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slovo starostky

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
den za dnem obracíme listy v kalendáři a v tom letošním nám zbý-

vají již jen prosincové dny. Ráda bych vás pozdravila v tomto před-
vánočním čase, kdy se všichni, bez ohledu na věk, těší na setkávání 
se s rodinou i přáteli, na adventní jarmarky, kulturní akce a koncerty. 
Toto všechno jsme si museli v loňském roce kvůli sílícímu onemoc-
nění Covid-19 odpustit nebo alespoň částečně omezit. O to víc jsme 
si to chtěli vynahradit letos, ale současná epidemiologická situace 
tomu však bohužel moc nenasvědčuje.

Přejme si však, ať očekávaný advent i Vánoce strávíme v klidu se svými bližními, a věnujme 
svůj drahocenný čas i těm, které během roku často nevídáme a kteří si také zaslouží naši lásku 
a pozornost. Nemluvím pouze o starších lidech, ale jakési odcizení nebo přetížení pracovními 
povinnostmi zažívají i mnohem mladší generace. To, čeho jsme se obávali před rokem, další 
vlny pandemie, je zpět. Snad nás přísná nařízení opět „neuvězní“ doma a umožní nám alespoň 
částečně uspořádat připravené kulturní akce, které k tomuto kouzelnému období patří.

Nazdobený vánoční stromeček, stejně jako naše ulice, již září množstvím světel, z nichž 
jedno k nám doputovalo až z Betléma. Rok po roce mi připadá, že tento čas na své tajuplnos-
ti a kráse nabývá. Zcela bezesporu je to i lidmi, které potkávám, a to i tehdy, když svůj úsměv 
schováváme pod rouškami a někdy se málem ani nepoznáme. Jistě mi dáte za pravdu, že 
vstřícné chování, úsměv či vlídné slovo každého z nás zahřeje u srdce a umí dělat zázraky! 
Vychutnejme si tedy všechny nadcházející dny, které budou završeny Štědrovečerním veče-
rem. Věřím, že sváteční atmosféra nás bude provázet a pokud budeme rozdávat kolem sebe 
lásku a vlídnost, pak se nám bude zdát vše okolo nás snazší a hezčí!

Věřím, že společně novoročním ohňostrojem přivítáme přicházející rok, abychom si tam 
mohli popřát hlavně pevné zdraví!

 Přeji vám klidné a pokojné svátky!
� S�úctou�Helena�Pešatová,�starostka�Frýdlantu�nad�Ostravicí

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 FRÝDLANT,� OSTRAVICE – Obestavený 
majetek a tím omezené možnosti žádat o do-
tace na další rozvoj kanalizační sítě. Asi tak 
by se dal jednoduše popsat stav, který Město 
Frýdlant nad Ostravicí a Obec Ostravici pro-
vázel posledních šest let. Stát totiž požadoval 
vrácení zhruba 15 milionů korun za údajné po-
rušení rozpočtové kázně při průběhu veřejné 
soutěže na výstavbu kanalizace. Spor skončil 
až u Ústavního soudu ČR, který až nyní dal 
obcím za pravdu a Svazek obcí Čistá Odra nic 
vracet nemusí.

O činnosti Svazku obcí Čistá Odra, který 
se stará o infrastrukturu odvádění a čiště-
ní odpadních vod na území členských obcí, 
pravidelně informujeme. Díky jeho činnosti 
se v roce 2010 započala výstavba kana-
lizace ve Frýdlantě nad Ostravicí v místní 
části Kamenec a Vyhlídka o délce 13,5 km, 
na kterou dostal svazek dotaci ze Státního 
fondu životního prostředí ve výši 3,4 milionu 
korun a z Fondu soudržnosti přes 57 milionů 
korun. Celá stavba přišla na cca 80 milionů 
korun. Z 28 možných dodavatelů přihlášených 
do soutěže byla počítačem vylosována desít-
ka firem, které nakonec mohly podat nabídku.

Právě toto elektronické losování, respekti-
ve údajné porušení zásady transparentnosti 
při něm, bylo na základě podnětu Ministerstva 
životního prostředí předmětem vyšetřování 
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj. 
Výsledek zněl: „I přesto, že nebylo nalezeno 
objektivní porušení zákona, tak k porušení 
zásady transparentnosti dojít mohlo, a proto 
vám vyměřujeme za porušení rozpočtové ká-
zně sankci ve výši téměř 15 milionů korun.“ 
V současné době by také hrozilo zaplacení 

penále v obdobné výši. Jedním z důsledků to-
hoto rozsudku bylo právě obestavení majetku 
svazku a omezení možností žádat o dotace 
na další rozvoj.

