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slovo starostky

Vážení spoluobčané, 
společně otevíráme stránky listopadového vydání našeho mě-

síčníku Mikroregionu. Podzim nádherně zbarvil naše okolí a na nás 
se nyní sype ohromná pestrobarevná záplava listů, kterými pro-
svítají sluneční paprsky a umocňují tak nádhernou podívanou. Je 
to tak, i toto roční období má své kouzlo a mnoho z nás si užívá 
procházek podzimní přírodou.

Dovolím si vás seznámit se skutečností, na kterou jsem právem 
hrdá. Vážím si všech lidí, kteří pomáhají ostatním v nesnázích. Jedním z nich je i frýdlantský 
občan pan Lubor Lehnert, který při pádu letadla na Lubně zachránil z jeho hořících útrob 
pilota. Jeho odvážný čin je obrovským příkladem lidskosti a důkazem toho, že mezi námi žijí 
skuteční hrdinové! Jemu patří moje úcta i velké poděkování!

Je mi potěšením vyzvednout také úspěch našich žáků ze základní školy na náměstí T. G. 
Masaryka v soutěži s názvem Bludiště, kterou pořádá České televize. Úspěch spatřuji přede-
vším v tom, že soupeři našich zástupců byli studenti z řad víceletých gymnázií. Kdo zná hru 
Bludiště, ten ví, že vítězství není rozhodně zadarmo, ale je k němu potřeba mít nejen hodně 
znalostí, ale i umět pracovat v týmu. Výsledkem je doslova nečekaná trojitá výhra. Oceňuji 
tímto nejen perfektní reprezentaci, ale i skutečnost, že naše školy dětem dávají dobrý základ, 
který je výsledkem práce našich pedagogů. Gratuluji a děkuji za tento skvělý výsledek! 

Dobré zprávy hlásí i naše investice. Většinu z nás potěší postupné dokončování oprav 
komunikací. Do konce roku jich musíme ještě pár stihnout, ale pak již očekáváme plynulost 
dopravy ve městě a jeho okolí. V ulici Nerudova pokračuje rekonstrukce druhé strany chod-
níku a do Vánoc by zde měla být ještě provedena výsadba nového stromořadí. Také se 
do konce roku počítá s výstavbou plánovaného veřejného osvětlení na ulici Okružní, jejímž 
zhotovitelem je místní společnost G+V Elektrotrading. Mám radost, že se blíží ke svému 
závěru i revitalizace ulice Poštovní. Nyní se tam dokončuje stavba gabionové zídky, která 
odděluje nákladní prostor ČD Cargo od ostatní plochy, probíhá dosadba stromů a keřů. 
Kované hodiny od mistra kováře Petra Ševečka nádherně uzavřely výstavbu dopravní-
ho terminálu a úplnou proměnu celé této lokality. Malý „frýdlantský Big Ben“ zdobí tento 
přednádražní prostor a je ukázkou zručnosti našich řemeslníků. Nejkrásnější je vpodvečer 
a po setmění. Co nevidět k němu přibude vánočně nazdobená jedle ojíněná a společně pak 
budou nádherně zářit v zimě uprostřed sněhové nadílky. 

Listopad. Celkem snadno ho prozradí jinovatka a mrazíky na trávnících a sklech au-
tomobilů. Poslední podzimní měsíc, ve kterém si připomeneme Den válečných veteránů, 
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva a na konci nám udělá 
radost dlouho očekávaným adventem. Znepokojuje mne, zřejmě stejně jako i vás, zvy-
šující se počet nakažených virem Covid-19. Prognózy odborníků s další vlnou pandemie 
se naplňují. Přeji si, aby nebezpečná nákaza již konečně ustoupila, a věřím, že nám nic 
nepokazí společné rozsvěcování vánočního stromečku a vstup do předvánočního času, 
abychom si s radostí a pokojem mohli užívat adventního období.

 Opatrujte se!
� S�úctou�Helena�Pešatová,�starostka�Frýdlantu�nad�Ostravicí

MIKROREGION�– V tomto čísle přináší-
me Ohlédnutí za projektem, který byl zreali-
zován v říjnu 2021.
Výměna�kulis�ochotnického�divadelního�
spolku�„Sokol�na�prknech�Metylovice“
V rámci tohoto projektu si Tělocvičná 

jednota Sokol Metylovice pořídila zbrusu 
nové kulisy pro svůj ochotnický divadelní 
spolek „Sokol na prknech“. Nové kulisy 
jsou nyní lehké, variabilní a lehce se s nimi 
manipuluje. Díky tomu je nejen snadnější 
a rychlejší příprava jednotlivých předsta-
vení, ale divadelní soubor tím zvýšil i svou 
mobilitu a může tak hostovat i v dalších 
obcích a městech regionu. Nové kulisy 
soubor poprvé naostro vyzkoušel na pře-
stavení Dokonalá svatba, které mohli diváci 
zhlédnout ve čtyřech říjnových termínech. 

Situační komedie Robina Howdona v po-
dání sedmi členů divadelního spolku a pod 
taktovkou režiséra Davida Hyšplera vždy 
vyprodala hlediště sokolovny v Metylovi-
cích. Za MAS a Mikroregion Frýdlantsko-
-Beskydy jsme rádi, že jsme mohli finančně 
přispět na pořízení těchto kvalitních kulis, 
jež mají podstatný vliv na vnímání divadel-
ního přestavení a celkový dojem z něj.

 

 

 

 

„V BESKYDECH TO ŽIJE.“ 
 
 

Oblíbený dotační titul je opět tady! 
 
 

MAS FRÝDLANTSKO-BESKYDY 

vyhlašuje v pořadí již 3. výzvu 
mikrograntu, který rozvíjí 
kulturně-společenský a 
zároveň komunitní život 
v našem mikroregionu.  
 
Tato forma finanční podpory 
je určena všem místním 
organizátorům (fyzická 
osoba, spolek, nezisková 
organizace, církev), kteří by 
rádi zorganizovali akci pro 
veřejnost.  
 
 

 

KONTAKT 

Telefon: 
+420 739 372 584 
 
E-mail: 
oreilly@masfb.cz 
 
Webové stránky:   
www.masfrydlantskobeskydy.cz 

OSOBNÍ KONZULTACE 

Po telefonické dohodě.  
 
 
 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZVY 

Zahájení příjmu žádostí: 1. 11. 2021 
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2021 
 
V tomto časovém úseku můžete přihlašovat své projekty, které 
musí splňovat formální náležitosti a strukturu. Veškeré podklady 
k výzvě naleznete na webových stránkách:  
 
https://masfrydlantskobeskydy.cz/programove-obdobi-2021-
2027/archiv-vyzev/aktualni-vyzvy/ 
 
Realizace projektu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 
 
V tomto časovém úseku realizujete své projekty. 

ALOKACE VÝZVY 

Celková alokace výzvy je 150 000 korun.  
 
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na  
1 projekt: 5 000 korun. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů na  
1 projekt: 10 000 korun.  

PODPOROVANÉ ÚZEMÍ 

Podpořená aktivita musí být uskutečněna na území těchto obcí: 
Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice 
pod Ondřejníkem, Lhotka, Malenovice, Metylovice, Ostravice, 
Pržno, Pstruží a Staré Hamry. 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 

• Kulturní a společenské akce pořádané pro děti.  
• Podpora aktivit pořádané mládeží od 16 let. 
• Podpora komunitní spolupráce místních obyvatel, spolků 

a dalších aktérů v území. 
• Osvětové činnosti zaměřené na ochranu přírody. 
• Obnova tradic a řemesel v obcích. 
• Sportovní akce pro širokou veřejnost.  
• Kampaně typu Světový den zdraví, Ukliďme Česko atd. 

 
 
 

V Beskydech to žije – mikrogranty s MAS Frýdlantsko-Beskydy

BESKYDY – Tři případy za jediné odpole-
dne, při nichž horští záchranáři spolupraco-
vali s kolegy či policisty za hranicemi, řešila 
16. října beskydská horská služba (HS).

Kolem třetí hodiny přišla dispečinku HS 
výzva od polské horské služby GOPR, že 
na česko-polské hranici se nachází žena se 
zdravotními potížemi. „Na místo ihned vyrazi-
la hlídka z naší stanice na Javorovém. Po pří-
jezdu zjistili, že turistka z Česka je v kolapso-
vém stavu. Spolu s polskými kolegy tedy paní 
poskytli základní ošetření a poté ji transporto-
vali do přivolané sanitky rychlé zdravotnické 
pomoci,“ popsal dění na horách Radim Pavli-
ca, dispečer Horské služby Beskydy.

Přibližně dvě hodiny poté HS opět kon-
taktovali členové polského GOPR. „Turisté 
na hranici se jim ozvali s tím, že na hřebe-
nech se nachází žena s rozbitým obličejem. 
Po příjezdu naši záchranáři zjistili, že paní 
je pravděpodobně pod vlivem návykových 
látek. Odmítla převoz do zdravotnického za-
řízení, proto jsme ji ošetřili a vzhledem k při-
cházející tmě ji transportovali do údolí,“ uvedl 
Radim Pavlica s tím, že ženu si poté převzali 
rodinní příslušníci.

A vliv návykových látek byl zřejmě příči-
nou i dalšího výjezdu členů HS. Dispečink 
dostal v podvečerních hodinách hlášení, 

že tentokrát na česko-slovenské hranici se 
nachází dezorientovaný muž ze Slovenska. 
„Naši záchranáři z Javorníků zjistili, že je 
bez zranění, jen vůbec netuší, kde se na-
chází. Kontaktovali tedy příslušníky policie 
SR, muže převezli na naši stanici a zde si jej 
následně slovenští policisté převzali,“ doplnil 
Radim Pavlica.

Kromě těchto událostí řešili beskydští 
horští záchranáři během odpoledne další tři 

úrazy. Poslední byl v devět hodin večer, kdy 
hlídka horské služby pomáhala při resusci-
taci starší ženy. „Ovšem mít za den tři přípa-
dy tzv. přeshraniční spolupráce je ojedinělé 
i na Beskydy, které vlastně sousedí hned se 
dvěma státy. A mohu říci, že všechny pro-
běhly v perfektní koordinaci s polskými kole-
gy a za veliké vstřícnosti policistů ze Sloven-
ska,“ komentoval náročnou sobotu Radan 
Jaškovský náčelník Horské služby Beskydy.

Tři případy spolupráce přes hranici za odpoledne
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Již druhým rokem probíhá revitalizace uli-
ce Poštovní, která byla rozdělena na několik 
částí. Stavba „Dopravní terminál II. etapa“ 
přímo navazuje na již dokončenou realiza-
ci nového autobusového nádraží a úpravu 
prostranství v nejbližším okolí vlakového 
stanice.

Její součástí je vybudování 36 parkova-
cích stání včetně příjezdové komunikace, 
dešťové kanalizace s retenční nádrží a odlu-
čovačem, veřejného osvětlení a následných 
terénních úprav s výsadbou. Úpravou projde 
i vjezd na překladiště ČD Cargo, které slouží 
pro odvoz materiálů po železnici.

Zhotovitelem stavby je společnost COLAS 
CZ, a.s. na základě sepsané smlouvy o dílo.

V současné době je již dílo téměř staveb-
ně dokončeno. Byla dokončena dlážděná 
parkovací stání včetně přilehlého chodníku 
a proběhla pokládka živičných vrstev na pří-
jezdové komunikaci. Probíhá instalace ga-
bionové zdi s následným osazením stožárů 
a napojením na již vybudovanou síť veřej-
ného osvětlení. Začátkem měsíce října byla 
v souladu s podmínkami vydaného stanovis-
ka odboru životného prostředí realizována 
výsadba stromů a keřů, která korespondu-
je a navazuje na již provedenou výsadbu 
v rámci první etapy dopravního terminálu 
a vybudovaný parčík naproti poště.

Dokončení stavby se předpokládá v sou-
ladu s termínem určeným ve smlouvě o dílo 
v říjnu 2021. 

Realizací této stavby bude ukončena revi-

Letošní září s říjnem přinesly nejen krásné 
dny babího léta, ale i to, co jsme my všichni ško-
lou povinní ocenili, a sice opět možnost klasic-
ké výuky ve škole. To, jak moc byla zapotřebí, 
poznali všichni kantoři na vlastní kůži. Dohánění 
neprobraného učiva, zvykání si znovu na běžný 
školní režim, opětovné každodenní vstávání. 
Na druhou stranu stálý kontakt se spolužáky, 
nenahraditelné setkávání s vrstevníky. Do toho 
všeho krásně zapadly dva projekty 1. stupně, 
které se nám podařilo realizovat. První z nich 
proběhl ve spolupráci s frýdlantskou knihovnou. 

Když malí prvňáčci zasedli před rokem 
do školních lavic, všichni jsme věřili, že bude 
výuka probíhat tak, jak má. Covidová situace 
se však zhoršila a v říjnu 2020 se museli i ti 
nejmenší odebrat k online výuce. Do té doby 
něčemu, co si nikdo z nás v téhle situaci ne-
dokázal představit ani v tom nejhorším snu. 
Bohužel, bylo to tady.

Obdiv patří všem. Učitelkám, rodičům i žá-
kům. I když to nikoho netěšilo, zasedli k moni-
torům, sebrali všechny síly a šli se učit číst, psát 
a počítat online. Občas jim sice bylo umožněno 
vrátit se do školy, ale jednoznačně lze říci, že 
tihle prvňáci měli svůj začátek ve škole beze-
sporu hodně, hodně těžký. Dnes, s odstupem 
jednoho roku, můžeme říci, dokázali jste to!

Letošní jarní měsíce jako by pochopily, co 
vše je potřeba dohnat, nepospíchaly s teplým 
počasím a umožňovaly našim nejmenším zdo-
konalovat se ve čtení, psaní i počítání. Na konci 
školního roku mohly všechny paní učitelky prv-
ních tříd konstatovat, že to kluci a holky zvládli. 

O to s větším napětím bylo očekáváno jejich 
letošní Pasování na čtenáře. Budou umět číst? 
Čtou opravdu všichni? Skvělá p. Bobišová, kte-
rá ve spolupráci se svými kolegyněmi každo-
ročně tuto chvályhodnou akci připravuje, byla 
mile překvapena. Když ve středu 6. října přišli 
do místní frýdlantské knihovny letošní druháci, 
neměli problém předvést své čtenářské umě-
ní. Po vylosování textu z pověstného klobouku 
Boba a Bobka jej všichni přečetli a vyhledali 
k němu správný obrázek. Za zvuku slavnost-

V pondělí 4. října navštívili žáci 3.B a 2.B 
kapli v SSS Frýdlantu nad Ostravicí. Mohli tak 
prožít dvě velice netradiční vyučovací hodiny. 
Ze všeho nejdříve proběhla prohlídka této ne-
orománské památky a seznámení s její histo-
rií. Informace o tom, že byla založena v roce 
1871 olomouckým arcibiskupem a nesla název 
„Bedřichův ústav“, byla jen špičkou ledovce.

Po tomto poodhrnutí závoje minulosti čekaly 
žáky čtenářské dílny, v jejichž rámci si předsta-
vovali přečtené knížky, ze kterých četli zajíma-
vé úryvky. Druháci pak rozezněli kapli melodií 
lidových písní za doprovodu klavíru a varhan. 
Takovou hudební výchovu ještě nezažili.

Součástí této návštěvy bylo i vlastní kreativ-
ní tvoření. Žáci měli možnost si sami vybarvit 
malé rozetky (ta velká je totiž součástí výzdoby 
kaple). Rozetky, které připomínají dnešní man-

daly, si žáci vybarvili podle svého na čtvrtkách 
papíru. Na jejich zadní straně jsou uvedeny po-
drobné informace o probíhající sbírce na opra-
vu kaple, kterou naše město organizuje.

Sedmáci naproti tomu vyrazili 13. října na ex-
kurzi na Střední školu řemesel ve Frýdku-Místku. 
Tady si totiž mohli vyzkoušet nejrůznější činnos-
ti, které by je mohly při studiu potkat. Součástí 
exkurze byla i prohlídka učeben a dílen. Žáci si 
po skupinkách mohli zkusit stříhání plastových 
trubek a jejich následné nahřívání. Vyrobili si tre-
nažer na posilování a také pracovali s kovovým 
materiálem. Třešničkou na dortu pak byla soutěž 
ve virtuálním svařování pod dohledem zkušených 
studentů. Soutěž byla velice napínavá a do po-
slední chvíle vyrovnaná, ale nakonec si prvenství 
odnesla děvčata. Ta musela průvodcům slíbit, že 
budou o studiu na této škole uvažovat.  ZK

Zlatohrad navštěvuje kapli 
a střední školu řemesel

Již od začátku října mají občané možnost si 
zkontrolovat, kolik času zbývá do odjezdu vla-
ku či autobusu. Nové hodiny, v dříve instalova-
né kované základně, jsou na svém místě, a to 
v prostorách dopravního terminálu. 

Velká zásluha na výrobě a montáži hodin 
patří místnímu uměleckému kováři panu Petru 
Ševečkovi, který je zhotovitelem ocelové kon-
strukce. Ta byla vyrobena z trubek zpracova-
ných pod bucharem neboli tvářecím strojem. 
Postupem zpracování je opracování, koulení, 
potahování a v konečné fázi nýtování trubek, 
společně s horní konstrukcí neboli budkou. Mon-
táž znamenala umístění a uchycení na vybudo-
vaný základ, dále osazení dodaného hodinové-
ho strojku do ocelové konstrukce a její napojení 
na síť elektro, spolu s uzemněním konstrukce 
k zemnícímu pásku, podél betonového základu. 

Samotnou čtveřici podsvícených ciferníků do-
dala firma Zvonotec z Karviné, která se zabývá 
technickým vybavením zvonů a věžních hodin. 
Místo bylo vybráno tak, aby šlo ciferníky vidět ze 
všech stran. Hodiny fungují automaticky včet-

Frýdlant zdobí kovaná hodinová věž
ně změny času a samy se rozsvítí po setmění. 
Někteří občané již začali hodiny nazývat jako 
frýdlantský Little Ben alias londýnský Big Ben. 

Tak ať nám ten čas hezky společně plyne! 
 Aneta�Maralíková,�odbor�školství�a�kultury

Ve středu 13. října se žáci 7. ročníku naší 
školy zajeli podívat na Střední školu řemesel 
ve Frýdku-Místku. Cílem bylo nejen si vyzkou-
šet nejrůznější činnosti, se kterými by se mohli 
během studia setkat, ale také si školu projít 
a prohlédnout si učebny i odborné dílny. 

Potom byla třída rozdělena do skupin a ka-
ždá si vyzkoušela např. práci s kovovým ma-

teriálem, stříhání plastových trubek a jejich 
následné nahřívání. Nebo si vyrobili trenažer 
na posilování. Na závěr byla připravena sou-
těž ve virtuálním svařování, která proběhla pod 
dohledem zkušených studentů. Soutěž byla 
velmi napínavá až do úplného konce a vítězná 
děvčata průvodcům přislíbila, že o budoucím 
studiu v této škole budou uvažovat.

Sedmáci z Komeňáku vyrazili na exkurzi

Třeťáci z Tégeemky v ráji dřevěných soch na Ostravici.

Podzim v Tégeemce s klasickou výukou i projekty
ní fanfáry pak byli postupně pasováni na rytí-
ře Řádu čtenářského a složili čtenářský slib. 
Odměnou jim byl Čtenářský pas s možností 
přihlášení se do knihovny do konce kalendář-
ního roku zdarma i drobné dárky. Teď už jim 
tedy nezbývá než začít objevovat kouzlo četby 
v praxi a přát si, aby se kniha stala pro většinu 
z nich přítelem na celý život. 

Nejen četbou živ je člověk, jak známo, 
pohyb je život. Absence tělesné výchovy 
v loňském školním roce jednoznačně neby-
la šťastným krokem. A tak ve snaze alespoň 
trošku vynahradit chybějící fyzické aktivity, 
stihli jsme se ještě v předposledním říjnovém 
týdnu vypravit s dětmi na dopolední Den tě-
lesné zdatnosti. Společné chvíle se spolužáky 
a procházka přírodou. Dvě priority, které pro-
vázely středeční dopoledne, přinesly žákům 
do výuky oživení a radost. My jsme rádi, že 
jsme to stihli, protože už v dalším týdnu došlo 
z důvodu zhoršující se epidemiologické situa-
ce k prodloužení podzimních prázdnin o dva Pasování na čtenáře, 2. B ZŠ TGM.

dny. Snad se po nich opět setkáme ve škol-
ních lavicích. To si všichni moc přejeme!  lg

Náplní práce terénních pracovníků služby 
Renarkon, o. p. s., je mapovat drogovou situ-
aci, aktivně vyhledávat a kontaktovat skrytou 
populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich 
přirozeném prostředí, popřípadě sběr injekč-
ních setů, na které občas narazí. 

Občané je mohou poznat podle označeného 
batohu, na kterém je kartička s nápisem STRE-
ETWORK a loga organizace. Do Frýdlantu nad 
Ostravicí přijíždějí 2x týdně, a to vždy v úterý 
a čtvrtek od 9 hodin do 12 hodin. Terénní pra-
covníci jim při prvním oslovení nabízí zapalovač 
s kontaktem nebo reklamní letáček, na kterém 

jsou informace, kdy je v dané lokalitě pravidel-
ně můžeme potkávat. Vysvětlí jim, co je sou-
částí jejích práce. Oslovují v podstatě kohokoli, 
protože každý z nás může znát někoho, kdo by 
mohl využít jejich služby. Vysvětlují, že v žád-
ném případě nepodporují drogovou závislost. 
Eliminují škody související s užíváním psycho-
aktivních látek u lidí, kteří s užíváním nejsou 
schopni přestat. Pokud kdokoli využije jejich 
služeb a stane se jejich klientem, pak se za-
vazují k tomu, že tato služba je zcela anonymní 
a poskytována zdarma. Renarkon o. p. s. kli-
entům poskytuje výměnu injekčního materiálu 
(použité za čisté), které pak nechávají odborně 
likvidovat a díky tomu se zamezuje případné-
mu píchnutí dětí či zvířat při nálezu pohozené-
ho setu. Dále poskytuje základní zdravotnický 
servis, sociální poradenství a pomoc při zajiště-
ní léčby. Klienti, kteří s nimi spolupracují dlou-
hodobě, vědí, že si mohou o čemkoli popovídat 
a terénní pracovníci jim sdělí jejich odborný 

názor, aniž by je odsuzovali, popřípadě jim 
poradí s řešením jejich problémů. Služba byla 
rozšířena také na uživatele alkoholu a gamble-
ry, kterým může poskytnout především sociál-
ní a dluhové poradenství a možnost navázání 
kontaktů s jinými sociálními službami. Dále mo-
tivují klienty pro nástup na detoxikační jednot-
ky. Komplexně pracují nejen s klienty, ale také 
s jejich blízkými a rodinnými příslušníky. Těmto 
pak poskytují užitečné informace a sociální po-
radenství týkající se drogové problematiky či 
podporu v krizové situaci.

