO LED-
NICE neboli IN.F.Obálka, projekt je zaměřen 
na seniory. Kdo� si� obálku� nevyzvedl,� a� má�
zájem,�může�si�obálku�stále�přijít�vyzvednou�
na�obecní�úřad.

Požární�ochrana�–�dobrovolná�část:
- několik let plánované nové vybavení kuchy-

ně v hasičárně bylo opět odloženo, jelikož obec 
nezískala na rekonstrukci elektroinstalace a vy-
bavení nové kuchyně dotaci z MSK;

- zastupitelé v průběhu roku rozhodli realizo-
vat výměnu rozvaděčů a novou elektroinstalaci 
z důvodu velmi špatného stavu, z rozpočtu obce, 
výměna byla provedena;

- podaná žádost o dotaci na pořízení nové cis-
terny v celkové ceně 8 167 500 Kč byla podpoře-
na k realizaci, dotace z MV je výši 2 500 000 Kč 
a dotace z MSK ve výši 1 250 000 Kč. Výběrové 
řízení na dodavatele auta proběhlo v letošním 
roce. Automobil bude dodán v roce 2022.

Veřejné�osvětlení:
- pořídili jsme vánočního osvětlení na sloupy 

VO v centru obce.
Další�oblasti:
- probíhá další fáze příprav na odkanalizování 

naší obce, a tou je zpracování studie proveditel-
nosti. Studie je zpracována. Většina vlastníků 
dotčených pozemků se již k záměru vyjádřila, 
na ostatní čekáme. 

Odpadové�hospodářství:
- bylo vybudováno a uvedeno do provozu 

sběrné místo za budovou obecního úřadu a záro-
veň bylo provedeno několik změn v systému na-
kládání s odpady, a to zejména u velkoobjemo-
vých kontejnerů, které v některých místech byly 
nahrazeny popelnicemi. Dále došlo k rozšíření 
počtu nádob na separovaný odpad.

Kalendáře 2022
Čtrnáctidenní stolní kalendář obce Staré Ha-

mry na rok 2022 s fotografiemi z obce jsou i v le-
tošním roce pro trvale bydlící občany (do každé 
domácnosti) ZDARMA. Vyzvednout si je můžete 
v úředních hodinách na obecním úřadě.

Ostatní zájemci si můžou kalendář zakoupit. 
Cena kalendáře je 100 Kč.

Nákrčníky
Nákrčníky s motivy naší obce jsou k prodeji 

na obecním úřadě. Cena 120 Kč/ks.

Po delší době vám přinášíme pár informací 
o činnosti naší jednotky SDH Staré Hamry. 

K dnešnímu dni naše jednotka zasahovala 
v roce 2021 u 52 událostí na území obcí Staré 
Hamry, Bílá a Ostravice. Dle typu zásahu se 
jednalo o 7 požárů, 11 dopravních nehod, 3 
předlékařské pomoci na vyžádání ZZS, 3 úniky 
nebezpečných látek, 27 technických pomocí, 1 
planý poplach.

Z posledních zásahů se jednalo jako kaž-
dou zimu o uvolnění zablokované komunikace 
zapadlými kamiony, které nemohly ujet na za-
sněžené silnici. Také jsme provedli vytažení 
zapadnutého autobusu, který taktéž nemohl 
ujet na komunikaci a zablokoval celou silni-
ci. V měsíci říjnu jsme zasahovali u 2 požárů, 
a to nejprve 15. 10. u požáru osobního vozidla 
v obci Staré Hamry, místní část Gruň, a 18. 10. 
u požáru chatky v obci Bílá, místní část Hlavatá.

Během celého roku se školíme a cvičíme 
s mobilní požární technikou a technickými 
prostředky ve výbavě hasičů. Odborných po-
žadavků na dobrovolné hasiče v dnešní době 
stále přibývá a s tím souvisí také vetší časo-
vá náročnost na tuto práci. V rámci plánované 
pomoci na vyžádání Zdravotnické záchranné 
služby MSK jsme v letošním roce byli povolání 
ke třem událostem v souvislosti s neodkladnou 
resuscitací osoby. Také v rámci Covid situace 
jsme vycvičeni a vybaveni ochrannými pro-
středky pro zásahy tohoto typu.

V současné době probíhá výroba nové cis-
ternové automobilové stříkačky pro naši jed-
notku dle vyhlášky a požadavků Hasičského 

záchranného sboru. Nové vozidlo nahradí již 
technicky a fyzicky nevyhovující starší cisterno-
vou automobilovou stříkačku Mercedes Benz 
Atego. Zde je v plánu odprodej nějaké menší 
jednotce hasičů. Nová cisterna bude postave-
na na podvozku Tatra, uveze větší objem vody 
než současná prvosledová cisterna a bude mít 
více úložných prostorů pro technické prostředky, 
které také dostáváme v rámci podpory hasičů 
od Moravskoslezského kraje. V poslední době 
např. moderní dýchací přístroje, hydraulické 
vyprošťovací zařízení a stabilizační prostředky 
pro dopravní nehody nebo detektory úniku ne-
bezpečných látek atd. Naše jednotka je velice 
důležitá v rámci požárního poplachového plánu 
kraje z důvodu velké vzdálenosti dojezdu pro-
fesionálních záchranných složek do obce Staré 
hamry a obce Bílá, pro kterou taktéž zajišťujeme 
požární ochranu dle legislativy. 

A jaký byl rok 2021 z pohledu SDH Staré 
Hamry? 

Dá se říct, že opět hodně zvláštní a divný. 
Vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci 
došlo k omezení různých spolkových činností 
a zrušení všech kulturních a společenských 
akcí, které jsme pro vás tradičně připravovali. 
Vzhledem k současné situaci zatím ani nejsme 
rozhodnuti o pořádání našeho Hasičského 
plesu. Pevně doufáme, že se epidemiologická 
situace konečně zlepší a my vás budeme moci 
přivítat na přesunuté akci Slavnostní svěcení 
našeho praporu, stejně jako na křtění naší nové 
automobilové stříkačky a na oslavách 110 let za-
ložení našeho sboru, které už teď připravujeme.

PROGRAM SPOLKU 2021/2022
Aktuální informace k provozu vleku najdete vždy 
na webových stránkách www.grunskyledovec.cz.

LEDEN
22. 1. 2022 – Ples v Horském Hotelu 

Charbulák – 18.00 – 00.00 h.
ÚNOR

Memoriál Jaromíra Filipce – lyžařský závod 
pro děti – datum a program bude upřesněn.

BŘEZEN
5. 3. 2022 – Karneval na lyžích – 14.00 karne-

valové odpoledne, závod na saních v maskách. 
DUBEN

30. 4. 2022 – Čarodějnice a stavění máje 
– Horský hotel Charbulák. 

Případné změny v programu budou 
aktualizovány na našich webových 

stránkách vzhledem k pandemické situaci.
Jste srdečně vítáni!!!

Jaký byl rok 2021 z pohledu obce? 
Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022? Tak to 

je asi otázka, na kterou nikdo neznáme přes-
nou odpověď. „Všechno připravujeme tak, aby 
mohla sbírka proběhnout, jako tomu bylo dříve 
v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí koordinátor-
ka Tříkrálové sbírky v Charitě Frýdek-Místek 
Silvie Vojkovská, „Chystáme pokladničky, taš-
ky s cukříky a kalendáříky pro dárce, drobné 
dárky a něco na zub pro koledníky. Koledování 
bude probíhat, tedy pokud to situace umožní, 
od 1. do 16. ledna 2022.“

Po stejnou dobu bude možné přispět v rámci 
Tříkrálové sbírky také do statických pokladniček, 
které budou rozmístěny stejně jako loni v kos-
telích, úřadech, informačních centrech, někte-
rých obchodech, lékárnách apod. „Seznam míst 
bude v lednu na našich webových stránkách 
a bude průběžně aktualizován. Tato možnost se 
loni osvědčila a bude určena pro ty, kdo budou 
chtít přispět přímo do pokladničky ve své obci 
nebo městě a koledníky nepotkají nebo koledníci 
nebudou moci vůbec vyjít,“ doplňuje Vojkovská. 
Další z novinek, kterou přinesl loňský covidový 
ročník a která bude pokračovat i v příštím roce, 
je možnost využít možnost bezhotovostního pří-
spěvku do sbírky, a to buďto přes platební bránu 
na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.
cz nebo platbou přímo na účet s využitím VS pro 
frýdecko-místeckou Charitu. Tato možnost bude 
až do konce ledna 2022.

A jak Charita Frýdek-Místek získané pro-
středky využije? „Záměry na využití Tříkrálové 
sbírky jsou podobné jako v minulosti. Podpoří-
me jimi rozvoj a provoz mobilní hospicové péče 
naší Salvie a doučování v sociálně potřebných 
rodinách. Část prostředků půjde na spolufi-

nancování nákupu potřebných automobilů pro 
terénní služby, tak aby se naše pracovnice 
bezpečně dostaly ke svým klientům. Zbytek 
pak použijeme na plánovanou rekonstrukci 
v Domově pokojného stáří a zřízení tréninko-
vého bytu pro lidi s duševním onemocněním,“ 
nastiňuje ředitel Charity Frýdek-Místek Martin 
Hořínek.

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do ko-
ledování nebo organizace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak účastnit této tradiční a největší 
sbírkové akce, bude více než vítán a neodejde 
s prázdnou. Kontakt na koordinátorku za Chari-
tu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je silvie.voj-
kovska@charitafm.cz, 733 741 564. Děkujeme.

Jaká bude Tříkrálová sbírka 2022

Ve věci provádění oprav asfaltového krytu sil-
nice I/56 a navazujících mostních objektů bychom 
jménem majetkového správce uvedli následující.

V rámci výkonu majetkové správy silnice I/56 
v úseku Frýdek-Místek – Pstruží byla v nedávné 
době dokončena rekonstrukce asfaltového krytu 
komunikace v rámci stavby „I/56 Frýdek-Místek 
– Pstruží“. K opravě příslušné komunikace bylo 
přistoupeno z důvodu jednak stavebního stavu 
komunikace daného jejím vysokým dopravním 
zatížením a dále z důvodu zamýšlené instalace 
lanových svodidel, která by budoucí opravy, jež 
by v rámci životního cyklu asfaltového krytu vo-
zovky ve střednědobém výhledu byly nevyhnutel-
né, značně komplikovaly a generovaly rozsáhlá 
dopravní omezení a jejich prodloužení v čase. 
Potřebu opravy a stav komunikace její majet-
kový správce ověřil provedením diagnostického 

průzkumu, který provedla nezávislá akreditovaná 
zkušební laboratoř a jehož závěrem bylo konsta-
tování, že komunikace je z pohledu konstrukčního 
stavu v dobrém stavu, nicméně stav asfaltového 
krytu byl klasifikován stupněm 4 až 5 – nevyho-
vující až havarijní dle TP 87. Na základě těchto 
skutečností se proto majetkový správce rozhodl 
dále pokračovat v přípravě opravy komunikace 
I/56 tak, aby provedl opravy krytu před instalací 
lanových svodidel. Zároveň touto opravou byla 
sjednocena životnost asfaltového souvrství, kdy 
v letech 2012–2015 byly prováděny dílčí opravy 
krytu silnice a tento asfaltový kryt byl v různých 
fázích životnosti. Co se týče prováděných oprav 
mostních objektů, tyto se řídí stavebním stavem 
konstrukcí, který je periodicky sledován a jejich 
správce musí provádět opravy a údržbu v soula-
du s jejich zjištěným stavem. Dále k těmto pracím 

musíme uvést, že na předmětném úseku se na-
chází značné množství mostních objektů, jejichž 
opravu nelze vzhledem k intenzitám dopravy 
na silnici I/56 prováděn zároveň a opravy musí 
být proto prováděny postupně.

Co se týče instalace lanových svodidel, před-
mětná problematika byla dlouhodobě projedná-
vána jak na krajské úrovni tak na celorepublikové. 
V úseku probíhající instalace lanových svodidel 
docházelo k závažným dopravním nehodám způ-
sobeným přejetím do protisměru. Lanová svodi-
dla sníží riziko přejetí do protisměru s následným 
čelním střetem vozidel, což jsou nejzávažnější 
dopravní nehody. Před odsouhlasením varianty 
instalace lanových svodidel byla diskutována také 
varianta uspořádání 2+1, při které by se střídaly 
vždy dva pruhy v jednom směru a jeden jízdní 
pruh v protisměru. Toto řešení bylo zavrženo pro 

vysoké intenzity vozidel v tomto úseku silnice I/56. 
Obdobný úsek lanových svodidel na silnici I/48 
u Nového Jičína je ukázkovým příkladem snížení 
počtu závažných nehod, kdy instalací lanových 
svodidel v nehodovém úseku silnice došlo k elimi-
naci smrtelných nehod, ke kterým před instalací 
lanových svodidel několikrát došlo. Skutečnost, že 
nyní došlo k jejich odstranění, souvisí s výstavbou 
dálnice D48, při níž dochází k razantnímu rozší-
ření tělesa pozemní komunikace pro vytvoření 
adekvátního dělicího pásu pro svodidla, včetně 
odstavných pruhů. V případě D48 jde o rozšíření 
o min. 10 m pro vozovku, což je o 2/3 původní 
šířky. Ačkoli by rozšíření silnice I/56 bezpečnosti 
a plynulosti dopravy mezi Frýdlantem n. O. a Frýd-
kem-Místkem také pomohlo, je zde pár zásadních 
rozdílů na vstupech:

• silnice I/48 (resp. dálnice D48) je součástí 

evropské trasy E462, má mezinárodní význam, 
proto je jednou priorit zlepšit její stav i za cenu 
rozsáhlých úprav.

• trasa silnice I/48 (D48) je vedena převážně 
mimo zastavěné oblasti měst a obcí, silnice I/56 
vede značnou část zastavěným územím, kde je 
jakékoli rozšíření silnice stěží realizovatelné – jak 
z hlediska samotné realizace, kompenzací, tak 
samozřejmě povolovacích procesů.

Značným limitem pro jakékoli větší úpravy 
silnice I/56 (trasa, šířka, mimoúrovňové křižovat-
ky) jsou prostorové možnosti kolem ní. Proto pro 
zvýšení bezpečnosti byla vybrána rychlá varianta 
při zachování stávajícího šířkového uspořádání, 
která byla podporována rovněž Policií ČR.
� Jan�Rýdl,�
�vedoucí�samostatného�oddělení�komunikace,�
� tiskový�mluvčí�Ředitelství�silnic�a�dálnic�ČR

Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR k rekonstrukci silnice I/56

Bilancování dobrovolných hasičů



– 4 –Leden 2022 Lhotka

rozloučili jsme se 

S�paní�Drahoslavou�Mičulkovou.

Rodině�a�pozůstalým�upřímnou�soustrast.

slovo starosty

Vážení�spoluobčané,
máme tady začátek roku 2022 a všichni s nadějí očekáváme, zda 

bude konečně lepší než ty dva předchozí, koronavirové, kdy jsme byli 
ochuzeni o většinu tradičních lhoteckých akcí. Všichni si přejeme, aby-
chom se mohli bez větších omezení konečně setkávat, organizovat 
společné kulturní, společenské a sportovní akce. Také letošní lednové 
vydání Mikroregionu je bez informací o proběhlých vánočních akcích, 
které vždy vyplňovaly celou lhoteckou stránku. Bohužel opět budeme ochuzeni i o letošní 
plesovou sezónu. Doufám, že jste si i tak užili klidné a pohodové vánoční svátky doma se 
svými nejbližšími. 

V pondělí 20. prosince loňského roku proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva, na kte-
rém byl mimo jiné schválen rozpočet obce na rok 2022 a taktéž byl zhodnocen uplynulý rok. 
V letošním roce bude obec hospodařit s odhadovaným rozpočtem ve výši 11 069 770 Kč. 
Jen několik bodů z hodnocení uplynulého roku. Podařilo se nám zhotovit projektovou do-
kumentaci a vyřídit stavební povolení na přístavbu kuchyně mateřské školy. Zpracovává se 
projektová dokumentace na zatrubnění části potoka v úseku u p. Kudělky který je v hava-
rijním stavu a ohrožuje přilehlou místní komunikaci. Vyměnili jsme vstupní dveře v budově 
mateřské školy. Během září a října byly provedeny opravy několika místních komunikací 
tryskovou metodou. Firma Lesostavby a.s. provedla zpevnění břehu potoka lomovým ka-
menem kolem obecní komunikace, která slouží k příjezdu k rodinnému domu č. p. 116. Pro-
vedli jsme výběrové řízení na firmu provádějící svoz komunálního odpadu z důvodu končící 
smlouvy s dodavatelem služby. Zakoupili jsme komunální techniku, a to kontejnerový nosič 
za traktor, sypač a šípovou sněhovou radlici. S obecními pracovníky jsme prováděli údržbu 
zeleně, ořez stromů, úklid veřejného prostranství, průběžné opravy místních komunikací, 
čištění příkopů a odvodňovacích žlabů komunikací. Bylo provedeno vyklizení zahrady u hos-
pody Pod Ořechem, drobné opravy na hřbitově, zabetonování schodiště u márnice, oprava 
okapů, údržba volných hrobů. Ve školce byly provedené drobné stavební práce – odstranění 
starého obložení a nevyhovujících šatnový boxů, oprava omítek, vymalování. Opravili jsme 
poruchu na splaškové kanalizaci v umývárně školky, kdy musela být vysekána podlaha 
a vyměněna část potrubí v podlaze. Pracovníci pomáhají při přípravě areálů na jednotlivé 
akce, zajišťují chod sběrného dvora, úklid autobusových zastávek atd. Pomohli jsme desíti 
majitelům rodinných domů bezúročnou půjčkou až 200 000 Kč na pořízení ekologického 
vytápění. Co se týká Územního plánu obce Lhotka, bylo nám začátkem prosince doručeno 
vyhodnocení stávajícího územního plánu. Předpokládáme, že se o případné Změně č. 1 
Územního plánu obce Lhotka budeme bavit na prvním pracovním zasedání v letošním roce. 
Máme podanou žádost o dotaci u Národní sportovní agentury na výměnu povrchu umělého 
hřiště a výměnu oplocení. Před koncem roku jsme ještě stihli podat žádosti o dotaci u MMR 
na opravu částí místních komunikací, a to část komunikace Pod Ořechem, k paní Zlé, kolem 
Tomisů (Halamička), k vodojemu od p. Běčáka po odbočku k rodinným domům p. Zajonce 
a P. Skuliny a lentilkovou ulici. Ve stejném programu máme podanou žádost o dotaci na re-
konstrukci dětského hřiště u mateřské školy. Po pracovní stránce byl minulý rok úspěšný 
a budeme se snažit, abychom i letošní rok, který je mimo jiné i rokem volebním, mohli v jeho 
závěru hodnotit jen kladně. 

Přeji vám, vašim blízkým i kamarádům šťastný a úspěšný rok 2022, po celý rok dobrou 
náladu a hlavně pevné zdraví. 

 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

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

Milan�Mynář�–�91�let
Rudolf�Syslo�–�75�let

Zdeňka�Pasková�–�70�let

Oběma oslavencům přejeme 
hodně štěstí, pohody. 

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

Statistika ke konci roku
Ke dni zpracování Mikroregionu má obec 

Lhotka 577 obyvatel, z toho 288 mužů v prů-
měrném věku 41 let a 289 žen s průměrným 
věkem 42 let.

Přihlášených psů máme 137.
Všechny místní poplatky jsou v tomto roce 

uhrazeny – děkujeme všem.
Vyprodukovali jsme k 30. 11. 2021 12,2925 t 

skla, 16,6608 t papíru a 17,7045 t plastu.

krátce z obce

Termíny�svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v lednu: 
pondělí 10. 1. a 24. 1.

Upozornění�občanů
Upozorňujeme občany, že sběrné místo 
bioodpadu a velkoobjemového odpadu 
v budově bývalého kravína je až do břez-
na uzavřené. V pravidelném provozu bude 
opět od března 2022. Můžete odkládat 
pouze větve z ořezu stromů a keřů, ostatní 
odpady je možné odkládat pouze po tel. do-
hodě s p. Martinem Žídkem.

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

Tříkrálová�sbírka
Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radost-
nou zprávu o narození Božího syna v bet-
lémských jeslích. A prosí o dar na pomoc 
lidem v nouzi. Každá koruna v kasičce má 
svoji váhu. Přijměte, prosíme, tyto vyslance 
potřebných, které bychom měli, za příznivé 
epidemiologické situace, potkávat ve Lhot-
ce v sobotu 8. 1. 2022 a v neděli 9. 1. 2022. 
Bližší informace sledujte na obecních strán-
kách a facebooku. Za jakýkoliv příspěvek 
vám předem děkujeme.