Obrat nastal až nyní, šest let po zaháje-
ní prošetřování, a to rozhodnutím Ústavního 
soudu ČR, který dal obcím za pravdu a zrušil 
veškeré soudní rozsudky. Z rozsudku Ústavní-
ho soudu ČR vyplývá, že stát měl jednat vůči 
svazku protiústavně, zasáhl do jeho majetko-
vých práv a porušil právo na spravedlivý soudní 
proces. Advokátka svazku Jana Zwyrtek Ham-
plová hodnotí, že šlo o poměrně složité podání, 
jelikož se posuzovalo zasáhnutí do ústavních 
práv Čisté Odry: „Podstatou bylo to, že soud 
důrazně vytkl kontrolním orgánům, že nepřistu-
povaly k případu Čisté Odry individuálně, a pro-
to přehlédly vše, co svědčilo v její prospěch, 
například že ÚOHS neshledal žádné chyby 
a nikdo z účastníků výběrového řízení si na-
příklad nestěžoval.“ S velkou radostí výsledek 
soudu komentoval místostarosta Frýdlantu nad 
Ostravicí David Pavliska „Pro nás je to zejména 
obrovským morálním vítězstvím. Tíha obrovské 
finanční sankce a léta omezení v čerpání do-
tací, navíc, jak i sám Ústavní soud upozornil, 
postavené na nelogickém závěru bez jasných 
důkazů, byla velmi stresující. Od samotného 
výběrového řízení již uběhlo více než 10 let, 
kauza se tak táhne již několika volebními obdo-
bími a velkou radost a zadostiučinění musí cítit 
i kolegové z bývalého vedení svazku a zároveň 
vedení obce Ostravice pan Mališ a pan Pavlán, 
u kterých bylo téma Čisté Odry a jejich soud-
ních procesů častým sporem s opozicí. Jestli 
bych měl pojmenovat jeden důvod k radosti 
z letošního roku, je to právě toto vítězství.”

Svazek obcí Čistá Odra 
uspěl u Ústavního soudu ČR

BESKYDY – Od 12. prosince 2021 do-
jde k celostátní změně jízdních řádů veřejné 
osobní dopravy, a to jak železniční, tak i au-
tobusové. V souvislosti se zařazováním zcela 
nových vlakových souprav do provozu (tzv. 
push-pull) na trati z Ostravy přes Frýdek-
-Místek do Frýdlantu nad Ostravicí, resp. až 
do Frenštátu pod Radhoštěm, dojde k změ-
nám jízdních řádů především tak, aby autobu-
sové spoje navazovaly na spoje vlakové. Rov-
něž dojde k úpravě či zrušení autobusových 

spojů, které jsou nevytížené a jezdí v souběhu 
se spoji vlakovými. 

Nové dvoupodlažní vlakové soupravy jsou 
vyrobeny v ostravském závodě Škoda Transpor-
tation a budou vybaveny samoobslužným zaří-
zením pro nákup jízdenek přes ODISku, čímž se 
stane cestování těmito vlaky komfortnější.

Platné jízdní řády budou vyvěšeny na webo-
vých stránkách města, případně k nahlédnutí 
na odboru dopravy.  Zdeňka�Pohludková,�

� vedoucí�odboru�dopravy,�MěÚ�Frýdlant

Nové vlaky, nové jízdní řády

FRÝDLANT – Advent, předvánoční ob-
dobí, které má nejen v křesťanském světě 
zásadní význam, je spojován s mnoha zvyky 
a tradicemi. Jednou z nejrozšířenějších tradic 
je rozsvěcování vánočních stromů na náměs-
tích a návsích po celé republice. Frýdlantský 
advent tím nekončí, ba naopak – pokud nám 
to okolnosti dovolí, čeká nás velmi bohatá kul-
turní a společenská nadílka. Přijďte s námi na-
čerpat klidnou a ničím nerušenou předvánoční 
pohodu s vůní purpury, cukroví a svařeného 
vína. Sváteční program je připraven a my bu-
deme doufat, že ho letos budeme moci sdílet 
všichni společně, byť s jistými opatřeními. 