Obrátit se na nás mohou klienti i jejich rodin-
ní příslušníci, a to na kontaktech: Marcela Hol-
ková, vedoucí TPFM, tel.: 723 141 811, e-mail: 
tpfm@renarkon.cz.

Protidrogový koordinátor Městského úřadu 
ve Frýdlantě nad Ostravicí, odbor sociálních 
věcí, ul. Hlavní 139, Frýdlant nad Ostravicí, kan-
celář 113, Pavla Jandačková, tel: 558 604 174.

� Marcela�Holková,�Pavla�Jandačková

Jak vypadá práce terénních pracovníků Renarkonu?

Dne 18. září lubenští hasiči oslavili s ročním 
odkladem 90 let trvání sboru. Slavnostního pro-
gramu se účastnila, kromě členů SDH Lubno, 
i řada hostů, ať již z okolních bratrských SDH 
(Bystré, Nová Ves, Frýdlant n. O., Pržno, Me-
tylovice, Hodoňovice), tak i za OSH Frýdek 
Místek starosta Dalibor Velčovský, starostka 
města Frýdlantu Helena Pešatová spolu s ta-
jemnicí Renátou Šigutovou. Přítomni byli i příz-
nivci z řad sponzorů a fanoušků.

Kromě seznámení s historií SDH Lubno pro-

běhlo předání ocenění a vyznamenání členům 
SDH Lubno za jejich práci pro sbor.

Důležitým bodem pak bylo první veřejné 
představení nového praporu, kterému udělil 
požehnání farář pan Roman Macura.

Prapor vyšila a s grafikou pomohla paní 
Wasilka Pístovčák z Ostravy. Prapor zaujal své 
čestné místo v klubovně SDH Lubno v požární 
zbrojnici a veřejnost jej bude moci vidět při růz-
ných společenských příležitostech. 

 Libor�Kokeš

Sbor dobrovolných hasičů Lubno má nový prapor

Revitalizace ulice Poštovní – dopravní terminál II. etapa
talizace ulice Poštovní v úseku od uhelných 
skladů po křižovatku u kolejí. Věříme, že 
vybudovaná stavba přispěje ke zlepšení es-

tetického vzhledu celé této oblasti, ale také 
dojde ke zlepšení možnosti parkování v okolí 
vlakového nádraží a pošty.
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Staré Hamry

Frýdlant nad Ostravicí, Staré Hamry

jubilea
V�měsíci�listopadu�2021�

oslaví�své�životní�jubileum:
Pan ROMAN PLACHTA – 55 let
Pan TOMÁŠ VALÁŠEK – 55 let

Paní MARIE PINDUROVÁ – 70 let
Pan EDUARD LISNÍK – 75 let
Pan EDUARD NĚMEC – 75 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se 

Dne�25.�9.�2021�zemřel�ve�věku�65�let�
pan�Jaromír�Filipec.

Přehled bohoslužeb v listopadu
1. 11. 2021 Slavnost Všech svatých: 

Ostravice 16.00 
2. 11. 2021 Vzpomínka na všechny věrné 

zemřelé, Památka zesnulých: 
Ostravice 16.00

7. 11. 2021 32. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30 

14. 11. 2021 33. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

21. 11. 2021 Slavnost Ježíše Krista Krále: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

28. 11. 2021 1. neděle adventní:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

30. 11. 2021 Svátek sv. Ondřeje: 
Ostravice 8:00 

noví občánci

26.�9.�2021�se�rodičům�Janě�a�Lukáši�
Satinským�narodila�dcera�Agnes.
Rodičům srdečně blahopřejeme 

a Agnes přejeme v životě jen to nejlepší!

z kalendáře akcí…

6. listopad: XIX. Mezinárodní festival outdo-
orových filmů
8. listopad: Sezení – informace z oblasti so-
ciálních služeb
13. listopad: Svatomartinský lampionový průvod
28. listopad: Rozsvícení vánočního stromu
3. prosinec: Mikulášská nadílka
10. prosinec: Vánoční dílna

Na Školenách při východu Slunce…  Foto:�Petr�Lukeš�ml.

zprávičky ze školy
„Čas letí jako bláznivý...“ zpíval v jedné své 

písni božský Karel Gott. A měl pravdu. Ani 
jsme se nenadáli a téměř dva měsíce školní 
výuky jsou už pomalu za námi. 

Do školních lavic zasedlo všech očekáva-
ných 15 žáků, což je o jednoho více než loni. 
A vzrůstající tendenci by měly mít i další roky. 
Tak snad se nám podaří naši krásnou školičku 
opět více zaplnit.

V letošním roce jsou žáci rozděleni do dvou 
tříd. 1. a 2. ročník – celkem 8 žáků a 3. a 5. 
ročník – celkem 7 žáků. Při těchto počtech 
mají naši žáci opravdu velmi nadstandardní 
péči.

Rozjeli jsme již také všechny kluby a krouž-

ky. Žáci mají možnost navštěvovat čtenářský 
klub, klub deskových her a doučování (v rám-
ci projektu Šablony III) a kroužek anglického 
jazyka. V září také proběhly dva projektové 
dny s rodilými mluvčími. Jedna lektorka byla 
z USA, druhá z Austrálie. Ta přiblížila dětem 
život na tomto vzdáleném kontinentu. 

Dále plánujeme pravidelnou návštěvu do-
pravního hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí. 
Tím výčet našich akcí prozatím končí. Epide-
miologická situace se opět zhoršuje a my vy-
čkáváme, co zase přinese. Pro začátek jsme 
„odpískali“ listopadový školní ples. Co bude 
dál???? Nikdo neví… Zbývá nám jen doufat 
a připravovat se…  Dana�Petriková

V neděli 10. října se uskutečnila slavnostní 
poutní mše svatá k 130. výročí posvěcení (resp. 
požehnání) kostela Panny Marie, Pomocnice 
křesťanů na Gruni (to proběhlo v neděli 11. října 
1891, jak bylo podrobně popsáno v minulém 
čísle Starohamerského zpravodaje). 

První skupina poutníků za slunečného, 
i když ráno již trochu chladného počasí, vy-
razila kolem 8. hodiny podle původní tradice 
na pěší pouť od kostela sv. Jindřicha po asfal-
tové cestě na Gruň. Jiní, převážně starší, při-
jeli na bohoslužbu autem a čekali pak na pěší 
poutníky u samotného dřevěného kostelíčka.

Pěší poutníci nesli v čele procesí dřevěný 
kříž a dvě menší korouhve s vyobrazeními Pan-
ny Marie a sv. Josefa, které zhotovil Vítězslav 
Mrkva. Mezi účastníky byli kromě místních farní-
ků také věřící z Frýdku-Místku, Hnojníku, Kunči-
ček u Bašky či Ostravy. Během přibližně dvou-
hodinového pochodu s celkovým převýšením 
300 m si mohli nejen povykládat, ale samozřej-
mě se také společně modlili a zazpívali si krás-
né poutní, především mariánské písně. Ke konci 
pěší pouti, po samotném výstupu na hřeben 
Gruně, od tamního parkoviště ke kostelu, za-
zněla starobylá a v našem regionu v minulosti 
velmi oblíbená píseň Nastokrát buď pozdrave-
na, ó Matičko Frýdecká. Můžeme se oprávněně 
domnívat, že právě ona byla na Gruni tou písní, 
která zde byla zpívána i před oněmi 130 lety. 
Ve chvíli, kdy se poutníci již blížili k samotnému 
kostelu, se rozezněl také zvon, aby společně se 
zdejším duchovním správcem Andrejem Slodič-
kou všechny na této pouti slavnostně přivítal.

Vlastní poutní bohoslužbu, jejíž začátek byl 
naplánován na 10 hodin, sloužil Jan Czudek, 
delegát ad omnia ostravsko-opavské diecéze 
(pozn. velice volně přeloženo – jako určitý zá-
stupce biskupa) a někdejší opavský děkan. Sho-
dou okolností pochází z nedalekého Jablunkova 
a beskydský kraj mu již v mládí trvale přirostl 
k srdci. Hudebně mši doprovázeli střídavě dva 
varhaníci, společně s žáky a učiteli ze Základní 
umělecké školy z Frýdlantu nad Ostravicí.

Po skončení mše měli přítomní poutníci mož-
nost si přímo v kostele poslechnout poutavou 

a skutečně velmi zajímavou přednášku o po-
čátcích a historii mariánského kostela na Gruni. 
Zazněly i mnohé další zajímavosti, např. o ně-
kterých původních osadnících, kteří se o vznik 
a následnou údržbu této dřevěné sakrální stavby, 
od roku 2002 nemovité kulturní památky, zaslou-
žili. Přednášejícím byl historik David Pindur, od-
borný pracovník Muzea Těšínska v Českém Těší-
ně. Dlouhodobě se věnuje mj. církevním dějinám 
Slezska a severovýchodní Moravy, a na realizaci 
této výroční mše měl také nemalou zásluhu.

Na všechny účastníky pak čekalo ještě men-
ší občerstvení v podobě teplého čaje a výbor-
ných čerstvých koláčků, které pro tuto vzácnou 
příležitost zajistila Obec Staré Hamry a napek-
la Marie Bačová. Akci svým objektivem zdo-
kumentoval Roman Polách z fotografického 
spolku Člověk a Víra, a jeho krásné fotografie 
skvěle zachycující atmosféru si lze prohlédnout 
na webových stránkách www.clovekavira.cz, 
pod kolonkou Galerie (a datem akce).

Závěrem nezbývá než dodat, že tato výji-
mečná slavnost se po všech stránkách velmi 
vydařila. Možná položila i základ budoucí ob-
nově původních květnových pěších poutí, které 
probíhaly ještě v 30. letech minulého století, 
kdy naši předci putovali na Gruň v procesí 
z hamerského kostela. Poděkování patří všem 
organizátorům, Obci Staré Hamry, hudebnímu 
doprovodu, manželům Marii a Jaroslavu Ku-
bečkovým z Domu sv. Josefa, historikovi Davi-
du Pindurovi, ministrantům a všem účastníkům, 
zejména těm, kteří tuto zhruba 4 km dlouhou 
pouť absolvovali skutečně „po svých“. 

� Ivo�Martykán,�Marie�Šimečková

Volby do poslanecké sněmovny
Z 507 voličů si našlo cestu k urně 333 obča-

nů, volební účast byla 65,68 % a platných hlasů 
nakonec 331.

Nejvíce hlasů získalo ANO 2011 – 95 hlasů, 
28,70 %, SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 – 
77 hlasů, 23,26 %, PIRÁTI a STAROSTOVÉ – 
52 hlasů, 15,70 %, ČSSD – 35 hlasů, 10,57 %, 
SPD 29 hlasů, 8,76 %. Těsně pod pětiprocentní 
hranicí pak PŘÍSAHA Roberta Šlachty – 16 hla-
sů, 4,83 % a KSČM 14 hlasů, 4,22 %.

Obec Staré Hamry zve 
všechny děti a hravé dospělé 

na Svatomartinský lampiónový průvod
v sobotu 13. 11. 2021 od 17.00 hodin 

Sraz: parkoviště na Stýskalonkách
Trasa: Stýskalonky 

– pomník Maryčky Magdonové
S sebou: lampion či jiná světýlka 

a dobrá nálada
Těšíme se na vás.

Účastníci�jsou�povinni�dodržovat�
platná�protiepidemická�opatření!

poděkování

Vážení přátelé, kamarádi a sousedé, 
dovolte mi, prosím, bě-

hem těchto smutných dnů 
krátce vzpomenout na na-
šeho kamaráda a zakláda-

jícího člena spolku Gruňský Ledovec Jardu 
Filipce, který nás nečekaně opustil krátce 
po pětašedesátých narozeninách. 

Znala jsem ho bohužel jen krátce, ale to, 
co jsme společně za poslední dva roky zažili, 
budu mít v srdci navždy.

Jarda byl neuvěřitelně srdnatý a pracovi-
tý člověk, byl to letitý tramp. Uměl navzájem 
spřátelit lidi, se vším si poradil a byl doslova 

pro každou špatnost. Byl ideálním parťákem 
do nepohody drsného kraje, který navíc nikdy 
neváhal pomoci všem kolem sebe. 

Během uplynulého roku se Jardovi poda-
řilo svým milým přístupem a neutuchající ví-
rou v to lepší, co je v nás, stmelit komunitu 
na Gruni jako nikomu před ním. Vytvořil pro-
středí, kde si lidé důvěřují, sdílí stejné hodnoty 
a u toho se společně baví.

Nesmírně si vážím všeho, co se společně 
podařilo a věřím, že i přes tuto nenahradi-
telnou ztrátu budeme v tomto duchu pokra-
čovat.

� Za�Gruňský�Ledovec,�z.s.�Ala�Šťastná

Zimní údržba komunikací v obci bude probí-
hat ve stejném rozsahu a se stejnými dodava-
teli jako v letech minulých. Z důvodu možnosti 
provádění řádné zimní údržby žádáme všech-
ny majitele pozemků v bezprostřední blízkosti 
udržovaných cest, aby v případě, že vzrostlé 
stromy zasahují svými větvemi do jízdního pro-
filu cesty, provedli jejich ořez. Jinak hrozí, že 
firmy, které zimní údržbu provádějí, z důvodu 
neprůjezdnosti, respektive z důvodu poškození 
techniky např. zpětných zrcátek, nebudou tyto 
komunikace udržovat.

Plán�zimní�údržby:
V roce 2018 zastupitelstvo obce schválilo Plán 

zimní údržby pro zimní období 2018–2022 včetně 
dodavatelů zimní údržby pro jednotlivé úseky.
Přehled�dodavatelů�služeb�zimní�údržby�

dle�jednotlivých�úseků:
JZD Staré Hamry – zemědělské družstvo – 

II. a III.
Lesteka Beskydy, s.r.o. – I. a VI.

B+J stavební s.r.o. – V. a VII.
Štaud Martin – IV.

Přehled�jednotlivých�úseků:
I. Samčanka – střed, polesí – bytovky, Loj-

kaščanka, Červík, Chlopčiky, Lučisko, Jankula, 
cesta pod Javořinku

II. Stýskalonky, Kršelky, Jamník k Červen-
kům, Vandům, Staré Luky, Bilisko, Kršelky – 
Gruň, parkoviště Gruň, Gruň po Švarnou Han-
ku, Podbuřanská ceta, cesta na Svornolku

III. Most, k Remešům, k Nepustilům a Z. 
Červenkovi, kostel, Porubané, Pavlonka, Gar-
bovice, k Zaoralům, Školeny, Matysonka, Bu-
řanka k Leskovi

IV. Červík po kříž, k Dorociakům, Němčan-
ka, Osťana, Klepačka, Klubová

V. Myjarna, Velký, Hutě, Samčanka – velké 
parkoviště

VI. Vroble, Slezská cesta, Bílý Kříž, Harti-
sov, Skalčane

VII. Těšiňočka k Ručkům

Zimní údržba komunikací

Souhrnné informace o dotacích na výměnu 
starých neekologických kotlů, které připravilo 
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci 
se Státním fondem životního prostředí ČR, na-
leznete na odkazu www.sfzp.cz. 

K dispozici jsou pro vás i další informační ma-
teriály, např. k nové etapě programu Nová zele-
ná úsporám, kde byl příjem žádostí zahájen 12. 
října. V případě dotazů se můžete obrátit na naši 

Zelenou linku 800 260 500 (po–pá 7.30–16.00) 
nebo napsat na adresu info@sfzp.cz.

Moravskoslezský kraj zahájil průzkum zá-
jmu o kotlíkové dotace pro rok 2022.

Více informací na „lokalni-topeniste.msk.cz“.

Informace SFŽP ČR k výměně kotlů

� Foto:�Roman�Polách�(Člověk�a�Víra)

Poutní mše k 130. výročí 
posvěcení kostela na Gruni

V rámci dotačního programu „Podpora aktivit 
v oblasti prevence rizikových projevů chování 
u dětí a mládeže na školní rok 2021/2022 „MÁM 
SE RÁD/A/“ jsme uskutečnili následující projekty. 

Satinka�po�svých
Stalo se na naší škole krásnou tradicí vyrazit 

na začátku školního roku na adaptačně-turistický 
výlet. Nejinak tomu bylo i letos. A tak jsme ve čtvr-
tek 16. září vyšli poznávat krásy naší vesnice 
a nejbližšího okolí. Počasí sice hrozilo deštěm, ale 

s výjimkou lehké přepršky jsme to nakonec zvládli 
a v cíli si mohli zazpívat „Sláva nazdar výletu…“. 
Smyslem těchto vycházek je navzájem se více po-
znat, usnadnit adaptaci na školní prostředí našim 
prvňáčkům, umožnit jim poznat žáky starších roč-
níků i paní učitelky jinde než jen ve škole. 

Nejstarší děti si rozebraly prvňáky, cestou si 
s nimi povídali o sobě, o kamarádech, o ško-
le a snažili se něco dozvědět i o nich. Co je 
zajímá, co je baví, co se jim se škole líbí, co 

nelíbí… Některé děti mají ve škole starší kama-
rády a pro ně změna prostředí není tak složitá, 
ale někteří tady neznají nikoho, a tak bylo moc 
pěkné pozorovat, jak se i ony osmělují, jak ztrá-
cí ostych a snaží se vyrovnat starším. 

Cestou jsme mohli pozorovat, jak se příroda 
pomalu halí do podzimních barev, a ve vzdu-
chu už bylo jasně cítit, že léto se s námi loučí 
a zima začíná vystrkovat své drápky. 

Letošní trasu jsme zvolili podél Satiny 
do Malenovic. Tam jsme se na hřišti občerstvili, 
pobavili a trochu oddechli. Na Borové jsme se 
pokochali krásnými výhledy po okolí a potom 
už vyrazili kolem letiště zpět. 

Nikdo nefňukal, nikdo si nestěžoval, všichni 
trasu bez potíží zvládli a snad si z výletu odnesli 
pěkné zážitky.  

Přespolní�běh
V realizaci projektu jsme pokračovali 1. října, 

kdy jsme uspořádali závody v přespolním běhu. 
Běh nejen prověřil sportovního ducha našich 
dětí, ale i stmelil kolektivy. Fandilo se navzájem 
všem. I těm, kteří doběhli v závodě poslední. 
Velikým úspěchem bylo, že nikdo ze závodníků 
závod nevzdal a všichni proběhli cílovou čárou. 

Preventivní programy ZŠ Komenského

Odměnou pro nejlepší byly medaile, diplomy 
a drobné dárky. Ale za obrovské nasazení si 
odměny odnesli i ti, kteří se neumístili na stup-
ních vítězů. 

Výsledky:
1.�třída

1. Karel Valas, 2. Vojtěch Pánek, 3. Jiří Goluch
1. Laura Lepíčková, 2. Rozálie Křížová, 3. 
Anna Plucnarová

2.�třída
1. David Geldner, 2. Robin Frýdl, 3. Jakub 
Šeda

1. Hana Blablová, 2. Johana Pyšková, 3. Nela 
Machová

3.�třída
1. Robin Kollega, 2. Alex Adamiš, 3. Šimon 
Adamiš
1. Hana Bulavová, 2. Rozárie Šoferová, 3. Tea 
Wojciuchová

4.�třída
1. Oliver Giža, 2. Dan Vdoleček, 3. Kryštof Lu-
pík
1. Antonie Krautová, 2. Sofie Rusinová, 3. Eli-
zabeth Tenglerová
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slovo starosty

Vážení�spoluobčané,
vybarvené stromy a keře, ranní mlhy a hromady spadaného listí nám 

připomínají, že je tady listopad, předposlední měsíc letošního roku. Právě 
první listopadový den začal poslední rok čtyřletého volebního období stá-
vajícího zastupitelstva. 

Toto období nebylo pro zastupitele vůbec jednoduché. Než se ně-
kteří stačili v nové roli zastupitelů obce pořádně rozkoukat, přišlo covi-
dové období, které téměř zastavilo kulturní a společenský život v obci. Většina komunikace 
mezi mnou a zastupiteli probíhala online, ale to neznamená, že by zastupitelstvo přestalo 
pracovat. Během tří let jsme se sešli na mnoha pracovních schůzkách a čtyřiadvaceti ve-
řejných zasedáních, kdy jsme se snažili hledat řešení pro zvelebení, zkrášlení a usnadnění 
vašeho života v naší obci. Děkuji všem zastupitelům za dosavadní spolupráci a věřím, že 
můžu i za ně slíbit, že se budeme i v posledním roce volebního období snažit, abychom vás 
nezklamali, a až budete za rok hodnotit naši práci, bude převládat to pozitivní. Samozřejmě, 
že práce obecního zastupitelstva je možná pouze v úzké spolupráci se všemi zaměstnanci 
obecního úřadu a obecními pracovníky, kteří se starají o údržbu a vzhled obce, a v ne-
poslední řadě s vámi občany, za což všem patří taktéž poděkování. O činnosti obecního 
zastupitelstva a obecního úřadu i o tom, co se nám podařilo za poslední dobu udělat, jste 
pravidelně informováni zde na stránkách Mikroregionu, na obecních stránkách, obecním 
facebooku a pravidelně, jednou týdně, v Mobilním rozhlase. Kdo jste se ještě nezaregist-
rovali do Mobilního rozhlasu, udělejte tak a budete mít pravidelné informace z obce z první 
ruky. Vše, co pro vás obecní zastupitelstvo udělalo, byste měli hlavně poznat v každoden-
ním životě v obci. Samozřejmě pokud potřebujete radu, pomoc, máte nějaký dotaz, námět 
či připomínku k práci zastupitelů nebo starosty, přijďte za mnou na obecní úřad, kde máte 
dveře vždy otevřené. Věřte, že zpětná vazba od vás občanů má pro nás velkou cenu a vaše 
spokojenost s životem v obci je pro nás prioritou. Přeji vám hodně hezkých a vybarvených 
podzimních dnů, dobrou náladu, veselou mysl, a hlavně pevné zdraví.