Stejně jako ostatní spolky a organizace, tak 
i Klub seniorů Lhotky se na činnost v novém 
roce zodpovědně připravuje. Výbor klubu plá-
nuje pro své členy i ostatní Lhoťany opět au-
tobusový zájezd, smažení vaječiny, opékání 
buřtů, sportovní odpoledne a věří, že tentokrát 
vyjde i „výročka“, krmášová zábava, stejně jako 
v plesové sezoně přátelský večírek.

Díky času, který je spravedlivý k nám všem, 
nezapomenou určitě v klubu seniorů ani v no-
vém roce na jubilanty, kterým se každoročně 
ke kulatinám a polokulatinám předávají dárky. 
Ty právem patří i u seniorů nejdřív sedmde-
sátníkům a po každých pěti letech těm star-
ším. Takže v roce 2022 to budou senioři na-
rozeninových ročníků 1952, 1947, 1942, 1937 
a všech ročníků nižších…

A právě s těmi nejstaršími pamětníky se dá 
zavzpomínat i na kulaté letopočty jiné… na ty, 
které se vztahují pro změnu k událostem lho-
teckým. Vzpomeňme aspoň některé z nich. 
Nejmladšími kulatinami z těch vybraných je tři-
cítka. Právě tolik roků uběhlo od roku 1992, kdy 
bylo založeno Honební společenstvo majitelů 
pozemků na katastru obce Lhotky, které před-
cházelo vzniku mysliveckého spolku. O hodně 
významnější kulatiny – sedmdesátiny – má Vý-
bor žen, který předcházel vzniku Českosloven-
ského svazu žen a nynějšímu Klubu žen, stej-
ně jako Sokolská družina mládeže, ze které se 
návazně vytvořil současný Sokol. Ve stejném 
roce – 1952 – byla zřízena ve Lhotce i samo-
statná osvětová beseda, která první místnost 
pro svoji „kulturní izbu“ získala z upravené třídy 
ve staré škole.

Ještě více – osmdesát – let nás dělí od roku 
1942, kdy v jarních měsících začala elektrifika-
ce obce. Není bez zajímavosti, že už v srpnu 
se začalo svítit a že dokončeno bylo do dvou 
let. Před osmdesáti lety byl založen ve Lhotce 
i jediný povolený spolek pro mládež během 
Protektorátu – sportovní spolek Kuratorium. 
I devadesátka je v této malé rekapitulaci za-
stoupena – tolik má hasičská zbrojnice, stej-
ně jako současná – již třetí – lhotecká školní 
budova. Samozřejmě, že nejvýznamnějšími 
kulatinami bývá rovná stovka. I tu je možno na-
jít v přehledu nedávné historie Lhotky. V roce 
2022 bude sto let od svého založení vzpomí-

nat a právem i slavit Sbor dobrovolných hasičů 
ve Lhotce.

Určitě si každý z nás ve svém životě, ve své 
rodině i ve svém blízkém i vzdálenějším okolí 

najde událost, případně skutečnost, která bude 
hodna vzpomínky nebo i oslavy. Tak ať je ten-
to novoroční článeček k podobnému ohlédnutí 
další malou inspirací…  Pavel�Pasek

malé zamyšlení

K napsání následujících řádků mě in-
spiroval pohled na prázdné vývěsní tabule 
u obecního úřadu a na autobusové zastávce 
Lhotka střed. Poprvé jsme přijeli do Lhotky 
před více než čtvrtstoletím a více než de-
set let tu trvale bydlíme. Kdysi tak plakáty 
s různými oznámeními plné vývěsní tabule, 
že byly plakáty lepeny i jeden přes druhý, 
teď zejí prázdnotou. A může za to hlavně 
covid. Ale ne úplně všechno je jen vina pan-
demie. Kdysi jsem se před známými pyšnil, 
že v naší obci s pěti stovkami obyvatel se 
konalo pět plesů ve třech sálech. Pamatuje-
te? A kdybych tady chtěl vyjmenovat všech-
no, co se dělo během roku, byl by to dlou-
hý seznam. A účast bývala vždycky velká. 

Vzpomínám, že jsem psal, že na fairtrade 
snídani přišlo ve Lhotce 50 lidí a v Blan-
sku, které má 19 tisíc obyvatel, to bylo míň. 
Na divadla, koncerty byl sál vždycky plný. 
Ale například v letošním létě, kdy covido-
vá omezení nebyla téměř žádná a v kolon-
ce pozitivních případů v obci byla 0, účast 
na tom minimu akcí byla slabší. Byl v létě 
koncert, bylo to venku, všechno bylo při-
praveno včetně občerstvení, ale účast byla 
malá. Máme vylepšený Kuřín, ale když kluci 
zorganizovali fotbálek, tak kromě hráčů tam 
skoro nikdo nepřišel, aby je povzbudil. Vo-
lejbal se v létě hrál – alespoň něco! Já vím, 
ten covid nám společenský život pořádně 
rozhodil. Byli jsme připraveni na akci Česko 

zpívá koledy a vánoční koncert. Ale muselo 
to zastupitelstvo odpískat. Končí rok 2021, 
který z tohoto pohledu nebyl moc dobrý. Už 
podruhé si budeme říkat, že snad ten další 
rok bude lepší a že se té potvory konečně 
zbavíme a Lhotka bude žít stejně jako před 
pandemií (ale dvě hospody nám budou chy-
bět). Pokud se to vyplní, tak věřím a dou-
fám, že Lhoťané zase najdou cestu k účasti 
na společenských, kulturních a sportovních 
akcích. Přeji vám všechno nejlepší a hlavně 
zdraví v nadcházejícím roce a moc si pře-
ji, aby toto moje zamyšlení bylo jen historií 
roku 2021 a že se budeme zase společně 
scházet jako dřív. 

 Jaroslav�Hudeček

Kdo také bude mít kulatiny?

Předpokládáme, že už většina z vás má 
doma obecní kalendář pro letošní rok. Na rok 
2022 jsme pro vás připravili kalendář poznáva-
cí a také soutěžní. Prostřednictvím tohoto ka-
lendáře bychom vás chtěli zapojit do poznává-
ní naší obce formou výletů, zábavy, ale můžete 
si taky zasoutěžit o zajímavé ceny.

Do kalendáře jsme se snažili umístit foto-
grafie ze známých i méně známých lhoteckých 
zákoutí. Ke každé fotografii jsme připojili krát-
ký popisek a dva QR kódy. Po přečtení kódu 
na levé straně se dovíte více informací o místě 

na obrázku a druhý vám ukáže GPS souřad-
nice místa na mapě. Vaším úkolem bude toto 
místo osobně navštívit, vyfotit se na něm tak, 
aby bylo identifikovatelné podle originální foto-
grafie v kalendáři a jednu fotografii se jménem 
a příjmením soutěžícího poslat na e-mailovou 
adresu soutez@obec-lhotka.eu. Každá identi-
fikovatelná fotografie bude zařazena do sloso-
vání o zajímavé ceny. Tyto soutěžní fotografie 
nebudou�zveřejněny, pokud k nim nepřipojíte 
písemný souhlas. Do soutěže o hlavní cenu 
bude zařazen soutěžící, který zašle identifiko-

vatelné fotografie ke všem 26 místům. K sou-
těžním fotografiím můžete každý měsíc poslat 
také nanejvýš dvě zajímavé fotografie z každé-
ho navštíveného místa, které budou zveřejněny 
na facebookové stránce Lhotky a fotka s nejví-
ce lajky za určitý měsíc bude oceněna. Autor 
dává zasláním fotografií souhlas se zveřejně-
ním pro obecní účely.

Více informací o soutěži najdete na obec-
ních stránkách www.obec-lhotka.cz, v odkaze 
Soutěž, kde si také můžete stáhnout kalendář 
v elektronické podobě. 

Soutěž s kalendářem – Poznej Lhotku

Upozorňujeme majitele automobilů, aby 
v zimním období neparkovali a neodstavovali 
vozidla podél místních komunikací a veřejných 
prostranství, která nejsou určena k parkování, 
z důvodu zimní údržby a odhrnování sněhu. 

Během této činnosti může dojít k poškození 
vašich vozidel sněhovou radlicí nebo odlétajícím 

posypovým materiálem. Uvědomte si, že tam, kde 
ještě projede osobní vozidlo, už se nemusí traktor 
s radlicí protáhnout, a ještě hrne nějaké množství 
sněhu. Neztěžujte již tak namáhavou a zodpověd-
nou práci pracovníkům provádějícím zimní údržbu.

Všem slušným majitelům automobilů děku-
jeme za pochopení.

Upozornění obecního úřadu
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Obec Baška Vás zve na

Ples obce
Baška

Pátek 14. ledna 2022 od 19.00 hod

v Kulturním domě Baška

hraje skupina Alfa Orchestra, DJ Tom Hanzl

vstupenka s místenkou a večeří 390,- Kč

v předprodeji na rezervace .baska.cz

21.
moderuje , zpívá Kateřina Brožová

přední česká kouzelnice Kelly a další

Poslední listopadový den jsme na obec-
ním úřadě zažívali slávu, která je v historii 
obce ojedinělá. A sice – tento den oslavil 
náš občan Karel Koval úctyhodných 100 
let. Blahopřát přišli i náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje pro věci sociální 
Jiří Navrátil, za místní fotbalový oddíl Martin 
Boháč, sociální komisi zastupoval Jiří Sýko-
ra a žáky Základní školy Baška doprovodila 
ředitelka školy Renáta Válková. Nechyběli 
zástupci tisku, regionálního rozhlasu a te-
levize.

A co mj. popřála starostka Bašky Irena 
Babicová oslavenci?

„Milý oslavenče, tak jako se každá ša-
chová hra „otevírá“ bílými figurkami – pěšá-
kem z e2 na e4 a dále je třeba budovat své 

pozice a plánovat další kroky v terénu, tak 
i vy jste musel svůj život vést tímto směrem. 
Určitě bylo nutné se některých pozic vzdát, 
mnohé tahy důkladně promyslet a určit si, 
kterým směrem zasáhnout. I život, stejně 
jako v šachové partii, se mnohdy zablokoval 
a jediným východiskem byla výměna něčeho 
za něco. Ale pak bylo třeba všechno jasněj-
ší a přehlednější a žilo se dál… A že jste 
„táhl“ své žití správně, o tom není pochyb. 

Jste dnes tady s námi, my jsme potěšeni 
vaší přítomností a doufám, že tomu tak bude 
i nadále.

Přeji vám tedy jménem svým, zastupite-
lů obce Baška i našich spoluobčanů, aby 
ta vaše „životní partie“ byla vždy napína-
vá, zábavná a moudrá, v plné síle, pohodě 
a za dobrého zdraví. Proto zvedám sklenič-
ku a připíjím vám se všemi ostatními přede-
vším na zdraví!“

� Foto:�Archiv�OÚ�Baška

Máme stoletého občana – Karla Kovala

Velitel obecní policie ve spolupráci se škol-
ním metodikem prevence realizovali pro žáky 
naší základní školy dvě přednášky zaměřené 
na aktuální rizika ohrožující psychické a fyzické 
zdraví děti. 

První přednáška na téma šikana a kyber-
šikana se uskutečnila 24. listopadu a zú-

častnili se jí žácí 5. ročníku. Druhá přednáš-
ka o škodlivosti alkoholu a tabáku proběhla 
2. prosince a velitel obecní policie se zde 
specificky zaměřil na nebezpečí užívání žvý-
kacího tabáku, což bylo pro žáky 7. ročníku 
zajisté dobrým ponaučením. 

� Libor�Bělík,�velitel

Preventivní činnost obecní policie 
u žáků Základní školy v Bašce

Ve čtvrtek 2. prosince byla ukončena vánoč-
ní charitativní dražba, která trvala necelý týden. 
Každá třída vždy vyrobila dárek s vánoční tema-
tikou. Výrobky byly originální, např. perníková 
chaloupka, adventní kalendář, svíčníky, vánoční 
ozdoby apod. Celkem se vydražilo 8 360 Kč. 

Tyto peníze půjdou na účet do záchranné sta-
nice Bartošovice na adopci sovy pálené, kde se 
určitě pojedeme na jaře nebo v létě podívat.

Děkujeme všem účastníkům. 
� Za�naši�školu�
� Zuzana�Šindelková�a�Adam�Gajda

Vánoční charitativní dražba

Severomoravské vodovody a kanali-
zace Ostrava a.s. schválily na základě 
usnesení představenstva akciové spo-
lečnosti v souladu s platnou legislativou 
nové ceny vodného s účinností od 1. led-
na 2022 takto:

Voda pitná (vodné)
50,50 Kč/m3 (včetně 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odbě-

ratelům po prvním odečtu měřidel násle-
dujícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude 

postupováno dle uzavřených smluvních 
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Obec Baška navrhla a Zastupitelstvo 
obce dne 25. 11. 2021 schválilo cenu 
stočného pro rok 2022, dle finanční ana-
lýzy zpracované v rámci žádosti o dotaci 
ze Státního fondu životního prostředí ČR 
(SFŽP ČR) a odsouhlasena SFŽP, takto:

Odpadní voda (stočné)
51,90 Kč/m3 (včetně 10% DPH) 
� Obec�Baška

Cena vodného a stočného od 1. 1. 2022

Jedním z bodů 26. zasedání Zastupitel-
stva obce Baška bylo schválení rozpočtu 
na rok 2022.

Návrh plnění a čerpání rozpočtu projednal 
finanční výbor. Po projednání v radě obce 
byl zastupitelům předložen rozpočet s pří-
jmy i výdaji ve výši 121 701 063 Kč, který je 
ve srovnání s rokem 2021 vyšší o více než 
23 mil. Kč.

Podstatnou část příjmové stránky našeho 
rozpočtu tvoří daňové příjmy, celkem téměř 
57 mil. Kč. 

V rámci schválených dotačních titulů zís-
káme příjmy v celkové výši 2 000 000 Kč. 
Z neinvestičních částí dotací obdržíme úhr-
nem 2 441 000 Kč na plnění úkolů v přene-
sené působnosti státu, příspěvek na volby 
a také na provoz dětské skupiny Školička.

Rozpočet obce také počítá s příjmy 
z výběru poplatků za likvidaci domovního 
odpadu ve výši více než 2 mil. Kč a pří-
jmem za odvádění a čištění odpadních 
vod ve výši 6,2 mil. Kč. Třídění odpadu 
a pronájem sběrného dvora by měl obci 
přinést 0,65 mil. Kč. Pro dosažení vyrov-
naného rozpočtu je nutné počítat s částkou 
31,7 mil. Kč, tvořící část finančních rezerv 
z předchozích let a také 14 mil. Kč revolvin-
gového úvěru.

Ve výdajové části rozpočtu představují 
významnou částku náklady spojené s pro-
vozem kanalizace, které by měly dosáhnout 
téměř 8 mil. Kč. Výdaje v této kapitole za-

hrnují kromě nákladů spojených s provozem 
kanalizace také úhradu stočného společ-
nosti SmVaK a splátky úroků z dosud ne-
splacené části úvěru. Zde bych zmínil, že 
po dokončení projektové dokumentace jsme 
připraveni na prodloužení vodovodu a kana-
lizace na Baštici a rovněž připojíme fotba-
lové hřiště ke kanalizační síti. Samostatnou 
rozpočtovou kapitolou jsou splátky jistin 
úvěrů, které kromě 4 mil. Kč na kanalizaci 
zahrnují i rekonstrukci základní školy včetně 
tělocvičny, budovy a pozemky bývalé firmy 
Poháry Bauer a budovy s pozemky kulturní-
ho domu, vše ve výši téměř 13 mil. Kč. Ná-
klady na sběr a svoz komunálního odpadu 
činí 4 mil. Kč.

Ve výdajích máme pro kapitoly silnice 
a ostatní pozemní komunikace rezervová-
nu částku více než 9 mil. Kč. Kromě oprav 
stávajících komunikací a chodníků počítáme 
také s realizací rekonstrukce komunikace 
v Kunčičkách u Bašky od mlýna po křižo-
vatku u hasičské zbrojnice a úseku kolem 
restaurace Stamar a řadovek. Bude reali-
zována autobusová točna u cihelny, prove-
deme úpravy křižovatky u obecního úřadu 
s vybudováním přechodu pro chodce. Bude-
me pokračovat v již zahájených projekčních 
pracích na chodníky v Malé Bašce, v II. eta-
pě cyklostezky a mimo jiné i v projektových 
dokumentacích autobusových zálivů před 
obecním úřadem a před školou. 

V kapitole školství rezervujeme 5,3 mil. 

Kč na provozní výdaje všech škol a v inves-
tičních výdajích částku 0,5 mil. Kč na zhoto-
vení zastřešené kolovny.

V nebytovém hospodářství jsme aloko-
vali 12 mil. Kč především na výměnu dve-
ří, oken, vzduchotechniky, ovládání pódia, 
osvětlení a silnoproudých rozvodů kulturní-
ho domu, ale také je v této kapitole v rámci 
investičních výdajů zahrnuta přístavba nou-
zového schodiště u Školičky.

V následujícím roce rezervujeme 1,5 mil. 
Kč na opravu plotu hřbitova v Bašce a na-
chystáme projektovou dokumentaci na jeho 
celkovou revitalizaci, opravíme hřiště Beton-
ko ve výši téměř 2 mil. Kč, připravíme jeho 
finanční podporu v rámci projektu oranžové 
hřiště a v neposlední řadě bych chtěl zmínit 
i výměnu zastaralého veřejného osvětlení, 
na jehož obnovu máme v první fázi vyčle-
něnu částku 4,2 mil. Kč. Projekt je současně 
podporován v rámci dotace EFEKT III, o kte-
rou si obec požádá. 

Kromě dalších nákladů nezbytných pro 
provoz obce byla schválena řada dotač-
ních smluv pro zajištění činností a projektů 
našich zájmových, kulturních a sportovních 
spolků i sdružení. Částka na podporu všech 
těchto zájmových aktivit v obci přesahuje 
1,1 mil. Kč. Obec nezapomíná ani na soci-
álně potřebné či seniory, na příspěvky a do-
tace v této oblasti je vyhrazeno 550 tis. Kč.

� Miroslav�Slanina,�
� předseda�finančního�výboru

Obec Baška bude v roce 2022 
hospodařit s více než 121 miliony korun

Zastupitelstvo obce Baška na svém za-
sedáních 25. listopadu 2021 vydalo obecně�
závaznou� vyhlášku� č.� 5/2021� o� místním�
poplatku� za� obecní� systém� odpadového�
hospodářství, všeobecně známou jako po-
platek za odpady. Tato vyhláška vstupuje 
v platnost od 1. 1. 2022. Celé její znění na-
jdete na webových stránkách obce.

Na základě novely zákona o místních 
poplatcích většina obcí v okolí poplatek�
za�odpady zdražuje. V Bašce zůstává v roce 
2022 poplatek za odpady ve stejné výši, činí 
650�Kč na osobu a rok. Poplatek je splatný 
jednorázově, a to nejpozději�do�30.�6.�2022. 
Občané, kteří v roce 2022 dosáhnou 70 let, 
platí za odpady 50 % z celkové částky, tj. 
325�Kč za rok. Tuto skutečnost není nutné 
ohlašovat. 

Další osvobození a úlevy najdete v obecně 
závazné vyhlášce č. 5/2021. 

U� všech� poplatků� je� nutné� údaj� pro�
osvobození� ohlásit� ve� stanovené� lhůtě�
(u� jednotlivých� poplatků� dle� obecně� zá-
vazných�vyhlášek),� jinak�nárok�na�osvo-
bození�nebo�úlevu�zaniká.

U dalších místních poplatků nenastaly 
žádné změny, proto jen připomeneme sazby 
a splatnost.

Poplatek�ze�psů�je splatný do 30. března 
2022 a jednotlivé sazby jsou ve výši:

180�Kč�za jednoho psa,
600�Kč za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele, 
300�Kč za druhého psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let. 
Držitel je povinen nového pejska starší-

ho tři měsíce ohlásit nejpozději do 30 dnů 
od jeho nabytí. Rovněž je povinen do 30 dnů 
ohlásit zánik poplatkové povinnosti (úhyn 
psa, ztráta nebo darování). Obecně závazná 
vyhláška č. 3/2020.