JŮ�A�HELE�S�MUFEM,�5.�12.
Oblíbené televizní postavičky Jů a Hele 

s Mufem zavítají začátkem prosince i do na-
šeho Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí. 
Jak jinak než s jejich krásným pohádkovým 
programem. Potkáte se i s Mikulášem, hod-
ným andělem a rozpustilým čertem, kteří bu-
dou rozdávat dětem sladkou nadílku. 

VÝTVARNÉ�DÍLNY,�7.�a�19.�12.
Ve výtvarných tvořivých dílnách si můžete 

vyrobit různá vánoční přání a ozdoby z přírod-
ních materiálů. Novinkou budou figurky z plsti 
a vlny.

ČESKO�ZPÍVÁ�KOLEDY,�8.�12.
Ano, jedna z nejpovedenějších akcí před-

chozích let se opět vrací do našeho města. 
Předchozí ročník byl kvůli koronavirovým 
omezením pouze on-line, a tak si lidé zpívali 
ze svých domovů. Věříme, že tento rok nám 
to situace umožní a my se sejdeme ve středu 
8. prosince v 18.00 hodin, abychom si s tisí-
ci lidmi po celé zemi opět společně zazpívali 
oblíbené koledy a prožili příjemný adventní 

čas. I letos to budou tři koledy, které již zná-
me z předchozích ročníků: Nesem vám no-
viny, Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu 
do Betléma. Další dvě koledy vybírají čtenáři 
Deníku svým hlasováním na webových strán-
kách, zpívání pak zakončíme vánoční písnič-
kou Vánoce, Vánoce přicházejí. Akci tradičně 
podporuje Český rozhlas, na jehož vlnách 
můžete 8. prosince v 18.00 hodin koledy rov-
něž naladit a zazpívat si třeba u rádia. A stej-
ně jako loni se bude akce přenášet i on-line 
na webu Deníku a na sociálních sítích.

SMALTOVANÉ�VÁNOCE,�14.�12.
Chtěli byste si vyzkoušet smaltovat anebo 

si jen na Vánoce vyrobit šperk nebo vánoční 
hvězdu? Zveme vás do netradiční výtvarné 
dílny na Smaltované Vánoce. Poprvé budete 
mít možnost vyzkoušet si speciální zdobicí 
techniku, a to umělecký smalt. Nebojte se, 
není potřeba být zkušeným umělcem, i přesto 
vznikne spousta krásných ozdob. Smaltované 
stromečky, domečky, srdíčka a hvězdy budou 
mít bezpochyby speciální místo na vašem vá-
nočním stromu nebo stole.

BETLÉMSKÉ�SVĚTLO,�18.�12.
Betlémské světlo je plamínek, který putuje 

napříč Evropou jako symbol míru a přátelství. 
Světýlko si v místě narození Ježíše Krista, 
Betlémě, přebírá každý rok chlapec nebo 
dívka, kterým se říká „Dítě světla“. Cestu 
z Betléma do Rakouska, kde tato novodobá 
tradice před více než 30 lety vznikla, absol-
vuje vánoční plamínek letecky ve speciálním 
bezpečnostním obalu, zde se pak během 
slavnostní ekumenické bohoslužby předá-
vá skautům z jednotlivých evropských zemí. 
Letos tato slavnost proběhne v sobotu 11. 
prosince v Salcburku. Betlémské světlo je 

pak díky skautským kurýrům doručováno dál. 
Ve Frýdlantě si budete moci připálit svíčky 
nebo lucerničky a Betlémské světlo si od-
nést do svých domovů v sobotu 18. prosince 
od vánočního stromu. 

MEZINÁRODNÍ�VÁNOČNÍ�KONCERT�
SBORU�ECHO,�18.�12.

Frýdlantské Pěvecké sdružení ECHO se 
intenzivně připravuje na tradiční vánoční 
koncert, který bude letos obohacen o mezi-
národní atmosféru. Jako host vystoupí polský 
sbor Angelus Cantat z Glubczyc. „Jsme moc 
rádi, že po loňské vynucené odmlce, je letos 
situace pro přípravu našeho vystoupení přízni-
vější. Obzvláště když u nás má vystoupit host 
z Polska,” řekl Josef Melnar, sbormistr ECHA. 
Již v průběhu loňského roku navázalo ECHO 
spolupráci s glubczyckým sborem Angelus 
Cantat a pro letošní vánoční koncerty si do-
mluvili vzájemná vystoupení. První se odehra-
je 18. prosince v 15.30 hodin v Glubczycích, 
kdy ECHO vystoupí jako host na místním pě-
veckém festivalu Silesia Cantat. 