 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

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

Marie�Bílková�-�87�let
Jaroslav�Mičulka�-�80�let

Jiří�Tyleček�-�70�let
Lidmila�Strakošová�-�70�let
Bohumil�Šrubař�-�65�let

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, 
pohody. Pevné zdraví, 

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

V sobotu 2. října parta přátel ondřejnické-
ho lhotkoše Ondry osadila na vrcholu Ondru 
juniora spolu s kamarádkou Haničkou. Vě-
říme, že budou všem, kdo vyjdou na vrchol 
Ondřejníka, dělat radost stejně jako to dělá-
val dřevěný panáček, kterého jme posadili 
nahoru v roce 2017, aby uvítal návštěvníky 
37. Srazu Lhot a Lehot České a Slovenské 
republiky. 

Více než čtyři roky, ať svítilo sluníčko, pr-
šelo, foukalo nebo mrzlo, obdarovával svým 
typickým a nezapomenutelným úsměvem 
každého, kdo došel až k němu na vrchol. 
Bohužel se jeho čas naplnil a další rozmary 
zimního počasí by už určitě nevydržel. Díky 
několika nadšencům, kteří jeho znovunaro-
zení iniciovali, se můžeme na vrcholu dále 
těšit příjemnému setkání s tichými, ale vždy 
usměvavými společníky Ondrou a Haničkou. 
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit se 
starým lhotkošem Ondrou a přivítat Ondru 
jr. a jeho kamarádku Haničku. Děkujeme 
i za zajištění dřeva na nové panáčky, kte-
ré je tentokrát z druhé strany Ondřejníka ze 
Pstružího, a také za jejich vynesení na vr-
chol. Prosíme, starejte se o ně jako o vlastní, 

ať nám na vrcholu Ondřejníčka dělají dlouho 
radost. Vezměte si zpět vše, co si nahoru 
přinesete, udržujte toto místo s nádhernými 
rozhledy v čistotě.

krátce z obce

Odpadové�hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinné-
ho původu, velkoobjemový, elektroodpad 
a kartonový papír můžete odevzdávat 
do konce listopadu vždy v sobotu od 10.00 
hodin do 12.00 hodin na sběrném místě 
u bývalého kravína, případně po tel. domlu-
vě v pracovní době obecního úřadu. Neod-
kládejte odpad v okolí sběrného místa mimo 
provozní dobu, a to ani biologicky rozložitel-
ný odpad, který přijde do uzamčeného pro-
storu. Nevhazujte trávu a zbytky rostlin přes 
plot. Mimo provozní dobu můžete odkládat 
pouze větve z ořezu stromů a keřů (bez ko-
řenů) na vyznačené místo.  oú

Termíny�svozu
Termíny svozu komunálního odpadu v listo-
padu: pondělí 1. 11., 15. 11. a 29. 11.

Po roční pauze jsme se mohli opět setkat 
na tradiční podzimní lhotecké drakiádě, která 
se uskutečnila 3. října na Horečkách. Zřejmě 
také díky teplému a slunečnému počasí dorazi-
lo na kopec téměř sedm desítek dětí lhoteckých 
i přespolních v doprovodu svých rodičů nebo 
dalších rodinných příslušníků. 

Povětrnostní podmínky na pouštění draků 
byly ideální, většina draků neměla problém 
vzlétnout vysoko, bylo třeba jen dávat pozor, 
aby se nezamotali vysoko ve vzduchu do sebe. 
V některých chvílích byl „provoz draků“ na ob-
loze opravdu hustý…

Jak už to tak bývá, zpočátku se nadšeně 
pokoušely o pouštění draků děti za asistence 
a pomocí dospělých, postupně však nadšení 
opadalo, děti mizely do lesa a dospělí u draků 
osiřeli.

Děti jsme z lesa dostali, až když bylo ohláše-
no společné focení, losování tomboly a rozdá-
vání odměn. Cenu z tomboly získali samozřej-
mě jen ti majitelé šťastného čísla, odměnu však 
všichni, takže nikdo neodcházel z prázdnou.

Během celé akce nechybělo ani občerst-
vení pro děti i dospělé. Letošní drakiáda byla 
taková, jaká má být – draci létali, děti si po-
hrály, dospělí si popovídali, zkrátka všichni 
jsme si to krásné podzimní odpoledne na Ho-
rečkách užili. 

„Díky“ koronaviru tento rok nezačal ve svě-
tě, v Česku, ale i v naší Lhotce zrovna nejlé-
pe. Tradiční plesová sezona nevyšla hasičům, 
klubu žen se sokoly… a samozřejmě ani se-
niorům. A protože ti se stali navíc celosvětově 
nejohroženější skupinou, neuskutečnila se ani 
jejich „výročka“. A tak aspoň nástěnka a články 
v Mikroregionu informovaly o domácím luštění 
dvou sad regionálních křížovek, rozesílaných 
výborem klub seniorů svým členům, stejně jako 
o plánech, které ovšem byly zjara ještě nejisté.

Naděje svitla od zahájení očkování. Ale ani 
to neprobíhalo tak rychle, jak by si všichni přá-
li, takže se muselo zrušit i tradiční svatodušní 
smažení vaječiny v přírodě. 

Přesto se výbor klubu scházel, dle přijatých 
protiepidemických opatření, rozdával dárky ju-
bilantům, přijímal nové členy, připravoval čle-
ny do výboru, ale i další akce pro očekávané 
uvolnění. To přišlo s létem. Protože už byla 
většina seniorů po „druhé dávce“, mohl výbor 
ve spolupráci s MASkou – Místní Akční Sku-
pinou Beskydy připravit v červenci na Kuříně 
pro své členy, ale i ostatní Lhoťany sportovní 
odpoledne. Za absolvování úsměvných nená-
ročných sportovních disciplín i vyhodnocení 
luštitelů křížovek byli účastníci setkání odmě-
něni cenami, opékanými buřty, ale i výborným 
počasím.

Léto s příznivou zdravotní bilancí umožnilo 
po roční přestávce uskutečnit ve Lhotce v srp-
nu i folklorní národopisné Sochovy slavnosti. 
I na jejich přípravě, stejně jako v průběhu slav-
ností, byli členové lhoteckého Klubu seniorů 
– nejenom jako pomocníci, ale i jako účinkující 
– vidět. 

Stejně dobrá situace byla ještě i po létě. 
A proto se mohl uskutečnit pečlivě připravova-
ný autobusový zájezd, při kterém výbor členům 
i nečlenům umožnil poznat zajímavá místa již-
ní Moravy – Velehrad, podvodní tunel v blízké 
Modré, nový kostel ve Starém Městě u Uher-
ského Hradiště i lázně Luhačovice.

Ke každoročnímu programu patří už léta jar-
ní „vaječina“ a podzimní „buřty“. A protože „buř-
ty“ byly už v létě, připravili senioři pro změnu 
na září ještě tu zjara neuskutečněnou „vaječi-
nu“. A ta opět – i když v komornějším provedení 
– neměla chybu.

Akce, které se v průběhu roku nakonec vy-

Drakiáda s ideálními podmínkami

I senioři čekají na „lepší časy“

dařily, naplnily výbor klubu optimismem k usku-
tečnění krmášové zábavy a výroční členské 
schůze v závěru roku a v roce novém i k přípra-
vě Přátelského večírku…

…jenomže… „člověk míní, ale koronavirus 
mění“. Počty nakažených koncem října opět 
nečekaně stouply. A tak z výše jmenovaných 

akcí už není možno uskutečnit žádnou. Lho-
teckému Klubu seniorů a jeho členům tedy ne-
zbývá než spolu se všemi čekat na to, že opět 
přijdou „lepší časy“, ve kterých pro své členy 
připraví takový celoroční program, na jaký byli 
všichni ve Lhotce léta zvyklí.  Pavel�Pasek

Po mnoha omezeních jsme po delší době 
vyrazili na Projektový den mimo MŠ a navští-
vili jsme Záchrannou stanici v Bartošovicích. 
Seznámili jsme se s prostředím a zaměřením 
záchranné stanice. 

Děti mohly porovnat velikost a složení 
hnízd některých ptáků. Do detailu jsme po-
zorovali složení vejce nebo odchov mláďat 
ptáků. V expozicích si mohly děti zblízka pro-
hlédnout sovy a dravce žijící v našich lesích, 
sledovat komentované krmení vydry či získat 
informace ze života čápů bílých i černých, 
králíků divokých a veverek. Tato exkurze 
nám získanými informacemi zapadla do tý-
denního tématu Pečujeme o své okolí. 

� Za�kolektiv�MŠ�Lhotka�
� Radana�Buďo�Kempová

Návštěva Záchranné stanice 
v Bartošovicích

Noví lhotkoši Ondra a Hanička 
vás čekají na vrcholu Ondřejníka 
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Kulturní dům Baška

předprodej na rezervace.baska.czvstupné: od 690 Kč

pondělí 6. prosince 2021 od 19.00 hod.

MARIE
ROTTROVÁ
KONCERT

Hasiči Baška si připomněli 100. výročí za-
ložení sboru výstavou, která byla slavnost-
ně zahájena v zasedací místnosti OÚ Baška 
v pondělí 20. září, kde úvodní slovo pronesl 
starosta SDH Baška Josef Němec. Starostka 
obce Baška Irena Babicová poděkovala míst-
ním hasičům za jejich nezbytnou práci pro ob-
čany, také za instalaci výstavy, která umožnila 
nakouknout do historie SDH Baška, a popřála 
jim co nejméně zásahů a „hašení problémů“.

Hasiči byli již od nepaměti důležitou součástí 
života na vesnicích i ve městech. Od 14. století 
byl řízením zásahu pověřen rychtář a starší sou-
sedé, k pomoci byli určeni občané podle svých 
profesí a všem byla určena povinnost, aby i oni 
a jejich čeládka s ohněm zacházeli opatrně, 
aby se nestalo žádné neštěstí. Již v roce 1751 
vyhlásila Marie Terezie Řád k hašení ohně pro 
města zemská, městečka a dědiny Markrabství 
moravského. Dle vydaných patentů musely být 
na návsích vesnic budovány rybníčky, postave-
ny zvoničky k oznamování požárů a přístřešky 
pro hasičské nářadí. Všichni si uvědomovali ne-
bezpečí ohně – dobrého slouhy, ale zlého pána.

V Bašce byla již od 1. poloviny 19. století ruční 
stříkačka, později i stříkačka na koňský pohon. 
Oficiální registrace sboru však proběhla až 17. 
dubna 1921. Hasiči v obci neměli na růžích ustlá-
no! Nejprve bylo hasičské skladiště u firmy Ci-

Krásné počasí, skvělý hudební doprovod, 
odhalení dalšího uměleckého díla a bohaté po-
hoštění, to vše bylo součástí malobašťanského 
svátku „Den Malé Bašky“. Tradičního přátel-
ského setkání sousedů Malé Bašky se zúčast-
nila více jak stovka zdejších občanů. Letošní 
setkání, které proběhlo v sobotu 21. srpna, si 
místní zpestřili odhalením nové zvoničky.

„Tak jako v minulých letech se nám i v tom 
letošním roce podařilo udělat kus práce, není 
třeba popisovat, stačí se podívat kolem sebe. 
Jen pro zmínku, za poslední čtyři roky je to již 
více jak 1600 hodin, které jsme ve svém vol-
ném čase věnovali zvelebování altánu a jeho 
okolí. Je fajn, že se nás dnes zase tolik sešlo. 
Poděkování patří všem, kteří se na realizaci 
tohoto atraktivního místa podíleli nebo nám 
jakýmkoliv způsobem pomáhají, za podporu 
rovněž děkujeme Obci Baška,“ zaznělo během 
úvodních proslovů.

Někde symbol křesťanství, někde připome-
nutí významné historické události. Na Malé 
Bašce je nová zvonička symbolem význam-
ných dnů, ale také vzpomínkou na místní 
předky, kteří zde zapustili své kořeny a v místě 
dnešního altánu se pravidelně scházeli. Toto 
nové umělecké dílo je v současné době jedinou 
funkční obecní zvoničkou v obci Baška. Jedná 
se o unikátní ruční práci, celková výška zvonič-
ky je téměř čtyři a půl metru. Základem celého 

díla je kmen, takzvaný dvoják nebo se také říká 
vidlák, ten Malobašťanům daroval jeden z maji-
telů lesů ve Starých Hamrech. Dominantní zvuk 
zase vychází z bronzového zvonu s průměrem 
20 centimetrů, který byl odlit ve známém zvo-
nařství ve východních Čechách. Samotný zvon 
zdobí reliéf Malé Bašky společně s letopočtem 
„2021“. Čestného prvotního zazvonění se ujal 
Malobašťan Stanislav Oprštěný, který je auto-
rem této zvoničky.

„Vhodný dvoják jsem měl vybraný už v zimě, 
ale na stažení stromu jsem musel čekat, až 
na horách roztaje sníh. Jako první jsem se 
pustil do opracování kmene. Nejtěžší ale bylo 
vymyslet a sestrojit ovládací mechanismus 
a současně postavit vhodnou stříšku. Finál-
ní kompletace už zabrala jen pár hodin,“ řekl 
k nové zvoničce Stanislav Oprštěný. 

Podával se oblíbený Staňův guláš a vý-
borné koláčky pro celou Malou Bašku opět 
napekla Magdalena Janošcová. Celé odpole-
dne, ale i večer perfektně hrála kapela „Sou-
sedé“ z Hodoňovic. Jakmile se setmělo, místní 
natáhli plátno a spustili tradiční promítání foto-
grafií ze života na Malé Bašce v letošním roce. 
Přítomní tak mohli zhlédnout, jak se vyráběly 
další lavičky, nová houpačka nebo jak se sta-
věla májka. Nechyběly také fotografie ze sma-
žení vaječiny a plackových hodů. 

 Martin�Ogořalek

Opět začal nový školní rok – září 2021. Do naší 
Školičky nastoupily děti od 2 do 3 let v hojném 
počtu. Možnost pokračovat v docházce měly i děti 
z předešlého školní roku, které prozatím nedosáh-
ly 4 let. Některé z důvodu nepřijetí do mateřské 
školy. Dětem většinou vyhovuje menší kolektiv 
dětí, flexibilní docházka a individuální péče. 

Nově přijaté děti musely před nástupem 
do dětské skupiny projít adaptačním progra-
mem, aby se seznámily s prostředím Školičky. 
Dáváme dětem dostatek času a prostoru, aby 
jejich nástup proběhl klidně a odnesly si co nej-
příjemnější zážitky. Ne pro všechny děti byl ten-
to první den jednoduchý. Naší prací hlavně bylo 
věnovat se těmto dětem individuálně, zabavit je 
hrou, uklidňovat je. Proto nás – chůvy – těší, že 
tento nástup nových dětí proběhl skvěle.

Hlavním cílem je, aby ve Školičce byly všech-
ny děti spokojené a rády se sem vracely. Proto je 
denní režim i program vždy přizpůsoben dané vě-
kové skupině. Věnujeme se různým činnostem, 
a to jak pohybovým, tak i hudebním či výtvarným. 
Den začínáme ranním kruhem, kde se děti učí 
básničky, písničky a říkanky s pohybem, tanečky, 

spojené s hudebními nástroji, povídáme si, učíme 
se rozpoznávat barvy, tvary a věci kolem nás. 
Děti zapojujeme hlavně do činnosti spojené s po-
hybem a koordinací těla. Vytváříme různé opičí 
dráhy, prolézání tunelem, procvičování celého 
těla, tanečky při hudbě. Poté pokračujeme ve vý-
tvarných a pracovních aktivitách s rozpoznáním 
jejich jemné a hrubé motoriky. Pokud to počasí 
dovolí, chodíme denně ven, a to na školní zahra-
du nebo na procházky po okolí Školičky. U všech 
aktivit se snažíme vést děti k samostatnosti a se-

beobsluze. V neposlední řadě i při hygieně a sto-
lování. U starších dětí dbáme na samostatné ob-
lékání, svlékání, obouvání a stolování. U menších 
dětí jsme neustále na blízku s dopomocí, ať už při 
oblékání, dokrmování nebo hygieně.

I letos připravujeme pro děti akce typu kar-
neval, Halloween, Mikuláš a vánoční besídka, 
kde si všichni užijeme spoustu zábavy. Fotky 
z konaných akcí ve Školičce najdete na www.
skolicka.cz nebo na našem facebooku. 

 Chůvy�ze�Školičky

Krmáš, hody, posvícení – jak je v krajích 
nazývána vzpomínková slavnost na posvěcení 
kostela (na rozdíl od poutě, kdy se připomíná 
světec, kterému je kostel zasvěcen), je udržo-
ván i v mnoha vesnicích našeho regionu. Ne 
vždy se všemi tradicemi, které ke krmáši patří, 
ale vždy se jedná o veselí.

Nejinak tomu bylo i v Hodoňovicích v hostin-
ci U Čendy v sobotu 16. října. Pozvání na tra-
diční krmáš sliboval i překvapení. Ale co věděli 
návštěvníci večerní zábavy jistě – že si zde bu-
dou moci pochutnat na výborném krmášovém 
menu, a to na do zlatova vypečené kachničce 
s houskovým knedlíkem a červeným zelím. 
Rovněž kapela Bacardi byla zárukou kvalit-
ní hudební produkce, takže se místa na sále 
hostince po devatenácté hodině rychle plnila. 
Když šéfová místního Čendaspolku Dajana 
Zápalková oficiálně akci zahájila, neopomenu-
la hostům prozradit, kdože nebo co bude tím 
„překvapením“. Také prozradila skutečnost, že 
si zároveň tento večer připomeneme historic-
ká fakta z dob trvání hostince U Čendy, a sice 
120 let od doby, kdy hostinec přešel do správy 
obce Hodoňovice, a 75 let nazpět začali hosti-
nec provozovat Vincenc (česky Čeněk) a Adé-
la Stýskalovi. A to už je jistě důvod k oslavám! 

Místní Čendaspolek nechal k této příležitosti 
naplnit včelařem Martinem Carbolem 120 
půllitrových „plaskaček“ medovinou a k tomu 
zakoupil i štamprle s logem hostince U Čendy 
a přítomní hosté si tak mohli zakoupit tyto upo-
mínkové dárky. Že byste tyto suvenýry chtěli 
též mít doma? Není problém, stačí zajít na pivo 
do „Čendy“ a zbylé kousky si koupit.

A jak tedy probíhala krmášová zábava dále? 
Skupina Bacardi svým hudebním projevem 
skutečně nenechala moc hostů sedět, na sále 
se tančilo, mnohdy i zpívalo. V přestávce pak 
vystoupili kouzelníci Bohumír Kocich a Josef 
Lanča, který polykal ohně, konzumoval žiletky, 
takže mnohdy přítomní ani nedýchali, kroutili 
nevěřícně hlavami. Před půlnocí proběhlo lo-
sování „vesnické“ tomboly, ze které si výherci 
odnášeli především to, co se urodilo na zahra-
dě – dýně, ořechy, hroznové víno aj. 

Večer se přehoupl přes půlnoc, zábava vr-
cholila tancem na parketě, ale též u hospod-
ského „pekla“, většinou při „angreštovce“ se 
vedly hovory na různá témata.

„Jsme rádi, že jsme se konečně mohli sejít… 
Po dlouhé době konečně s přáteli… Už nám 
ta společná setkání chyběla…,“ to byla velice 
častá slova hostů, kteří do hostince U Čendy 

Po několika letech se příznivci nohejbalu 
v Bašce opět dočkali tradičního turnaje v nohej-
bale. Sportovní klání to byla přátelská, bojovalo 
se regulérně, srdcem, ve sportovním duchu.

Ptáte se, kde turnaj probíhal? Ano, správně, 
na venkovním hřišti u Sokolovny Baška, které 
již několik týdnů před uvedenou akcí začali čle-
nové bašťanského oddílu Sokola připravovat, 
aby zde zápasy mohly být odehrány. Den „D“ 
nastal v sobotu 18. září, kdy se k zápisu dosta-
vilo sedm družstev. A od 9 hodin, po zahájení 
starostkou obce Baška Irenou Babicovou, se 
mohlo začít hrát – systémem „každý s kaž-
dým“. Z těchto klání postoupila do finále čtyři 
družstva, jejichž výkony byly mnohdy obdivu-
hodné. Vzešli z nich vítězové i poražení. Ale 
poraženým se jistě necítil nikdo, vždyť mnozí 

z nás si přišli především zahrát, protáhnout si 
tělo a opět se setkat s kamarády! A tyto cíle 
byly, dle mého, jistě naplněny.

Jak�vypadalo�umístění?
1. místo Tým Šnyta Dalibor
2. místo Bílek Luděk
3. místo Gabriš Richard
4. místo Kupčák Martin
Akce ale vyhlášením výsledků nekončila. 

Hráči, jejich rodinní příslušníci i fandové se 
mohli občerstvit výborným gulášem, zapít jej 
čepovaným Radegastem, bavit se, diskuto-
vat. Mnozí poseděli u hudby do pozdní večerní 
doby. A tak to má být – ke sportu přece patří 
i zábava a odpočinek!

� Jiří�Staněk,�
�starosta�Tělocvičné�jednoty�Sokol�Baška

Tréninkové základny – DOBRÁ, FRÝDEK-MÍSTEK, 
RAŠKOVICE, NOVÁ VES, SKALICE, STARÉ MĚSTO
Skalice 292, 739 08 Frýdek-Místek, tel. 605 513 429, 

e-mail: judoskpova@seznam.cz,
 podrobné informace 

o činnosti naleznete na www.judobeskydy.cz.

Hasiči Baška si připomněli 100. výročí založení sboru

helia, ale protože nevyhovovalo především svou 
polohou, tak byla za velké pomoci dobrovolníků 
vybudována v roce 1931 hasičská zbrojnice. Bo-
hužel, v posledních dnech 2. světové války byla 
budova zcela zničena. Nové, v té době zcela 
jedinečné, hasičárny se dočkali místní hasiči již 
v roce 1947. Tato budova stojí dodnes. Horší je 
to s nejstaršími dokumenty ze života hasičského 
sboru v Bašce – kronika vedená do 80. let 20. 
století byla zapůjčena k výstavě, ale již nebyla 

vrácena zpět. Proto je nutné ochraňovat všech-
ny zbylé archiválie, aby dokázaly alespoň čás-
tečně přiblížit činnost hasičů na vesnici.

Nutno dodat, že v nelehkých dobách byli členo-
vé sboru ochotni pomoci jak občanům, tak i sboru 
samotnému – například zapůjčením finančních 
prostředků k zakoupení hasičského automobilu. 
Na takové příkladné činy se nezapomíná!