Poplatek� z� pobytu se týká poskytova-
telů krátkodobých pobytů, do 60 dnů, kteří 
za úplatu poskytují ubytování na svém po-
zemku, v bytě, nebo domě. Sazba poplatku 
je 20 Kč za osobu a každý i započatý den po-
bytu, s výjimkou dne jeho počátku. Ohlašo-
vací povinnost je nejpozději do 30 dnů od za-
hájení činnosti. Více informací a jednotlivá 
osvobození od poplatku najdete v obecně 

závazné vyhlášce obce č. 1/2021.
Poplatek� ze� vstupného�byl� zrušen Za-

stupitelstvem obce Baška na zasedání 25. 
11. 2021. 

Obec� již� od� loňského� roku� nerozesílá�
složenky�k�úhradě�poplatků.

Místní poplatky lze uhradit:
- v� hotovosti� nebo� platební� kartou�

na�pokladně Obecního úřadu Baška v úřed-
ních hodinách 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

Rok 2021 byl pro nás všechny opět velmi 
náročný, donutil nás přizpůsobit se a řešit 
životní situace „on line“ bez návštěvy úřadů. 
Chci poděkovat za váš přístup a narůstající 
počet občanů, kteří hradí poplatky převodem. 

� Viera�Kvičalová,�pokladní

Místní poplatky v roce 2022
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Vážení spoluobčané,
pravidelně vás informujeme, jak si naše obec 

počíná v oblasti odpadů, a čas od času také 
o tom, jak odpadové zákony přitvrzují a kladou 
tak na nás stále větší nároky finanční i legisla-
tivní. I přesto stále platí, že si naše obec v od-
padech nevede špatně a taky že dlouhodobě 
dosahujeme nadprůměrných výsledků ve třídě-
ní odpadů v rámci kraje i ČR. Avšak i přes tato 
pozitiva produkujeme i nemalé množství směs-
ného odpadu, případně další odpady, které 
nám odpadové hospodaření značně prodražují. 
Je proto na místě vysvětlit nezbytnost navýšení 
poplatků pro rok 2022 a také nastínit možnosti, 
jak řešit odpady do budoucna, aby ke zvyšová-
ní poplatků za odpady docházelo co nejméně.

Jak�to�vlastně�s�odpady�
v�obcích�a�městech�je?�

Co vlastně komunální odpad je a kdo je zodpo-
vědný za nakládání s ním? Odpady v obcích nám 
sice vznikají v každé jednotlivé domácnosti, ale 
veškerá odpovědnost vždy padá na obec. Ta se 
totiž stává vlastníkem a původcem odpadu v mo-
mentě, kdy občan odevzdá svůj domovní odpad 
na určené místo. Tímto místem jsou popelnice či 
pytle před domem, kontejnery na tříděné odpady 
na sběrných místech, kontejnery na biologicky 
rozložitelné komunální odpady (BRKO) či sběrný 
dvůr. Tvůrcem celého obecního systému, spolu 
s podmínkami pro nakládání s odpady, je vždy 
obec, samozřejmě v mezích zákona o odpadech. 
Je asi pochopitelné, že systém a využívání těchto 
služeb něco stojí a výše poplatků za tyto služby 
jsou vždy ožehavým tématem. 

Poplatky�rostou�a�porostou
Poplatek za odpady v obci se v posledních 

šesti letech navýšil z 500 korun na letošních 660 
korun. Bohužel, ani tato částka nepokrývá výdaje 
na odpady a jejich likvidaci. Ročně obec za odpa-
dy doplácí statisíce korun. Za posledních šest let 
bylo z rozpočtu obce do odpadového hospodář-

ství vloženo přibližně 1,75 milionu korun! Za tyto 
prostředky jsme mohli postavit například úsek 
nové komunikace, opravit střechu školy či dětská 
hřiště, rekonstruovat část obchodu nebo nové 
nástupiště a kousek parkoviště u nádraží. Tedy 
mohli jsme tyto prostředky investovat do rozvoje, 
případně obnovy obce a jejího majetku. Takto ale 
statisíce skončily v odpadech. A právě s ohledem 
na letitý vývoj nákladů odpadové hospodářství 
rozhodlo zastupitelstvo obce o zvýšení poplatků 
za odpad na 840 korun na rok. Tímto krokem sice 
s velkou pravděpodobností nedosáhneme vyrov-
naného rozpočtu v odpadovém hospodářství, ale 
snad se nám alespoň podaří zastavit jeho dlou-
hotrvající podfinancování.

A�jak�tolik�neplatit?
Na straně jedné je poplatek 840 korun za rok. 

Na straně druhé nabízíme variantu, která může 
řadu občanů více motivovat k důslednějším způ-
sobům nakládání s odpady, k jejich lepšímu třídě-
ní a efektivnějšímu využívání nádob na odpady. 
Proto je zde i levná alternativa pro všechny, kteří 
nechtějí platit tolik a jsou ochotni přizpůsobit své 
zvyklosti. Nižším poplatkem motivujeme účast-
níky spořícího programu už dva roky. Princip je 
jednoduchý. Ten, kdo si zvolí nižší počet svozů 
nádob, platí méně, a to výrazně. Určitě budeme 
rádi, když se počet účastníků spořícího programu 
v roce 2022 opět zvýší. Apelujeme tedy na všech-
ny, kteří chtějí hledat ve svých návycích rezervy. 
A že ty rezervy existují, je nepopíratelný fakt. Nižší 
poplatek zastupitelstvo schválilo ve výši 420 ko-
run za rok. V roce 2021 bylo přihlášeno do úspor-
ného programu 134 rodinných domů. 209 zatím 
využívá standardní svoz 1x za 14 dnů.

Jde�to,�a�ne�že�ne
Někdo může namítat, že není schopen více vytří-

dit. Avšak analýza odpadů provedená v roce 2020 
a také zběžné kontroly popelnic v letošním roce 
potvrzují, že je ve směsném odpadu stále výrazný 
podíl vytříditelných složek. To potvrzuje taky fakt, 
že rodinný dům se 14denním svozem produkuje 
průměrně 3x více odpadu než obyvatelé domu se 
svozem 1x za 4 týdny. A aby čísla byla korektní, 
tak také doplníme, že průměrné obsazení domu 
s úsporným programem je 2,61 obyvatel a domu se 
14denním svozem je 2,87 obyvatel. Rozdíl v pro-
dukci by tak měl být max 20 %, ale ne 300 %! Z toho 
lze usuzovat, že rezervy stále existují. 

BRKO�nás�stojí�hodně
Další výraznou položkou v odpadovém hospo-

dářství posledních let je produkce zahradního odpa-
du. V minulém roce jsme vyprodukovali skoro 170 
tun zahradního odpadu a za jeho uložení v kom-
postárnách jsme zaplatili více než 280 tisíc korun. 
A právě omezení produkce BRKO a lepší nakládání 
s ním je rovněž cesta k významným úsporám. 

Jak�společně�ušetřit?
S novým rokem můžeme jít společně cestou 

úspor. Předně se pokusíme snížit množství od-
padů ve směsných popelnicích. Přemýšlejme 
nad odpadem, než jej vyhodíme do koše, jestli 
náhodou nemohl najít další využití, než skončit 
na skládce „za lesem“. Může z něj být surovina, 
případně palivo třeba v cementárně. Snižme 
množství některých odpadů ve sběrném dvoře 
– pneumatiky či léky, které můžeme vrátit zpět 
u prodejců. Snižme produkci BRKO. Je tady 
přece možnost domácího kompostování.

Jak�bude�nápomocna�obec?�
Možností je vytvoření malé komunitní kom-

postárny, která by přispěla k opětovnému vy-
užití BRKO v obci. Další příležitost můžeme 
spatřovat v tzv. systému „door to door“ neboli 
systému svozu tříděných odpadů od jednotli-
vých domů, samozřejmě při zachování existují-
cích sběrných míst. Pokud by k tomuto způso-
bu vedla i vůle občanů, mohla by obec pořídit 
ke každému domku nádoby na plast a papír. Ty 
by následně svážela svozová společnost. Na-
vržené možnosti nejsou žádnými novinkami. 
Jde o způsoby, které již fungují v řadě obcí. Jde 
jen o to „si na to nové zvyknout“.

Zákony�přitvrzují
Zákon o odpadech obcím ukládá, aby každý 

rok produkovala odpadu měně a méně a sta-
novuje kvóty na každý rok. Pro rok 2022 je na-
staveno, že pokud občan vyprodukuje 190 kg 
směsného komunálního odpadu (SKO) za rok, 
tak obec platí základní poplatek za skládkování 
ve výši 500 korun/tunu. Při překročení je to již 
900 korun/tunu. Každý další rok se množství 
snižuje o 10 kg/osobu. V roce 2030 to bude 
120 kg/osobu a cena skládkování nad rámec 
bude ve výši 1800 korun/tunu. 

Tyto skládkovací poplatky nejsou ale jediné, 
které tvoří výslednou cenu odpadů. Do koneč-
né ceny vstupuje další úhrada za tunu konkrét-
ního odpadu a také manipulace s nádobou. Jen 
samotná manipulace s nádobou, tedy výsyp, 
stojí cca 34 korun. Cena jedné tuny SKO činila 
v roce 2020 přibližně 3 000 korun/tunu, tuna 
BRKO cca 1620 korun a tuna objemného od-
padu ve sběrném dvoře bezmála 2600 korun. 
Celkem v loňském roce vyprodukoval 1060 na-
šich občanů bezmála 450 tun odpadů.

Závěrem
V současné době požadované kvóty ještě pl-

níme, ale jak dlouho ještě? Plníme rovněž i tzv. 
úroveň třídění, kde již dnes dosahujeme úrovně 
požadované v roce 2025. Ale i zde se budou kvóty 
nadále zpřísňovat. Jedná se o poměr mezi vytřídě-
nými odpady a celkovým množstvím v procentech.

Našlápnuto máme a já věřím, že se i nadále 
budeme stále zlepšovat. Budeme tak šetřit jak 
společné prostředky, tak i životní prostředí pro 
ty, co budou přicházet po nás. 

� Petr�Blokša,�starosta�obce

Pržno

jubilea

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

paní Jarmila Jursová – 83 let,
paní Marta Stýskalová – 81 let,

pan František Mališ – 75 let,
paní Eva Ferenčíková – 60 let,
paní Marie Vašutová – 55 let,

pan Petr Soška – 50 let,
paní Sylva Gistingerová – 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. 
OÚ Pržno

Milí�spoluobčané,
před několika dny jsme společně vykročili do nového roku 

2022. Přeji vám, aby byl pro vás plný zdraví, štěstí, lásky a třeba 
i nových příležitostí, ať už pracovních nebo těch v osobním životě. 

�Petr�Blokša,�starosta,�a�Milena�Tvrdoňová,�místostarostka�

Děti z naší základní školy dostaly dárek, 
který jim pomůže lépe se vyznat ve světě IT 
technologií. 

„V roce 2018 jsem reagoval na projekto-
vou výzvu ITI – Ostrava IROP. Projekt ve výši 
4,4 milionu korun, který jsem napsal, zahrno-
val mimo jiné i venkovní učebnu, kterou jsme 
pracovně nazývali Stodola. Měla sloužit ne-
jen k polytechnické výchově, ale i pěstitelství 
a badatelství. Z důvodu zvyšování cen ve sta-
vebnictví se ukázala tato stavba jako velmi 

riziková. Projekt jsem tak byl nucen upravit 
a zažádat o změnu. Po všech peripetiích se 
podařila realizovat alespoň jeho část,“ vysvětlil 
ředitel školy Tomáš Kolesa.

Projekt ve výši 2,5 milionu korun tak as-
poň přinesl škole kompletní učebnu infor-
mační a komunikační technologie (ICT), která 
má nové počítače, server, interaktivní tabuli 
a může sloužit i jako jazyková učebna. Nahra-
dila stávající a dosluhující ICT učebnu.

„Vzniklo nám zázemí pro čtenářskou gra-

motnost, přírodovědné obory a taky polytech-
nickou činnost. Přibyly tablety, interaktivní 
panel a nábytek pro čtenářský koutek. V obou 
podkrovních učebnách je instalována klima-
tizační jednotka, která nám zpříjemní činnost 
v horkých dnech,“ upřesnil ředitel.

Má další plány. V lednu by rád podal na-
vazující projekt z výzvy IROP – ITI 2, kde by 
se realizovaly nové síťové rozvody v základní 
i mateřské škole, robotika a virtuální realita. 
„A možná bude i ta Stodola,“ věří.

Vánoční dárek pro prženskou školu

Komunální odpady v roce 2022. Jak na ně?

Autobusová točna a parkoviště, nebo pro-
stě terminál, už může vyrůst v centru obce 
u vlakového nádraží. „Záměr konečně dostal 
zelenou. Máme stavební povolení a může-
me se tak připravit na vyhlášení výběrové-
ho řízení. Nezbytné bude ale rovněž vyřešit 
financování této stavby,“ prozradil starosta 
Petr Blokša.

Projekt se rodil několik let. Bylo nezbytné 
vykoupit rovněž přilehlý pozemek, aby vů-
bec mohl terminál vzniknout. „Museli jsme 
se vypořádat s požadavky jednotlivých do-
pravců, Policie ČR i Českých drah. Pržen-
ská točna neboli terminál jistě vhodně doplní 
budoucí stavební úpravy železniční stanice, 
jejíž realizace se již také roky připravuje. 
Hlavní ale bude zvýšení komfortu a kvality 
pro všechny cestující, kteří tento dopravní 
uzel využívají,“ pokračoval starosta.

Jak dále řekl, neméně důležité rovněž 
je, že střed obce se dočká úprav, které by 
měly očím všech, nejen cestujících, lahodit. 
Stávající plochy jsou již totiž dlouhé roky ne-
vzhledné a nevyhovující. „Výstavbou tak do-
cílíme vznik moderních nástupišť pro auto-
busovou dopravu a rovněž rozšíření kapacit 
parkovacích ploch pro motoristy i cyklisty, 
místní i přespolní. Cestující získají kultivova-
né zázemí pro čekání na ten správný spoj 
a obec odpovídající plochy pro zajištění 

požadované dopravní obslužnosti Pržna,“ 
doplnil Petr Blokša. Na této ploše vznikne 
17 parkovacích míst, dva zálivy pro auto-
busy, čekárny s přístřešky, osvětlení ploch, 
vzhledný prostor pro sběrné místo odpadů 
a také zeleň.

Pržno chystá i další investiční akce. „Až 
uzavřeme hospodaření za loňský rok, uvi-
díme, kolik nám zbývá volných zdrojů,“ 
řekl starosta. Obec totiž chystá mimo jiné 
i rekonstrukci obchodu a pošty a přístavbu 
skladu pro své potřeby. „Na tento projekt 
ale asi žádnou dotaci nebude možné získat, 
uvidíme tedy, za kolik se nám záměr podaří 
vysoutěžit a zda budeme schopni akci zre-
alizovat z vlastních zdrojů, nebo si budeme 
muset vzít úvěr,“ upozornil. Rekonstrukce 
a výstavba je plánována na roky 2022 až 
2023.

Obec bude dále realizovat rekonstrukci 
místní komunikace v nové zástavbě Na Hlí-
nách, pracuje na výstavbě tratě pro cyklisty 
– pumptracku. Bude pokračovat ve zpra-
cování dalšího stupně projektové doku-
mentace na tlakovou kanalizaci, případně 
na rekonstrukci a obměně veřejného osvět-
lení za LED svítidla. Zvažuje i záměr umístit 
na střeše obecního úřadu malou fotovoltaic-
kou elektrárnu, která by měla pokrýt z velké 
části spotřebu energie objektu.

Nový autobusový terminál 
přinese komfort cestujícím

Připravit a oprášit plastové pokladničky, 
které přes rok odpočívaly ve skladu, na-
chystat je k zapečetění na úřadech, svolat 
kolednické skupinky, nabalit pro ně ka-
lendáříky a cukry jako poděkování dárcům 
za příspěvek do sbírky, oslovit partnery 
a domluvit s nimi rozmístění statických kasi-
ček a mnoho dalšího se schovává za přípra-
vami Tříkrálové sbírky. Ta proběhne od 1. 
do 16. ledna a koordinátoři v jednotlivých 
Charitách pečlivě plánují její průběh, aby se 
mohla sbírka uskutečnit.

„Počítáme s tím, že pokud se epidemická 
situace zkraje roku prudce nezhorší, letos 

do ulic vyrazí skupinky koledníků, samozřej-
mě za dodržení všech hygienických podmí-
nek,“ ujistila mluvčí projektu Sylva Lejsková.

Pořadatel sbírky, tedy Charita ČR, zařídí, 
že v obcích budou rozmístěny i statické po-
kladničky. Na Pržně ji lidé najdou na obec-
ním úřadu. Využít lze také bankovní převod 
s doplněním konkrétního variabilního sym-
bolu, který má každá Charita přiřazen, nebo 
je možné zaslat QR platbu. Charita Frýdek-
-Místek jej má zde: https://charitafm.cz/tri-
kralova-sbirka/jak-mohu-prispet/. Na tomto 
webu zájemci najdou i číslo bankovního 
účtu.

Tři králové prověří štědrost lidí

V areálu organizace Náš svět zahájila pro-
voz rehabilitace. Sloužit bude nejen klientům 
domova a pacientům sanatoria v Metylovicích, 
docházet do ní a zotavovat se zde bude moci 
také veřejnost. Na vzniku rehabilitace spolu-
pracovaly dvě krajské příspěvkové organizace 
– Náš svět v Pržně a Odborný léčebný ústav 
Metylovice. 

Díky tomu, že je nyní rehabilitace přímo 
v areálu organizace, mají klienti mnohem 
vyšší pohodlí a kvalitnější péči. Nebude totiž 
nutné řešit jejich přepravu mimo areál, rehabi-
litace tak budou dostupnější více klientům, ale 
mají být také intenzivnější.

Rehabilitace v areálu Našeho světa je 
detašovaným pracovištěm Odborného léčeb-
ného ústavu Metylovice. V metylovickém sa-
natoriu působí zdravotníci na vysoké odborné 
úrovni, nyní budou lidem ve zotavování pomá-
hat i v Pržně. Nová rehabilitace bude mít také 
velmi kvalitní vybavení. Moderní rehabilitační 
pomůcky a přístroje spolu se skvělými reha-
bilitačními pracovníky tak nabídnou kvalitní 
a určitě efektivní péči. Obě organizace se také 
podílely na nákladech na vybudování reha-
bilitace, ze svých rozpočtů pokryly náklady 
ve výši 2,5 milionu korun.

„Rehabilitace v Našem světě fungovala 
až do roku 2005, ukončila provoz nejen z fi-
nančních, ale také personálních důvodů. Její 
obnovení samozřejmě vítáme a velmi si cení-
me spolupráce s kolegy z Metylovic. Věřím, 
že u nás budou mít kvalitní zázemí pro péči, 
k dispozici je zde například suchá masážní 
vana, elektroléčba, magnetoterapie či inhala-
ce. Klienty a pacienty zde také čekají masáže 
a cvičení,“ sdělil ředitel organizace Náš svět 
Jan Zvoníček a dodal, že zprovoznění rehabi-
litace zvýší potřebu nových parkovacích ploch 
v areálu, na jejich vybudování se organizace 
v brzké budoucnosti připravuje.

Nová rehabilitace bude zaměřena na ši-
rokou škálu oblastí. „Klientům a pacientům 
v Pržně budou zdravotníci našeho sanatoria 
poskytovat rehabilitaci respiračního a pohy-
bového ústrojí, jsme také zaměřeni na neu-
rologická onemocnění nebo léčbu obezity 
a nadváhy. Jsem rád, že se můžeme podílet 
na zvýšení kvality péče o klienty domova. 
Naše služby jistě uvítá i veřejnost, lidé takzva-
ně zvenčí k nám budou moci docházet na zá-
kladě lékařského doporučení,“ uzavřel ředitel 
Odborného léčebného ústavu Metylovice Ra-
dim Dudek.