ECHO�A�ANGELUS�CANTAT,�19.�12.
Den poté se oba sbory setkají znovu. 

Tentokrát u nás v Janáčkově síni města Frý-
dlant nad Ostravicí, kde proběhne od 17.00 
hodin vánoční koncert, při kterém se ECHO 
a Angelus Cantat představí zdejšímu publiku 
s vlastními koncertními programy i společnou 
interpretací.

„Pevně doufáme, že koronavirová situa-
ce bude příznivější než loni a budeme moci 
čtenáře přivítat v Janáčkově síni ve Frýdlantě 
nad Ostravicí a spolu s polským sborem při-
spět ke klidné a pokojné předvánoční atmo-
sféře,” dodal Melnar. 

 Kateřina�Kaiserová,�KC�FnO

Advent ve městě nabídne spoustu akcí pro děti i dospělé
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
NA OPRAVU

123-3086830227/0100
ZA PŘÍSPĚVEK VÁM DĚKUJEME
MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

PŘEVODEM NA TRANSPARENTNÍ ČÍSLO ÚČTU
ČI PROSTŘEDNICTVÍM QR KÓDU

JAK PŘISPĚT:
V HOTOVOSTI DO POKLADNIČEK

NA TĚCHTO MÍSTECH:
• Středisko sociálních služeb
• Kulturní centrum
• Recepce MěÚ Frýdlant nad Ostravicí
• Kotelna - sport a relax centrum
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Radnice opět zprovozněna

z deníku městské policie 

V říjnu se strážníci městské policie zamě-
řili na řadu preventivních činností. Dohlíželi 
na bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
a to v rámci dohledu nad správným parkováním 
na celém území města Frýdlant nad Ostravicí. 

Strážníci odhalili několik dopravních pře-
stupků, které ve většině případů vyřešili do-
mluvou. Ti řidiči, kteří se nedostavili ve sta-
novené lhůtě k projednání přestupku, byli 
oznámeni správnímu orgánu. Mezi další vý-
sledky patřilo například nahlášení podezření 

ze spáchání přestupku v jedné z prodejen 
potravin nebo nezajištěném rekreačním ob-
jektu. Mezi dopravními přestupky se objevili 
i neosvětlení cyklisté. Hlídka také prováděla 
preventivní kontroly hřbitova, jak přímo ve Frý-
dlantě nad Ostravicí, tak v místní části Lub-
no. Tímto také chceme poděkovat občanům, 
že v rámci návštěv hřbitovů dodržují zásady 
správného parkování. Hlídka dále řešila pod-
něty na žádosti občanů ohledně výskytu osob 
bez přístřeší.�� David�Richter

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat o tom, že od�pondělí�6.�12.�2021 bude budova Městského 

úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí čp. 3, nacházející se na frýdlantském náměstí, opět otevřena.
V prvním patře zrekonstruované budovy radnice se nacházejí kanceláře vedení měs-

ta a odboru právního a organizačního. V přízemí si občané budou moci vyřídit své zále-
žitosti na odboru životního prostředí. � odbor�vnitřních�věcí

� a�obecní�živnostenský�úřad

Frýdlantské Gymnázium a Kulturní cent-
rum zvou na další akci z cyklu setkávání se 
zajímavými osobnostmi, tentokrát bude naším 
hostem Augustin Žídek, programátor význam-
né londýnské firmy DeepMind, sesterské firmy 
Google. Tato firma se specializuje na umělou 
inteligenci a nedávno se jí podařilo vyřešit slo-
žitý biologický problém skládání proteinů.