(Zdroj textu: Josef Němec – úvodní slovo 
k vernisáži)

Hodoňovický krmáš s oslavami hostince ozdobili kouzelníci

� Foto:�Vratislav�Kryl

� Foto:�František�Gajovský

Malobašťané odhalili zvoničku 

5. ročník turnaje Eduarda Stanczaka 
v nohejbale proběhl za skvělé atmosféry

Školička Baška je plná dětí do čtyř let

� Foto:�Archiv�Knihovny�Baška

Úterní první hodinu máme obvykle v učebně 
dějepisu. S naší třídou, tedy s 6. A, jsme se v úte-
rý 21. září sešli před školou a pět minut před za-
čátkem první vyučovací hodiny si nás paní učitel-
ka Mílová vyzvedla. Společně jsme šli na Obecní 
úřad Baška, kde se nachází obecní knihovna. 

V knihovně na nás čekala kronikářka Daja-
na Zápalková. Slušně jsme pozdravili a usadili 
jsme se v knihovně na židle. Paní kronikářka 

nám vytáhla kroniky. Byly to kroniky jak starší, 
tak z roku 2020. Dozvěděli jsme se různé zají-
mavé informace o naší obci.

Nejvíc nás zaujalo, že naše obec existuje 
od roku 1434. Také, že tady žije nejstarší ob-
čan, který letos oslaví 100 let.

Výuková lekce v knihovně mě osobně moc 
bavila. Těším se na další návštěvu v knihovně!

� Nikol�Kabuďová

Výuka dějepisu v knihovně

třetí říjnovou sobotu zavítali. A když odcházeli, 
mnozí z nich si odnášeli s dárky ještě i perníko-
vý půllitr s napsanou stodvacítkou, která jim má 
připomenout tradici hostince v Hodoňovicích.

Tak zase někdy na shledanou na další po-
vedené akci, která bude skvělá jen díky vám 
a vaší přítomnosti.

� Těší�se�na�vás�Čendaspoláci�
� a�fojt�Pavel�Kowalczyk

Sportovní klub Policie a Judo Beskydy
je otevřen pro zájemce o tento sport
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oslav�našich�jubilantů:

paní Drahoslava Benčíková – 81 let,
paní Irena Cvičková – 80 let,
pan Bohumír Michna – 75 let,

pan Karel Popek – 70 let,
paní Milada Nytrová – 65 let,

paní Elena Smejkalová – 65 let,
paní Alena Chrápková – 65 let,
pan Zdeněk Gogolín – 60 let,
pan Stanislav Uherek – 60 let,
paní Světla Mažarová – 60 let,

paní Naděžda Bezoušková – 55 let,
pan Vladan Bohuš – 55 let.

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

Jak jsme volili v Pržně
Celkem 62,92 procent oprávněných voličů 

se zapojilo do voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky, které se konaly 
ve dnech 8. až 9. října. To znamená, že k vo-
lební urně dorazilo 543 občanů Pržna. 

Nejčastěji volili koalici Spolu, kterou si vy-
bralo 24,95 % lidí. Na druhém místě skončilo 
hnutí ANO 2011, které preferovalo 22,55 % 
voličů. Třetí se umístila strana SPD (16,63 %) 
a jako čtvrtou stranu určili občané v naší obci 
koalici Pirátů a Starostů (14,60 %).

Úřad poskytuje 
sociální poradenství

Každou středu v době od 15 do 16 hodin 
mohou občané naší obce v zasedací místnosti 
Občanského centra využít odborného sociálního 
poradenství. Poskytuje ho registrovaný poskyto-
vatel sociální služby Global Partner Péče. 

Nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti a obstarávání běžných záležitostí, 
doprovod k lékaři, zájmové, volnočasové akti-
vity a procházky, pomoc v jednáních s úřady, 
jinými navazujícími sociálními nebo zdravotními 
službami, pomoc s vyřizováním příspěvků atd.

krátce z obce 

Kalendář�potěší�příznivce�školy
Obec opět připravuje kalendář na příští rok. 
Tentokráte bude zaměřen na naši školu 
a školku. Na historii i současnost. Za jeho pří-
pravou stojí paní Naďa Ivánková a pan Vla-
dimír Kutlvašr. K vyzvednutí bude pravděpo-
dobně v průběhu prosince na poště nebo OÚ.

Mobilní�rozhlas�přináší�informace
Patříte stále k těm, kteří neví o všem pod-
statném, co se v obci děje? Zaregistrujte se 
do Mobilního rozhlasu. Získáte tak informace 
z dění v obci prostřednictvím SMS, mobilní ap-
likace nebo prostřednictvím e-mailu. Více info 
v odkazu https://przno.mobilnirozhlas.cz/.

Vedení obce Pržna zve srdečně na tra-
diční Hovory s občany. Budou se konat 
v neděli 7. listopadu od 14.30 hodin v sále 
Občanského centra. 

Lidé si vyslechnou rekapitulaci činnosti 
obce za uplynulé období a dozví se, jaké 

investiční akce má případně Pržno před 
sebou. Řeč bude také o plánované vý-
stavbě kanalizace. 

Jste všichni srdečně zváni. 
Konání akce mohou ovlivnit aktuální 

protiepidemická opatření.

Obec zve na tradiční setkání s občany

Okolí Rzavírka doznává výrazných změn. 
Po proběhlých stavebních úpravách vodní nádrže nyní přicházejí na řadu i prostory kolem něj. 

Na jaře by kolemjdoucí mohla překvapit krásná květinová výsadba. 
Obec zde ve spolupráci s místní firmou Kvetoucí zahrada vysadila různé keře a okrasné rostliny. 

Rzavírko se na jaře promění v kvetoucí krásu

Léto je již nenávratně pryč a podzim se 
ujal své vlády. Vždy nás překvapí něčím no-
vým, nečekaným. Stromy se pomalu zabarvují 
a shazují své nádherné listy, které se rozletí 
do širého okolí naší malebné vesničky. Děti 
vnímají podzimní náladu, barevné listy, pokry-
té ranní rosou, která se třpytí jako drahokamy. 
To by nedokázal namalovat žádný malíř. A tak 
„hurá“ do školky, čeká nás tu spoustu zajímavé 
práce.

Jako všechny děti, tak i děti z naší mateřské 
školy milují barvy, mají je neustále kolem sebe 
a vnímají veselý barevný svět. I podzim k tomu 
dává spoustu příležitostí.

V letošním školním roce jsme přivítali v naší 
mateřské škole spoustu nových dětí. Najdeme 
mezi nimi nejen „staré mazáky“, ale i nováčky. 
Jak jim pomoci, aby nástup do MŠ zvládly co 
nejlépe? I dospělý mívá občas strach z nezná-
mého a obává se, zda danou situaci zvládne. 
Proto se nedivme, že podobné pocity prožívají 
naše malé děti. V mateřské škole se dítě začíná 
učit žít ve skupině a přizpůsobovat se ostatním. 
Učitelky se snaží navodit domácí atmosféru 
hrou v menších skupinkách, vytvořit pocit bez-
pečí a jistoty. Adaptační období, kterým nové 
děti ve školce procházejí, má u každého dítěte 

jiný průběh. Úzkostnější a bojácnější děti potře-
bují mnohem více času a větší pocit bezpečí. 
Děti, které navštěvují mateřskou školu déle, 
rády poznávají nové a nové věci. 

Návštěvu solné jeskyně ocenily nejen děti, 
ale i jejich rodiče. V tomto podzimním čase 
přichází řada respiračních onemocnění. Rádi 
bychom tomu předcházeli nejen návštěvou 
solné jeskyně, otužováním dětí např. vhodným 
oblékáním. Děti se v pohádkách zábavnou 
formou dovídají užitečné informace o hygieně, 
vitamínech a čištění nosu. Většina dětí z MŠ to-
tiž vůbec neumí samostatně smrkat a používat 
kapesník. Měli bychom mít ale na paměti, že 
tento hygienický návyk by mělo dítě zvládnout 
již před nástupem do MŠ. Do konce kalendář-
ního roku máme pro děti naplánováno spoustu 
aktivit, jen věříme, že nám covid nepřekazí plá-
ny. Můžeme se těšit na divadlo v Českém Těší-
ně s představením Ferda mravenec, kde jsme 
pozvali také naše prarodiče. Pojedeme také 
do kina ve Frýdlantě nad Ostravicí, prohlédne-
me si výstavu o zvířatech na Frýdeckém zám-
ku, poletíme na výlet do vesmíru v Planetáriu 
v Ostravě, navštívíme místní knihovnu a nebu-
de chybět nadílka Mikuláše se zimní pohádkou.

  Učitelky�MŠ

Už je podzim, hnědá hlína lepí se nám na paty

V srpnu jsme informovali, že rekonstrukce 
místní komunikace v lokalitě Na Hlínách bude za-
hájena a dokončena možná ještě v letošním roce. 
Bohužel, nestane se tak a obyvatelé této místní 
části si budou muset počkat do jara příštího roku. 

Hlavním důvodem je aktuální nedostatek sta-
vebních materiálů. S tím souvisí také případné 

prodlevy v technologických postupech. Z tohoto 
důvodu nebudeme se stavbou začínat v plném 
rozsahu, neboť by následný stav komunikace byl 
přes zimu v ještě horším stavu, než je ten součas-
ný. Zatím byly zahájeny zejména přípravné prá-
ce, vytyčování sítí apod. I nadále platí, že termín 
pro dokončení stavby je na konci května 2022.

Rekonstrukce místní komunikace se odkládá na jaro 

Stalo se již letitou tradicí, že vždy v sobotu 
před první adventní nedělí navštíví naši obec 
Mikuláš se svou družinou. Těšit se můžete 
i letos. 

Pokud epidemická situace dovolí, tak děti 
z naší školy spolu s kantory připraví i maličký 
jarmark. Obec se postará o všeobecné veselí 
s programem a také uspořádá pro soutěživé ně-
jakou vypečenou soutěž. Co se bude letos péct, 
se včas dozvíte na webu či facebooku obce.

Aby přítomní nemrzli a netuhl jim úsměv, 
připraví naši hasiči spolu s osádkou restaura-
ce Nahřišti a také s včelařstvím pana Kopečka 
občerstvení pro všechny, kteří dorazí. Součástí 
večera bude samozřejmě rozsvícení naše-
ho vánočního stromu, jehož lesk jistě rozzáří 
všechna dětská očka, která se tak budou moci 
začít těšit na nejkrásnější svátky v roce.

Mikulášské adventní odpoledne se blíží

A�co�že�děti�i�dospělé�letos�na�nádvoří�Občanského�centra�čeká?
- 15.40 – 16.30 h. Mikulášsko čertovská SHOW

- 16.40 – 17.00 h. Čertovská zumba 
- 17.00 – 17.20 h. Mikulášská nadílka 

- Rozsvícení vánočního stromu
- 17.30 – 19.00 h. Skupina PETER´S MUSIC s nejznámějšími vánočními popovými a rockovými skladbami.

Obec Pržno místním šetřením zjistila, že na po-
zemku p. č. 863/4 v katastrálním území Pržno se 
nachází opuštěná a nezabezpečená nemovitost 
– lávka pro pěší přes Bystrý potok v chatovišti 
Chrastiny. Vzhledem k tomu, že vlastník výše uve-
dené nemovité věci není znám nejméně od roku 
2006, lze výše uvedenou nemovitost specifikovat 
jako věc opuštěnou ve smyslu ustanovení § 135 
odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
(tj. zákona účinného v době pravděpodobného 

Výzva vlastníkovi k převzetí opuštěné nemovitosti

Letošní podzimní část okresního přeboru za-
stihla SK Pržno ve skvělé formě. Před závěrečnou 
říjnovou porcí šesti utkání bylo SKP na 1. místě. 

V prvním utkání si doma SKP s Vojkovicemi 
poradilo 2:0, když ve 2. poločase vstřelil branku 
nejdříve Jan Zagrapan a pár minut před koncem 
potvrdil zisk dalších tří bodů Jakub Šindelek. 
V dobrém rozpoložení nastupovali hráči SKP 
o týden později v Tošanovicích. V první půli byl 
stav 1:1, když srovnával Jiří Matýsek. Ve dru-
hém poločase ale dorazil nejen silný vítr, ale 
také gólová smršť domácích, po které SKP tvrdě 
dopadlo na zem. Z Tošanovic jsme odjížděli jako 
zpráskaní kohouti s přídělem 5:1. Týden nato 
jsme ale zase stejnou měrou nadělili poslednímu 
týmu v tabulce Chlebovicím. Naši střelci byli: Petr 
Chrostek, Jan Kváš a hattrick měl na svědomí 

hrající trenér Lubor Knapp. Těžký soupeř, jeden 
z adeptů na čelo tabulky – tým Nošovice-Lhoty 
– hostil SK v dalším utkání. Pohledné a bojovné 
utkání potvrdilo kvalitu našeho týmu. Z Nošovic 
jsme přivezli opět tři body za vítězství 1:2. Našimi 
střelci byli Daniel Djerzič a Lubor Knapp. 

Poslední domácí utkání se odehrálo v Den 
vzniku samostatného Československa, kdy 
do Pržna zavítal velice kvalitní tým z Nebor. 
V těžkém utkání SKP na hosty nestačilo a pod-
lehlo 0:2. Závěrečné utkání náročné sezóny 
bylo odehráno v Hrádku. Pržno potvrdilo roli 
favorita a zakončilo podzimní část soutěže ví-
tězstvím 2:3. Branky Pržna vstřelili: Eguiburu 
Herrero Mikel, Marek Dyba a Jakub Šindelek. 
Prženští obsadili celkově 2. příčku, což je jistě 
velkým dílčím úspěchem SKP.

Fotbalový podzim je za námi

opuštění věci). V souladu s ustanovením § 135 ob-
čanského zákoníku, převzala Obec Pržno, Pržno 
201. 739 11 Pržno, IČ 00494216, tj. obec, v jejímž 
katastrálním území k opuštění věci došlo, vlastnic-
ké právo k předmětné věci.

Obec Pržno tímto vyzývá vlastníka (vlastní-
ky) předmětné věci, aby ve lhůtě do 120 dnů 
od zveřejnění této informace na úřední desce 

uplatnil(i) u Obce Pržno své vlastnické právo 
a patřičným způsobem jej doložil(i).

Upozornění
Nepřihlásí-li se o výše uvedenou nemovitost 

ve stanovené lhůtě její vlastník, připadne opuš-
těná nemovitost ve smyslu ustanovení § 135 
odst. 1. občanského zákoníku Obci Pržno.

Na úřední desce vyvěšeno dne 5. 10. 2021.

Už více než rok používá naše obec systém 
Econit. Díky němu má neustálý přehled o tom, 
kolik a jaký odpad lidé vyprodukují či jaký od-
pad odevzdají na sběrném dvoře. Pro zaměst-
nance obce, ať už na úřadě nebo na sběrném 
dvoře, to taktéž znamená velikou úsporu a cel-
kové zjednodušení administrace.

Vzhledem k zpřísnění legislativy, která vy-
plývá z nového zákona o odpadech, je velice 
důležité zvyšovat míru třídění a snižovat množ-
ství směsného komunálního odpadu, vypro-
dukovaného v naší obci. Jedině tak můžeme 
předejít tomu, abychom platili za odpady až 
čtyřnásobek současné ceny.

První změnou, kterou se loni obec rozhodla 

implementovat, byly odpadové karty na sběr-
ném dvoře. Každý vlastník nemovitosti, kte-
rý v obci hradí odpady, si může vyzvednout 
na obecním úřadě odpadovou kartu s QR kó-
dem, která mu bude zdarma přidělena (1 kar-
ta na jeden RD či chatu). Bez této odpadové 
karty není možné odpad na sběrném dvoře 
ukládat. Občan následně při předávání odpadu 
na sběrném dvoře (SD) předloží tuto odpado-
vou kartu, kterou zaměstnanci SD jednoduše 
načtou do evidenčního systému. Skončily tedy 
žádanky i různí anonymové, kteří občas odklá-
dali odpady odjinud na účet Pržna. 

I nadále platí, že každý poplatník má nárok 
na bezplatné uložení odpadu 2x ročně v ob-
jemu os. automobil + přívěsný vozík. Jde ze-
jména o objemný odpad a dále vše, co nepatří 
nebo se nevejde do nádob na tříděný odpad 
či nebezpečný odpad, atd. Toto omezení se 
nevztahuje na zpětný odběr elektro odpadu 
a BRKO. I nadále platí, že stavební odpady 
a suť si občané hradí sami.

QR kódů využije obec i pro zkvalitnění 
a zjednodušení evidence tříděných odpadů 
ve sběrných hnízdech.  Petr�Blokša

Odpadové karty přináší spoustu výhod
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Milí�spoluobčané,
začal podzim a příroda se krásně vybarvuje. Počasí bylo v říjnu slunečné, 

a tak určitě mnozí z vás vyrazili do přírody, aby si tu krásu vychutnali na vlast-
ní oči. A zatímco venku nás sluníčko nabíjí pozitivní energií, s neklidem a oba-
vami sledujeme zprávy v médiích, které nás informují o vzrůstajícím počtu 
nakažených lidí koronavirovou infekcí.

Chci proto opět všechny požádat, dodržujme veškerá protiepidemická na-
řízení a snažme se udělat vše pro to, aby nakažených přibývalo co možná 

nejméně. 
Tento měsíc nás čekají příjemné kulturní akce spojené s příchodem adventu. Připravujeme 

tradiční školní jarmark a slavnostní rozsvícení vánočního stromu před úřadem. Věřím, že nám 
covid-19 příjemné předvánoční chvíle nezhatí a že se všichni v neděli 28. listopadu potkáme.

Přeji vám všem krásné podzimní dny, a hlavně pevné zdraví. 
 Pavlína�Stankayová,�starostka�Ostravice

OBEC OSTRAVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE  

V NEDĚLI 28. 11. 2021, V 16.30 HODIN 
 

 
 

 

PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY BUDE PŘIPRAVENO TEPLÉ OBČERSTVENÍ A SLADKÁ POZORNOST 

Odečet vody
Během měsíce prosince bude probíhat 

odečet vody za období 7.–12. 2021.
Tímto žádáme občany o spolupráci 

při opisech vody.
Stav vody můžete nahlásit na adresu 

vodovod@obec-ostravice.cz 
nebo SMS na tel. 722 906 418 

do zprávy napište č.p. nebo č.e. 
a stav vodoměru 

Uzávěrka opisu vody bude 
k datu 31. 12. 2021.

Děkujeme za spolupráci při opisech 
stavů vodoměrů.

Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky, konané ve dnech 
8. až 9. října, měly na Ostravici lehce nad-
průměrnou účast. K urnám dorazilo 66,87 
procent oprávněných voličů. Nejvíce hla-

sů zde získalo hnutí ANO 2011 (31,77 %). 
Na druhém místě skončila koalice SPOLU 
(26,62 %). Třetí příčka náleží SPD (11,15 %) 
a na čtvrtém místě zůstala koalice Piráti 
a Starostové. 

Jak jsme volili na Ostravici?

Na hřišti TJ Sokol Ostravice se 18. září konal 
35. ročník soutěže hasičských družstev. Soutěž 
probíhala dle pravidel požárního sportu v katego-
riích ženy a muži do pětatřiceti let a nad 35 let. 
Soutěžící družstva měla za úkol dopravit vodu, 
a tím zdolat trať v co nejkratším čase. Této akce 
se celkem zúčastnilo deset soutěžících družstev. 

V kategorii žen se na 1. místě s časem 
25,950 umístilo družstvo Nová Ves, v katego-
rii 35+ se umístily Metylovice s časem 19,057. 

Domácí Ostravice obsadila 3. místo. 
V kategorii muži do pětatřiceti let s časem 

18,633 suverénně zvítězilo družstvo z Nové Vsi.  
SDH Ostravice obsadilo opět 3. místo. Po ukon-
čení soutěže byly předány nejlepším soutěžícím 
družstvům věcné ceny, které věnovali příznivci 
hasičského sportu. Tímto bych chtěl poděko-
vat obci Ostravice a jeho vedení, Restauraci 
„U Tkáčů“, penzionu Sepetná a dalším.  

 Hasiči�Ostravice

Naši hasiči brali dvakrát bronz

Nasadili rukavice, popadli pytle a vyrazili do přírody. Skauti z Ostravice se letos 
také zapojili do akce Poděkuj horám, kterou organizoval spolek Čisté Beskydy. 

Nebyli líní a udělali kus práce. Uklidili nepořádek, který po sobě nechali nepořádní turisté.

Skauti uklízeli po nepořádných turistech

Malí i velcí, holky i kluci, s lampiony i jinými svítidly vyrazili lidé v pondělí 25. října 
na tradiční průvod. Šlo se k pomníku padlých kolem restaurace U Řeky. 

Počasí přálo a všichni si akci užili. 

Lampionový průvod rozzářil Ostravici

Obecní úřad Ostravice informuje občany 
o dotacích na výměnu starých neekologických 
kotlů, které připravilo Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci se Státním fondem ži-
votního prostředí ČR.

Zákaz provozu starých neekologických kot-
lů, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy, 
začne platit 1. září 2022, tedy za necelý rok. 
Cílem obce je dosáhnout co nejrychlejšího sta-
žení těchto starých kotlů, které prokazatelně 
znečišťují ovzduší, a občanům nabídnout po-
mocnou ruku při jejich výměně.

Za tímto účelem Ministerstvo životního pro-
středí připravilo přehledný informační materiál. 
Materiál je dostupný ke stažení na následujícím 
odkazu – https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/
kotlikove-dotace/.

K dispozici jsou i další informační materiá-
ly, např. k nové etapě programu Nová zelená 
úsporám, kde byl příjem žádostí zahájen 12. 
října. Dotace budou poskytovat krajské úřa-
dy. Kontaktujte v případě potřeby svůj krajský 
úřad.

  Alena�Bačáková,�investiční�oddělení

Pryč se starými kotli!

Po více než roční pauze, kterou způsobil 
covid, se v říjnu konečně mohla uskutečnit 
společná akce pro děti a rodiče. A stejně jako 
v předešlých letech byla tato akce sportov-
ní, turistická. Tentokrát vedla trasa Po med-
vědích tlapkách. Účastníci vyrazili od areálu 
Na Pile směrem k Sepetné, dále k Medvědí 
skále na hoře Ostrá a pak různými lesními 
cestami na hřiště TJ Sokol Ostravice, kde 
byli malí turisti odměněni výborným řízkem 
a chlebem. 

Výletníkům opravdu přálo počasí. Svítilo 
sluníčko a trasu lemovaly stromy zbarvené 
do krásných podzimních tónů. Děti si moh-
ly cestou zodpovědět jednoduché otázky 
na podzimní téma nebo hledaly a sbíraly růz-
né přírodniny. Výlet se jistě líbil nejen malým 
i větším dětem, ale i rodičům, kteří tak s dět-
mi strávili hezký den.