Rehabilitace v Našem světě slouží i veřejnosti
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Milí�spoluobčané,
ani�jsme�se�nenadáli�a�ocitli�jsme�se�v�novém�

roce�2022.�To�nejdůležitější,�co�bych�vám�do�něj�
chtěla�popřát,�je�samozřejmě�zdraví.�Ale�já�toho�
mám�na�srdci�více.�Moc�bych�si�přála�pro�nás�
pro�všechny,�aby�se�naše�životy�konečně�vrátily�
k�normálu.�Abychom�mohli�bez�omezení�praco-
vat,�bavit�se,�aby�děti�chodily�pravidelně�do�ško-
ly� a� nemusely� se� bát,� kdy� jim� karanténa� opět�
přeruší�výuku.
Přeji�vám�všem,�aby�tento�rok�byl�plný�krás-

ných�zážitků,�štěstí�a�lásky.�A�abychom�za�do-
bou�koronavirovou�provždy�udělali�jednu�velkou�
tečku.�
� Pavlína�Stankayová,�starostka�Ostravice

Letošní rok jsme adventní čas v mateřské 
škole strávili s novým očekáváním. Zimu 
jsme přivolali rozsvěcováním vánočního stro-
mu, který pořádala obec, kde nejstarší děti 
z Broučků vystoupily s písní Zima je pohád-
ka. Pak už stačilo jen rozsvítit vánoční strom 
před naší MŠ a vyzdobit ji vlastnoručně vyro-
benými ozdobami. 

Zima se nám odvděčila svou mrazivou si-
lou, a tak se děti mohly věnovat zimním rado-
vánkám, jak se patří. Když jsme zapálili dru-
hou svíci na věnci, zavítala k nám očekávaná 
návštěva – Mikuláš a čert. Společně jsme 
zazpívali koledy a zaskotačili si s čertem. Za-
zněla i moudrá slova Mikuláše o lásce a po-
koji, jako předzvěst čekání na Ježíška, poté 
děti dostali nadílku. Aby se nám na Vánoce 
lépe čekalo, upekli jsme si medové perníč-
ky, ty provoněly celou mateřskou školu. A jak 
na věnci přibývalo světla, ze tříd se ozýval 
zpěv vánočních koled a básní. Ze tříd zářily 
vlastnoručně ozdobené stromečky a my se 
pustili do počítání andílků v adventním kalen-
dáři. A protože andělé myslí i na druhé, také 
my jsme si vzpomněli na hladová zvířátka. 
Zanesli jsme proto kaštany, žaludy a jablka 
do krmelce, ptáčkům zavěsili na stromy lojo-
vé koule a naplnili krmítka. Nadešel den naší 
nadílky, na věnci už zazářily všechny svíce 
a děti navštívil Ježíšek. Zanechal jim pod 
stromečkem spoustu dárků. Děti poděkovaly 
za dárky a na oplátku vyrobily rodičům přání 
a dáreček. 

Každý z nás má nesplněná přání, jak se je 
letos podařilo naplnit dětem, ví jen ony. Mož-
ná by si přály užít besídku společně s rodiči, 
bohužel se to z důvodu koronaviru letos ne-
zdařilo. Hlavní je, že máme jeden druhého. 
Symbolem Vánoc je láska, obdarování dru-
hých a toto poselství bychom chtěli předat 
i dál vám všem a popřát hodně zdraví a po-
kojný rok 2022.

� �Kolektiv�MŠ�Ostravice

krátce z obce 

KOS�informuje�
Výbor Klubu ostravických seniorů pře-
je svým členům a všem Ostravičanům 
do nového roku hlavně dobré zdraví, klid 
a pohodu a abychom se i nadále mohli 
setkávat na klubových akcích. 
Dle vývoje situace a opatření budou infor-
mace o konání akcí klubu včas zveřejně-
ny na obvyklých místech a na internetu. 
 JN

Fond�pomůže�zkrášlit�Ostravici
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 13. prosince 2021 schválilo zříze-
ní Fondu zkrášlení Ostravice. Jedná 
se o finanční fond, z něhož bude Obec 
Ostravice poskytovat dary vlastníkům 
nemovitostí, ve kterých jsou hlášeny 
osoby s trvalým pobytem na území obce 
Ostravice. Dar bude ve výši 500 korun 
na osobu. Podrobnosti a předtištěné žá-
dosti k poskytnutí daru budou rozeslány 
v lednu 2022.

Na�obci�platby�jen�kartou!
Z důvodu přechodu na nový evidenční 
systém nebudou na pokladně Obecního 
úřadu v Ostravici od 1. ledna do 27. úno-
ra přijímány hotovostní platby (odpady, 
poplatky za psa, platby za vodu).

Pravidelný svoz plastů 
v roce 2022

Svoz z nádob o objemu 240 l 
v obci Ostravice 1x měsíčně:

Poř. č. Termín svozu Týden č. 
1. 11.01.2022 2.
2. 08.02.2022 6.
3. 08.03.2022 10.
4. 05.04.2022 14.
5. 03.05.2022 18.
6. 31.05.2022 22.
7. 28.06.2022 26.
8. 26.07.2022 30.
9. 23.08.2022 34.
10. 20.09.2022 38.
11. 18.10.2022 42.
12. 22.11.2022 47.
13. 28.12.2022 52.

Advent v mateřské škole se dětem líbil

První adventní neděli se měl na Ostravici 
uskutečnit vánoční jarmark. Připravovaly se 
na něj téměř všechny děti ze základní i ma-
teřské školy, ty menší s velkou pomocí svých 
rodičů, ty větší s pomocí a podporou učitelů. 
Jarmark se bohužel kvůli vládním opatřením 
nekonal. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
všem, kteří se zasloužili o to, že se nakonec 
téměř všechny výrobky dětí prodaly. Velký dík 
patří paní M. Janošcové, která mnohým tří-
dám, školní družině i mateřské škole poskytla 

možnost nabídnout výrobky ve své prodejně. 
Za tuto službu byli všichni opravdu moc vděčni.

Prodávalo se také v prodejně MTM nebo 
po internetu, zkrátka každý si pomáhal, jak 
uměl. V neposlední řadě bych také ráda podě-
kovala rodičům, kteří pro výrobky dětí dodaly 
zdarma materiál, anebo kteří přispěli do tříd-
ních kasiček mnohem větší částkou, než byla 
reálná cena výrobků. 

Snad se v příštím roce opět dočkáme oprav-
dového jarmarku a nebude třeba hledat různá 
provizorní řešení.  V.�T.

Děti výrobky prodaly i bez jarmarku 

Krásnou atmosféru se podařilo vykouzlit 
všem dětem, které lidem zazpívaly na Vánoč-
ním koncertu. Konal se v neděli 12. prosince 
v Římskokatolickém kostele v Ostravici. Velké 
poděkování patří Vlaďce Tomečkové, která 
koncert připravila, a dále učitelům Katce Peři-
nové, Renátě Muchové, Pavlu Kudělkovi a Pe-
tru Kijonkovi a dětem z Ostravice, varhaníkům 
Jarkovi a Josefovi a Obci Ostravice a Klubu 
rodičů Ostravice, kteří koncert podpořili.

Koncert dojal návštěvníky kostela 

I když nás provázejí různá proticovidová 
opatření a omezení, těší nás, že zájem lidí 
o kulturu stále přetrvává. 

Divadelní sezónu jsme v měsíci říjnu zahá-
jili představením West Side Story v Divadle J. 
Myrona v Ostravě. Legendární muzikál plný 
slavných hitů, jako je Amerika, Maria nebo Já 
jsem hezká a pěvecké výkony Tomáše Savky 
a Patricie Janečkové v hlavních rolích byly pro 
všechny úžasným zážitkem.

Na příští rok je v nabídce Ostravská adap-
tace slavné Goldoniho komedie Sluha dvou 

pánů. Děj této hry je zasazen do Ostravy, po-
stavy mluví současným jazykem, který je navíc 
okořeněn krásami rozličných českých dialektů. 

Na chuť si přijdou i zájemci o klasiku. V mě-
síci březnu můžete zhlédnout prostonárodní 
operu Hubička od B. Smetany.

Pokud o zájezdy do divadla máte zájem, 
můžete se přihlásit v informačním centru 
u p. Klimkové, kde vám budou sděleny bližší 
podrobnosti. 

 Za�kulturní�komisi�OÚ�Ostravice�
� Gabriela�Čárková

Lidé z Ostravice mají o kulturu zájem

Ostravické kluziště vstupuje do své další 
fáze a pro vyšší komfort bude provozováno 
pod střechou. Původně bylo zakoupeno a in-
stalováno na dětském hřišti v areálu u základní 
školy, kde jej využívali Ostravičané zdarma.

Vzhledem k tomu, že kluziště stálo pod 
širým nebem, právě počasí hrálo hlavní roli 
v možnostech provozu. Když hodně sněžilo 
či pršelo, byl problém s údržbou a provoz byl 
nemožný. Velice často nebylo ráno jisté, a to 
i přes maximální úsilí zaměstnanců obce, zda 
se bude odpoledne bruslit.

Z toho důvodu bylo komplikované kluziště 
komerčně využít, a tím alespoň zčásti provoz 
ekonomicky optimalizovat.

Přímé provozní náklady činily 500 tisíc korun 
za sezónu, pokud bychom připočetli spojené 
další výdaje, tak konkrétně v zimě 2018–2019 
byly náklady bezmála 700 tisíc korun, přičemž 
příjmy byly v témže roce jen 110 tisíc korun.

Loňský covidový rok nám zcela znemožnil 
kluziště zprovoznit – byl zákaz setkávání se. Při-
mělo nás to přemýšlet, jak zabezpečit bruslení 
v obci a využití této nemalé investice (splátka 
kluziště činí 79 tisíc korun měsíčně a budeme 
ji splácet do konce roku 2024) tak, aby na obci 
neležely pouze vysoké provozní náklady a ne-
zatěžovaly ji ekonomicky ještě více.

Jako nejlepší nápad se ukázalo s případ-
ným zájemcem uzavřít pachtovní smlouvu, 
kterou by se zavázal dodržet daný počet hodin 

bruslení pro Ostravičany zdarma. Podmínkou 
bylo, že kluziště bude nově zastřešené, čímž 
odpadnou problémy s vlivem počasí, a navíc 
bude sezóna prodloužena do měsíců, kdy se 
ještě, či už nebruslilo. Benefitem je rovněž to, 
že školní hřiště již nebude šest měsíců bloko-
váno kluzištěm a děti mohou jeho prostor při 
vhodném počasí využívat opět celoročně. Dal-
ší významnou výhodou je, že se zaměstnanci 
obce mohou v zimních měsících soustředit více 
na údržbu obce.

Tím jsme odstartovali dlouhé hodiny jednání 
o formě smlouvy, typu výběrového řízení, po-
čtu hodin adekvátních pro využití veřejnosti. 
Výsledkem je uzavření smlouvy s Beskydskou 
sportovní akademií vedenou Liborem Uhrem 
a dohromady 14 volných hodin bruslení týdně 
pro občany Ostravice.

Do těchto volných hodin by se měly vejít 
běžné aktivity, které byly na rozpisu v minu-
lých letech – bruslení žáků ZŠ, tréninky malých 
hokejistů i dostatečný počet volných hodin pro 
veřejnost v týdnu i o víkendech.

Práce na zprovoznění dvou zastřešených 
ploch kluziště v areálu Ridera „Na pile“ jdou 
do finále, a my věříme, že i druhá plocha spuš-
těná v lednu 2022 bude sloužit ke spokojenosti 
Ostravičanů a široké veřejnosti a ani covid již 
bruslení nezkomplikuje. 

� Starostka�Pavlína�Stankayová�
� a�místostarosta�Tomáš�Kokeš

Zastřešené kluziště bude 
pro Ostravičany stále zdarma

O sobotách a nedělích začaly jezdit mezi Ostravou a Ostravicí super moderní 
spěšné vlaky Lysohor. Ranní spoje zajišťují návoz cestujících do Ostravice, 

odpolední vlaky pak jejich odvoz zpět do Ostravy. 

Vlak Lysohor vozí turisty na Ostravici
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2022 a v našich očekáváních se mísí naděje i obavy. Jistě, 

dnešní doba není snadná. Z televize, internetu i dalších médií jsme si zvykli slýchat zprávy o tom, 
jak je celý svět pochroumaný, lidé čím dál horší, společnost rozhádaná… A slovo „pozitivní“ zná-
me už skoro jen v souvislosti se špatnými výsledky covidových testů.

Ale třeba ve skutečnosti není tak zle: Když jsme na začátku adventu instalovali v altánu na bo-
rovské návsi dřevěnou betlémskou vesničku, objevily se samozřejmě hned jako první obavy, že 
ji někdo poničí, rozbije, ukrade figurky, zkrátka, že v tom hrozném světě taková křehká krása 
neobstojí. No co už, říkal jsem si, uvidíme. Berme to jako takový experiment, zkoušku, jestli to 
s námi je opravdu tak špatné. – A ejhle, advent i svátky jsou už za námi a k žádné apokalypse 
v našich jesličkách nedošlo. 

Vánoce jsou přece o naději. O tom, co lepšího se v člověku dá najít. O tom, že náš svět může 
být lepší, a to nejen o Vánocích.

Přeji Vám úspěšný rok, pevné zdraví a každý den alespoň jednu dobrou zprávu… 
  Pavel�Kuběna,�starosta

Informace obecního úřadu
• Informujeme občany, že Katastrální�

úřad� se připravuje v letošním roce zahájit 
mapování�skutečného�stavu�území�a�re-
vizi� katastrální� mapy. Tímto procesem 
by měly být napraveny nesrovnalosti a ne-
přesnosti vzniklé při digitalizaci, případně 
jiných historických úpravách. V této souvis-
losti je na čtvrtek 24.� února od 17 hodin 
plánována veřejná� schůze� v� sále� obec-
ního�domu. 

• Pokud některá z domácností neobdržela 
Obecní� kalendář, může si jej vyzvednout�
na�obecním�úřadě.

• V�sobotu�29.�a�neděli�30.�ledna bude 
projektant obcházet všechny, kteří vyplnili 
(nebo ještě vyplní) dotazník zájmu o zapo-
jení� do� systému� decentrálních� čistíren�
odpadních�vod, a bude na místě řešit kon-
krétní možnosti technického řešení. Pokud 
dosud váháte, a přitom nemáte odkanali-
zování své nemovitosti vyřešeno v souladu 
s platnou legislativou, vezměte, prosím, 
v úvahu, že orgány ochrany životního pro-
středí mohou již nyní případné porušování 
zákonných povinností (např. nepředložení 
dokladů o pravidelném vývozu žumpy) po-

kutovat částkou ve výši několika desítek 
tisíc korun. Zapojení do systému decentrál-
ní kanalizace přitom představuje relativně 
jednoduchou a pohodlnou cestu, jak si tyto 
záležitosti dát do pořádku. Jde o příležitost, 
která se již nejspíš nebude opakovat.

• Poplatky�za�odvoz�a� likvidaci�odpa-
dů – Částka za odvoz a likvidaci odpadů 
činí pro občany trvale žijící v obci 500�Kč�
za�osobu�na�rok. Termín zaplacení poplat-
ku je do� konce� března. Majitelé rekreač-
ních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé 
bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt na rok. 
Zde je termín úhrady stanoven do konce 
června. Částku můžete uhradit buď osob-
ně na obecním úřadě nebo elektronicky 
na účet: 107-6963890277/0100, kde mů-
žete zaplatit i stokorunový poplatek za psa. 
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, 
příjmení a počet osob, za něž platíte. Nálep-
ky na popelnice si následně můžete vyzved-
nout na úřadě. Upozorňujeme všechny, že 
neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 
2020 vyvezeny.

• Obecní�ples byl vzhledem k epidemio-
logické nejistotě zrušen.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
s lednem přichází nový 

rok a já pevně věřím, že ten-
to bude méně covidový a my 

si společně užijeme spoustu rosničkových 
i obecních akcí. Než se rozepíšu o novin-
kách, dovolte mi krátké ohlédnutí za prosin-
cem loňského roku.

V prosinci se podařilo v Rosničce zorga-
nizovat tři krásné akce. První byla turistická 
sobota Obrázkovou cestou na Javořinku, 
druhá byla Ježíškovská dílna a nadílka hra-
ček do herničky a třetí bylo příjemné Vánoč-
ní posezení seniorů. Všechny akce se vyda-
řily a já děkuji všem, kteří se zúčastnili. Dále 
byla v prosinci dětem e-mailem rozeslána 
soutěž Vánoční soutěž s tombolou. Děti, 
které mi donesou nebo pošlou vyplněné 
pracovní listy, budou zařazeny do slosování 
tomboly. 

Od ledna se v Rosničce můžete těšit 

na tři novinky: kroužky Výtvarka pro před-
školáčky a Malý kuchtík, a na odpolední do-
učování dětí prvního stupně. 

V sobotu 8. 1. proběhne v Obecním domě 
Samoprodejní povánoční burza oblečení, 
hraček a sportovních potřeb v čase 9.00 – 
16.00 (více na plakátu).

V sobotu 22. 1. vyrazíme v rámci Turis-
tické soboty na Smrk z Ostravice, více infor-
mací na plakátu.

Z důvodu obsazeného Obecního domu 
v lednu bude plánovaná tajemná přespávač-
ka posunuta na březen a přespávačka jen 
pro holky je plánována v únoru.

Veškeré informace naleznete na www.
urosnicky.eu, na FB Rosnička Malenovi-
ce, IG rosnickamalenovice a na tel.čísle 
724 144 368.

Přeji šťastné vykročení do nového 
roku, zdraví a pohodu.

� Teta�Blanka

Téměř tři desítky malenovických seniorů 
vyrazily v pátek 3. prosince do kina ve frý-
dlantském Kulturním centru na filmové před-
stavení Karel. Působivý dokument o našem 
nejslavnějším zpěvákovi populární hudby se 

líbil všem. A prakticky ihned se začaly spon-
tánně rodit plány na další podobné akce. 
Takže pokud to situace jen trochu dovolí, 
čeká nás v novém roce nejen další kino, ale 
také výjezd do divadla.

Senioři vyrazili na Karla

O štědrodenním dopoledni se také tyto 
Vánoce sešlo několik desítek lidí od nejmen-
ších po nejstarší, aby u krmelce nad Jízdár-

nou přilepšilo lesním zvířatům, zazpívalo si 
koledy a poslechlo si, jak je to s těmi pruhy 
na stromech… 

Některé historky se zkrátka neomrzí a tra-
diční krmení zvířátek k malenovickým Vánocům 
patří už neodmyslitelně.

Krmení zvířátek k Vánocům prostě patří

Zastupitelstvo obce Malenovice na svém 
18. zasedání schválilo mj. dvě obecně zá-
vazné vyhlášky, které se týkají problemati-
ky komunálního odpadu. Rychlá odpověď 
na otázku z titulku je 500 korun, podrobnější 
vysvětlení najdete níže.

V této souvislosti nejprve připomeňme, že 
1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020 
Sb., o odpadech, a spolu s ním i související 
změnový zákon, na základě kterého musely 
všechny obce do konce letošního roku při-
jmout zmiňované dvě nové obecně závazné 
vyhlášky.

První z nich se týká „Systému nakládání 
s odpadem“ – ten sice lze hypoteticky nastavit 
i jinak, než bylo dosud v Malenovicích zavede-
no, ale pro obec našeho typu a velikosti dává 
prakticky smysl pouze ponechat stávající na-
stavení. Proto zastupitelstvo vyšlo ze vzoru 
poskytnutého ministerstvem vnitra a nastave-
ní systému ponechalo.

Druhá vyhláška pak stanovuje samotný 
„poplatek“, resp. jeho výši – Tady bohužel 
nově není možné nijak zvýhodnit (např. jako 

dosud slevou 50 Kč) trvale přihlášené občany 
proti chatařům. Tedy sazba za jednoho trva-
le přihlášeného člověka musí být stejná jako 
za jeden objekt k individuální rekreaci. Jaký-
koli rozdíl vnímá dozorové oddělení minister-
stva jako diskriminaci a vyhlášku by zrušilo.

Sazba bude tedy pro všechny 500 korun.
To je mimochodem v rámci okolních obcí, 

dá se říct, spodní hranice. Podle rychlé rešer-
še: 500,- platili a budou platit ve Lhotce nebo 
Janovicích, na 500,- zvedají na Krásné, 550,- 
na Pstruží. Kunčice mají a nechávají 600,-. 
Na Ostravici, tam už letos platili místní také 
600 a chataři 1000 korun, přičemž od Nové-
ho roku je také čeká dorovnání na tisícovku. 
Baška zůstává na stávajících 650,- a Pržno se 
(u svozu 1x za 14 dní) ze současných 640,- 
chystá zvýšit na 840,-.