Augustin Žídek pochází z Malenovic, studo-
val na frýdlantském gymnáziu. Vysokoškolská 
studia ale strávil už na věhlasné univerzitě 
v Cambridge ve Velké Británii. Brzy po studiích 
začal působit ve firmě DeepMind, kde nyní za-
stává funkci seniorního výzkumného inženýra. 
K přednášce poslal tento text: „Bílkoviny jsou 
nezbytné pro život a podporují prakticky všech-
ny jeho funkce. Jsou to velké složité molekuly 
tvořené řetězci aminokyselin a jejich funkce 

do značné míry závisí na jejich jedinečné 3D 
struktuře. Zjistit, do jakých tvarů se bílkoviny 
skládají, je známé jako tzv. Protein folding pro-
blem a je to zásadní otevřený problém, který se 
biologie snaží vyřešit již 50 let. Nejnovější verze 
našeho systému umělé inteligence AlphaFold 
byla organizátory soutěže Critical Assessment 
of protein Structure Prediction (CASP), která 
se koná každé dva roky, uznána jako řešení 
této velké výzvy. Tento výsledek ukazuje, jaký 
dopad může mít umělá inteligence na vědec-

ké objevy a jaký má potenciál urychlit pokrok 
v mnohých dalších vědeckých oborech.“

Na přednášce ale jistě přijde řeč i na studia a ži-
vot v Anglii nebo na další témata, která by poslu-
chače zajímala. Pokud se chcete dozvědět něco 
dopředu, nedávný rozhovor s Augustinem Žídkem 
najdete na adrese https://cutt.ly/KTz4kQa.

Akce se koná v klubovnách Kulturního cen-
tra ve Frýdlantě nad Ostravicí ve středu 15. 
12. v 17.30. Vstupné na přednášku s besedou 
je 50 Kč.

Přednáška a beseda s Augustinem Žídkem

Vážení občané,
dovolujeme si vás informovat, že provoz 

Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí 
v období před a mezi vánočními svátky bude 
zachován stejně jako v průběhu roku. Své 
záležitosti si tedy budete moci vyřídit ve stan-
dardních úředních hodinách.

JEDINÝM DNEM, KDY BUDE MĚSTSKÝ 
ÚŘAD ZCELA UZAVŘEN, BUDE PÁTEK 31. 
12. 2021.� odbor�vnitřních�věcí

� a�obecní�živnostenský�úřad

Informace o provozu úřadu 
v období vánočních svátků

V neděli 24. října se početná skupina 
členek frýdlantských dětských folklorních 
souborů Chasička a Lašánek zúčastnila re-
gionálního kola soutěže ve zpěvu lidových 
písní Zpěváček v Ostravě. A byla to výprava 
vskutku úspěšná, protože do dalších bojů vy-
slala odborná porota hned tři naše zpěvačky: 
Barboru Tomáškovou z Lašánku a Anežku 
Eliášovou a Viktorku Vaňkovou (ta ke všemu 

obsadila první místo) z Chasičky. 
Všem třem jsme drželi palce v moravsko-

-slezském kole, které proběhlo 6. listopadu 
v rožnovském skanzenu. Naše děvčata se 
s lašským písňovým repertoárem v konkuren-
ci dětských zpěváků a zpěvaček z celé Mo-
ravy a Slezska neztratila a Viktorka Vaňková 
dokonce postoupila do celostátního kola. Gra-
tulujeme!

Děvčata Chasičky a Lašánku na regionálním kole soutěže Zpěváček v Ostravě.

Chasička a Lašánek 
na pěvecké soutěži Zpěváček

Dne 8. října se žáci čtvrtého ročníku v rám-
ci projektu „Mám se rád/a!“, realizovaného 
za podpory MSK, zúčastnili projektového dne 
„Zkusíme to po dobrém!“. Projekt byl zaměřen 
na správné řešení konfliktních situací. 

Po seznámení se s pojmem konflikt se 
žáci zaměřili na správné řešení konkrétních 
konfliktních situací, které si vyzkoušeli přehrát 

prostřednictvím hry v roli. Zadané konfliktní si-
tuace se odehrávaly ve školním prostředí. Žáci 
si v rámci projektu uvědomili, že při konfliktních 
situacích je důležité zachovat klid a vše řešit 
domluvou. Uvědomili si, jak moc můžeme ublí-
žit slovem – je tedy nezbytné vše řešit „po dob-
rém“ a vzájemně si naslouchat a respektovat 
se.  Daniela�Brantalová