Po medvědích tlapkách 
s Klubem rodičů

Členové našeho klubu se ve středu 13. října 
vypravili do Starých Hamer, aby si zasoutěžili 
na tradičním podzimním Memoriálu Miloše Ma-
tušínského v bowlingu. Sešli jsme se ve velmi 
hojném počtu 29 členů a přišla nás pozdravit 
paní starostka Stankayová. 

Samotného soutěžení se zúčastnilo 16 
soutěžících. Po sečtení výsledků byly uděleny 
čtyři poháry, tři věcné ceny a také cena útěchy 
za nejnižší počet získaných bodů. Všichni pří-
tomní se dobře pobavili v příjemném prostředí 
a spokojení z vydařené akce se vraceli domů. 
Velké poděkování patří personálu Restaurace 
Bowling Staré Hamry za vstřícnost, ochotu 
a příjemně strávené odpoledne. 

Pokud nenastanou mimořádná opatření, tak 
příští akce klubu Zábavné odpoledne se bude 
konat ve středu 10. listopadu od 14 hodin v re-
stauraci U Řeky. Bližší informace budou uveřej-
něny na obvyklých místech a internetu.

Senioři si zahráli bowling

Letošní změna jízdních řádů veřejné 
osobní dopravy, a to jak železniční, tak i au-
tobusové, bude poznamenána významnou 
událostí. Na trati z Ostravy přes Frýdek-
-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, resp. až 
do Frenštátu pod Radhoštěm, po dlouhých 
letech čekání dojde k zásadní obměně vo-
zového parku.

Letité osobní vozy z osmdesátých let 
minulého století a jen o nemnoho mladší 
motorové vozy budou v převážné většině 
nahrazeny zcela novými dvoupodlažními 
soupravami vyrobenými v ostravském zá-
vodě Škoda Transportation. Souprav bude 
celkem pět a jejich zajímavostí je technické 
uspořádání. Zatímco k jednomu konci vlaku 
je připojena trvale motorová lokomotiva, 
druhý konec vlaku je opatřen stanovištěm 
pro strojvedoucího, takže v jednom směru 
je souprava lokomotivou tažena, ve druhém 
naopak sunuta. Tomuto uspořádání se říká 

push-pull. V nových soupravách bude rov-
něž instalováno nové samoobslužné zaříze-
ní pro nákup jízdenek přes ODISku.

Nasazení nových souprav však přinese 
i nemálo změn v jízdních řádech, většina je 
přímo či nepřímo vyvolána právě provozním 
konceptem s novými vlaky. Během pracov-
ních dnů budou nové soupravy jezdit v úse-
ku Ostrava hl. n. – Frýdlant nad Ostravicí, 
ve špičku každou půlhodinu, mimo špičku 
každou hodinu. Při cestě dále na Ostravici 
nebo směrem do Frenštátu pod Radhoštěm 
se bude muset přestoupit ve Frýdlantě nad 
Ostravicí. 

Po mnoha letech budou obnoveny víken-
dové spěšné vlaky z Ostravy hl. n. až na Os-
travici. Na tuto trasu vyjedou motorové sou-
pravy. Ostatní vlaky mezi Frýdlantem nad 
Ostravicí a Ostravicí budou jezdit v posu-
nutých časových polohách kvůli návaznosti 
na linku S6 ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Do regionu míří nové vlaky

Sběr pneumatik
Až do 15. 11. mají občané Ostravice 

znovu možnost bezplatně se zbavit 

starých nepotřebných pneumatik bez disku.

V této době bude možné takové pneuma-

tiky uložit na sběrném dvoře v Ostravici 

v pravidelné provozní době:

úterý–neděle: 13.00–17.00 hodin.

OBECNÍ�ÚŘAD�OSTRAVICE



– 8 –Listopad 2021 Malenovice

slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
podzim již dorazil v plné parádě, barevné listí vymalovalo krajinu a vítr prohání po obloze 

mraky i papírové draky. Idyla, která přímo vybízí k procházkám po okolí a která jako balzám 
působí na všechny trable kolem. A učí nás radovat se z přítomného okamžiku. Ze společného 
výletu – jako byl třeba ten seniorský na Lysou, ze sousedských setkání – jako je chystané sva-
tomartinské posezení, nebo třeba z divadelního představení ochotníků z nedalekých Metylovic. 
Z každodenních drobných radostí…

Na borovských vyhlídkách jsme na zábradlí nově umístili panoramatický přehled okolních vr-
cholů. Doplňuje ho přání krásného výhledu, širokého rozhledu i životního nadhledu. Připojuji 
se k tomuto přání a doufám, že navzdory všem chmurám si letošní podzim užijeme ve zdraví 
a poklidu…   Pavel�Kuběna,�starosta

Na borovských vyhlídkách nově turis-
té i místní najdou panoramatický přehled, 
který schematicky ukazuje, co za krásu se 
to od východu až po západ před člověkem 
vlastně rozkládá. Na zadní straně letáčku, 
který si mohou návštěvníci odnést na pa-
mátku, se pak k jednotlivým kopcům a ho-
rám nachází zajímavé povídání. 

Jak jsme vás informovali již v minulých týd-
nech a měsících, decentrální systém odkanali-
zování se pro Malenovice jeví jako technicky i fi-
nančně dostupné řešení. Ministerstvo životního 
prostředí již vyhlásilo očekávaný nový dotační 
titul, v němž budou obce moci opět čerpat až 
80% finanční podporu na realizaci sítě domov-
ních čistíren. Na jednu ČOV při tom připadá do-
tace až 150 tisíc. Podrobné informace najdete 
přímo na stránkách: https://www.narodnipro-
gramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97

V návaznosti na proběhlou schůzi, diskuse 
s občany a v souvislosti se zjišťováním zájmu o za-
pojení do tohoto řešení přinášíme souhrn odpovědí 
na nejčastější otázky kladené ze strany občanů:

Budou�se�při�budování�decentrální�kana-
lizace�„rozkopávat“�cesty?

Ne. Jednotlivé ČOV nejsou propojeny žádným 
společným potrubím. Přečištěná odpadní voda je 
svedena podle konkrétních možností do vodote-
če (potoka) nebo do vsakovacího objektu. Indivi-
duálně se tedy bude pouze realizovat protlak pod 
komunikací od ČOV do vodoteče.

Je� toto� řešení� vhodné� opravdu� pro�
všechny?

Nespornou výhodou decentrálního řešení 
je možnost zapojení i odlehlých oblastí a sa-
mot. Odborný projektant posoudí každou ne-
movitost individuálně, a pokud bude technicky 
možné vody odvést do vodoteče či vsaku, jiná 
překážka by nastat neměla.

Jak�to�bude�se�stočným?
Vzhledem k tomu, že se při tomto řešení 

nebuduje stoková síť, která by odpadní vody 
centrálně odváděla, žádné stočné se neplatí.

Počítá�se�s�nějakou�spoluúčastí�ze�stra-
ny�občanů?

Ano. Předběžný předpoklad je někde kolem 
10 % celkových pořizovacích nákladů, tedy při-
bližně 20 tisíc na jednu DČOV.

Jaké�další�poplatky�budou�občané�platit?

Podle zkušeností z obcí, ve kterých tento 
systém již funguje, je třeba počítat s provozním 
poplatkem v řádu 3–5 tisíc korun ročně (servis, 
monitoring, vývoz kalu…) a připočíst náklady 
na elektrickou energii pro dmychadlo (v řádu 
přibližně tisíc korun ročně).

Kdo�bude�vlastníkem�domovní�čistírny?
Dle podmínek dotace je žadatelem obec. Ta 

bude také vlastníkem všech čističek po dobu 
deseti let udržitelnosti projektu a bude se starat 
o jejich provoz a údržbu. S občany bude sepsána 
smlouva o užívání, kde budou specifikovány pod-
mínky a pravidla. Po skončení udržitelnosti bude 
buď provozování systému prodlouženo nebo 
budou čistírny převedeny jednotlivým občanům.

Musím�se�domlouvat�se�sousedy�v�okolí�
na�provozu�společné�ČOV?

Ne. Systém umožňuje vybudování jednot-
livých DČOV pro každý dům zvlášť. Možnost 
domluvit se s dalšími vlastníky nemovitostí 
na vybudování společné čistírny s větší kapa-
citou je zcela dobrovolná (a má jistě své klady, 
ale i potenciální rizika).

Kolik�domů�nebo�lidí�se�musí�zapojit,�aby-
chom�jako�obec�mohli�požádat�o�dotaci?

Podle podmínek dotačního programu je potře-
ba zapojit alespoň 30 % ekvivalentních obyvatel, 
tedy trvale žijících občanů. To konkrétně předsta-
vuje asi 240 obyvatel, resp. cca 100 domů.

Jak� to� bude� se� stávajícími� domovními�
čističkami?�Je�možné�je�do�systému�zapo-
jit�také?

Je na zvážení každého občana, zda jeho 
stávající řešení splňuje všechny potřebné (stále 
přísnější) zákonné normy a náležitosti. Pokud 
ano, pak vlastně nemusí řešit nic. Co se týká 
zapojení do systému, zde záleží vždy na kon-
krétním případu a posouzení odborného pro-
jektanta. U některých funkčních čističek je teo-
reticky možné doplnění pouze monitorovacích 
čidel, jinde může být rozdíl v technologii natolik 

zásadní, že zapojení takto možné nebude. 
Je�možné� novou� čistírnu� umístit� místo�

stávající�žumpy?
Opět záleží na konkrétní situaci. Teoreticky 

je možné prostor žumpy využít, nabízí se také 
možnost využití staré žumpy jako akumulační 
nádrže na přečištěnou vodu, používanou dále 
například na zalévání.

Je� možné� přečištěnou� vodu� odvádět�
do�dešťové�kanalizace?

Vyvedení přečištěné vody na dešťovou ka-
nalizaci, která je dále vedena do vodoteče (po-
toka), je jednou z možných variant.

Jak�moc�choulostivá�na�provoz�je�domá-
cí�biologická�čistírna�odpadních�vod?

Při provozování biologické čistírny je samo-
zřejmě potřeba zodpovědně dodržovat některá 
základní pravidla. Především opatrně zacházet 
s chlorem a podobnými látkami, které by mohly 
vyhubit bakterie. Dále do odpadu není možno vy-
lévat oleje a tuky, odhazovat vlhčené ubrousky 
apod., ale to platí i u všech ostatních typů kana-
lizace. S běžným provozem si moderní čistička 
poradí bez problémů. A když už problém nastane 
a bakterie třeba i vyhynou, lze poměrně snadno 
z některé z fungujících čistíren odebrat aktivní kal 
a živé bakterie doplnit a tím znovu čistírnu „oži-
vit“. V tom je jedna z výhod, když jsou individuální 
čistírny spravovány v rámci společného systému.

Co�když�chci�zůstat�u�stávajícího�řešení,�
které� mám� na� pozemku,� jako� např.� jímka�
na�vyvážení�(žumpa)?

V tomto případě je potřeba realizovat vývoz 
těchto uzavřených jímek a archivovat si po-
tvrzení o vyvážení. V případě, že tyto doklady 
nebude možné předložit příslušnému orgánu 
ochrany životního prostředí, je pravděpodobné, 
že při případné kontrole tento orgán vyměří ma-
jiteli nemovitosti pokutu.

Pokud� budete� mít� jakékoli� další� dotazy,�
neváhejte�se�prosím�obrátit�na�obecní�úřad…

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
slunečný a větrný ří-

jen máme za námi a s ním 
i spoustu rosničkových akcí. 

Hned na začátku října se vydařila Drakiáda, 
počasí bylo na jedničku, slunce svítilo, vítr fou-
kal, papíroví bubáčci a dýně se dětem povedly 
a perníčky chutnaly dětem i dospělým.

V druhém říjnovém týdnu proběhla tolik 
očekávaná Podzimní burza oblečení, hraček 
a sportovního vybavení. Zájem byl velký a šlo 
poznat, že rok a půl burzy nuceně nebyly. Dě-
kuji všem prodejkyním a nakupujícím, výtěžek 
z burzy bude použit na nákup překvapení pod 
rosničkový stromeček. Bohužel jsem musela 
Výšlap na Velký Javorník v rámci turistických 
sobot pro velkou nemocnost zrušit. Prosím 
zájemce o výlety, aby se vždy hlásili do čtvrt-
ka před výšlapem na tel. číslo 724 144 368. 
Poslední týden v Rosničce patřil školním dě-
tem a prázdninovému programu. V pondělí 
proběhlo šnečí tvoření, stavba domino drah 
a větrná procházka. V úterý děti tvořily barev-
né muchomůrky, stavěly domino dráhy, hrály 
si podle své fantazie, luštily kvízy. Ve stře-
du jsme vyrazili do Ostravy na únikovou hru 
Escape Games a do Hop Jump centra. Mohu 
říct, že děti byly nadšené, všem se podařilo 
tajný kód rozluštit a z místnosti se osvobo-
dit. Odpoledne se vyřádily v trampolínovém 
centru a unavené, ale plné zážitků se vracely 
domů. V úterý 26. října odpoledne proběhla 
také dílnička Podzimní a dušičkové tvoření. 
S pomocí floristky Zuzky si zájemkyně i děti 
vytvořily nádherné podzimní dekorace. A v so-
botu 30. října proběhla dílnička Dýňování, kde 
si děti mohly s pomocí dospělých vydlabat 
malou dýni nebo vytvořit papírový 3D obrázek 
s podzimní tématikou.

V listopadu bude program na Rosničce 
taky pořádně „nabitý”:

6. 11. – Třetí Turistická sobota 

13. 11. – Posezení k sv. Martinovi (včetně 
dílny pro děti)

23. 11. – Předadventní dílnička pro děti 
i dospělé

27. 11. – Tradiční adventní dílna s ochut-
návkou cukroví

Připomínám maminkám menších dětí, že 
v pátky je možno uspořádat v herně dětskou 
narozeninovou (nebo jakoukoliv jinou) osla-
vu v čase cca 15.00–19.00, více info na tel.: 
724 144 368.

Malenovickým seniorům připomínám na-
bídku Procvičování mysli – vždy každý sudý 
pátek v čase 9.00–12.00. Již proběhly dvě 
lekce, atmosféra je skvělá – smějeme se, po-
vídáme si, vzpomínáme a vždy se přiučíme 
něco nového.

Více informací ke všem plánovaným ak-
cím bude vždy zveřejněno na FB, www.
urosnicky.eu nebo si můžete zavolat na tel.: 
724 144 368.

Přeji všem dětem a dospělým krásný listo-
pad s prvními vločkami a těším se na viděnou 
v Rosničce. Teta�Blanka

Čtyři desítky malenovických seniorů strávily 
první říjnové dopoledne společným autobu-
sovým výletem na Lysou horu. A byl to výlet 
po všech stránkách vydařený.

Počasí nám přálo, nahoře sice pofukoval 
docela čerstvý vítr, ale obloha byla slunečná 
a nabízela výhledy nejen po okolních beskyd-
ských kopcích, ale až na Jeseníky, Fatru či Ta-
try. Celkový dojem navíc umocňovaly podzimní 
barevné tóny, do nichž se krajina již začínala 
ladit. Po obchůzce vrcholu přišla všem vhod 

teplá polévka (a případně i vychlazené pivo) 
i domácí štrúdl v obnovené Bezručově chatě.

Pro některé byla jízda autobusem až na vr-
chol jistě jen příjemným zpestřením, jiní by se 
však již na nejvýše položený bod Malenovic 
nejspíše jinak podívali jen stěží. Vzhledem 
k velkému zájmu (autobus byl obsazen praktic-
ky za dva dny) plánujeme výlet uskutečnit ještě 
v dalším termínu, o němž budeme včas infor-
movat. A samozřejmě na příští rok plánujeme 
i výjezdy další (a delší)…

Borovské vyhlídky doplnil 
přehled vrcholů

Dotační titul na decentrální systém domovních čistíren

Malenovičtí senioři na Lysé

V sobotu 9. října se na hřišti v Malenovicích 
uskutečnila již tradiční soutěž s netradičními 
disciplínami zvaná MalCup. 

Její podstata spočívá v překonávání různých 
disciplín v družstvu po čtyřech osobách. Letos 
se zúčastnilo celkem dvanáct týmů. Týmy byly 
tvořeny převážně „přespolními“, ale některé 
z družstev byly poskládány i z místních obyva-
tel obce Malenovice. Letošní ročník MalCupu 
se bojovalo v šesti disciplínách – natahová-
ní bungee lana, překážková dráha s nosítky, 
trakař s menším občerstvením v polovině trati 
v podobě piva (pro zletilé). Štafeta byla slože-
na z hammer boxu, zatloukání hřebíku, motání 
hadice „B“ a překonání bariéry. Nechyběl ani 
hod bečkou a řezání ruční pilou, ale poslední 
zmíněná disciplína musela být anulována z dů-
vodu urputné síly soutěžících a nedostatku 

Netradiční disciplíny na MalCupu

ručních pil. 
Pomyslná bedna vypadala následovně: 3. 

místo Petřvaldík, 2. místo BabRaci a 1. místo 
SDH Malenovice. Po vyhlášení výsledků násle-
dovalo posezení spojené s hudbou. Do příští-

ho ročníku se budeme snažit zařadit novou 
disciplínu – máte se na co těšit! Na závěr by-
chom chtěli poděkovat sponzorům, jako byli 
Prosecco a ty, KimiCar, Freshonly, Beskydská 
likérka a další.
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Odvoz odpadů v listopadu
Odvoz odpadů nastane ve středy 10. a 24. 

listopadu 2021. 
Pokud se lidé chtějí zbavit bioodpadu, mohou 

tak učinit každou listopadovou sobotu od 10 
do 12 hodin v areálu bývalého horního kravína.

PR výbor obce Metylovice uspořádal v so-
botu 2. října ve spolupráci s místními spolky, 
s hasiči, myslivci a se členy SK Metylovice, již 
3. ročník Metylovského trojsešupu. 

Start hlavní trasy byl dopoledne na hřišti v Me-
tylovicích. Počasí bylo nádherné, takže na dlou-
hou trať vyrazilo rekordních 146 účastníků, z toho 
39 dětí. Trasa měřící necelých 15 km vedla přes 
tři metylovské vrcholy – Kubalánky, Na Magoni 
a Čupek. Na všech vrcholech čekalo turisty malé 
občerstvení – ovoce, chléb se škvarkami, buch-
ty, které upekly členky PR výboru, a čaj. 

Účastníkům se během celého výšlapu na-
skytly nádherné výhledy na Metylovice, okolní 
vesnice i beskydské hory. 

Nejmladším účastníkem, který absolvoval celou 
trasu, byl Mikko Doležal (ročník 2016). Nejstaršími 

účastníky byli manželé Glaicovi z Frýdku-Místku 
(ročník 1945 a 1947) a Ivan Mojžíšek (1946). „Klo-
bouk dolů“ před výkonem těch nejmladších i těch 
nejstarších. Nejvzdálenější účastnicí byla Vladimí-
ra Bůžková z Těmic (vesnice u Bzence).

Pro rodiče s dětmi, seniory a méně zdatné 
turisty byla připravena odpoledne kratší trasa, 
která vedla z metylovského hřiště na Čupek. 
Během této trasy účastníci odpovídali na teo-
retické otázky zaměřené tentokrát na sportovní 
tematiku, zejména na olympijské hry. Plnili také 
různé praktické úkoly, které připravily místní 
spolky. Hned na startu si mohli vyzkoušet „po-
žární útok“ připravený dětmi z místního SDH. 
U myslivců poznávali obrázky zvířat, řešili, 
co mohou dát zvířátkům do krmelce, a snažili 
se zorientovat v labyrintu. Na vrcholu Čupku 

házeli na cíl. Vše se pečlivě zaznamenávalo 
do startovní karty a v cíli pak pomocí šifry luštili 
účastníci tajenku. Na odpolední trasu se vydalo 
67 účastníků. Nejstarším účastníkem byl Lumír 
Hajdušek (1941) a nejmladšími byli Antonín Zá-
vodný a Zuzana Paluzgová, oba ročník 2019. 

V cíli obdrželi dospělí účastníci obou tras 
guláš, účastnický list a kelímek zhotovený při 
příležitosti nově otevřeného sociálního a spor-
tovního zázemí na hřišti. Děti dostaly párek 
v rohlíku, účastnický list a medaili. 

Poděkování patří všem 25 organizátorům, 
kteří se jakkoliv na přípravě i realizaci celé akce 
podíleli. Děkujeme také místním myslivcům 
za skvělý guláš, který všem chutnal. Nás orga-
nizátory těší, že se akce líbila a že se zapojily 
všechny spolky, které jsme oslovili.  PR�výbor

Metylovský trojsešup pobavil i prověřil síly 

Hasiči Moravskoslezského kraje pořádali 
21. ročník extrémního běžeckého závodu ha-
sičů do vrchu TOTMAN (TOTálně Mrtvý A Ne-
použitelný hasič). 

„Závod se konal v pátek 15. října a byl 
za velmi nízkých teplot odstartován tradičně 
– hromadným výběhem více než tří desítek 
odvážlivců, včetně čtyř dobrovolných hasi-
ček – a to z Trojanovic-Ráztoky na beskydské 
Pustevny. Trať měřila 7,4 km s převýšením 570 
metrů – 1 km po asfaltu, pak především po ze-
lené turistické značce a na hřebeni po modré 
s cílem na vrcholu Stezky Valaška – délka 660 
metrů,“ popsal mluvčí hasičů HZS Moravsko-
slezského kraje Petr Kůdela.

V ženské kategorii skončila na třetím místě 
Denisa Izvorská z SDH Metylovice, která k zá-
vodu uvedla: „Vybíhá se od hotelu Ráztoka 
v Trojanovicích, pokračuje se po zelené turi-
stické značce až na hřeben Radhoště, odtud 
po modré kolem Radegasta na Pustevny a cíl 
je na vrcholu Stezky Valaška. Zní to krásně, 
že? Člověk se těší, že největší odměnou bude 
bezplatný vstup na Stezku a výhled do krajiny.