Zrušení padesátikorunové slevy, tedy prak-
ticky navýšení ze 450 korun na 500, jistě není 
nic příjemného. Na druhou stranu je potřeba 
zdůraznit, že vybrané poplatky nyní pokrývají 
zhruba polovinu celkových nákladů na likvida-
ci odpadu. Zbytek doplácíme z obecního roz-

počtu – tedy tak jako tak z peněz nás všech.
Na doplnění dodejme, že v novém roce se 

také bude měnit tzv. třídicí sleva (podle § 157 
zákona o odpadech). Loni (2021) se platila 
zvýhodněná cena 500,- za tunu směsného 
komunálního odpadu do 200 kg/rok na trvale 
přihlášenou osobu, což u nás pokrývá asi tak 
polovinu z celkového množství…). Odpad nad 
200 kg na osobu za rok se letos platí už 800,- 
za tunu. Nově (2022) to bude 900,- za vše 
nad 190 kg na osobu/rok. (V Malenovicích je 
cca 800 obyvatel a cca 300 chat k individuální 
rekreaci. A bohužel chataři či turisté v rámci 
třídicí slevy nejsou vůbec zohledněni.)

Zkrátka a dobře likvidace odpadu (a toho 
netříděného zvlášť) je a bude čím dál dražší 
záležitostí. A v každém případě platí, a do bu-
doucna bude platit ještě více, že jediná cesta, 
jak se vyhnout dalšímu zvyšování poplatku, je 
důsledně třídit a přemýšlet o tom, kolik, čeho 
a kam vyhazujeme.

(Obě vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední 
desce a také v přehledu platných vyhlášek: 
urad/platne-obecne-zavazne-vyhlasky/ )

Kolik zaplatíme za popelnice v roce 2022?

 

V SOBOTU 8. 1. v čase 9.00–16.00 
Srdečně zvu zájemce o prodej a koupi dětského oblečení, 
hraček, sportovních potřeb, knih aj. na Povánoční 
samoprodejní burzu.  

Zájemkyně o prodejní místo mohou posílat SMS na tel. číslo 
724 144 368. K dispozici je: 
- 6 velkých stolů (vhodné jako prodejní dvojmísto) – cena 150 
Kč/stůl 

- 4 malé stoly – cena 75 Kč/stůl  
- 15 míst v horním sále – cena 50 Kč/místo (vhodné si vzít 
deku). Každý prodejce si ručí za své věci.  

Sraz prodejců v 8.00 v Obecním domě v Malenovicích. 

Těším se, Blanka 

Povánoční samoprodejní burza 

 

                                   V SOBOTU 22. 1.  
Sraz na vlakovém nádraží ve FnO v 9.00, návrat v 16.33 nebo 17.33 (podle 
nálady a času :) ) 

S sebou: teplé oblečení, náhradní vrstvu, kvalitní obuv, teplý čaj a svačinu, 
rukavice, čelovku, nesmeky. 

Na teplou polévku si zajdeme v Ostravici.  

 

Více informací na tel. čísle 724 144 368. 

                                                                                      Těším se, Blanka 

 turistická sobota –  

SMRK z OSTRAVICE s polévkou 
v hospůdce Sauna 
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Vážení spoluobčané,
vkročili jsme do nového roku 2022. Do roku, který snad bude příznivější 

než ten předchozí. Přeji vám všem především hodně zdraví, ale i sil k pře-
konání všech překážek. Přeji vám optimismus, štěstí a samozřejmě lásku 
a rodinnou pohodu. Doufám, že tento rok skončí pandemie koronaviru 
a náš život se vrátí do starých dobrých kolejí, kdy budeme moct všichni 
pracovat a bavit se bez omezení.  Lukáš Halata, starosta

Do školy v Metylovicích dorazila 3. prosince 
vzácná návštěva – svatý Mikuláš s celým an-
dělským sborem i rozvernými čertíky. Společ-
ně se podívali do všech tříd mezi žáky. Jako 
první nahlíželi do tříd čertíci, kteří kontrolovali, 
zda jsou děti řádně připravené na vyučování. 
Čertíky následoval Mikuláš s anděly a za ma-
lou básničku nebo písničku rozdával dětem 
mikulášskou nadílku ze samých dobrot, k tomu 
zazpíval andělský sbor krásné koledy. Všem 
dětem zářily oči nadšením, když poslouchaly 

krásné vánoční písně.
Prvňáčkům se nadělování moc líbilo, a proto 

si zahráli na malé Mikuláše. Rozhodli se udělat 
radost zvířátkům a odnesli jim do lesa bohatou 
nadílku, aby si i zvířátka v tento den užila.

Za krásné mikulášské dopoledne si zaslouží 
velké poděkování žáci 5. třídy se svým třídním 
učitelem, kteří jako andělé a čerti pomáhali Mi-
kuláši – panu Vavřínu Michalcovi. Poděkování 
si také zaslouží náš spolek rodičů, který připra-
vil pro děti bohatou nadílku.

Řidiči, parkujte 
s rozumem

Obecní úřad Metylovice upozorňuje obča-
ny, aby nyní v zimním období neparkovali své 
osobní automobily na okraji místních komuni-
kací nebo celodenně neodstavovali svá auta 
na parkovištích před školou, obecním úřadem 
či sokolovnou. Tato vozidla pak tvoří překáž-
ku zaměstnancům obce při odklízení sněhu 
z těchto parkovišť a omezují pracovníky zimní 
údržby, kteří se starají o to, aby všechny obecní 
cesty byly, pokud možno včas a v celém úseku, 
sjízdné.

Tak jako všechna jiná odvětví i náš spol-
kový život zasáhla zatím nekončící pandemie 
covid-19. Naštěstí citelněji nezasáhla nás, ani 
náš entuziasmus, ale silně zredukovala naše 
plány.

Poprvé po 50 letech jsme poslední ledno-
vou sobotu nemohli uskutečnit náš tradiční 
hasičský ples. Na květen jsme plánovali zá-
vod železných hasičů TFA Metylovice 2021, 
ale i ten vzal za své. A tak jsme aspoň v čer-
venci uspořádali pohárovou soutěž, v srpnu 
29. ročník Soutěže netradičních družstev 
a v září jsme sbírali železný šrot. 26. října 
v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi pře-
vzali naši členové Miroslav Juřica a Vavřín 
Michalec jedno z nejvyšších hasičských vy-
znamenání – titul Zasloužilý hasič.

V roce 2021 jsme si také připomněli 135. 
výročí založení našeho sboru. 23. května se 
v místním kostele slavila mše za živé a ze-
mřelé hasiče, při které metylovský farář otec 
Václav Gandera požehnal novou sochu sva-
tého Floriána, která nyní zdobí fasádu naší 
zbrojnice.

Sportovní sezóna se nám rozběhla až 
v polovině června rovnou prvním kolem Mo-
ravskoslezské ligy, ale byla pro nás mimořád-
ně úspěšná. Rozjezd byl pozvolný, ale naše 
výkony gradovaly, takže si muži v celkovém 
hodnocení MSL připsali pěkné 8. místo z 22 
účastníků. Nejlepším dílčím umístěním jim 
bylo 4. místo ve Větřkovicích a nejlepší čas – 
14,59 předvedli v Petřvaldíku.

Muži nad 35 let měli umístění jako na hou-
pačce a vítězství sbírali na pohárových sou-
těžích mimo ligu. A nakonec jich bylo pět 
– na Nové Vsi, v Petřvaldíku, ve Staré Vsi, 
v Petřvaldu a na Ostravici. Až úplně poslední 
soutěžní pokus ligové sezóny měl rozhodnout 
o medailistech. Oprechticím se jejich útok 
nepovedl a my jsme si tak dokráčeli k bron-
zovým medailím – našim sedmým v jedenácti-
leté historii veteránské kategorie. Nejlepší čas 
sezóny – 15,269 se nám povedl v Bartovicích. 
Po roční pauze se v září opět uskutečnila 
soutěž na Pstruží v kategoriích nad 40 a nad 
50 let. Naši čtyřicátníci opět patřili k hlavním 
favoritům, ale po technických problémech 
z toho bylo tentokrát 3. místo. Ovšem poprvé 
jsme složili i tým padesátníků a ti vše vyna-
hradili. Traťovým rekordem s přehledem zví-
tězili.

Tradičně na třech závodech se představily 
i naše ženy nad 35 let a na dvou z nich zvítě-
zily – v Bartovicích a na domácí soutěži.

Když našim ženám v roce 2018 proklouzly 
zlaté medaile na posledním kole doslova mezi 
prsty, říkali jsme si, že to byla možná jedineč-
ná příležitost, která se už nemusí opakovat. 

I letos byly za hlavní favoritky považovány 
obhájkyně titulu ze Svinova. První polovina 
sezóny byla nadprůměrná, ale ne zcela osl-
ňující. Sice se našim ženám povedlo vítězství 
na domácí soutěž (po 22 letech!), ale vypada-
lo to, že směřují spíš za stříbrem nebo bron-
zem. Jenže se začátkem srpna se rozjel tank, 
který soupeřky nedokázaly zastavit. Vítězství 
v Petřvaldíku, o setinu druhé místo ve Větřko-
vicích, vítězství v Mošnově a vítězství v Barto-
vicích časem 16,097 s což byl nejen nejlepší 
ligový výkon sezóny, ale také čtvrtý nejlepší 
čas historie. Na posledním kole v Jistební-
ku se žádný kolaps neopakuje a čas dává 
16,775 našim ženám jistotu premiérového 
titulu v Moravskoslezské lize. Adéla Štandlo-
vá na pravém proudu dokonce časem 15,769 
vytvořila nový ženský rekord MSL na jednom 
terči.

Naše pohárová soutěž v roce 2021 měla již 
svůj 55. ročník, což z ní dělá nejdéle kontinu-
álně pořádanou soutěž na Frýdecko-Místec-
ku. Účast 52 družstev byla nejvyšší ze všech 
ligových kol, ale věřím, že její úroveň se ještě 
o poznání zvedne plánovanou výstavbou as-
faltové plochy v úvodní části soutěžní dráhy.

Když jsme se v květnu po více než půlroční 
pauze odhodlali k prvnímu tréninku mladých 
hasičů, měli jsme strach, že spousta dětí ne-
přijde, navíc každé o pět kilo těžší a o polo-
vinu pomalejší. Ale naštěstí to byla naprosto 

zbytečná obava. Děti i vedoucí byli nadšení 
z toho, že se zase v plné síle a v plném po-
čtu vidí, a tento počáteční elán se jim podařilo 
promítnout jak do přístupu k tréninkům, tak 
i do dosažených výsledků – několikrát cinkla 
pomyslná či skutečná medaile. Mladší zvítě-
zili v Místku-Bahně a na Lučině. Nejlepším 
časem sezony bylo 15,90 z Lučiny a velmi 
cenný skalp ostatních 25 týmů. Starší tradičně 
bojují s větší konkurencí, a tak je zlato z Bah-
na sice jediné, ale počítá se. Navíc! Starší 
se do toho letos opřeli s takovou vervou, že 
dvakrát překonali dosavadní domácí rekord: 
nejdříve začátkem prázdnin časem 15,05 
v Bahně a následně na konci srpna v Prž-
ně. Takže aktuální nejlepší čas starších žáků 
Metylovic je 14,67. Vydržme a třeba to brzo 
dotáhneme na ty třináctky a dvanáctky, které 
přinášejí vítězství.

Ale naše činnost nespočívá jen v pořádání 
akcí a účasti na soutěžích. Pro naši výjezdo-
vou jednotku se ani v období koronaviru nic 
zásadně nezměnilo. Svou činnost samozřej-
mě nemůže jakkoli omezit, jen se nové situaci 
musela přizpůsobit. Jednotku v současnosti 
tvoří 17 členů, kteří do poloviny prosince za-
sahovali u 19 událostí, z toho 5x požár, 1x 
záchrana osob z vody, 1x ostatní pomoc, 12x 
technická pomoc (spadlé stromy, nebezpečný 
hmyz, osoba pod spadlým přístřeškem, vytek-
lá vysoká pec, odchyt zmije).�� Michal�Bílek

Za dětmi do školy přišel Mikuláš

Rok 2021 s metylovskými hasiči 

Zastupitelé Metylovic schválili v prosinci 
rozpočet na tento nový rok. Krom běžných 
výdajů obsahuje i částku na výstavbu nového 
chodníku. 

„Povede od zastávky Vrchovina až po za-
stávku na Žukově. Bude měřit zhruba jeden 
kilometr,“ přiblížil starosta Lukáš Halata. 
Dobrou zprávou je, že se obci na jeho výstav-
bu podařilo získat dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

V tuto chvíli již má obec vybranou zho-
tovitelskou firmu. Výběrové řízení vyhrála 
společnost Colas CZ. Cena činí přibližně 15 
milionů korun včetně DPH. „Dotace činí 85 

procent uznatelných nákladů,“ upřesnil sta-
rosta. 

Nový chodník poveze z Vrchoviny nahoru 
po pravé straně. U sv. Anny pak bude pokra-
čovat na druhé straně silnice až po Žukov. 
S výstavbou se začne na jaře hned, jakmile 
to počasí dovolí. Firma má na jeho výstavbu 
půl roku. 

Mezi další cíle obce v tomto roce pak patří 
opravy místních komunikací. „Požádali jsme 
o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. 
Vyrozumění o přijetí jsme měli dostat loni 
v říjnu, ale bohužel se dodnes nestalo,“ po-
vzdychl si Lukáš Halata.

Lidé se mohou těšit na nový chodník

Začátek roku s sebou přináší i tradiční Tří-
královou sbírku. Koná se ve dnech 1. až 16. 
ledna a koordinátoři v jednotlivých Charitách 
pečlivě plánují její průběh, aby se mohla usku-
tečnit.

„Počítáme s tím, že pokud se epidemická si-
tuace zkraje roku prudce nezhorší, letos do ulic 
vyrazí skupinky koledníků, samozřejmě za do-
držení všech hygienických podmínek,“ ujistila 
mluvčí projektu Sylva Lejsková.

Pořadatel sbírky, tedy Charita ČR, zařídí, že 
v obcích budou rozmístěny i statické poklad-
ničky. V Metylovicích je k dispozici na obecním 
úřadě, v kostele Všech svatých, na poště Part-
ner i v potravinách Metylovice (p. Kulhánek). 
Lidé mohou přispět i virtuálně, na webu https://
charitafm.cz/trikralova-sbirka/ najdou nejen 
platební údaje, ale i QR kód ke snadnějšímu 
převodu peněz.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí 
v České republice a v celostátním měřítku pro-
bíhá od roku 2001. Tříkrálová sbírka má celore-
publikový charakter, výnos z ní získaný je však 
použit na podporu charitního díla hlavně v jed-

notlivých regionech. Desetina výnosu sbírky je 
pak každoročně určena také na humanitární 
pomoc do zahraničí.

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká 
republika v souladu se všemi legislativními 
náležitostmi. Vlastními realizátory sbírky jsou 
pak jednotlivé oblastní charity, které jsou or-
ganizátory skupinek a které jsou koordinová-
ny příslušnou diecézní charitou. Základním 
prvkem Tříkrálové sbírky jsou koledníci, kteří 
chodí v přestrojení za Tři krále koledovat okolo 
připomínky Tří králů (6. ledna). Koledníci cho-
dí dům od domu, koledují a značí dveře domů 
symbolickým K+M+B. Během koledování 
rozdávají kalendáříky a cukříky, případně jiné 
propagační a informační materiály místních 
charit. Charitní tříkráloví koledníci jsou roze-
znatelní podle plastových kasiček s logem 
Charity a na vyžádání se mohou prokázat prů-
kazkou/plnou mocí. Základem sbírky je tedy 
koledování dům od domu a v ulicích, mimo to 
je možné se do sbírky zapojit zasláním DMS 
(DMS KOLEDA na 87 777) nebo zasláním pří-
spěvku na sbírkové konto.

Tři králové vyrazí mezi lidi

Tradičně a za přítomnosti lašského krále Zdeni Viluše I., řečeného Chrabrého, 
se lidé poslední den v roce sešli na Čupku alias Monte Čupelu. 

Oslavili tam společně silvestr a připili si na zdraví a štěstí v novém roce.

Lidé oslavili silvestr na Monte Čupelu
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Vážení�a�milí�spoluobčané,
stojíme�na�prahu�nového�roku�2022.�Nezbývá�nám�než�

doufat,�že�bude�o�poznání�lepší�než�ten�předchozí�a�že�ko-
nečně�uděláme�za�koronavirovou�epidemií� tlustou�čáru.�
Chci� vám� proto� popřát� pevné� zdraví,� spokojený� život�
v�rodinném�kruhu,�hodně�krásných�chvil,�radosti�a�lásky.�
Naší�obci�pak�přeji,�aby�i�nadále�vzkvétala,�aby�se�nám�
dařily�naše� investiční�plány�a�abychom�se�všichni�opět�
setkávali�na�našich�společných�akcích.
� �Starosta�Pstruží�Milan�Vaněk

Poplatky v roce 2022
V letošním roce budou lidé s trvalým byd-

lištěm v naší obci platit za svoz odpadu 550 
korun za rok. Na objekt, v němž není žádná 
osoba s trvalým bydlištěm (chaty, chalupy, 
zahradní domky, novostavby po kolaudaci 
apod.), připadá částka 550 korun. Platba 
musí být provedena nejpozději do 30. červ-
na 2022 na č. ú. 1682011309/0800, vari-
abilní symbol číslo domu, nebo v hotovosti 
na OÚ Pstruží.

Dalším povinným poplatkem je ten 
za psa. Za jednoho zaplatí páníček 200 ko-
run, za každého dalšího psa pak 400 korun. 
Senioři mají tuto platbu sníženou. Za první-
ho pejska vydají jen 100 korun a za každé-
ho dalšího 200 korun. Zaplatit za čtyřnohé-
ho mazlíčka musí všichni nejpozději do 31.
března 2022 na č. ú. 1682011309/0800, va-
riabilní symbol číslo domu, nebo v hotovosti 
na OÚ Pstruží.

Přes rok odpočívaly ve skladu. Nyní se 
plastové pokladničky spolu s tradičními ko-
ledníky Kašparem, Melicharem a Baltazarem 
opět připravují vyrazit do terénu. Nabalí si jen 
kalendáříky a cukry jako poděkování dárcům 
za příspěvek do sbírky, která se koná od 1. 
do 16. ledna. 

Koordinátoři v jednotlivých Charitách peč-
livě plánují její průběh, aby se mohla uskuteč-
nit. „Pokud se epidemická situace ještě náhle 
nezhorší, letos by měli za lidmi vyrazit naši 
koledníci. Doufáme, že to tentokrát klapne 
a sbírka se uskuteční,“ podotkla mluvčí pro-
jektu Sylva Lejsková.

Kdo se nedočká koledníků, může darovat 
peníze do statické pokladničky. Na Pstruží ji 
lidé najdou na obecním úřadě. Další možnos-
tí je přispět virtuálně. Veškeré pokyny k on-
-line platbě najdou zájemci na webu https://
charitafm.cz/trikralova-sbirka/jak-mohu-pris-
pet/. Krom čísla účtu tam najdou i QR kód 
ke snadnější a bezpečnější platbě. 

Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako 
taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., 
o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít 
předem definovaný účel. V souladu s Osvěd-
čením o oznámení konání sbírky je možné 
vykoledované prostředky použít na podporu 
výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění 
provozních nákladů středisek charitní ošetřo-
vatelské a pečovatelské služby, na podporu 
domovů pokojného stáří, domovů pro matky 
s dětmi v tísni, azylových domů, středisek pro 
pomoc lidem se zdravotním postižením, zaří-
zení pro těžce nemocné,  charitního poraden-
ství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, 
středisek dobrovolnických činností, podpory 

provozování nestátních zdravotnických zaří-
zení, sociálního poradenství, služeb sociální 
péče a služeb sociální prevence, které jsou 
poskytovány jako služby pobytové, ambu-
lantní nebo terénní, dále na přímou finanční 
či materiální pomoc osobám v sociální nouzi 
a fond krizové a humanitární pomoci do za-
hraničí a pomoc zemím, které se ocitly v nou-
zi vlivem přírodních katastrof a válečných 
konfliktů.

Schválené� záměry� využití� Tříkrálové�
sbírky� 2022� pro� Charitu� Frýdek-Místek:�
Doučování�v�Charitě�Frýdek-Místek – do-
učování v sociálně slabých rodinách je jed-
nou z činností Charity Frýdek-Místek. Tato 
aktivita přináší své výsledky a děti doprovází-
me už i na středních školách. Problémem je 
ale nesystémové financování, neboť se jedná 
o pomezí sociální služby a školství. 

Podpora�mobilní�hospicové�péče – mo-
bilní hospicová služba CHFM se stále rozvíjí 
a každý rok se zvětšuje počet doprovozených 
rodin. Úhrady pojišťoven však nepokrývají 
všechny náklady služby.