Projekt Mám se rád/a! na ZŠ Komenského 

Svatý Martin je za námi a já se rozhodla 
podělit se s vámi o to, jak jsme jej s prvňáčky 
na Nové Vsi strávili. Jako praktikantka mám tu 
čest být jim na pár dní paní učitelkou. P. uč. 
Dagmar Beránková, u které na praxi jsem, při-
šla s nápadem na projekt o svatém Martinovi. 
Prvňáčci si nejprve poslechli pověst o sv. Mar-
tinovi, zkusili si ji taky dramaticky ztvárnit. To 
byla ale krásná podívaná! Ve výtvarné výcho-
vě si vyrobili dva bílé koně, při tom si procvičili 
stříhání nebo vázání uzlíků pro koňskou hřívu. 
V den sv. Martina jsme se toho s paní učitelkou 
nebály a naplánovaly jsme pečení svatomar-
tinských rohlíčků. Dětem jsme připravily těsto 
předem a do válení, krájení, plnění povidly 
a pečení jsme se všichni pustili ve škole. Ačkoli 
školní trouba peče pomalu, jednu várku zvládla 
upéct včas a my jsme si tak rohlíčky dali jako 
zákusek po obědě. Na pečení dohlížela paní 
kuchařka Šárka Vroblová. Tímto jí ještě jednou 
děkujeme. Nezapomněli jsme se taky rozdělit 
s ostatními dospěláky ve škole. Udělali jsme 
jim tím velikou radost.

Oslava sv. Martina vyvrcholila o víkendu, 
kdy se děti mohly vypravit na svatomartin-
skou bojovku na zahradu školy. Bojovku jsme 
s paní učitelkou nachystaly v pátek a ještě ten 
den po setmění se někteří žáci se svými rodiči 
a sourozenci vydali hledat 13 stanovišť s otáz-
kami. Podle vyluštěné tajenky se měli s někým 
o něco rozdělit, tak jako to dle pověsti udělal 
sv. Martin s pláštěm, a rodiče pak e-mailem 
posílali o co a s kým: ,,…rozdělil se o citronový 
koláč, který vyhrál v běhu”, ,,…u oběda se roz-
dělila s tatínkem o svou porci svatomartinské 
husy, zelí i knedlíků”, ,,…o papírové fáro se 
svou sestřenicí”, ,,…o novou hračku se svým 

Projekt o svatém Martinovi na ZŠ Satinka
bráchou, když byl smutný a neměl po ránu dob-
rou náladu”. V doručených e-mailech bylo taky 
plno milých slov a díků za víkendové zpestření. 
I já bych chtěla poděkovat za krásně strávený 
čas a možnost být součástí týmu školy na Nové 
Vsi. Školy s téměř rodinnou atmosférou. 

 Tereza�Petrović,�Dagmar�Beránková

Možná jste v médiích zaznamenali, že se 
v České republice postupně bude omezovat 
umisťování dětí do zařízení poskytujících ústav-
ní péči. Všichni se jistě shodneme, že dobře 
fungující rodina je nejlepším místem pro výcho-
vu dětí. Někteří rodiče však z různých důvodů 
nejsou schopni dětem poskytnout odpovídající 
péči nebo je dokonce svým jednáním přímo 
ohrožují. Dětem je pak nutné zajistit náhradní 
péči, a to nejlépe v jiné rodině. Nepomohou-li 
příbuzní dítěte či jeho jiné blízké osoby, musí 
se postarat stát. 

Existují formy ústavní péče (např. dětské 
domovy) a formy náhradní rodinné péče, což 
je pěstounská péče, pěstounská péče na pře-
chodnou dobu a osvojení dítěte. Náhradní ro-
dinná péče umožňuje pobyt a výchovu dítěte 
přímo v rodinném prostředí. Jde především 
o obě formy pěstounské péče, kdy pěstouni 
– k dítěti cizí lidé – ve své rodině pečují o dítě 

jiných rodičů za finanční podpory státu a spo-
lupracují s odborníky s biologickou rodinou 
dítěte. Naproti tomu osvojitelé po osvojení dí-
těte nabývají práv rodičů, stávají se zákonnými 
zástupci osvojeného dítěte a vazby dítěte k pů-
vodní rodině zanikají a dále osvojitelé s dítětem 
fungují jako běžná rodina. 

Zájemců ochotných stát se pěstouny a při-
jmout do své rodiny dítě, které se jim nenarodi-
lo, je však stále velmi málo. Pěstounem může 
být manželský pár, ale také samostatná osoba, 
která má zájem pomoci, je otevřena spoluprá-
ci a dítěti bude oporou. Pěstounům se dostá-
vá podpory nejen finanční, ale také odborné. 
Spolupracují s doprovázející organizací a svým 
sociálním pracovníkem, na případné starosti 
nebývají sami a odměnou je jim také spokojený 
úsměv na dětské tváři. 