Jenže! V roce 2019 byla docela zima a mlha 
taková, že bylo vidět max. 30 metrů před sebe. 
V roce 2020 se tento závod konal pouze indivi-
duálně v rámci lockdownových opatření – takže 
nikdo z nás neběžel. A letos byla kosa jako pra-
se a mlha s viditelností 10 metrů. Nicméně když 
už jsem do Trojanovic dojela, jdu do toho. Vy-
zvednutí startovního čísla, zjištění, že budeme 
čtyři zástupkyně něžného pohlaví, krátká roz-
cvička a postavení na start. Při okouknutí kon-
kurentek si říkám, že asi bojuju o bronz. Na víc 
nemám, trénink nestál za řeč a kopce teď vů-
bec nemám nachozené, natož naběhané.

Už na krátkém úvodním asfaltovém úseku se 
můj předpoklad potvrzuje. Všichni prchají, já to 
jistím zezadu, přičemž za mnou je ještě jedna 
slečna. Jdu si svoje, funím, prskám a kašlu, 
protože jsem už asi měsíc v kuse nachlazená 
a toto mě má buď zcela položit nebo uzdravit. 
Občas si nejsem jistá, jestli se držím trasy, pro-
tože přes mlhu nevidím na značky, ale přece 
jen tu nejsem poprvé. Takže se po nějaké době 
vyhrabu na hřeben, tam se teda rozběhnu, 
protože po rovině by bylo trapné jít, že. Žádný 
extra finiš na Stezce se taky nekoná, ač mě 
povzbuzují ti závodníci, kteří se už vydýchali, 
„pokochali“ a odcházejí do domluvené hospody. 
Výsledný čas mě nikterak nepřekvapuje, je to 
o něco horší než předloni, což odpovídá aktuál-
ní kondici a stavu. Nicméně třetí místo a drobná 
odměna je doma. I tento zářez do statistik se 
počítá. Takže příští rok zas, už jen ze zvěda-
vosti, jestli bude z vyhlídky konečně něco vidět.“

Totmana tradičně organizuje Sportovní klub 
HZS Moravskoslezského kraje ve spolupráci 
s Českou hasičskou sportovní federací a HZS 
Moravskoslezského kraje. Partnerem běhu 
jsou obec Trojanovice a Stezka Valaška.

V extrémním závodě brala bronz naše hasička

Hned zkraje října se sešli lidé u sokolovny. 
Čekaly je tam hned dvě kulturní akce spojené 
se zpěvem i ochutnávkou vína a burčáku.

Hned za sokolovnou se totiž nachází zce-
la nový vinohrad i s malou kapličkou. Lidé se 
u něj sešli a sledovali, jak farář požehnal vino-
hrádku a posvětil kapličku. Popřál mu při tom 
hodně sluníčka, a především dobrou úrodu. 

Projekt vinohradu se jmenuje Zdravá za-
hrádka. V relaxační zóně vzniká nejen vinohrad 
s ranými odrůdami, ale i levandulové políčko. 

Cílem je i vybudování záhonů s měsíčkem lé-
kařským. Místní zahradníci chtějí celý areál 
doplnit o ovocné stromy a keře malinovníků 
a arónií. Příští rok doplní areál i odpočinková 
pergola a lehátka oddechu uprostřed levandulí.

Sotva byl pokřtěn vinohrad, šlo se křtít knihu, 
a to od místní spisovatelky Renaty Spustové. 
Kniha nese poněkud tajemný název Na distanc 
aneb z GIS na G o 11,654 hertzů. Je plná bás-
ní i krátkých prozaických příběhů. „Vždycky se 
musím trochu smát, že název té knihy je vlastně 

delší než kniha samotná. Vznikla z dob nejtvrdší-
ho lockdownu v březnu. Má trošku vlnité ladění, 
od hlubokých depresí až do pozitivnějších nálad,“ 
popsala svou poslední knihu Renata Spustová. 
Kniha vypovídá o době, kdy autorka pracovala 
doma a často propadala covidové beznaději. 
Na druhou stranu si ale uvědomila, že samota 
může být pro člověka přínosná, aby se naučil být 
sám se sebou a umět zpracovat své vnitřní „já“. 

Tato kniha je již autorčiným pátým literárním po-
činem. Obálku nakreslila vnučka Renaty Spustové.

Žehnání vinohradu i křest knihy dopadly výborně

Ve druhé polovině října sehráli členové 
ochotnického divadelního spolku Sokol na prk-
nech při TJ Sokol Metylovice čtyři velice kvalitní 
představení hry Dokonalá svatba. Jde o velmi 
známou hru zkušeného anglického dramatika 
Robina Hawdona, která se často hraje více než 
25 let, jak v ČR, tak po celé Evropě a v zámoří.

Je to bláznivá komedie o tom, jak lze pláno-
vanou dokonalou svatbu nechtě změnit v doko-
nalé peklo. Všichni herci rozjíždějí představení 
nečekaných záměn, výmluv, lží a v šíleném tem-
pu hra vygraduje v překvapivé strhující finále.

Naposledy ochotníci z Metylovic s úspě-
chem hráli v květnu 2019 hru Patrika Hartla 
Hovory o štěstí mezi čtyřma očima. Pokus na-
cvičit v roce 2020 další hru Ještě jednou pane 
profesore skončil na jaře 2020 neúspěchem, 
kdy ji zastavila pandemická krize a následná 
vládní opatření. Přitom již měli většinu díla 

kvalitně zvládnutou. Nastala dlouhá vynucená 
přestávka, která částečně změnila i obsazení 
hereckého ansámblu.

Po uvolnění restrikcí se v letošním roce za-
čalo s jinou výše zmíněnou hrou. Navzdory vy-
sokým poplatkům za autorská práva pro autora 
a překlad (13 % ze vstupného + DPH) se výběr 
hry ukázal velmi správným rozhodnutím. Když 
k tomu připočteme vynikající výkony herců, tak 
si diváci opravdu přišli na své. Kdo má v sobě 
smysl pro humor, tak se mohl smát od začátku 
do konce.

Velmi dobou práci odvedl režisér David Hy-
špler, který kolektiv opravdu skvěle připravil. 
Bylo to náročné textově, výrazově, pohybově 
i prostorově. Vše se podařilo na 100 % a více. 
Popravdě jsme překvapili i sami sebe, ani jsme 
netušili, co někteří naši ochotníci umí zahrát.

Pochopitelně to vše nepřišlo samo, bylo to 

podloženo desítkami hodin zkoušení všech zú-
častněných. Za zápal, nadšení, ale i zodpověd-
nost a obětovaný čas jim paří velké poděkování.

Zásluhu si zaslouží i scénografie a elegant-
ní kulisy. V tom nám pomohla účelová dotace 
na zkvalitnění kulis z MAS Frýdlantsko Beskydy 
a bezplatná zápůjčka stylového nábytku a dobo-
vých rekvizit z Těšínského divadla. Hodně nám 
kromě vedení TJ Sokol pomohla i Obec Mety-
lovice a taktéž společnost Metalcut Metylovice.

Účast na všech představeních byla opět vel-
mi vysoká, 4x plné hlediště. Podle reakcí divá-
ků se hra velmi líbila, o čemž svědčí i bouřlivý 
potlesk po představeních.

Metylovská vystoupení máme úspěšně 
za sebou, čekají nás štace v Palkovicích, Kop-
řivnici, Malenovicích a ve Frýdlantě n. O. 

 Milan�Hajdušek,�vedoucí�divadelního�
� spolku�Sokol�na�prknech

Dokonalá svatba sokolů v Metylovicích

Volby do Poslanecké sněmovny přilákaly 
k volební urně v Metylovicích 71,48 procent 
oprávněných voličů. V porovnání se zbytkem 
České republiky tak byla účast nadprůměrná. 

Lidé dali svou důvěru nejčastěji hnutí ANO 2011 

(28,87 %). Na druhém místě skončila koalice Spo-
lu (25,07 %), třetí příčku obsadilo SPD (13,28 %) 
a čtvrtí se umístili Piráti se Starosty (12,38 %). Vo-
leb se zúčastnilo 1005 voličů, čtyři z nich udělali při 
volbě nějakou chybu a jejich hlas nebyl uznán.

Volební účast v naší obci byla nadprůměrná

Obec Metylovice dokončila poslední etapu 
výměny pouličního osvětlení včetně vzduš-
ného vedení v Pasekách a v Metylovičkách. 
Na obec tak svítí celkem 48 úsporných LED 
svítidel.

„Pozitivní je i to, že nové lampy nevytváří 
světelný smog a mají i nižší spotřebu. Dá se 
u nich nastavit také výkon, takže od 1 do 4 

hodin ráno svítí na 50 procent,“ uvedl starosta 
Metylovic Lukáš Halata a dodal, že v tuto chví-
li mají Metylovice všechna světla moderní. Pří-
vod elektřiny do lamp je nyní řešen v jednom 
kabelu, tudíž by nemělo docházet k výpadkům 
veřejného osvětlení při větrném počasí.

Výměnu moderních lamp hradila obec z do-
tace MS kraje, dostala 400 tisíc korun. 

Nové lampy jsou úspornější
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Obnova lesů poničených kůrovcem nebyla je-
diným cílem akce na Ondřejníku. Moravskoslez-
ský kraj a Biskupské lesy chtěly veřejnost upo-
zornit na význam lesů, potřebu pečovat o přírodu, 
ale i náročnost práce lesníků. Během dvou dnů 
tak na Ondřejníku přibyly tři tisícovky sazenic.

V pátek 15. října vysadili žáci krajských 
středních škol na ondřejnickém kopci více 
než pětistovku mladých stromků, v sobotu se 
do akce pořádané Moravskoslezským krajem 
a Biskupskými lesy zapojila také veřejnost. 
Ruku k dílu přiložil i olympijský vítěz Jaroslav 
Kulhavý. Mezi dobrovolníky byli jednotlivci, 
skupinky, ale také rodiny s dětmi.

„Pro tento projekt nebylo nejdůležitější samot-
né sázení, chtěli jsme lidem hlavně připomenout 
náročnost péče o lesy a jejich význam pro nás 
pro všechny. Proto této víkendové akci předchá-
zela osvěta ve školách i v médiích, přímo na mís-
tě byl i informační stánek lesníků. Obnova lesů 
je dlouhodobou záležitostí, stromky, které byly 
na Ondřejníku nově vysazeny, vytvoří souvislý 
porost až za mnoho let. Všem dobrovolníkům, 
kteří se do akce zapojili, proto velmi děkujeme,“ 
řekla radní Moravskoslezského kraje pro životní 
prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš a doda-
la, že Moravskoslezský kraj na hospodaření v le-
sích přispívá. V minulých dvou letech lesníkům 

rozdělil skoro 19 milionů korun.
„Pro tento projekt byla vybrána lokalita 

na Ondřejníku. Snažili jsme se najít místo, kte-
ré bude snáze dostupné. Šlo nám především 
o to, aby si děti uvědomily, co pro nás lesy 
znamenají, že není dobré šlapat po stromcích, 
nebo přes ně v zimě jezdit na lyžích, nebo při 
výletech nechávat v lese odpadky. Cílem akce 
také bylo, aby především mladší generace po-
znaly, jak těžká je práce lesníků a že za zasa-
zení desítky tisíc stromů se skrývá spousta dři-
ny a péče. Jsme nadšení z obrovského zájmu 
a ze zodpovědného přístupu sázejících,“ uza-
vřel ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný.

Nastal podzim a s ním i čas blížícího se Ha-
lloweenu. Připravili jsme ve školní družině pro 
děti pěkný týdenní program, který jsme začali 
vydlabáním obrovských dýní, které nám věno-
vala paní vychovatelka.

Další den jsme si společně vyrobili lucernič-
ky, zdobené netopýry a jinou havětí. Pak nastal 
den D, na který jsme se všichni těšili. Nejprve 
jsme si popovídali o historii tohoto pohanského 
svátku a o jeho souvislosti s u nás běžnějšími 
Dušičkami. Pak se se z našich žáků začali stá-
vat duchové, zombíci, upíři a jiné zrůdičky, a to 
díky malování na obličej, čehož se bravurně 

Školáci si užili družinový Halloween

Na Ondřejníku vysadili dobrovolníci tři tisíce stromů

Stromy teď stahují mízu ke svým kořenům, 
proto se listí zbarvuje a padá k zemi. Na za-
hradě je ho najednou plno. Můžete ho shrabat 
a odvést do odpadu. Anebo ho využít ve pro-
spěch svých záhonů. 

Druhá půlka října se nese ve znamení spa-
daného listí. Na chvíli zazářilo ve žlutých a ru-
dých barvách, aby poté zhnědlo, schoulilo se 
v trávě a začalo tlít. Nezbývá nic jiného, než 
vzít hrábě a pustit se do práce.

Dřív na podzim na zahradách voněly ohníčky, 
protože se pálily větévky i listí. Většina obcí ale 
pálení zakázala. Pokud nad takovou likvidací 
lupení přemýšlíte, raději se zeptejte na obecním 
úřadě, zda je to u vás povolené. Na druhou stra-
nu i kdyby to u vás možné bylo, spálit listí je ško-
da, protože ho můžete dobře využít a přichystat 
si kompost plný živin. Docela zadarmo.

Nečekejte na poslední lupen a hrabejte prů-
běžně. Zabráníte tak tomu, že vám na zahradě 
vznikne hutná vrstva, která bude vlhká a bude 
se s ní špatně pracovat. Také může přijít první 
sníh, tím si práci ztížíte. A pokud chcete listí uklá-
dat do kompostu, je lepší přidávat ho postupně 
a proložit ho třeba poslední posečenou trávou.

Část listí určitě do kompostu využijte. Dobře 
se rozkládá – mnohem lépe než jiné tužší části 
rostlin, jako jsou například stonky. Jestli máte 
zahradu velkou a můžete si dovolit i rozměrněj-
ší kompost, je to jen ku prospěchu věci, protože 
listí se lépe rozprostře.

Listí rozložte v rovnoměrné vrstvě silné asi 
15 až 20 centimetrů a proložte ho dalšími or-
ganickými vrstvami – například hnojem nebo 

zeleným materiálem. Využít můžete třeba trávu 
nebo zbytky rostlin, jakou jsou třeba natě ze 
sklizně kořenové zeleniny.

Do kompostu může přijít jakékoli listí ze za-
hrady – z jabloní, hrušní, třešní. Bát se nemusíte 
ani ořešákového listí, to je ale lepší nadrtit a při-
dat v poměru jeden díl ořešákového listí na tři 
díly jiného materiálu. Pokud je sucho, můžete 
kompost prolít vodou, protože vlhkost urychlu-
je tlení. Listí na kompostu vždy posypte troškou 
vápna, které zničí choroboplodné zárodky.

Vedle hrabání listí vyžaduje podzim i zazi-
mování rostlin, třeba bylinek nebo růží. Shra-
bané lupení vám pomůže vytvořit dobrou tepel-
nou izolaci podobně jako například chvojí, pro 
které byste ale museli do lesa.

Ke kořenům rostlin nahrňte zeminu, přidejte 
vrstvu listí a zasypte opět zeminou, která lupeny 
přidrží. Vrstva listí ochrání kořenový systém před 
zimními mrazy, navíc rostlině poskytne i žádoucí 
živiny. Listím můžete přikrýt i ovoce nebo zele-
ninu, které skladujete v bedýnkách ve skleníku.

Z hromady listí si můžete vyrobit také tak-
zvanou listovku. Je to vlastně kompost, který 
vznikne pouze rozkladem listí. Používá se napří-
klad jako mulč, přidat ho můžete do záhonů, ale 
i do květináčů. Běžně bývá součástí substrátů. 
Na listovku se používá hlavně bukové a dubo-
vé listí, ale proč byste pro něj chodili do lesa. 
Použít můžete i listy z ovocných stromů, z kaš-
tanu nebo ořešáku. Kromě listí budete potřebo-
vat také pevný igelitový pytel, zkuste ten černý 
na odpad. Pytel na několika různých místech 
propíchněte hřebíkem, je to kvůli odtoku vody. 

Potom pytel naplňte shrabaným listím a pokrop-
te ho vodou. Stačí třeba jeden kropáč. Přebyteč-
nou vodu nechte odtéct, pytel zavažte a uložte 
na stinné místo. Nebojte, listovka nezapáchá, 
možná jen bude trochu vonět po podzimní nos-
talgii. Za rok můžete směs použít k mulčování. 
Za dva roky pak listovka plně vyzraje a vznikne 
z ní hodnotný substrát pro pěstování rostlin.

Pokud máte na zahradě tolik listí, že neví-
te, co s ním, dopravte ho do sběrného dvora, 
dejte ho do popelnice na bioodpad nebo si za-
volejte zahradnickou firmu – některé ho rádi 
odvezou a zpracují.

Volejbal TJ Sokol Pstruží
rozlosování domácích zápasů 

Krajský přebor 2021–2022
16. 10. 2021 

TJ Sokol Pstruží – TJ Kotouč Štramberk 
13. 11. 2021 

TJ Sokol Pstruží – SK-AZ Kylešovice
4. 12. 2021 

TJ Sokol Pstruží – Volejbal Kozlovice
15. 1. 2022 

TJ Sokol Pstruží – TJ Dolní Benešov
22. 1. 2022 

TJ Sokol Pstruží – VK Ostrava s.r.o.
12. 2. 2022 

TJ Sokol Pstruží – VŠB-TUO
26. 2. 2022 

TJ Sokol Pstruží – TJ Odry
Domácí zápasy začínají v 10.00 hodin 

tělocvična ZŠ a MŠ Pstruží.

Co se shrabaným listím? Přeměňte ho na živiny

zhostily obě paní vychovatelky. 
Nechyběly ani soutěže jako počítání duchů, 

malování nejstrašidelnější příšerky, určování 
tajemných předmětů v krabici, krvavý dědek 

a přenášení oka na lžíci. Nechybělo ani občer-
stvení v podobě halloweenských buchet či uříz-
nutých prstů čarodějnice. Závěr patřil přehlídce 
strašidel a malé diskotéce.

K volbám do Poslanecké sněmovny přišlo 
v naší obci nadprůměrné množství voličů. Do-
razilo jich 73,57 procent, což je 604 oprávně-
ných voličů. 

Nejčastěji vhodili do volební urny hlasovací 

list s číslem 13, tedy koalici Spolu, které dalo 
přednost 30,26 procent voličů. Na druhém 
místě skončilo hnutí ANO 2011 – 23,24 %, 
na třetím místě Piráti a Starostové – 13,54 % 
a na místě čtvrtém SPD. 

Jak jsme volili na Pstruží

Obyvatelé naší obce, ale především děti a je-
jich rodiče, se dočkali. Konečně po delším pláno-
vání začala výstavba chodníku podél Bílé cesty. 

„Dojde k zatrubnění příkopy a položení po-
chozí plochy, kterou bude tvořit zámková dlaž-
ba. Vybudujeme i osvětlení chodníku, aby byla 

chůze po něm bezpečná,“ upřesnil starosta 
Pstruží Milan Vaněk. 

Celková délka chodníku činí zhruba 350 
metrů. Hotovo by mělo být do konce roku, ale 
záleží samozřejmě na počasí. Díky novému 
chodníku se dostanou děti bezpečněji do školy.

Začala výstavba chodníku

K podzimním aktivitám v naší školce teď už 
asi neodmyslitelně bude patřit pečení brambor 
v popelu. Začněme ale od začátku. Zatímco 
jedna paní učitelka zatápí v ohništi na hřišti 
před školou, děti s druhou paní učitelkou balí 
do alobalu každý svoji bramboru. 

Vyhodnotí také celotýdenní průběh pokusu 
s louhováním škrobu z brambor, a to krom jiného 
rozhodně nevoní. V reflexním kruhu se snaží oko-
mentovat aktivity na téma „brambory“ z celého 
týdne. Nedočkavě, a v rekordním tempu příprav 
na pobyt venku, spěchají k ohništi. Z bezpečné 
vzdálenosti cítí teplo ohně, opakují si důležitost 
dodržování pravidel chování v blízkosti ohniště. 
Jsou překvapené, kolik polínek je potřeba při-
kládat, než zůstane dost popela. Přestože oheň 

hořel krásně, popelu bylo stále málo a zbývající 
dřevo už bylo dost vlhké. Naštěstí zde žijí dobří 
sousedé, kteří nám věnovali suché dřevo, a tak 
větší oheň rychle shořel. Děkujeme za pomoc! 

Konečně paní učitelky vhazují brambory 
do žhavého popelu. Čekání jsme si zkrátili 
ochutnávkou domácího moštu z jablek a hru-
šek a koho čekání nebavilo, mohl si hrát na hři-
šti. První ochutnávka „šla na dračku“, děti si 
mohly brambory samy oloupat a do celého 
okolí se rozléhalo: „Ještě! Ještě!“ A tak vznikl 
název pro náš článek. 

I když pečení brambor se zprvu dětem ne-
zdálo neznámé, byla to nová zkušenost a pří-
jemný zážitek ve školce! Kdy jste si upekli v po-
pelu brambory vy?  Učitelky�MŠ

„Já chci ještě bramboru! Ještě!“

V předposledním říjnovém týdnu jsme jed-
no podzimní dopoledne s žáky čtvrté a páté 
třídy ZŠ Pstruží navštívili Frýdlant nad Ostravi-
cí, kde pro nás Policie ČR připravila dopravní 
výchovu. 

Ráno jsme s žáky vyrazili autobusem 
do Frýdlantu nad Ostravicí, kde nás na doprav-
ním hřišti po osmé hodině již vítali usměvaví po-
licisté. Žáci se naučili základní pravidla silniční-
ho provozu. Děti zjistily, že je důležité zastavit 

před značkou stop, dát na křižovatce přednost, 
ale také třeba to, že i na kole musí cyklista paží 
ukázat směr, kterým se chystá odbočit. 

Po teoretické části již následovalo prak-
tické vyzkoušení, kdy žáci dostali zapůjčena 
kola a mohli tak nabyté vědomosti zužitko-
vat v různých dopravních situacích. Příjemné 
dopoledne jsme zakončili pěší procházkou 
z železniční zastávky Čeladná, odkud jsme se 
vraceli zpět do školy.�� Nikola�Literáková

Dopravní výchova našich dětí

 V pátek 5. 11. vás SRPŠ zve na lampiono-
vý pochod, který začne v 17.30 hodin u školy. 

Kdo by měl zájem, může si přijít vyrobit 
lampion vlastní. Od 16.00 hodin budeme 
připraveni vám pomoci s výrobou (veškeré 

potřeby máme pro vás nachystané) v pro-
storách před školou. V 17.30 se i s lampiony 
vydáme na krátký okruh okolo školy.

Moc se na všechny těšíme.
Akce se koná pouze za slušného počasí.