Mobilní� terén – kvalitní vozový park je 
základem terénních služeb a proto se jej 
snažíme každoročně obnovovat z veřejných 
zdrojů. Ty však vyžadují spoluúčast.

Rekonstrukce�Domu�pokojného�stáří – 
v Domě pokojného stáří chceme provést re-
konstrukci a navýšit kapacitu zařízení. 

Tréninkový�byt�pro�osoby�s�duševním�
onemocněním – v návaznosti na naše služ-
by pro osoby s duševním onemocněním chce 
zřídit tréninkový byt pro lidi, kteří odchází 
z PL Opava, ale nejsou ještě plně kompe-
tentní pro samostatné fungování.

Družina s vůni vanilky
Za okny padal první sníh a lehounké 

vločky se tiše snášely k zemi. Den se krátil, 
noc prodlužovala a na okno nám zaklepala 
svatá Barbora, aby nám oznámila, že se 
blíží Vánoce. Společně jsme si připomněli 
adventní a vánoční tradice, vyhrnuli rukávy 
a pustili se do práce. Ve chvíli provoněla 
naši třídu vanilka z rohlíčků, lineckého pe-
čiva a rumových kuliček. Za poslechu ko-
led jsme upekli spoustu báječného cukroví. 
Samozřejmě nemohly chybět ani perníčky, 
jež nám napekla maminka od Marušky (tím-
to jí moc děkujeme) a které jsme si krásně 
nazdobili. 

Pak přišla na řadu tvorba roztomilých 
skřítků s velkým nosem a barevnou čepi-
cí, papírových čertů a Mikulášů, krásných 
svícnů, svíček a dekorací na výzdobu třídy.

Advent je doba dobročinnosti, rozjímání 
i radostného očekávání, proto jsme i my 
udělali radost seniorům v domově ve Frý-
dlantě nad Ostravicí a vyrobili jsme pro ka-
ždého krásné přáníčko. 

Teď už jen zbývalo nazdobit stromeček 
a pak přišel den D, kdy nám Ježíšek na-
dělil spoustu krásných dárků. Rozzářené 
očí dětí a obrovská radost z nových hraček 
nám byly největší odměnou. 

Pak ještě procházka zimní krajinou, po-
slední přání všeho nejlepšího a Vánoce tiše 
a pokorně přišly k nám. 

 Učitelky�MŠ

Do třídy Sýkorek v naší mateřské škole za-
vítal lesní ochranář a myslivec Martin Hlaváč, 
vedoucí kroužku Liščata na Lubně. Pozornost 
a zvídavost dětí si získal ihned nejen pro svou 
zelenou uniformu, ale množstvím a různoro-
dostí přinesených artefaktů.  

Beseda to byla interaktivní, poutavá, pod-
nětná a zábavná. Myslivec s dětmi diskutoval 
o lese a zvířatech, využíval jejich poznatky 
i zkušenosti. Dokázal dětem předat nové infor-
mace prožitkovým způsobem. Velmi poutavě 

vyprávěl několik příběhů, které sám v lese pro-
žil. Samozřejmě děti ani nedýchaly u barvitého 
líčení toho, jak se v Ostravici na hoře Smrk se-
tkal tváří v tvář s medvědem. 

Spoustu trofejí, kožešin z různých druhů 
zvířat a vábničky na zvěř, to vše si děti mohly 
osahat, potěžkat, porovnat. Děti spontánně 
kladly myslivci zvídavé otázky a také plnily 
úkoly s pohybem. Vyhledávaly zvířata ukrytá 
po třídě a rozdělovaly je na území podle je-
jich výskytu v přírodě, městě, na louce nebo 

u vody. Dopoledne bylo moc povedeným zá-
věrem za celoměsíčními tématy ve výuce. 

Děkujeme za návštěvu.

OBEC 

LEDEN 5 19

ÚNOR 2 16

BŘEZEN 2 16 30

DUBEN 13 27

KVĚTEN 11 25

ČERVEN 8 22

ČERVENEC 6 20

SRPEN 3 17 31

ZÁŘÍ 14 28

ŘÍJEN 12 26

LISTOPAD 9 23

PROSINEC 7 21

V případě problému volejte: 732 577 965
nebo 734 527 187

Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2022

Pstruží – lichá středa
Milovníci dlouhého i krátkého oblouku se 

konečně dočkali. Po roční pauze se spustily 
vleky ve Ski areálu Opálená. Poprvé se lyžo-
valo už 17. prosince. Počasí sice na chvilku 
nastartovanou sezónu přerušilo, ale hned 

nato se jezdilo znovu. 
Lidé na Opálené najdou dva vleky a tažné 

lano pro začínající lyžaře. K tomu v areálu fun-
guje lyžařská škola i půjčovna vybavení a ski 
servis. K dispozici je také čajovna a hospůdka.

Myslivec přišel dětem popovídat o lese

Do školy za námi chodí Mikuláš oprav-
du pravidelně. Nevynechal ani jeden rok. 
V pondělí 6. prosince opět přišel do naší 
školy. Ale byl trochu distanční, jako všech-
no v této době. Vlastně je klidně možné, že 
se za námi stavili jenom čerti. Poznali jsme 
to podle obrovských ran, které se ozývaly 
z každé třídy. Čerti nám tak silně zabušili 
na dveře, že jsme ve třídě všichni poskočili. 
Ale nikde nikdo. 

Naštěstí se v každé třídě našel odvážli-
vec, který se šel za dveře podívat. A před-
stavte si, že jsme tam našli plno balíčků. 

Pro každého ze třídy. A k tomu překvapení 
– útržek z knihy hříchů. Jojo, všechno se 
o nás ví. Přečetli jsme si, co si o nás Miku-
láš ve své nebeské knize zaznamenal. Něco 
nám vytknul, ale za některé činy nás i po-
chválil. Zamysleli jsme se nad sebou a slibo-
vali a děkovali. Nakonec i distanční způsob 
nadílky měl své kouzlo.

Touto cestou bychom rádi mockrát po-
děkovali paní Pečenkové za perníčky, které 
děti našly ve svých balíčcích. 

 Děkujeme. 
 Učitelé�ZŠ

Mikuláš dorazil, ale jen distančně

Tři králové vyrazí do domácností

21. ledna 2022
1. dubna 2022 

11. listopadu 2022

p. Papřok – tel.: 605 123 029, 728 073 808, 
p. Kubala – tel.: 603 955 091. Vývoz� žump�
a�septiků: p. Mališ, tel.: 777 580 773.

Termíny vymetání komínů v roce 2022

Lyžařská sezóna konečně začala
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 (Pokračování ze str. 2)
Celkové náklady projektu jsou předpo-

kládány ve výši 39.085 eur, z toho je výše 
dotace 30.000 eur.

Po�stopách�historie�2
Na projekt „Po stopách historie 1“ navá-

že projekt s číselným označením „2“. Kon-
krétně projekt řeší opravu sochy sv. Josefa 
z konce 18. století, sochy Jana Nepomuc-
kého z roku 1705 a pomníku padlým ve 2. 
světové válce z roku 1950. Celkové náklady 
projektu jsou předpokládány ve výši 32.729 
eur, přičemž výše dotace činí 27.819,65 eur. 
Projekt Po stopách historie 2, registrační 
číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0 /16_011/0002636 
je spolufinancován z fondu mikroprojektů 
Euroregionu Beskydy programu Interreg V-A 

Česká republika Polsko 2014–2020. Partne-
rem těchto projektů je Zywiecka Biblioteka 
Samorzadowa.

Zkvalitnění�veřejných�prostranství�
města�Frýdlant�nad�Ostravicí

V rámci projektu s názvem Zkvalitně-
ní veřejných prostranství města Frýdlant 
nad Ostravicí byly pořízeny litinové lavičky 
Schonbrunn s dubovými prkny, které našly 
své umístění v zahradě Střediska sociálních 
služeb a u nově budované Brány Beskyd. 
Dalším počinem tohoto projektu pro občany 
bylo pořízení infopanelu na fasádu budovy 
městského úřadu na náměstí, kde jsou pre-
zentovány akce města, kulturního centra, 
knihovny, našich spolků, ale samozřejmě 
také slouží i turistům, kteří zde najdou za-

jímavá místa pro turistiku. Projekt byl spo-
lufinancován z Programu rozvoje venkova, 
přes Místní akční skupinu Frýdlantsko-Bes-
kydy z.s. Výše dotace činila 80 % celkových 
nákladů. Město takto získalo 314.116,00 
Kč.

Škoda�alej�–�ul.�Nerudova
Město Frýdlant nad Ostravicí ve spolu-

práci s Auto Dubina, a.s. vysázelo na ul. Ne-
rudova novou alej. Bylo vysázeno 12 kusů 
listnatých stromů Prunus cerasifera Nigra. 
Výsadbou došlo ke zlepšení mikroklimatic-
kých podmínek v daném území a naše měs-
to je zase o kousek zelenější a krásnější. 
Projekt byl podpořen z grantového progra-
mu ŠKODA STROMKY. 

 (redakce,�MaI,�ŠaK)

Proměny města Frýdlant nad Ostravicí v roce 2021

Náš klubový život důstojně pokračoval 
i v posledním měsíci roku 2021, byť z pocho-
pitelných důvodů byla účast stejně jako v lis-
topadu trochu nižší, ale to je teď téměř všude. 
Akce proběhly dle plánu, krom níže uvedených 
programů probíhaly další pravidelné akce v klu-
bovně, tzn. zdravotní cvičení obou skupin, úter-
ní karetní posezení a angličtina.

Na�úsvitu�českých�dějin

Volné pokračování (již sedmé) přednáš-
kového cyklu Jany Bártové o vzniku a historii 
zemí koruny české bylo opět velmi interesant-
ní. Nosným tématem byla doba vlády Přemysla 
Otakara II. Těšíme se na díl osmý.

Antistresová�vycházka�do�Pstruží
S nástupem předvánočního shonu přišla 

vhod společná vycházka do naší oblíbené de-
stinace s občerstvením v restauraci Vlčárna. 
Jako obvykle příjemné posezení, venku sněži-
lo, takže i trocha romantiky… 

Beruška�pod�balkóny�potřetí
Tradiční předvánoční návštěva dětiček z MŠ 

Čeladenská Beruška proběhla již potřetí pod 
balkóny DPS. Děti zazpívaly s doprovodem 
klavíru, kytary, ukulele a dalších nástrojů a bylo 
to jako vždy moc milé. Posléze následovalo 
předávání dárečků, jak jinak než originálních. 
Velké díky, Beruško. 

Předvánoční�posezení
Poseděli jsme v předvánoční atmosféře, 

kterou umocnili dva milí hosté: Ivo Kroček se 
svou kytarou a vlastním autorským repertoá-
rem a Boženka Tyrlíková Horáková se svou 
vlastní intimní poezií. Nakonec jsme si popřá-
li k Vánocům a pokojně se rozešli do svých 
domovů. 

Rozloučení�se�starým�rokem�

aneb�Fotománie�2021
Den před Silvestrem jsme spáchali poslední 

akci, spojenou s promítáním fotek a vzpomín-
kami na zážitky uplynulého roku. Demokratic-
kým hlasováním byla tradičně vybrána Fotka 
roku.

Jak�to�bude�v�lednu
Lednový program bude závislý na covido-

vém vývoji, resp. na stupni vládních omezení 
po očekávaném navýšení pandemických čísel, 
takže v této chvíli ještě není stanoven. Nicméně 
jej najdete jako obvykle v Čeladenském zpra-
vodaji (v lednu vyjde později), v klubu, v info-
centrech Čeladná a Pstruží nebo na www.se-
nioriceladna.cz.

Pár�slov�závěrem
Takže budeme doufat, že v novém roce ne-

budeme muset opět „zavřít krám“ jako loni. Ale 
i kdyby, tak se svět nezboří, hlavně zdraví…

Závěrem nezbývá než popřát všem čtená-
řům tohoto pozoruhodného periodika navzdory 
současné situaci a v rámci možného dobrý rok 
2022, hodně chvil štěstí a samozřejmě to zdra-
víčko, což je v drtivé většině alfou a omegou 
kvality života.

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

� Petr�Bernady�

Důstojný klubový prosinec

Paní Jana o našich dějinách.
Fotka roku 2021 – Zdatná osmička na Martiňáku.

Děti z Berušky zpívají vánoční píseň.

Po loňské absenci Silvestrovského výplazu 
(zapříčiněné pandemií koronaviru) na lašský 
Říp – Čupek, jak je tento nejvyšší kopec Mety-
lovických hůrek nazýván, si letos toto setkání 
nenechalo ujít na tři sta padesát Lachů, Lašek, 
ale také spousta dalších lidí z celého regionu. 
Venku to spíše vypadalo na jaro – sníh roztál 
a blátivým terénem z hodoňovické, metylovické 
i prženské strany se šplhali malí, staří, s malý-
mi dětmi na zádech, ale též se někteří vydali se 
psy, na koních – prostě tak, aby „výplaz“ zvládli. 
Bylo dobré občerstvit se nabízenými dobrotami, 
spláchnout vše jakoukoliv pálenkou a očekávat 
polední proslov lašského krále. Ten se chystal 
spolu se svou družinou, s metylovickým sta-
rostou, starostkou Bašky na přistaveném pódiu 
a úderem dvanácté hodiny pozdravil všechny 
zúčastněné. Nejdříve se zamyslel nad „tym 
potvorstvem covidem“ – odkud asi přišel – „či 
z vesmira“ – ale to ví doopravdy jen Pánbůh. 
Dále vyjmenoval akce, které během roku pro-

běhly, ostatně se všichni o veškerém dění v Laš-
sku mohou dočíst z Lašského dostavníku – čtvrt-
letníku, který vydává Království lašské. V závěru 
své řeči Zdeňa Viluš I. vyslovil přání: „Ten stary, 
eště vjac něvydařeny rok, splachněm truňkem 
čistym, palenym, aji s tym covidusem! Ten novy 
rok 2022 fajnym ľašskym liguerem s tatarčokem 
přyvitajme, by nam po cely rok šmakovalo, zdra-
vi služilo a sila hromska v nas furt byla! Tuž vam 
všeckym vinšuju hromady štěsťa, pohody a Bo-
žiho požehnani! Zdruv, ať služi! Zdeňa Viluš I. 
Krulikovsky, Kral ľašsky.“

Poté nechyběly pozdravy zúčastněných sta-
rostů obcí Metylovice a Baška, kteří rovněž vy-
slovili přání všeho dobrého v novém roce, bez 
covidu, zase v „normálním“ čase, příznivém pro 
setkávání se, bez různých omezení. Lašská 
hymna zněla na závěr celého setkání, nesla 
se z Čupku dolů do údolí jako poselství naděje 
v lepší časy… 

� Za�Hodoňovjany�Dajana�Zápalková

Potřinácté vítali Laši s lašským 
králem nový rok na Monte Čupelu

Kudy chodím, tudy se učím
Toto rčení platilo 

a platí. A proto tady 
máme školu, která je 

k učení jako stvořená. Během prosince nám to 
učení šlo všem hezky od ruky. Nejen se slabi-
káři v ruce, ale i odpoledne ve školní družině. 
Během adventní doby, kdy byly děti hodně 
netrpělivé a nedočkavě vyhlížely Ježíška a vá-
noční prázdniny, tak jsme si tento čas kráti-
li, čtením adventních příběhů. Díky jim jsme 

mohli společně s prvňáčky procestovat celou 
naši republiku. Ale nebojte se, cestovali jsme 
prstem po mapě. Každý den jedna pohádka 
a každý den z jiného místa naší vlasti. Víte 
třeba, kde leží Tupesy? Nebo kde na mapě 
najdete takové Polešovice či Merklín? My už 
to víme, protože jsme se zapojili do druhého 
ročníku celorepublikového projektu, určeném 
pro školní družiny. Díky tomuto projektu se 
sešlo dvacet čtyři různých pohádek a příbě-

hů z celé České republiky. Mezi nimi nemohl 
chybět i ten z Čeladné. Některé příběhy byly 
veselé, některé napínavé, některé i trošičku 
smutné. Ale jak to tak v pohádkách bývá, tak 
nakonec všechno dobře dopadlo. My jsme 
se díky nim pobavili i poučili. Protože i slavný 
učitel národů J. A. Komenský tvrdil, že dokud 
se člověk může učit, tak není starý. A u nás 
ve škole, kudy chodíme, tudy se učíme a v dru-
žině jakbysmet.  MM

Adventní kalendář netradičně.

V pondělí 29. listopadu proběhla v Kul-
turním centru Frýdlant nad Ostravicí verni-
sáž výstavy Babičky. O kulturní vystoupení 
na vernisáži se postaral Pěvecký spolek Ja-
náček. Autorka výstavy Petra Vlčková, která 
se specializuje na autoportréty a portréty, 
pochází z Frýdlantu, stejně jako většina žen 
– babiček z fotografií. Některé z nich se také 
vernisáže osobně zúčastnily.

Soubor Babičky získal v roce 2015 1. mís-
to v soutěži Czech Press Photo v kategorii 
Umění a zábava. Jedná se o cyklus, který 
hravě zachycuje současnou módu seniorek 
a ukazuje emoce v jejich laskavých pózách. 
Autorka se snaží poukázat na měnící a vytrá-

cející se módní tendence dané skupiny žen. 
Na jednom z portrétů můžeme vidět olympij-
skou vítězku Danu Zátopkovou, kterou Petra 
Vlčková v minulosti oslovila a která s pózo-
váním ochotně souhlasila. Každá z babiček 
je zachycena ve svém autentickém prostředí, 
které je konceptuálně uzpůsobeno projektu. 
Fotografie vznikají v domácnostech portré-
tovaných žen, a tvoří tak ucelený polostyli-
zovaný dokument. Jak sama autorka říká, 
každé focení pro ni bylo obohacující: „Když 
přijdu k nějaké ženě domů, je to okouzlující 
moment. Z prostoru jde cítit životní příběh ka-
ždé z babiček. Ve chvíli, kdy začnu fotogra-
fovat, cítím vděk za tu možnost, protože je to 

křehký a výjimečný okamžik. Často si po fo-
cení s babičkami ještě povídám. Ne jinak 
tomu bylo právě i u Dany Zátopkové. Když 
jsme dokončily focení, tak mi poté ještě nad 
sklenkou vína vyprávěla o jejím muži Ťopko-
vi, Věře Čáslavské, o olympiádách, o sportu, 
o jejím životě. Poslouchala jsem ten nesku-
tečný příběh a zrak mi utíkal do rohu jejího 
pokoje, kde měla opřený oštěp, se kterým vy-
hrála stříbrnou medaili na olympijských hrách 
v Římě v roce 1960.“

Na souboru Petra Vlčková pracuje 
od roku 2014 do současnosti. Výstava potr-
vá až do konce ledna 2022. 

 Alena�Vavříková

Výstava souboru fotografií Babičky
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jubilea
Hodně�štěstí,�zdraví,�lásky�
a�spokojenosti�přejeme�
k�prosincovému�jubileu�
paní�Anně�Rumiškové,�
paní�Jindře�Lupíkové,�
panu�Milanu�Benešovi,�
panu�Tomáši�Bolinovi�
a�panu�Ivanu�Vrzgulovi,�

všem�z�Janovic,�
a�paní�Marii�Večeřové�

a�panu�Janu�Muroňovi�z�Bystrého.
a�paní�Jance�Ganišinové�z�Bystrého.

Obec�Janovice

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší… 
Slova této písničky, ale i jiných, se ozývala ze 
tříd mateřské školy v Janovicích v pondělí 6. 
prosince.

V tento den totiž za dětmi zavítal v dopo-
ledních hodinách Mikuláš se svými pomocní-
ky – čertem a anděly. Ze začátku dětem moc 
do zpěvu nebylo. Mikuláš děti přivítal, otevřel 
svou kouzelnou knihu, ve které začal číst, jak 
jsou děti ve školce hodné a šikovné, ale také 
to, že některé občas neposlouchají nebo za-
zlobí. Dalo by se očekávat, že nejvíce slziček 
a vzlyků bude ve třídě nejmenších dětí, ve tří-
dě Myšek, avšak opak byl pravdou. Nejvíce se 
bály děti nejstarší – ze třídy Sovičky. Že by to 
bylo tím, že nejstarší děti nejvíce zlobily? Urči-
tě to tak nebylo, protože i když čert vyhrožoval 
a prskal, žádné z dětí si nakonec neodnesl. 
Všechny děti Mikuláši a jeho pomocníkům za-
zpívaly písničky, odrecitovaly básničky a slíbi-
ly čertovi, že se polepší a už zlobit nebudou 
(když tak jenom trošinku, tatínka a maminku). 
Za odměnu děti dostaly od andílků balíček 
dobrot, za který všichni hezky poděkovali 
a s Mikulášem a jeho pomocníky se rozloučili.