Stojí to jistě dlouhé přemýšlení, abyste do-
spěli k rozhodnutí stát se pěstounem. Přijďte 

si pro potřebné informace, zajímejte se o pod-
mínky, které mají pěstouni splňovat, informujte 
se, jaké děti potřebují vaši péči. Je možné si 
dohodnout nezávaznou osobní konzultaci, bu-
deme se vám rádi věnovat a zodpovíme vaše 
dotazy. Nechceme, aby děti vyrůstaly v ústavní 
péči jen proto, že nemáme dostatek pěstounů.

Pokud uvažujete, že byste se chtěli stát 
pěstouny, osvojiteli či pěstouny na přechodnou 
dobu, neváhejte pro bližší informace kontakto-
vat Městský úřad Frýdlant n. O., odbor soci-
álních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální 
pracovnici pro náhradní rodinnou péči Bc. Ka-
teřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: kil-
lesova@frydlantno.cz. Informace k náhradní 
rodinné péči najdete také na odkaze www.
dejmedetemrodinu.cz.

� Renata�Volná,�vedoucí�odboru�
� sociálních�věcí,�MěÚ�Frýdlant

Hledáme nové pěstouny pro děti bez rodičů! 
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jubilea
V�měsíci�prosinci�2021�

oslaví�své�životní�jubileum:
Pan JAN LIŠKA – 50 let

Pan MIROSLAV KOKEŠ – 55 let
Paní ANNA MYLKOVÁ – 55 let

Pan STANISLAV VANDA – 55 let

Našim jubilantům k jejich výročí 
srdečně blahopřejeme a do dalších 

let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se 

Dne�5.�11.�2021�zemřela�ve�věku�77�let�
paní�Marie�Lišková.
Nezapomeneme…

Přehled bohoslužeb v prosinci
5.�12.�2021 - 2. neděle adventní: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
8.�12.�2021 - Slavnost Panny Marie 

počaté bez poskvrny prvotního hříchu: 
Ostravice 16.00

12.�12.�2021 - 3. neděle adventní: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

19.�12.�2021 - 4. neděle adventní: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

24.�12.�2021 - Štědrý den: Bílá 16.00, 
Ostravice 21.00

25.�12.�2021 - Slavnost Narození Páně: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, zasvěcený svátek

26.�12.�2021 - Svátek Svaté rodiny, 
sv. Štěpána, prvomučedníka: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
31.�12.�2021 - Sv. Silvester: 
Ostravice 16.00, Poděkování 

a prosba o Boží pomoc do nového roku
1.�1.�2022 - Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie – Nový rok: 
Ostravice 8:00, Bílá 10.30, zasvěcený svátek

Pokud se týče obliby, listopad by své mís-
to na žebříčku popularity určitě nehledal mezi 
prvními. Pochmurné počasí, inverzní mlhy, 
sluníčko se chlubí svými paprsky zcela spo-
radicky. Ve školní budově je to jinak. Tam 
ještě čerpáme z dostatku nabyté prázdninové 
energie, i když dlužno poznamenat, v dnešní 
„covidové“ době dochází k jejímu úbytku nějak 
rychleji, než bývalo zvykem. Čas ale nelze za-
stavit a první čtvrtina školního roku 2021/22 již 
napsala svoji historii. 

Jsme v Tégeemce opravdu moc rádi, že se 
zatím setkáváme ve školních lavicích. Tedy, 
většina z nás. Zatím jen výjimky byly nuceny 
setrvat v karanténě a zahájit dočasnou distanč-
ní výuku. V polovině listopadu začíná covid na-
bírat na síle, co je před námi, nevíme. Vážíme 
si každého okamžiku, kdy škola funguje tak, jak 
má. Jedním z takových momentů bylo zcela jis-

tě předávání Slabikářů nejmenším prvňáčkům.
Nošení roušek, testování, karanténa. I přes 

všechna omezení jsme rádi, že se podařilo 
alespoň v jedné ze tří prvních tříd opět navázat 
kontakt (i když s povinnými rozestupy) s devá-
ťáky, kteří nad svými prvňáčky převzali patro-
nát, a mohlo se uskutečnit vzájemné setkání 
spojené s předáním Slabikáře. Kluci a holky již 
zvládli stránky Živé abecedy, kde poznali první 
písmenka a začali číst slabiky a slova. A právě 
tehdy nastává chvíle, kdy berou do ruky svoji 
první knihu v životě, kterou s jistotou přečtou 
od začátku až do konce – Slabikář. 