Pojďme uspat broučky s lampiony
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  NEVÍDÁNONEVÍDÁNO
NESLÝCHÁNONESLÝCHÁNO

K U L T U R N Í  K O M I S E  O B C E  Č E L A D N ÁK U L T U R N Í  K O M I S E  O B C E  Č E L A D N Á   
A  S D R U Ž E N Í  P ŘÁ T E L  S W I N G U  A  P O E Z I EA  S D R U Ž E N Í  P ŘÁ T E L  S W I N G U  A  P O E Z I E

V Á S  S R D E ČV Á S  S R D E Č N Ě  Z V O U  N A  K O N C E R TN Ě  Z V O U  N A  K O N C E R T

P O D Z I M N Í  P O D V E Č E R  N A P L N ĚN Ý  S W I N G O V Ý M I  P Í S N I Č K A M I  
A  P O E Z I Í

 
V ĚN O V A N Ý  J O S E F U  K A I N A R O V I

U  P Ř Í L E Ž I T O S T I  5 0 .  V Ý R O Č Í  J E H O  Ú M R T Í
 
 

V  O B ŘA D N Í  S Í N I  O B E C N Í H O  Ú ŘA D U
V  N E D Ě L I  2 1 .  L I S T O P A D U  2 0 2 1  V  1 6  H O D .

 
 

Ú Č I N K U J Í C Í :  R O S ŤA  H U S  K Y T A R A ,  M A R T I N  K O C I Á N  K O N T R A B A S ,  J I Ř Í
K U B I C A  L E S N Í  R O H ,  L AĎA  P I L A Ř  T R O M B O N ,  V E N D U L A  N I K L O V Á  Z P Ě V ,

D A V I D  T R U B A Č  R E C I T A C E  A  Z P Ě V ,  S O F I E  S O B K O V Á  R E C I T A C E .
 

PŘÁTELSKÝ TURNAJ
VE VOLEJBALE

NEDĚLE ~ 28.11.2021 ~ 9:00
SPORTOVNÍ HALA ČELADNÁ

PARTA VOLEJBALOVÝCH NADŠENCŮ
VÁS SRDEČNĚ  ZVE NA

ZA PODPORY 

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A ZAFANDIT SPORTU, KDE
SPOLU V JEDNOM TÝMŮ  HRAJÍ ŽENY I MUŽI

KONTAKT: 774 044 244

Mezinárodní den seniorů (1. října) jsme si 
v klubu připomenuli dvěma naprosto odlišný-
mi akcemi, a to návštěvou ZOO a týden poté 
recitálem uměleckého sdružení Quo vadis 
(viz dále). Krom níže uvedených programů 
probíhaly další pravidelné akce v klubovně, 
tzn. zdravotní cvičení obou skupin, úterní ka-
retní posezení a rozjela se angličtina.
Odpolední�„zájezdík“�do�ostravské�ZOO

V pravé poledne posledního zářijového 
dne jsme se vydali do Ostravy s cílem navští-
vit (nejen) hrochy v tamní ZOO. Zjistili jsme, 
že to tam nadále vzkvétá, stále se něco bu-
duje a zdokonaluje, a navíc byla pohoda bez 
víkendových návalů.
Procházka�operou,�operetou�a�muzikálem

Tak se jmenoval pořad uměleckého sdruže-
ní Quo vadis z Ostravy (Ludmila Zálesná a Moj-
mír Kunstovný – zpěv, Jaroslav Domanský – 
klavír). Název zřetelně napovídá, o čem to bylo, 

a byl to mimořádně vydařený podvečer, oko-
řeněný ještě hosty „z jiného soudku“ (Božena 
Tyrlíková Horáková – vlastní poezie a obrazy, 
Ivo Kroček – vlastní písně s kytarou). Zaplněná 
klubovna si s chutí zatleskala. 

Cesty�do�Kněhyně�a�do�Kozlovic
Abychom nezanedbávali venčení, podnikli 

jsme vycházku podél Čeladenky k jednomu 
z našich oblíbených cílů, k restauraci Kněhy-
ně, kde jsme v pohodě poseděli a trochu splkli. 
Turistický výlet do Kozlovic (z kunčického ná-
draží) už byl trochu náročnější, nicméně dobrý 
oběd v tamním Pivovaru byl odměnou za těch 
necelých deset kilometrů. Dva nejmenovaní 
zdatní chodiči to pak vzali ještě přes Ondřejník, 
ostatní toho měli tak akorát a vrátili se domů 
busem přes Frenštát.
Všecky�krásy�světa�Jaroslava�Seiferta

To byl pořad Olgy Szymanské z Frýdku-
-Místku u příležitosti 120. výročí narození 
a 35. výročí úmrtí jednoho z našich největ-
ších básníků, nositele Nobelovy ceny (1984). 
Působivé vyprávění proložila též ukázkami 
z jeho tvorby.

Klubová�trojka�v�soutěži
Ve středu 20. října se tříčlenný klubový 

tým ve složení Hana Kotalová, Naďa Jonkeo-
vá a Petr Bernady zúčastnil vědomostní sou-
těže Senior Kvíz, pořádané Krajskou radou 
seniorů ve Stříteži. Akce byla výtečně zorga-
nizovaná, z 25 týmů z celého MS kraje jsme 
se vešli do desítky, takže spokojenost, nejeli 
jsme zvítězit. A příští rok na jaře do toho jde-
me znovu. 

Jak�to�bude�v�listopadu
Začínáme hudebním odpolednem s Vlá-

ďou Volkem, posléze v rámci měsíce poezie 
Lehce poetické odpoledne s Dajanou Zápal-
kovou a Bohumírem Vidurou, následuje vy-
cházka ke Kolibě Pod Stolovou a pak Hovory 
s lékařkou MUDr. Andreou Glosovou. Pokud 
se zadaří, vsuneme ještě nějakou středně 
náročnou turistiku. A první čtvrtek v prosinci 
(2. 12.) se můžeme těšit na další pokračování 
cyklu Jany Bártové Na úsvitu českých dějin. 

Pár�slov�závěrem
Listopadový klubový program vypadá do-

cela nadějně, tak nezbývá než doufat, že se 
přes nepříznivý koronavirový vývoj všechny 
akce uskuteční… Ale hlavně buďme zdrávi.

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

 Petr�Bernady�

Ke dni seniorů hroši a opera

Paní Olga zahajuje svůj pořad o J. Seifertovi.Jeden z krásných duetů v podání Quo vadis.

Společné foto před odjezdem z Ostravy.

Plavecký výcvik a třídění se zvířátky
Obrovské nadšení 

žáků 2. a 3. ročníků bylo 
zajisté slyšet daleko 

za zavřené dveře učeben, když se dozvě-
děli, že hned začátkem září začíná plavecký 
výcvik.

Děti přirozeně milují pohyb. V minulém 
školním roce byly ochuzeny nejen o plavec-
ký výcvik, ale také o spoustu hodin tělesné 
výchovy. Nedobrovolný nedostatek sportov-
ních příležitostí za poslední rok a půl je zna-
telný v účasti na výcviku. Letošního plavání 
se až na výjimku účastní všichni žáci.

Naučit se plavat je jedna z důležitých 
dovedností, které by si děti měly osvojit. 
Plavání prospívá všem věkovým kategori-
ím z hlediska zdravotního a také z hlediska 
bezpečnosti nejen při letních hrách či spor-
tu.

Plavání ve frenštátském bazénu si děti 
náramně užívají a pokaždé se tam moc těší.

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s ne-
ziskovou společností EKO-KOM, a.s., která 
v České republice provozuje systém sběru 
a recyklace obalových odpadů, připravil 
pro žáky první třídy dárek. Každý prvňáček 
dostal sadu „Třídíme se zvířátky“, zaměře-
nou na správné třídění odpadu a nakládání 
s odpady. Tento set obsahuje mj. velkou 
skládačku, papírové hodiny, záložku do kni-
hy, pastelky, kvarteto a zábavné úkoly, díky 

kterým se děti zábavnou formou dozví, co se 
děje s plastem, papírem či sklem poté, co je 

vytřídíme do barevných kontejnerů.
� Za�dárek�moc�děkujeme.�EP,�RW�
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Vše�nejlepší,�hodně�štěstí,�zdraví,�
lásky�a�životní�pohody�přejeme�
panu�Štěpánu�Rozehnalovi�

a�Janu�Dužímu,�oběma�z�Janovic.

Obec�Janovice

 V obci Janovice vzniklo další veřejně přístup-
né sportoviště pro všechny věkové kategorie, 
které bylo vybudováno vedle obecního hřiště 
a rozšířilo tak možnosti sportovního vyžití v obci.

Pumptrack je sportoviště určené pro kola, 
na kterém jezdci využívají tzv. pumpování, kdy 
mohou celý okruh projet bez šlapání pouze s vy-
užitím správného přenášení váhy a změn těžiště. 
Povrch dráhy je tvořen vápencovým kamenivem. 
Součásti pumptrackové dráhy je také skills cent-
rum, kde si mohou kupříkladu menší děti trénovat 
nájezdy na různý terén a překážky. Celý okruh 
je vybudován tak, aby jej bylo možno projíždět 
mnoha způsoby a variantami. Především děti tak 
mohou bezpečně jezdit na kole mimo silniční pro-
voz a zdokonalovat své jízdní schopnosti. 

Pumptrack navazuje na cyklistickou trasu č. 
6004 a Grennway K-M-W, které vedou přes naši 
obec směrem na Skalici. Díky této návaznosti 
byla výstavba tohoto sportoviště podpořena do-

Cyklookruh – Pumptrack Janovice

tací Moravskoslezského kraje v programu Pod-
pora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském 
kraji pro rok 2021+ ve výši 413.700 Kč k uhraze-
ní až 85 % uznatelných nákladů. Za tuto podporu 
Moravskoslezskému kraji nesmírně děkujeme.

Již od zahájení výstavby byl o pumptrack 
mezi mládeží obrovský zájem, což se nám po-
tvrzuje i tím, že v odpoledních hodinách a o ví-
kendu je na dráze takřka vždy vidět jezdce, kteří 
si užívají jízdy na okruhu.  Vedení�obce

Pro velký zájem našich seniorů zajistil 
Obecní úřad Janovice a sociální komise letošní 
druhý výjezd autobusem ČSAD F-M na vrchol 
Lysé hory pro janovické seniory.

Zatažená obloha nás provází cestou naho-
ru. Papežově přibíráme stopujícího starostu 
obce a pak pomalu stoupáme k vrcholu. Po pří-
jezdu do cíle v husté mlze vystupují senioři 
k vrcholovému obelisku, aby potvrdili vrcholo-
vou fotografií svou účast na nejvyšším vrcholu 
Beskyd. Poté obcházíme vrcholové budovy 
a využíváme pohostinnost zdejší Bezručovy 
chaty a chaty Maraton. Několik seniorů spolu 
se starostou obce sestoupili ke kříži na památ-
ku obětí Lysé hory, kde k pamětní desce jedné 
z obětí – občana Janovic J. Carbola položili 
květy a smuteční svíci. Kolem poledne se po-
časí začalo měnit, dokonce začaly být výhledy 
do údolí Beskyd. Loučíme se s vrcholem a od-
jíždíme na Morávku na parkoviště U Bebků. 

Zájezd seniorů na Lysou horu

Někteří účastníci se vydávají dolinou Lůčky 
k památníku v místě, odkud byl v roce 1999 
dodán vánoční strom do Vatikánu. Převážná 
část zájezdu navštěvuje zdejší opravenou re-
stauraci U Bebků, kde si pochutnala na dob-
rém gulášku, kynutých knedlících a zlepšila si 
náladu po zamračené Lysé hoře. V pohodě pak 

následuje odjezd zpět do Janovic.
Za vydařený zájezd děkujeme Obecnímu 

úřadu Janovice, sociální komisi obce a Morav-
skoslezskému kraji za finanční pomoc. Podě-
kování patří i řidiči ČSAD F-M panu Jaroslavovi 
za bezpečnou jízdu.

� Václav�Žižka

V pátek 8. října a sobotu 9. října proběhly 
volby do Poslanecké sněmovny parlamentu 
České republiky.

V naší obci se již tradičně volilo ve dvou vo-
lebních okrscích. Volební místnost pro první okr-
sek byla zřízena v kinosálu na Obecním úřadě 
v Janovicích, kde zasedla osmičlenná volební 
komise. Druhý okrsek sídlil v Hasičské zbrojnici 
na Bystrém a komise byla složena z pěti členů.

Celková volební účast v Janovicích dosáhla 

64,13 %, tedy o 1,30 % méně než celorepubli-
ková účast. Ve volebním okrsku číslo jedna to 
bylo 62,78 % a v druhém okrsku 70,40 %. Nejví-
ce hlasů v Janovicích získalo hnutí ANO 2011, 
následováno koalicí SPOLU, koalicí PIRÁTI 
A STAROSTOVÉ a hnutím SPD.

Výsledky parlamentních voleb jsou zve-
řejněny na webu www.volby.cz, kde rovněž 
naleznete i podrobné výsledky v jednotlivých 
krajích, obcích a okrscích.

Volby do Poslanecké sněmovny 
parlamentu České republiky

Po několika letech trénovaní a hraní trojko-
vého i čtverkového volejbalu jsme se v sobotu 
23. října poprvé zapojili do hraní šestkového 
volejbalu v rámci okresního přeboru staršího 
žactva Okresního volejbalového svazu Frý-
dek-Místek. 

V hale SPŠ v Místku jsme hráli kvalifikační 
turnaj B skupiny a vystoupení to bylo nadmíru 
úspěšné. Janovický tým postupně porazil 2:0 
celky Green Volley Frýdek-Místek B, SK Me-
tylovice, TJ Sokol Frýdek-Místek B a TJ TŽ 
Třinec. 

O tento úspěch se zasloužili hráči (zleva): 
Eliška Prokopová, Nikola Grzymková, Lucie 

Úspěšná volejbalová premiéra

Korbášová, kapitánka týmu Kristýna Ďurčíko-
vá, Lukáš Merta, Karolína Vránová a Pepík 

Horálek.
� Miloslav�Chrobák,�trenér�družstva

Letošní poslední autobusový zájezd seniorů 
z Janovic směřoval do třetího největšího města 
České republiky Ostravy.

Naše první zastávka byla na Nové radni-
ci v Ostravě. Výtahem vyjíždíme na nejvyšší 
radniční věž v České republice. Z ochozu 
na vrcholu se pak kocháme nádhernými vý-
hledy na město i vzdálené okolí. Prostě jedi-
nečný zážitek. Po opuštění radnice odjíždíme 
k další atrakci Ostravska – Hornickému muzeu 
na Landeku. Zde jsme uvítáni průvodcem, 
nasadíme ochranné přilby a fáráme do dolu. 
Zde procházíme jednotlivými úseky dolu, kde 
s veškerou činností, která zde probíhala, nás 
seznamuje náš skvělý průvodce. Po vyfárání 
a prohlídce expozice bánských záchranářů vět-
šina účastníků konstatovala, že až teď po této 
prohlídce si uvědomila, jak náročné bylo hor-
nické povolání. Po malém občerstvení odjíždí-
me k prohlídce areálu pěchotního srubu MOS-5 
Na Trati, největšího samostatného pěchotního 
srubu v Československu. Zde nás již čekají dva 

Zájezd seniorů za zajímavostmi Ostravska
zkušení průvodci, kteří nás seznamují s celou 
historií tohoto opevnění. Co nás velmi překva-
pilo, bylo to, že výstavba srubu trvala jen dva 
měsíce. Následuje prohlídka, při které nám prů-
vodci ukazují jednotlivé části krytu a popisují 
činnosti, které se zde prováděly. Toto opevnění 
je osazeno původním zařízením a výzbrojí z vá-
lečných let a nachází se v Bohumíně.

Po rozloučení s průvodci, unaveni, ale 
s mnoha novými zážitky a poznatky, odjíždíme 

domů. Za uskutečnění tohoto zájezdu děkuje-
me Obecnímu úřadu Janovice, sociální komisi 
obce, Moravskoslezskému kraji za finanční 
příspěvek v rámci dotačního projektu Senioři 
jsou IN. K zdárnému průběhů celého zájezdu 
přispěl svou bezpečnou jízdou řidič pan Vlas-
tík Nohel, za což mu patří velký dík. Věřím, že 
i v příštím roce se budeme opět setkávat na zá-
jezdech seniorů pořádaných obcí Janovice. 

 Václav�Žižka

Ve čtvrtek 21. října proběhlo tradiční setká-
ní janovických a bystřanských seniorů v rámci 
oslavy mezinárodního dne seniorů.

Akce, jež se těšila velkému zájmu, se 
uskutečnila v restauraci U Toflů na Bystrém, 
kde byl pro seniory připraven doprovodný 
program, večeře a bohatá tombola. Doprava 
na místo konání byla zajištěna autobusem, 
který účastníky rovněž večer rozvezl zpět 
domů.

Vše vypuklo okolo čtvrté hodiny odpoled-
ní úvodním slovem starosty obce Svatopluka 
Běrského. Se zdravicí se přidala také mís-
tostarostka Jolana Šianská, předseda sociální 
komise pan Ladislav Gurecký a pan Václav 
Žižka. Poté již následovalo vystoupení kou-
zelníka pana Kocicha z Bašky, který předvedl 
různé triky s kartami, obručemi a dalšími rekvi-

zitami, za něž sklidil zasloužený aplaus.
Před výbornou večeří si mohli účastníci za-

koupit losy do tomboly, která obsahovala více 
než sto cen. Vyhlašování tak bylo následně 
rozděleno do dvou částí v průběhu večera 
a dá se říct, že si takřka každý odnesl nějakou 
cenu. Po celý večer hrála k poslechu a tanci 
kapela Spectrum.

Dle prvotních ohlasů bylo vidět, že si večer 
všichni užili a příjemně se pobavili.

Za přípravu a zajištění akce děkujeme so-
ciální komisi obce, restauraci U Toflů a všem 
dalším, kteří se na tomto podíleli. Poděkování 
patří také panu Vlastíkovi Nohlovi za zajištění 
autobusové dopravy na akci. Finančně byla 
tato akce podpořena Moravskoslezským kra-
jem v rámci projektu Senioři jsou IN.

 Lukáš�Plánička

Setkání janovických 
a bystřanských seniorů
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pá 2.10. od 17:30, út 13.10. od 19:00 a so 17.10. od 17:30

 

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

KINO
út 2.11. od 17:00, st 17.11. od 19:00 a pá 26.11. od 20:00

ZÁTOPEK
ČR, životopisný, přístupný bez omezení, délka 130 min, cena 110,-, Falcon
Výpravný film, věnovaný nejen sportovnímu, ale i životnímu příběhu jednoho z největších 
světových atletů všech dob, čtyřnásobného olympijského vítěze, Emila Zátopka. Příběh o 
vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž je třeba především velké srdce. Rež. D. Ondříček.

út 2.11. od 19:30 a ne 7.11. od 16:30

POSLEDNÍ SOUBOJ
USA, historický/drama, nevhodný do 15 let, délka 153 min, cena 120,-, Falcon, titulky
JPříběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním, oficiálním, Francií posvěceném 
duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrouges a Jacques Le Gris jsou přátelé, ze kterých se stanou 
rivalové. Středobodem jejich pře je Marguerite, žena Carrougese. Tu Le Gris dle jejích slov 
napadne, ona ho veřejně obviní, jenže on tvrdí, že je nevinný. Rež. R. Scott.

st 3.11. od 17:00, so 6.11. od 17:00, st 17.11. od 17:00 a so 27.11. od 17:00 

ADDAMSOVA RODINA 2
USA/VB/Kanada, animovaný, přístupný bez omezení, délka 93 min, cena 120,-, Forum Film Czech, dabing
Vyrazte na letní dovolenou s Addamsovou rodinou, kteří svým nevšedním a podivným chová-
ním terorizují nové kraje. Rež. G. Tiernan, C. Vernon, K. Pavlovic.

st 3.11. od 19:00, so 6.11. od 19:00, st 10.11. od 19:00, ne 14.11. od 17:00 a út 23.11. od 17:00

KAREL
ČR, životopisný, přístupný bez omezení, délka 127 min, cena 130,-, Bontonfilm
Celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. 
Renomovaná režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jed-
noho roku a díky jeho upřímné otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život 
slavného zpěváka, jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl. 
Rež. O. Malířová Špátová.

pá 5.11. od 17:30

PARALELNÍ MATKY
Španělsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 120 min, cena 120,-, Bioscop, titulky
Dvě nastávající matky, Janis a Ana, se potkávají v nemocničním pokoji, kde se připravují na 
porod. Obě jsou nezadané a obě otěhotněly neplánovaně. Netuší, že jejich náhodné setkání 
zkomplikuje a zásadním způsobem změní jejich životy…  Rež. P. Almodóvar.

pá 5.11. od 20:00, út 9.11. od 19:00 a út 16.11. od 19:00

NENÍ ČAS ZEMŘÍT
VB/USA, akční, nevhodný do 15 let, délka 163 min, cena 130,-, Forum Film Czech, titulky
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. 
Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a požádá 
ho o pomoc. Mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se na začátku 
zdálo. Rež. C. J. Fukunaga.

út 9.11. od 17:00 a so 13.11. od 19:00 

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 90 min, cena 140,-, Cinemart
Film pro partnerské dvojice se smyslem pro humor. Pro ty, kteří po sobě chtějí spíš toužit, než 
se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. Rež. R. Bajgar.

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

LISTOPAD   2021

st 10.11. od 17:00 a so 20.11. od 17:00

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ
Jihoafrická rep., animovaný, přístupný bez omezení, délka 98 min, cena 120,-, Bohemia MP, dabing
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne 
se proto sestavit speciální tulení jednotku, která tyto žraločí teroristy vyžene z jejich území 
nadobro! Rež. G. Cameron.

pá 12.11. od 17:00 (titulky), ne 21.11. od 16:30 (dabing)

ETERNALS
USA, akční/dobrodružný, nevhodný do 12 let, délka 168 min, cena 130,-, Falcon
Snímek představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický 
příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni 
vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. 
Rež. Ch. Zhao.  

 

 

pá 12.11. od 20:00

PAROŽÍ
USA, horor, nevhodný do 15 let, délka 100 min, cena 120,-, Falcon, titulky
Ve městečku Antlers učitelka z Oregonu a její bratr, místní šerif, objeví, že mladý student 
skrývá děsivé tajemství s děsivými následky. Rež. S. Cooper.

so 13.11. od 17:00 a st 24.11. od 17:00

ROZBITÝ ROBOT RON
USA/VB, animovaný, přístupný bez omezení, délka 107 min, cena 120,-, Falcon, dabing
Příběh sedmáka Barneyho a Rona, jeho chodícího, mluvícího a zcela digitálního přítele, 
který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý robot Ron 
není úplně v pořádku a zdá se, že je rozbitý. Chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé 
dobrodružství. Rež. A. Carloni, J-P. Vine.

pá 19.11. od 18:00 (dabing), út 23.11. od 19:30 (titulky)

KROTITELÉ DUCHŮ: ODKAZ
USA, akční/komedie, přístupný bez omezení, délka neznámá, cena 130,-, Falcon
Další kapitola z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se 
přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví 
svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich 
dědeček. Rež. J. Reitman.