Poněvadž v tento den byly všechny děti 

Přehled základních 
poplatků v roce 2022

Poplatek�za�likvidaci�
komunálního�odpadu�pro�rok�2022:

Občané ve věku 7 až 79 let – 500 Kč/osoba.
Občané ve věku 0 až 6 let – 300 Kč/osoba.
Občané ve věku 80 a výš – 300 Kč/osoba.
Rekreační objekt – 500 Kč/objekt.
Poplatek lze uhradit na účet č. 35-
1682005339/0800, VS – číslo nemovitostí (čís-
lo popisné, evidenční).

Poplatek�ze�psů�pro�rok�2022:
Za jednoho psa – 100 Kč.
Za každého dalšího psa téhož majitele – 
300 Kč.
Osoby pobírající starobní, vdovský, či sirotčí 
důchod – 50 Kč/pes.
Poplatek lze uhradit na účet 
č.1682005339/0800, VS – číslo nemovitostí 
(číslo popisné, evidenční).

Další:
Platba za služby spojené s pronájmem hrobo-
vého místa – 120 Kč/hrob/rok.
Poplatek lze uhradit na účet 
č.1682005339/0800, VS – číslo nemovitostí, 
prosíme do zprávy pro příjemce uvést jméno 
nájemce.

Mikuláš v mateřské škole

převlečené za čertíčky, začalo po odchodu 
Mikuláše čertovské dopoledne plné her a do-
vádění s malými čertíčky. Moc děkujeme této 

vzácné návštěvě za to, že navštívila naši škol-
ku, a budeme se na ni těšit zase za rok.

� Kolektiv�MŠ

Ministerstvo životního prostředí České re-
publiky ve spolupráci s Moravskoslezským 
krajem připravuje vyhlášení 4. výzvy kotlíko-
vých dotací.

Přijímání žádosti do této výzvy by mělo být 
spuštěno pravděpodobně v druhém čtvrtletí 
roku 2022 prostřednictvím systému Moravsko-
slezského kraje. Finanční prostředky z této vý-
zvy budou určeny na výměnu nevyhovujícího 
kotle na tuhá paliva, který nesplňuje alespoň 
3. emisní třídu za ekologický zdroj vytápění 
(tepelné čerpadlo, kondenzační plynový kotel, 
kotel na biomasu).

Výzva je určena pro vlastníky rodinných 
domů, bytů v bytových domech, či rekreačních 
objektů, kde žadatel bydlí. Stejné, jako v před-
chozích výzvách, zůstávají obecné podmínky 
kotlíkových dotací. Tzn., že dotace jsou určeny 
pro žadatele, kteří provozují (používají) kotel 
na pevná paliva 1., 2. nebo neznámé emisní 

třídy. Kotel musí být funkční (dokládá se tzv. 
revizní zprávou). Důležité je při likvidaci pů-
vodního kotle pořídit fotodokumentaci jeho 
znehodnocení.

Pro poskytnutí dotace bude nově rozhodu-
jící příjem celé domácnosti trvale obývající ne-
movitost, ve které bude zdroj tepla vyměněn. 
Ten nesmí přesáhnout 170.900 Kč čistého roč-
ně. Tvoří-li vaši domácnost např.: 2 dospělí a 2 
děti, pak roční čistý příjem vaší domácnosti ne-
smí přesáhnout 4 x 170.900 Kč, tj. 683.600 Kč, 
přičemž příjmy dětí a studentů se do limitu ne-
počítají. Příjmy vaší domácnosti budete muset 
Moravskoslezskému kraji prokázat. Dokládat 
se budou příjmy za rok 2020. Výjimku z do-
kládání příjmu mají ti, kde je celá domácnost 
tvořena starobními důchodci nebo invalidními 

důchodci 3. stupně. Žadatelé, kteří nesplňují 
tuto podmínku, mohou využít dotačního titulu 
Zelená úsporám.

V současné době probíhá průzkum zájmu 
o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 
na jehož základě budou kraji přiděleny finanční 
prostředky. Formulář můžete vyplnit až do 31. 
ledna 2022 na webových stránkách www.lo-
kalni-topeniste.msk.cz.

Pro více informací o 4. výzvě kotlíkových 
dotací můžete navštívit webové stránky www.
lokalni-topeniste.msk.cz nebo volat krajskou 
infolinku 595 622 355. Můžete se také in-
formovat na Obecním úřadě Janovice u Lu-
káše Pláničky (l.planicka@obecjanovice.cz, 
727 962 297).

� Lukáš�Plánička

Kotlíkové dotace – 4. výzva

Rok 2021 nám přinesl rovněž mnoho 
změn. Kvůli epidemiologickým událostem 
jsme se museli adaptovat novým návykům 
a situacím, které v naší republice nastaly. 
Každoroční valná hromada sboru byla přesu-
nuta a spojena s nadcházející schůzí, která 
bude uskutečněna v lednu roku 2022.

Mezi důležitý okamžik tohoto roku ur-
čitě patří oprava staré hasičské stříkačky, 
kdy byla vyměněna stará loukoťová kola 
za nová. Pan Krystyník ze Vsetína je no-
sitel tradic lidového řemesla a podařilo se 
mu skvěle zachovat historický ráz naší stří-
kačky. Bohužel se nám již druhým rokem 
nepodařilo uspořádat své dvě soutěže, 
Ondrášův a Ondráškův pohár. Naopak se 
v naší zbrojnici konaly exkurze pro děti. 
Jedna proběhla na začátku července, kdy 
k místním hasičům zavítal příměstský tábor 
ze Střediska volného času Klíč, a druhá 
byla uskutečněna pro děti z mateřské ško-
ly. Dětem byla ukázána hasičská zbrojnice 
a zejména hasičská technika. Ve čtvrtek 
15. července do naší obce dorazil po roční 
pauze kinematograf. V Sadu Petra Bezruče 
se tedy opět promítal film 3Bobule. Pro vel-

ký úspěch dorazili promítači ještě jednou, 
a to ve čtvrtek 19. srpna s filmem Ženy 
v běhu. Na obou promítáních zajišťoval 
náš sbor občerstvení. V září letošního roku 
byla situace ještě příznivá pro uspořádání 
cyklistických závodů Janovické kopečky, 
které se konaly v sobotu 11. září, kde naši 
členové rovněž měli stánek s občerstve-
ním. V neděli 12. září jsme v sadu Petra 
Bezruče uspořádali zábavný program pro 
děti i dospělé. Během roku jsme se snažili 
obnovit kroužek mladých hasičů, který byl 
však pozastaven kvůli nízké účasti. Také 
jsme pomáhali s organizací lampionového 
průvodu pořádaného sdružením Prvočas. 
Členové výjezdové jednotky v průběhu roku 
pracovali pro Obecní úřad Janovice, zejmé-
na při likvidaci následku přívalových dešťů, 
zalévání zeleně, a dva členové pomáhali 
v průběhu prosince v nemocnici v Novém 
Jičíně. Členové se také účastnili okres-
ních školení a schůzí a soutěží, kde vyko-
návali post rozhodčího a čety. Aktivní byly 
i ženy, které se zúčastnily branného závodu 
ve Václavovicích. 

� Za�SDH�Janovice,�Martin�Vlček

Rok SDH Janovice v kostce

V letošním roce mohou občané starší 70 
let opět využívat službu Senior taxi pro ces-
tování k lékaři a do zdravotnických zařízení. 
Na základě dobrého fungování a stále se 
zvyšujícího zájmu ze strany občanů se obec 
znovu zapojila do projektu Senior taxi, který 
zajišťuje Středisko sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí s finančním přispěním 
zapojených obcí.

Služba je určena občanům starším 70 let 
a držitelům průkazu ZTP nad 40 let věku. Je 
jí možno využívat pouze pro účely cestování 
k lékaři a zdravotnických zařízení.

Cena služby zůstává stejná, tedy 7,50 Kč 
za kilometr jízdy, přičemž jsou započítávány 
pouze kilometry jízdy s klientem.

Pro možnost jízdy je nutno si vyřídit prů-
kaz uživatele Senior taxi. Ten vám bude 
bezplatně vystaven na Obecním úřadě 
v Janovicích. K vystavení průkazu potřebu-
jete pouze občanský průkaz a standardní 
průkazovou fotografii o rozměrech 35 mm x 
45 mm.

Provozní doba Senior taxi je ve všední 
dny od 6.30 do 15.00 hodin. Jízdu je vždy 
nutno objednat v předstihu nejlépe několika 
dní na telefonním čísle 776 241 220.

V případě dotazů ohledně vystavení prů-
kazu a fungovaní služby Senior taxi můžete 
kontaktovat radního Lukáše Pláničku na te-
lefonním čísle 727 962 297 nebo osobně 
na Obecním úřadu v Janovicích.

Senior taxi v roce 2022

Před první adventní nedělí členové TJ Sokol Bystré postavili na louce naproti 
autobusové zastávky U Toflů dřevěný vánoční Betlém, který si můžete 

prohlédnout na přiložené fotografii, čí přímo na místě.

Na Bystrém svítí vánoční 
strom i betlémská hvězda

Během prosince dva členové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů obce Janovice vy-
pomáhali v nemocnici v Novém Jičíně, kde pů-
sobili na jednotce intenzivní péče a testovacím 
centru.

Petr Mahút a Matěj Martynek byli nasa-
zení v rámci pomoci jednotek dobrovolných 
hasičů nemocnicím, které se potýkají s ne-
dostatkem personálu a přetížením kvůli Co-
vidu-19. V Novém Jičíně vypomáhali takřka 
dva týdny.

Za tuto obětavou a pro ně především psy-
chicky velmi náročnou činnost jim mnohokrát 
děkujeme a vážíme si, že máme v naší jed-
notce dobrovolných hasičů mnoho obětavých 
lidí, kteří neváhají přiložit ruku k dílu a pomoci. 

 Vedení�obce

Výpomoc členů JSDH 
Janovice v nemocnici

Jako každým rokem kreslily děti z janovické 
základní školy obrázky na obecní novoročenku.

Opět vzniklo mnoho krásných obrázků 
s různými vánočními motivy a nutno podotk-
nout, že některé z nich byly velmi propracova-
né a nápadité. Deset nejlepší obrázků předala 
škola zástupcům obecního úřadu, kteří provedli 

finální výběr obrázku na novoročenku. Všech 
deset obrázků si můžete prohlédnout pod člán-
kem a v plné velikosti pak na webových strán-
kách obce.

Děkujeme všem dětem, které se do soutěže 
zapojily.

� Vedení�obce

Obrázky na novoročenku

Během prosince občané Janovic, jak již 
je tradicí, obdrželi společně se zpravodajem 
Mikroregion do svých domovů také obecní 
kalendář na rok 2022. Pokud obývá dům více 
domácnosti a obdrželi jste pouze jeden kalen-
dář, další si můžete vyzvednout na obecním 
úřadě.

V případě, že byste si chtěli zakoupit kalen-
dář navíc, můžete tak učinit opět na obecním 
úřadě za cenu 100 Kč/kalendář.

Formát kalendáře je totožný jako v minu-

lých letech, kdy je tvořen třinácti pohlednicemi 
a samostatným kalendáriem. Zde najdete rov-
něž termíny svozu popelnic a některých akcí 
v obci. Jako podklad pro pohlednice jsme po-
užili fotografie, které nám průběžně zasíláte. 
Velká část fotografií v kalendáři je navíc poří-
zena dronem a nabízí tak jiný pohled na místa, 
která známe.

Doufáme, že se vám bude obecní kalendář 
líbit a najde si své místo ve vaší domácnosti.

� Lukáš�Plánička

Obecní kalendář na rok 2022
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slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
čas běží neúprosně rychlým tempem i v této zvláštní době a rok 2021 je u konce. Když bych 

měl bilancovat nad rokem minulým, jednalo se dle mého názoru o podivné období, které rozbou-
ralo naše životní návyky, ekonomickou jistotu, přineslo strach o zdraví a živobytí. To všechno je 
příčinou oprávněné společenské frustrace. 

Ještě vloni jsme si nedokázali představit, že celou zimní sezonu bude uzavřen lyžařský areál, 
restaurace, hotely, školy, mateřinky a budeme pracovat z domova. Jindy prosperující a mnohdy 
přelidněná obec se stala místem, kde jsme stěží potkali živáčka. V letním období se situace opět 
stabilizovala a uspořádali jsme tradiční poutě jak na Hlavaté, tak i v centru obce, vyjeli jsme 
s důchodci i občany na oblíbené zájezdy. S nadcházejícím podzimem, kdy byla pandemie opět 
na vzestupu jsme ještě stihli společně s Biskupstvím ostravsko-opavským uspořádat tradiční 
Svatohubertskou mši a rozsvícením vánočního stromečku na parkovišti jsme přivítali nadchá-
zející advent. 

Z hlediska investičních akcí se nám například podařilo kompletně zrekonstruovat kuchyni 
v mateřské školce, včetně zázemí pro personál, pořídit el. úřední desku včetně úpravy veřejného 
prostranství před Bistrem, instalovali jsme nový řídicí systém pro úpravnu vody a provoz vodo-
vodního řadu v centru obce. V průběhu celého roku pracujeme na optimalizaci provozu úpravny 
vody a vodojemu, jak pro lokalitu Bílá centrum, tak i pro Konečnou. Na poli sítí elektronických 
komunikací proběhla celková rekonstrukce systému televizních kabelových rozvodů pro nový 
vysílací standard DVB-T2 jak v centru obce, tak i na Hlavaté, dále proběhla již dlouho očekáva-
ná rekonstrukce sítě pro internet včetně napojení uzlových bodů k optické síti. Veškeré úpravy 
vedou k posílení konektivity a navýšení rychlosti internetu jak pro centrum obce, tak i Bumbálku, 
Hlavatou, Mezivodí a Kavalčanky. Proběhlo také mnoho prací, kterými jsme zhodnotili majetek 
a zařízení obce, např. zprovoznění tlakové kanalizace budovy obecního úřadu, modernizace 
zabezpečovacích systémů objektů v majetku obce, modernizace kamerových dohledových sys-
tému atd. 

Nyní je před námi rok zbrusu nový, ve znamení tří dvojek. Nečekají nás lehké měsíce a roky 
se budeme ekonomicky vzpamatovávat. Nicméně tři dvojky znamenají vůli postupovat dopředu, 
byť po dílčích krůčcích a postupně. Jsou pro nás znamením, abychom nepolevovali ve své sna-
ze, utřeli si z čela pot, protože úspěch je nablízku. Buďme k sobě ohleduplní a vstřícní a doufej-
me, že rok 2022 bude rokem lepším!

Přeji vám všem úspěšný a šťastný rok 2022 a zejména pevné zdraví!�� Tomáš�Kubačák

Datum založení této původně dřevoru-
becké osady bychom marně hledali v histo-
rických análech. Můžeme se jen dohadovat, 
že první osadníci, kteří přišli do těchto končin 
v období kolonizace, zhruba v první polovi-
ně 13. století, si tento kout Beskyd nevybrali 
náhodou. 

Hluboké lesy, do kterých nevstoupila lid-
ská noha, oplývala množstvím zvěře, kterou 
tu dnes již nespatříš, okolní prales poskytl 
kvalitní stavební materiál na stavbu obydlí 
i hospodářských stavení, vyklučený les pak 
pastvu pro dobytek a kousek orné půdy pro 
obživu osadníků. O samotném názvu osa-
dy se vedou spory, jedná se pravděpodob-
ně o složené slovo Kaval či Koval a čanka 
nebo čanky. Bohatost pramenů kvalitní vody, 
umocňovalo správnost umístění osady v této 
lokalitě. Životní podmínky zde nebyly a ani 
dnes nejsou jednoduché. Těžká práce v lese 
a zajištění obživy pro mnohačetné rodiny 
bylo vyváženo relativně svobodným živo-
tem, daleko od vrchnosti i v jisté náboženské 
toleranci. Současně zde na pomezí s Uhry 
plnili tito osadníci strážní službu proti proni-
kání Uhrů na území Moravy. K tomuto účelu 
byl zde postaven, dnes již zaniklý, strážní 
hrádek. Nedá se říci, že by se ve prospěch 
panstva v této službě osadníci zvlášť činili, 
neboť díky odvěkému přátelství se svými 
uherskými sousedy, se kterými byli v mno-
ha případech i příbuzensky spojeni, dovo-
lili zemskou hranici svobodně překračovat 
zpravidla za účelem pašování dobytka, což 
rozzlobilo tehdejšího majitele panství arci-
biskupa Karla Lotrinského natolik, že kázal 
„rozkotat“ r. 1681 jím samotným založenou 
osadu Karlovice v blízkém okolí Kavalčanek 
a její jméno již dále nepoužívat. Kavalčanky 
se svými obyvateli byly začleněny v rámci 
správního uspořádáni pod správu Hukvald-
ského panství, nábožensky pak ke Starým 
Hamrům. Přínosem pro rozvoj duchovní i co 
do základního vzdělávání byla školská refor-
ma Marie Terezie s povinnou školní docház-
kou pro děti. Na Kavalčanky a okolní osady 
začal pravidelně docházet učitel až od r. 
1831. Škola pro děti 7 osadníků byla zřízena 
na Kavalčankách v chalupě pasekáře Tkáče 
a později v chalupě Adama Rakovského. 
Vyučujícím byl učitel z osady Samčanka Jan 
Mačalík., který zde dojížděl jednou za 6 týd-
nů, vždy na jeden týden. Stálá škola v Bílé 
byla založena až r.1875.

Osudy osady Kavalčanky se mohly zá-
sadně změnit v r. 1911, kdy vznikla samo-
statná farnost Bílá, do jejíž působnosti pat-
řily další revíry, a to Samčanka, Baraní, Bílá 
a Salajka. Podle sčítání obyvatel z r. 1910 
žilo v těchto revírech 787 obyvatel, což byl 
dostatečný počet k tomu, aby se tyto revíry 
odtrhly od osady Ostravice a daly vzniknout 
samostatnému správnímu celku se sídlem 
na Bílé. Obyvatelům zmíněných revírů by se 
zjednodušila komunikace s úřady, navíc se 
dalo předpokládat, že v čele by stál starosta, 
jenž zná životní podmínky místních obyvatel. 
1. světová válka přerušila snahy o osamo-
statnění této části Beskyd. Až v r. 1919 se 
separátní snahy opět rozhořely, avšak za do-
dnes nevysvětlených okolností nebyly do r. 
1923 naplněny a poté na dlouhou dobu od-
loženy. Kavalčanky žily svým životem osady 
a současně revíru. Rodili se tu a umírali lidé, 
pevně spjati svojí prací s okolní přírodou. 
Není divu, že spolu s mateřským mlékem 
nasávali okolní divokou krásu do svého pod-
vědomí. Narodili se zde významní umělci – 
výtvarníci František Baroš a Zdeněk Rozko-

pal, oba v r. 1924. Nezapadli jako řada jejich 
předchůdců-lidových umělců v minulosti, ale 
měli dostatek průbojnosti, aby dále rozvíjeli 
svůj talent a prostřednictvím svých výtvar-
ných prací seznamovali širokou veřejnost 
s krásami tohoto koutu naší země.

2. světová válka znamenala pro Kavalčan-
ky permanentní smrtelné nebezpečí. Okolní 
lesy a blízká hranice se Slovenským štátem 
se staly školou vlastenectví a odvahy jejich 
obyvatel. V Bílé se usadily německé jednot-
ky, specializující se na protipartizánský boj, 
v okolních horách začaly operovat partyzán-
ské oddíly a mezi nimi stáli bezbranní oby-
vatelé osad a samot. Konec války znamenal 
obrovskou úlevu na jedné straně, na druhé 
straně začíná velká poptávka po dřevní hmo-
tě pro doly a stavby na Ostravsku. Svému cíli 
došly i snahy o osamostatnění výše jmeno-
vaných osad. 1. 7. 1951 byla z rozhodnutí 
ministerstva vnitra založena samosprávná 
obec Bílá, nastává další etapa života obyva-
tel Kavalčanek a okolních osad.

Ora et labora – modli se a pracuj, bylo 
heslo, kterým se řídily generace našich před-
ků, nejinak tomu bylo mezi obyvateli samot 
a osad v okolí Bílé. Pomalu se do hor do-
stávaly vymoženosti civilizace, první žárovka 
se na Kavalčankách rozsvítila na přelomu 
60. let minulého století. Petr Bezruč, který 
miloval Beskydy, zde zavítal v r. 1957 a strá-
vil zde v péči rodiny nadlesního Kypěny asi 
posledních krásných 14 zářijových dnů odpo-
činku. Pár měsíců nato devadesátiletý Bez-
ruč umírá.