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

pá 19.11. od 20:00 

HLAS LÁSKY
Kanada/Francie, životopisný/hudební, přístupný bez omezení, délka 128 min, cena 120,-, Bioscop, titulky
Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline Dion. Rež. V. Lemercier.

so 20.11. od 19:00, st 24.11. od 19:00 a ne 28.11. od 17:00

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
ČR, komedie, přístupný bez omezení, délka 109 min, cena 130,-, Bioscop, titulky
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s 
nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka 
nefalšované romantiky a sentimentu. Rež. M. Ferencová.

pá 26.11. od 17:30 a út 30.11. od 19:00

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK
USA, sportovní/životopisný, nevhodný do 12 let, délka 140 min, cena 130,-, Vertical Ent., titulky
Příběh Richarda Williamse, trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny, 
který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou teniso-
vou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako 
prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa. Rež. R. M. Green.

so 27.11. od 19:00 a út 30.11. od 17:00

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
ČR, komedie, nevhodný do 12 let, délka 105 min, cena 140,-, Cinemart
Komedie odehrávající se během Štědrého dne, kdy několik hrdinů prožije opravdu nevšed-
ní a nezapomenutelné Vánoce. Rež. I. Pavlásková.

BIO SENIOR

čt 11.11. od 10:00

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
ČR, rodinný, délka 92 min, cena 50,-

FILMOVÝ KLUB

ne 7.11. od 19:30

SNY O TOULAVÝCH KOČKÁCH
ČR, dokument, přístupný bez omezení, délka 96 min, cena 100,- (FK 80,-), AČFK
Kouzelný výtvarný svět Petra Síse se zhmotňuje v dokumentu režírovaném jeho bratrem 
Davidem. 

ne 14.11. od 19:30

FESTIVAL PANA RIFKINA
USA, komedie, nevhodný do 12 let, délka 92 min, cena 110,- (FK 90,-), Bioscop, titulky
Příběh nové komedie legendárního režiséra a scenáristy Woodyho Allena vypráví o jeho 
největší lásce – o magii, kterou dokáže vytvořit stříbrné plátno.
 

ne 21.11. od 19:30

ADA
Island/Švédsko/Polsko, drama, nevhodný do 15 let, délka 106 min, cena 130,- (FK 110,-), 
Artcam, titulky
Mysteriózní islandská balada o daru mateřské lásky, který se může snadno změnit v nej-
strašnější prokletí. Rež. V. Jóhannsson.
 

ne 28.11. od 19:30

DALEKÁ CESTA
Československo 1948, drama, přístupný bez omezení, délka 104 min, cena 100,- (FK 80,-), NFA
Klenot české poválečné kinematografie z dílny divadelního a filmového režiséra Alfréda 
Radoka v digitálně restaurované verzi.
 

FILMOVÝ KLUB DĚTEM

út 16.11. od 17:00

DUŠE
USA, animovaný, délka 107 min, cena 90- (děti a FK 70,-), Falcon, dabing
Středoškolský učitel hudební výchovy Joe Gardner (v původním znění Jamie Foxx), který 
dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese 
z ulic New Yorku do Neznáma před, což je fantastické místo, kde čerstvě narozené duše 
získávají před vstupem na Zemi vlastnosti, návyky i zlozvyky. Rež. P. Docter, K. Powers.

FILMOVÝ KLUB STUDENTŮM

pá 19.11. od 15:30

CORPUS CHRISTI
Polsko/Francie, drama, nevhodný do 15 let, délka 116 min, cena 60,- (studenti a FK 40,-), AČFK, titulky
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl 
by se stát knězem, se svým trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je 
propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do 
kněžského oděvu a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Rež. J. Komasa.

FRÝDLANT N.O.

Krásná letní sezóna se nám chýlí ke konci 
a my chceme poděkovat všem našim klientům 
a jejich dětem za přízeň, kterou nám věnovali, 
a pozvat je do RESORTU BÍLÁ | BESKYDY 
i v zimních měsících. Ať už rádi lyžujete nebo 
jezdíte na snowboardu či skialpech nebo pros-
tě jen hledáte místo, kam vyrazit s dětmi za zá-
bavou, v beskydském areálu Na Bílé nemůžete 
šlápnout vedle. 

Pokud sníte o práci na horách, je toto mís-
to právě pro vás. Krásné pracovní prostředí 
a skvělý kolektiv stejně naladěných lidí je přes-
ně to, o čem každý sní. Práci jako ve snu na ho-
rách plných peněz, a navíc spoustu zábavy, to 
vše a daleko víc si můžete užít jako instruktor 
lyžování nebo snowboardingu ve zdejší ly-
žařské škole. Pokud nemáte licenci, nevadí. 
Zájemcům o práci v resortu je nabízen kurz 
zdarma nebo za sníženou cenu. V nabídce je 
hned několik kurzů, které jsou pořádány přímo 
ve skiareálu Na Bílé. Stačí si jen vybrat. Pro zá-
jemce o práci v lyžařské škole, kteří již platnou 
licenci vlastní, není nic jednoduššího než zaslat 
přihlášku. Otevíráme také jiné pracovní pozice, 
které najdete na webu pracenabile.cz.

Pro naše instruktory máme připraveno 
zbrusu nové ubytování v krásných pokojích 
apartmánového domu Stodola na Bílé. Užijí si 

tak skvělou práci i s komfortním zázemím.
S prvním sněhem začíná také provoz naší 

SUN Ski lyžařské & snowboardové školy, která 
nabízí privátní výuku lyžování nebo snowboar-
dingu pro děti od dvou let i pro dospělé, a to 
jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Jedna lek-
ce či opakující se, navazující kurzy. Individuál-
ní přístup a nastavení dle přání klienta je zde 
samozřejmostí. Dále lyžařské kurzy pro školy 
a školky, pobytové i výjezdové. To ale není 
vše. K výuce je navíc možnost využít 50% sle-
vu na půjčovnu vybavení a vstup do dětského 
lyžařského parku zdarma.

Láká vás zkusit skialpy – svobodný pohyb 
po horách, sjezdy v prašanu a žádné přepl-
něné sjezdovky? Jako jediná lyžařská škola 
na Moravě zde nabízíme také výuku skialpi-
nismu. Instruktoři vás seznámí s materiálem, 
skialpovými základy i pokročilou technikou 
a vybavení si zde můžete půjčit. 

krátce z obce

Revize�kotlů
V případě, že své domácnosti vytápíte pevný-
mi palivy, máte ze zákona o ochraně ovzduší 
povinnost provádět maximálně jednou za tři 
roky pravidelné revize kotlů. Revize se netý-
kají pouze majitelů elektrokotlů, kde neprobíhá 
žádné spalování. 
Pokud vám již končí platnost vaší stávající 

revize, můžete využít přítomnosti revizního 
technika v rámci hromadné revize za zvýhod-
něnou cenu. V případě zájmu, připravte si typ 
a značku kotle a kontaktujte prosím obecní 
úřad na tel. 558 690 020, 724 045 337. 

Rozsvěcení�vánočního�stromečku
Rozsvěcení vánočního stromečku proběhne 
první adventní neděli dne 28. 11. od 15.30 ho-

din na parkovišti u Vánočního stromu naproti 
hotelu Bauer. Vystoupí folklorní soubor Gruník 
a děti z MŠ Bílá, občerstvení zajištěno.
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru! 

Mikulášská�nadílka
V předvečer svatého Mikuláše, tedy 5. 12., na-
vštíví všechny děti do deseti let Mikuláš, čert 
a anděl, těm, které nezlobily, zanechá i dárek.

Resort BÍLÁ | BESKYDY je připraven na zimu

Přehled bohoslužeb v listopadu
1.�11.�- Slavnost Všech svatých: 

Ostravice 16.00 
2.�11. - Vzpomínka na všechny 

věrné zemřelé, Památka zesnulých: 
Ostravice 16.00

7.�11. - 32. neděle v mezidobí: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry 11.30 
14.�11.�- 33. neděle v mezidobí: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 
Staré Hamry 11.30

21.�11.�- Slavnost Ježíše Krista Krále: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, 

Staré Hamry 11.30
28.�11.�- 1. neděle adventní:
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

30.�11. - Svátek sv. Ondřeje: 
Ostravice 8:00 

Na centrálním parkovišti naproti 
hotelu Bauer jste si vedle sběrných 
nádob na separovaný odpad moh-
li všimnout i nezvykle vyhlížejícího 
boxu připomínajícího tučňáka.

Z jedné části je box uzpůsoben 
pro sběr použitých oděvů, tak jak 
jste byli zvyklí. Druhá půlka tučňáka 
ovšem slouží jako sofistikovaný sys-
tém pro posílání a příjímání zásilek 
24 hodin denně, sedm dní v týdnu 
za velice příznivé ceny. Zaslání zá-
silky z boxu do boxu vás vyjde jen 
na 59 Kč.

Veškeré informace naleznete 
na webových www.penguinbox.cz, 
případně na webu obce.

Penguin Box na Bílé u hotelu Bauer

V 9 lokalitách na 13 stanovištích ve sváteční 
den 28. září sbíralo odpad přes dva a půl tisí-
ce dobrovolníků. Konal se 6. ročník již tradiční 
akce Poděkuj horám.

Plasty a obaly od jídla nebo nápojů, to byly 
nejčastější odpadky, které nosili dobrovolníci 
na sběrná místa během největší úklidové akce 
v Beskydech. Na stanovištích nejprve dosta-
li pytle a rukavice, následně procházeli lesy 
i chatové osady. Vysbíraný odpad obce svezly 
na skládky a k dotřídění. „Letos jsme se dohod-
li s majiteli lesů, že nám pomohou vytipovat 
problematická místa. Podle toho jsme vyrobili 
mapky a doporučovali trasy sběru,“ říká Ka-
teřina Piechowicz z pořádajícího spolku Čisté 
Beskydy.

Celkem se během jediného dne podařilo 

nashromáždit 15 velkoobjemových kontejnerů 
odpadu ve více než třech tisících pytlích. Nej-
kurioznějšími nálezy v horských lesích byly 
například obrovský koberec, oblečení, boty či 
plážové nafukovací lehátko. Pořadatelé jejich 
nálezce ocenili speciální odměnou.

Sběr byl pojatý zážitkovou formou, aby bavil 
především děti. Na stanovištích byl připraven 
malý dětský program. Odpoledne pokračova-
la akce koncertem kapely Buty na ostravické 
pile, který byl symbolickým poděkováním všem 
dobrovolníkům za zapojení do úklidu. Součástí 
programu bylo také vystoupení beskydských 
starostů, kteří jednomyslně podpořili výzvu ná-
vštěvníkům hor. Žádají v ní, aby byli ohleduplní 
a například se nezdráhali upozornit někoho 
jiného na to, jak je třeba se v přírodě chovat.

Přes 2500 dobrovolníků uklízelo Beskydy
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PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 

vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

Potřebujete poradit, zavolejte na help linku: 770 600 800

Dětská cimbálová muzika 
Ondřejníček 

spolu s rodiči a přáteli pořádá 
 

DOBROČINNÉ DOPOLEDNE V NOVÉ KNIHOVNĚ 

V sobotu 4. prosince 2021 od 9–12 hodin 

V přízemí obecního úřadu – vstup vedle kadeřnictví 

 
Na co se můžete těšit: 

- Prohlídka prostor centra včetně zázemí knihovny 
- Prodej výrobků (krásné, ručně vyráběné věci 

pro radost nejen na Vánoce) 
- Společné zpívání a hraní s dětmi z Ondřejníčku 

Výtěžek z prodeje i dobrovolných příspěvků bude 
věnován na dobročinný účel konkrétní rodině 

(ve spolupráci s Charitou Frenštát). 

Diakonie�Broumov,�sociální�družstvo
Sbírka se uskuteční od 22. listopadu do 26. listopadu

pondělí a středa od 8.00 do 17.00
úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 13.00

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem
Seznam�věcí,�které�můžete�dát�do�sbírek:

- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony 
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici 
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Čisté koberce, předložky….
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- Menší elektrospotřebiče 
- Hygienické potřeby, drogistické zboží
- Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

VĚCI,�KTERÉ�VZÍT�NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, znečištěný a vlhký textil

PROSÍME�VŠE�ZABALENÉ�V�IGELITOVÝCH�PYTLÍCH, nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek

Bližší informace vám rádi sdělíme: Tel.: 224 317 203, 224 316 800
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

 Galerie Karla Svolinského a Obec Kunčice pod Ondřejníkem 
Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 
Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

Slavnostní vernisáž proběhne 

dne 20.11.2021 v 17.00 hodin 

Galerie je otevřena každou neděli 

13.00 – 17.00 hodin 

galerie.kuncicepo.cz 

Zavítají k nám skvělí hudebníci Marta Kra-
tochvílová (barokní traverso) a Marian Friedl 
(kontrabas) s barokním repertoárem, jenž 
bude přesahovat až do jazzových improviza-
cí. Můžete se těšit na program, který okouzlí 
svým pastorálním a veselým charakterem. 

Hudba rozezní atmosféru francouzského 
venkova, kde nebude chybět zpěv slavíka ani 
četná venkovská potěšení. Vrcholem koncertu 

budou slavné barokní tance v hudbě císaře Le-
opolda I. a hudební improvizace, jež se neza-
lekne ani jazzu. Budete se moci zaposlouchat 
do děl skladatelů Jeana Christopha Naudota, 
Jeana Jacquese Hotteterra, Francesca Gemi-
nianiho, císaře Leopolda I. či J. S. Bacha.

Více info již brzy na webu:
galerie.kuncicepo.cz
www. kuncicepo.cz

KONCERT V GALERII KARLA SVOLINSKÉHO 28. 11. 2021
skvělí hudebníci Plaisirs de la Campagne
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA LISTOPAD
Plánované kulturní a sportovní akce na LISTOPAD 2021 
 

úterý 9. 11. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 KONÍČEK SV. MARTINA 
  Kulturní centrum 
  vstup zdarma 
 
úterý 9. 11. Spisovatelé do knihoven 
17.30  VIKTOR ŠPAČEK 
  Básník, prozaik a výtvarník. Vstup zdarma. 
  Knihovna 
 
úterý 9. 11. Divadelní představení 
19.00   ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA 

Hrají Nela Boudová a Ilona Svobodová. 
  velký sál Kulturního centra 

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

neděle 14. 11.  Divadlo pro děti  
16.00  VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO BROUKA 
  velký sál Kulturního centra 
  Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 hodin  
 
pondělí 15. 11. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
 
čtvrtek 18.11. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka 
18.00  FANSKÉ HORY – TÁDŽIKISTÁN 

kinosál Kulturního centra 
  vstupné 50 Kč 

úterý 23. 11. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 ADVENTNÍ VĚNCE 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
 
po 29. 11. – Výstava fotografií 
– pá 31. 12. BABIČKY 
  Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 29. 11. od 17.00. 
  Kulturní centrum 
 
pátek 26. 11. ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU  

a koncert LEONY MACHÁLKOVÉ 
  Vystoupení místních škol, školek a spolků, adventní trhy. 

 
 
 
   
 

 
Připravujeme: 
 
neděle 5. 12.  Mikulášská nadílka s JŮ A HELE  
16.00  VÁNOČNÍ ČAS 
  Během představení všechny děti dostanou sladkou nadílku. 
  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. 

 
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 

Už za necelé čtyři týdny začíná advent, 
předvánoční období, které má v křesťan-
ském světě zásadní význam, ale i pro ostat-
ní je spojován s mnoha zvyky a tradicemi. 
Jednou z nich je rozsvěcování vánočních 
stromů na náměstích a návsích po celé 
republice. Nejinak tomu bude i u nás, a to 
v pátek 26. listopadu na náměstí.

Na adventním trhu, který své brány ote-
vře ve 14 hodin, si v kulisách historického 
městečka můžete vyzkoušet starodáv-
né vánoční zvyky, upéct kaštany, vyrazit 
vlastní mince nebo zakoupit něco z pestré 
nabídky prodejních stánků. Samozřejmě 
nebude chybět dětmi oblíbený zvěřinec, 
nezapomněli jsme ani na Zvoničku štěstí, 
dřevěný vyřezávaný Betlém či Ježíškovu 
poštu. Od 16 hodin svá vystoupení před-
vedou děti z mateřských a základních škol, 
sdružení a spolků a v 18.30 začne koncert 
Leony Machálkové. 

Přijďte s námi načerpat klidnou a ničím 
nerušenou předvánoční pohodu s vůní pur-
pury, cukroví a svařeného vína. Sváteční 

23. října proběhla ve frýdlantské Dílně umě-
leckého smaltu důležitá setkání. Řádná člen-
ská schůze spolku projednala dosavadní vývoj 
po všech stránkách – organizační, ekonomické 
i provozní. Na základě zevrubné prověrky do-
savadní činnosti přijala řadu významných opat-
ření, včetně personálních změn, které budou 
jistě přínosem pro další práci spolku. 

Zároveň byl v hodnocení připomenut výraz-
ný přínos Vladimíra Rojíčka a firmy Beskyd pro 
popularizaci a rozvoj práce s technickým umě-
leckým smaltem. Celkově lze konstatovat, že 
přes obtížné období karantén dílna pracovala 
a vystřídalo se zde mnoho umělců profesionálů 
i zájemců o smalt z ČR i zahraničí. Je zřejmé, 
že věhlas dílny je v poslední době posílen na-
pojením na Technotrasu, a tak se s její propa-
gací můžeme setkat po celém kraji. Stoupá 
také počet návštěvníků při prohlídkách. Jak 
jsme již podotkli minule, práce smaltérů se ob-
jevily i v renovované expozici v Kulturním cent-

ru a na jeho venkovních prostorách, což slouží 
jako dobrý poutač pro nahodilé návštěvníky. 
Umělecké smalty jsou tedy k vidění i v době, 
kdy je Kulturní centrum zavřené.

V těchto dnech také finišuje projekt VIA LU-
CIS, inspirovaný panem farářem Romanem 
Macurou, který bude realizován ve farní zahra-
dě. Vyzvaní výtvarníci zde smaltovali umělecká 
díla, která budou vytvářet vybraný soubor VIA 
LUCIS. Realizuje se celkem osm zastavení. 
Nad prací jsme zastihli některé z umělců, pol-
ské kolegy i české umělce. Farní zahrada tím 
získá na popularitě a stane se vyhledávaným 
místem kulturního odpočinku ještě více než 
doposud. Její zařazení do smaltérské Techno-
trasy bude velkým přínosem. Skutečnost, že 
různá zastavení realizují různí umělci, přispěje 
k tomu, že se zde vystřídají různé technické po-
stupy a výtvarné názory, což propagaci a po-
chopení uměleckých možností smaltu velice 
prospěje.  Karel�Bogar�

Rozsvěcování vánočního stromu

program máme pro vás připravený a bude-
me doufat, že ho letos budeme moci sdílet 

všichni společně. 
 Kateřina�Kaiserová,�KCFnO

Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás 
na dva závěrečné koncerty frýdlantského Kru-
hu přátel hudby (KPH). Uskuteční se v úterý 9. 
11. (smyčcové duo) a v pátek 19. 11. (sdružení 
staré hudby Kalata), oba proběhnou v kon-
certním sále ZUŠ ve Frýdlantě n. O., vždy 
od 18.00.

V úterý 9. 11. přivítáme smyčcové duo hous-
lí a violoncella. Houslistka Alžběta Falcníková 
je absolventkou pražské AMU. Pochází z Ost-
ravy, předkové z Frenštátu. Působila v orches-
tru Pražské komorní filharmonie, je členkou 
Janáčkovy filharmonie. Vyučuje na Janáčkově 
konzervatoři. Violoncellistka Judita Šprocho-
vá-Pukovcová pochází z muzikantského rodu 
z Příbora. Absolvovala rovněž AMU v Praze 

a hraje v Janáčkově filharmonii Ostrava. Věnu-
je se komorní hudbě a výuce hry na violonce-
llo. Společné koncerty obohacují sólovou hrou. 
Toto smyčcové duo vystoupí ve Frýdlantě už 
podruhé, protože s minulým koncertem v roce 
2015 jsme byli velmi spokojeni.

V pátek 19. 11. proběhne poslední koncert 
této sezóny. Zahraje ostravská skupina sta-
ré hudby Calata, navíc podpořená Komorním 
pěveckým sborem z Ostravy. Calata je vokál-
ně-instrumentální hudební soubor, který uvádí 
historický a historizující folk (folklór), písně 13.–
17. století česky a latinsky. Staré hudbě odpo-
vídá i nástrojové obsazení, mimo jiné uslyšíme 
niněru, zobcové flétny, bukál a trumšajt.

Běžné vstupné je pro oba koncerty 130 Kč, 

Listopadové koncerty Kruhu přátel hudby

senioři, děti a studenti 90 Kč, s abonentní prů-
kazkou člena KPH vstup zdarma, také vyučující 
a žáci frýdlantské ZUŠ mají díky spolupráci se 
ZUŠ vstup na koncerty zdarma.

� Za�výbor�KPH�Josef�Svoboda

Polská umělkyně Elżbieta Kuraj nad rozpracovaným nevětším objektem projektu VIA LUCIS. 

Frýdlantská smaltérská 
dílna finišuje s VIA LUCIS 
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

      

Nová Vyhláška 45/2021 o povinné oční prevenci!
Lidé ve věku nad 45 let by měli každé 4 roky podstoupit 
preventivní oční vyšetření. Cílem je odhalit bezpříznaková 
nejen oční onemocnění (např. cukrovku).

Objednejte se v Optice OČNÍ EU k odbornému vyšetření zraku 
optometristou. Výsledky vyšetření vždy kontrolují oční lékařky, 
protože naše oční optika je součástí oční ambulance. V případě 
potřeby následuje komplexní oční vyšetření.

U nás nepotřebujete doporučení praktického lékaře.

Přijímáme telefonické i on-line objednávky.
 
Adresa:  
Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí

Tel. kontakt:
+420 730 164 014
Otevřeno máme: 
Po–Pá 8,30–17,00 h
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POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

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

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

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