Život a s ním nezbytný pokrok přinesl 
do tohoto koutu Beskyd oživení. V r. 1965 
byla zahájena stavba sypané přehrady Šan-
ce, která zachycovala pitnou vodu z pramenů 
Zadních hor, spolu s ní pak došlo ke zrušení 
železnice, která od r. 1908 sloužila nejen 
obyvatelům, ale zejména k odvozu vytěžené-
ho dřeva, a taktéž se podílela na rozvoji turis-
mu v oblasti. Obyvatelé okolních měst začali 
objevovat krásy přírody v Bílé a jejím okolí, 
nevyjímaje Kavalčanky. Oprávněně byla 
oblast Kavalčanek v r. 1973 vyhlášena jako 
přírodní památka v gesci CHKO Beskydy. 
Půjdete-li údolím Velké Smradlavé, popřípa-
dě říčky Čurábky, narazíte na původní lesní 
porosty s bohatou květenou, z níž nejvzác-
nější je Řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) 
Budete-li se pozorně dívat, tak za příznivých 
podmínek můžete spatřit další zástupce 
zdejší flory. Ze stromů zde převládá smrk 
ztepilý (Picea abies), dále je zastoupen buk 
lesní (Fagus sylvatica), v menší míře i javor 
klen (Acer pseudoplatanus) a jedle běloko-
rá (Abies alba). V bylinném patře, na mís-
tech s vyšší půdní vlhkostí, roste devětsil 

bílý (Petasites albus), mokrýš střídavolistý 
(Chrysosplenium alternifolium), čarovník alp-
ský (Circaea alpina), řeřišnice hořká (Car-
damine amara) aj. Na sušších stanovištích 
tvoří podrost četné druhy kapraďorostů jako 
papratka samičí (Athyrium filix-femina), kap-
raď rozložená (Dryopteris dilatata), kapraď 
samec (Dryopteris filix-mas) a bukovník kap-
raďovitý (Gymnocarpium dryopteris). Dále se 
zde vyskytuje bažanka vytrvalá (Mercurialis 
perennis), kakost smrdutý (Geranium rober-
tianum), kyčelnice žláznatá (Dentaria glan-
dulosa), netýkavka nedůtklivá (Impatiens 
noli-tangere), ostřice lesní (Carex sylvatica), 
pitulník horský (Galeobdolon montanum), 
pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdalo-
ides), svízel vonný (Galium odoratum), šal-
věj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý 
(Oxalis acetosella), violka lesní (Viola rei-
chenbachiana) a žindava evropská (Sanicula 
europaea).

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

Pro každého, kdo navštíví tuto lokalitu, 
je to v dnešním uspěchaném světě učiněný 
balzám na nervovou soustavu. Doslova potě-
chou oka i ducha je to pro ty, kdo se umí dí-
vat a poslouchat. Velebnost zdejší přírody je 
doposud nekonečná, nemuselo by tomu tak 
být do budoucnosti, pokud by v tomto kra-
ji, v této části Zadních hor, nežili lidé pevně 
spjati svými historickými kořeny s okolní pří-
rodou. Važme si jich, jejich práce, jejich vzta-
hu k přírodě, jejich věrnosti ke Kavalčankám.

� Miroslav�Gromnica

Přehled bohoslužeb 
na měsíc leden 2022
6.�leden�2022,�Slavnost�Zjevení�Páně:�

Ostravice 16.00
9.�leden�2022,�Slavnost�Křtu�Páně:�

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
16.�leden�2022,�2.�neděle�v�mezidobí:�

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
23.�leden�2022,�3.�neděle�v�mezidobí�

–�Neděle�Božího�slova:�
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

30.�leden�2022,�4.�neděle�v�mezidobí:�
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

Kalendář obce 
na rok 2022

Pro každou domácnost je připraven 
k vyzvednutí na obecním úřadě 

kalendář Obce Bílá.

Ve městech bílá paní Zima stále nepanuje, 
zato resort Bílá | Beskydy hlásí skvělé sněho-
vé podmínky s perfektně upravenými svahy. 
A proto hurá na lyže, hurá za zábavou s celou 
rodinou! 

Dětský lyžařský park nabízí tři pojízdné ko-
berce, talířový vlek, kolotoče na sněhu, pohád-
kové postavičky a nechybí ani skokánky a pod-
jezdy. Lyžařská a snowboardová škola SUN 
Ski & Board School nabízí nejmodernější meto-
dy výuky s profesionálním přístupem. V rámci 
výuky získáte vstup zdarma do Dětského lyžař-
ského parku a 50% slevu na půjčovnu lyžař-
ského nebo snowboardového vybavení. Naše 
půjčovna disponuje 300 perfektními lyžařskými 
a snowboardovými komplety. Provozní doba 
denně od 8.00 do 21.00 (závisí na aktuálních 
podmínkách počasí). Hodiny výuky nyní může-
te rezervovat z pohodlí domova a poté absolvo-
vat odbavení bez čekání ve frontě na stránkách 
eshop.nabile.cz.

Skialp
Jsou vám po svátcích vaše „švihácké kalho-

ty“ těsné? Dejte si do těla, zkuste skialp. Ka-
ždou středu od 17.30 si s naším instruktorem 

vyšlápněte trasu krásnou zasněženou krajinou 
a mějte skvělý pocit ze svého výkonu zakon-
čený parádním sjezdem po svahu dolů. Za-
půjčíme skialpové sety, lavinové vyhledávače 
a sondy, včetně zaškolení. 

Rezervace na info@nabile.cz | +420 
725 222 111. Půjčovna lyžařského, snow-
boardového a skialpového vybavení: pujcov-
na@nabile.cz | +420 725 222 115. 

Dovolená
Apartmány Na Faře & Stodola na Bílé se 

nachází pouhých 100 m od sjezdovek a jsou 
rovněž výchozím místem pro běžecké tra-
sy. Při ubytování nad dvě noci získáte slevu 
na skipas, vstup do Dětského lyžařského par-
ku a výuku lyžování a snowboardingu v rámci 
BESKYDY CARD. Krásné ubytování za atrak-
tivní ceny vhodné pro rodiny s dětmi a jednot-
livce. Skvělé místo pro uspořádání firemních 
akcí spojených s outdoorovými aktivitami. 
K dispozici je společenská místnost s dětským 
koutkem, dataprojektorem a ozvučením pro 
celodenní využití i pro firemní účely. Rádi vám 
pomůžeme a uskutečníme váš nápad, aby se 
firemní akce vydařila. 

Kavalčanky 40. léta 20. století.

Kavalčanky – původně dřevorubecká osada

Na Bílé jsou skvělé sněhové podmínky
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ENERGETIKA 
informace 
pro zákazníky

Pomoc lidem, firmám i osobám 
samostatně výdělečně činným 
v souvislosti s ukončením činnosti
dodavatelů elektřiny a plynu

Po ukončení činnosti některých dodavatelů elektřiny  
a plynu lidé o energie nepřichází.  

Automaticky je, kromě těch, jejichž spotřeba plynu za 
poslední rok přesáhla 630 MWh, přebírají dodavatelé 
poslední instance (DPI). A to maximálně na šest měsíců.

DPI se zákazníkům, tedy spotřebitelům i firmám,  
ozývají sami. Pokud se tak dosud nestalo, 
je třeba kontaktovat je napřímo.  

Stále cca pětina zákazníků v režimu DPI zůstává.  
V zájmu všech přitom je, aby co nejdřív přešli  
na standardní smlouvu. Sníží si tak zálohy na energie  
a mohou ušetřit. 

Nejen Ministerstvo průmyslu a obchodu  
se snaží lidem s energiemi maximálně pomoci. 

POMOC ZÁKAZNÍKŮM

průběžné informace
všechny zapojené subjekty za koordinace  
Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad,  
dodavatelé poslední instance

snížené zálohy v režimu DPI
v gesci dodavatelů poslední instance 

nulové DPH na energii a plyn
v gesci Ministerstva financí (Finanční správa ČR)

sociální dávky: mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek  
a doplatek na bydlení
v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (Úřad práce ČR)

„protišmejdský“ zákon (novela energetického zákona)
v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 

rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 o záruky  
v souvislosti s vynucenou změnou dodavatele energií
v gesci Národní rozvojové banky

ochrana a poradenství pro spotřebitele
v gesci Energetického regulačního úřadu 

DODAVATELÉ ENERGIÍ, KTEŘÍ 
UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz

• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz

• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz

• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• X Energie - www.xenergie.cz

DODAVATELÉ ENERGIÍ,  
KTEŘÍ UKONČILI/UKONČUJÍ ČINNOST

• A-PLUS Energie obchodní - www.aplusenergie.cz

• Bohemia Energy entity - www.bohemiaenergy.cz

• COMFORT ENERGY - www.comfortenergy.cz

• EAGLE ENERGY - www.eagleenergy.cz

• Energie ČS - www.energie-cs.cz

• Europe Easy Energy - www.3-e.cz

• Kolibřík Energie - www.kolibrik-energie.cz

• Ray Energy - www.rayenergy.cz

• X Energie - www.xenergie.cz

DODAVATELÉ 
POSLEDNÍ INSTANCE

• ČEZ - www.cez.cz/cs/dpi

• E.ON  

 - www.eon.cz/radce/zelena-energie/ceny-energie 

 /dodavatel-posledni-instance

• innogy - www.innogy.cz

• Pražská energetika - www.pre.cz/cs/domacnosti

• Pražská plynárenská - www.ppas.cz

VÍCE INFORMACÍ

Ministerstvo průmyslu a obchodu
• www.mpo.cz/energie
• informační linka 1212 - volba 5  
 každý pracovní den 8.00–16.00 h

Energetický regulační úřad
• www.eru.cz
• telefonní ústředna: 564 578 666  
 pondělí a středa 8.30–17.00 h  
 úterý a čtvrtek 8.30–15.30 h
 pátek 8.00–13.30 h

Ministerstvo financí
• www.mfcr.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí
• www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii

Národní rozvojová banka
• www.nrb.cz

Úřad práce ČR
• www.uradprace.cz 
• call centrum: 800 779 900
 pondělí a středa 8.00–17.00 h 
 úterý a čtvrtek 8.00–15.00 h
 pátek 8.00–13.00 h

Občanské poradny 
• www.obcanskeporadny.cz

Samosprávy 
• krajské, městské a obecní úřady

Galerie Karla Svolinského 

 Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 

Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

 

Galerie je otevřena každou neděli 13:00 – 17:00 

galerie.kuncicepo.cz 

Kultura
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA LEDEN

Plánované kulturní a sportovní akce na LEDEN 2022 

 
 
12. – 01/2022  Výstava fotografií 
  BABIČKY 
  Kulturní centrum 
 
12. – 01/2022 Prodejní výtvarná výstava 
  MALÍŘI NAŠEHO KRAJE 
  Kulturní centrum 
 
neděle 2. 1. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
17.30 – 18.30 Ohňostroj začne v 18.00. 

parkoviště před KC 
 
úterý 4. 1. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 ZIMNÍ MĚSTEČKO – JEDNODUCHÉ SKLÁDANÉ A MALOVANÉ OBRÁZKY 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
úterý 18. 1. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 TUČNÁCI Z PONOŽKY I Z PAPÍRU 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
neděle 30. 1.  Program pro děti 
16.00  MICHAL K SNÍDANI 
  Zábavné představení pro děti s Michalem z Kouzelné školky! 
  velký sál Kulturního centra 

Vstupné 200 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, v TIC 
nebo na místě. 

 
Připravujeme: 

 
 

středa 2. 2. Divadelní představení  
19.00   DOKONALÁ SVATBA 

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

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

 
neděle 13. 3. Koncert   
18.00   HANA ZAGOROVÁ, PETR REZEK A BOOM ! BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA  
  velký sál Kulturního centra  

Vstupné 450 Kč, vstupenky možno rezervovat a zakoupit na našich stránkách, v TIC 
nebo na místě. 
 
 

Do stále více populárního souboru technotras 
v Moravskoslezském kraji se úspěšně zapojil 
i Frýdlant n. O. Lákají hlavně technické památky 
na železářskou tradici, která je doložena hlavně 
uměleckou litinou a provozy, které s tím souvi-
sí, a tradicí smaltu. Právě ta je dnes udržována 
jen Dílnou uměleckého smaltu, která jako jediná 
v republice nabízí možnosti smaltování pro pro-
fesionály i zájemce o tuto techniku. 

Právě ve spolupráci s ní se podařilo realizo-
vat další zastavení technotrasy na farní zahra-
dě. Z iniciativy pana faráře Romana Macury, 
kterého tradice smaltu zaujala a který našel 
pochopení u paní ředitelky Kulturního centra, 
a ve spolupráci se smaltérskou dílnou se po-
dařilo realizovat větší část zastavení z cyklu Via 
lucis. Většina kulturních lidí zná z Bible pojem 
křížová cesta, která ve 14 zastaveních přibližu-
je Ježíšovu cestu od Pilátova soudu přes smrt 
na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. 
Via lucis – Cesta světla na ni navazuje v dal-
ších 14 zamyšlených zastaveních a vede nás 
od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý 
Ježíš, se kterým se na této cestě setkáváme, 
věřícímu otvírá další životní perspektivu. Roz-
měr poselství překračuje úzce křesťanské pojetí 
a dává podnět i k zamyšlení obecně lidskému. 
Projekt byl financován z Programu přeshraniční 
spolupráce Interreg V-A Česká republika –Pol-
sko: „Víra a historie – naše společné dědictví“. 
Na architektuře altánu a nosných sloupů se po-

Nové zastavení na technotrase ve Frýdlantě

dílel arch. Jan Kraut. Na realizaci smaltovaných 
zastavení členové dílny z Polska A. Moledna, 
K. Dadák, závěru E. Kuraj, na dalších pracích 
autoři z od nás I. Urbanová, V. Racková, P. Ja-
noušková a manželé Jana a Lumír Hradilovi. 
Slavnostního otevření 27. prosince se účastnil 
také Okrašlovací spolek a další sponzoři. 

Významný přínos smaltérské dílny k zacho-

vání smaltu jako vzácné kulturní tradice „rodin-
ného stříbra“, které konkretizuje pojem domov, 
je bohužel, málo podpořen městem, takže se 
možná dočkáme, že se budova dílny zřítí a smalt 
zde definitivně zanikne. Šance je, jak se zdá, vy-
užít zájmu města Frýdku-Místku a přesunout ak-
tivy i dílnu tam. Tradice mezinárodních trienále 
smaltu to přímo nabízí.�� (kb)�

Už těsně před vánočními svátky se první zá-
jemci zastavovali v parčíku před gymnáziem a ZŠ 
TGM ve Frýdlantě u nově instalovaného objektu 
„Hlava“. Je to první výstup z projektu Co nosíme 
v hlavě, který díky přispění Města Frýdlant n. O. 
realizuje Pobeskydský spolek přátel výtvarné-
ho umění ve Frýdku-Místku, Gymnázium TGM 
a Kulturní centrum ve Frýdlantě. Kovářsky zpra-
covaný objekt, realizovaný kovářskou dílnou Pet-
ra Koliby v Palkovicích, pracuje s grafickými prvky 
siluety. Kontrast klece, která představuje pomysl-

nou hlavu, a kamenného bloku, který symbolizuje 
mozek, je základem poselství celého objektu. Ko-
lektiv autorů jím chtěl vyjádřit, že současná spo-
lečnost a svět je stále složitější a dělí se na čím 
dál více vymezené názorové tábory. Lidé jsou 
nuceni zaujmout stanovisko v rámci velmi silných 
a komplexních témat, jakými jsou například ak-
tuální: migrace, sucho, ovzduší, ale i daleko zá-
važnějších, jako je otázka vztahu člověka k Zemi, 
smysl udržitelného růstu atp. Obecně je však náš 
mozek v kleci ustálených paradigmat a na nové 

otázky nejen neodpovídá, ale ani na ně nepřijde. 
To byl třeba důvod, proč Albert Einstein neměl 
šanci získat Nobelovu cenu. Barevné smalty 
v soklu symboly barev Země naznačují největší 
problém lidstva, jehož kulturní systém je umělým 
subsystémem rostoucím uvnitř přirozeně uspo-
řádané biosféry Země. Jeho globalizací se vy-
mkl jakékoli kontrole. Socha Hlavy je jen prvním 
výstupem z projektu, na niž navazuje celá řada 
názorů studentů, která bude zpřístupněna na při-
pravované výstavě koncem ledna.�� (ká) 

Objekt Hlava před gymnáziem.

Projekt Co nosíme v hlavě má první výstup 

Instalace. 

Před koncem roku 2021 spatřila světlo svě-
ta z nakladatelství Moravapress dlouho oče-
kávána útlá knížka poezie Bohumíra Vidury 
z rázovitého ostravského regionu s názvem 
Protkaná země. 48 básní s tematikou „Černé 
Ostravy“ je zde řazeno do dvou oddílů – Z hlu-
bin a Po šichtě.

Jak autor vnímá město, kde okna zabili prk-
ny a paprsek slunce nepronikal, i když na řím-
sách kvetly pelargonie? Toulá se úzkými ulič-
kami, nad nimiž šlehala struska, do oken svítily 
plameny z hutě. Ocelové město se choulilo pod 
těžními věžemi pod kouřovou clonou, voda 
v řece černá jako bota tekla do moře ze zajetí 
komínů. I přes tvrdou práci dokázaly těžké mo-
zolnaté ruce havíře laskat ňadra žen a vykřesat 
vášně, co dotýkaly se mnohdy hvězd… A v síd-
lištních hospodách cinkaly půllitry, slovní třeni-
ce rozvášněných tváří havířů s prachem v očích 
byly častými obrazy města. 

Nad�Ostravou�kdysi�…
Vozíky s uhlím 
bloudily vzduchem
ve větru i dešti
v lanovém převisu
nad městem jako přelud
z hlubin do nebe
vezly i duše
co chtěly se vznést
z prachu blíž slunci
občas ukáplo černé krve
na zvrásněnou zem
aby probouzela k životu
třeba i po kapkách
v půllitrech co cinkaly o sebe
v mozolnatých rukách
v hospodách pod haldami.

Ve druhém oddíle knížky – Po šichtě – je 
vykreslen obraz tehdejší Ostravy, když zrov-
na havíři nefárali. Co dělali? Srocovali se jako 
vrány před hospodou po noční šichtě, aby 
spláchli prach. Jsou zde vykresleny i jiné po-
stavy – pradleny, co hnětly oděvy svých mužů, 
trumpetista, z jehož těžkých prstů zněly marše 
i valčíky, ale i jiní tvrdí Ostraváci, co na „reza-
vém vůzku“ vozí železo a takto získané peníze 
utopí ve vodce či s přítulnými ženami. Jsou to 
lidé „volní jako ptáci“, žijí si svůj život navzdory 
běžným zvyklostem.

Bohumír Vidura svými verši složil poklonu 
Ostravě, kde prožil část svého života. Jistě jimi 
osloví mnoho Ostraváků, ale i dalších čtenářů, 
kteří znají toto „naše Ocelové město“ či jak on 
jej nazývá – „Protkanou zem“ – jako území 
černé, špinavé, rázovité město hald, komínů 
a těžních kol… Věří také, že vítr zavěje a roze-
žene šedé mraky a okno zase bude moci býti 
dokořán, budou dokonce bít zvony pro hodinu 
H i bujnou kratochvíli … (báseň Hodina H).

Již se tak stalo – dnešní Ostrava vzkvétá, je 
k nepoznání – ostatně o tom svědčí zapojení se 
do soutěže Evropské hlavní město kultury (v r. 
2015). Co na tom, že tento boj s Plzní prohrá-
la? Realizuje své „zelené“ projekty, aby se zde 
všem žilo dobře.�� Dajana�Zápalková

Protkaná země Bohumíra Vidury je na světě
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038
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09

POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

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

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
       A FASÁD
     natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

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

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

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

Tel.: 
722�367�814

Přijímáme�nové�pacienty

      

měření zraku optometristou

zázemí oční ambulance s garancí očního lékaře

nejmodernější přístrojové vybavení Rodenstock 
včetně DNEye Scanneru a centrační věže

komplexní vyšetření zrakových funkcí 
s možností zhotovení individualizovaných 
brýlových skel přímo "na míru"

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

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