Pro někoho možná obyčejná věc. Pro prv-
ňáčka okamžik, kdy začíná pronikat do svě-
ta písmen, slov, vět a prvních jednoduchých 
příběhů. Všichni si to pamatujeme. Máma má 
mísu i mimi, Ola, Ela, Ála a Sam jsou první 
knižní hrdinové. Začátek je těžký, ale většině 

z těch nejmenších se objevování písmenkové-
ho světa začíná líbit a mají radost z každého 
přečteného textu. Je to situace opakující se ka-
ždý rok. Sledovat tu radost, kdy najednou malý 
človíček řekne: „Jé, tam je napsáno slovo…“, to 
je jedno jaké, ale najednou jej dokáže přečíst, 
jak radostný to okamžik. My jim přejeme, aby 
při objevování toho, co my ostatní považujeme 
za samozřejmost, byli trpěliví a jejich snaha jim 
přinesla kýžené ovoce. Tím bude první přečte-
ná kniha v jejich životě. 

V ZŠ TGM jsme opravdu rádi za každý po-
dobný uskutečněný projekt. Společně věříme, 
že v lavicích strávíme i konec kalendářního 
roku spojený s obdobím adventu a předvánoč-
ní náladou. 

Dovolte� nám� popřát� vám� všem� klidné,�
skutečně�pohodové�Vánoce,�prožité�přede-
vším�ve�zdraví.�� lg Prvňáčci z Tégeemky a jejich nové Slabikáře.

Prvňáčci už čtou ze svého Slabikáře

V objetí podzimu. Pohled na osadu Porubané a masiv Smrku… �Foto:�Petr�Lukeš�ml.

Mimořádný svoz popelnic
Mimořádný svoz popelnic proběhne v pátek 

7. ledna 2021.
Další řádný svoz je v pátek 14. ledna 2022. 

Dále svozy pokračují v obvyklém 14denním in-
tervalu, tj. v každý sudý pátek.

Svoz popelnic od 1. 1.2 022 nově zajišťuje 
firma Farma Mališ z Ostravice.

Odečty vodoměrů
V měsíci prosinci 2021 bude probíhat odečet 

stavu vodoměrů. Žádáme občany, kteří odebí-
rají vodu z obecního vodovodu, o součinnost 
a nahlášení konečných stavů telefonicky, e-
-mailem nebo prostřednictvím níže uvedené 
návratky, kterou je možno vhodit do schránky 
na obecním úřadě, a to nejpozději do 15.�12.�
2021!!!

Telefonické spojení: 558 637 310, 
558 690 225, 602 204 969, 602 205 500.

E-maily: obec@stare-hamry.cz, matrika@
stare-hamry.cz, ucetni@stare-hamry.cz, tech-
nik@stare-hamry.cz. Děkujeme.

Uzavření úřadu o Vánocích
Středa 22. 12. 2021 ZAVŘENO
Čtvrtek 23. 12. 2021 ZAVŘENO

Středa 29. 12. 2021 otevřeno do 12.00 hodin
Čtvrtek 30. 12. 2021 ZAVŘENO
Pátek 31. 12. 2021 ZAVŘENO

Poničený vodoměr je zapotřebí vyměnit. 
Správným zabezpečením si ušetříme čas i pe-
níze.

Co je pro zabezpečení vodoměrů zapotřebí 
podniknout?

Pokud je vodoměr umístěný ve� venkovní�
šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé 
uzavření tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud 
potrubí a vodoměr nejsou uloženy v dostatečné 
hloubce, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací.

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř� domu, 
je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace 
a vodoměru účinkům mrazu, např. tepelnou 
izolací, a také prověřit, jestli mrazivý vzduch 
neproniká k vodoměru, např. sklepním oknem. 
Teplota v prostoru, kde je umístěn vodoměr, se 
musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu.

K častým havarijním situacím dochází ze-
jména v objektech, které nejsou v průběhu 
zimy obývané. A tady bývají škody, kterým se 
dá snadno předejít, nejvyšší. 

Nezapomeňte zabezpečit vodoměry před mrazem

V rámci odpadového hospodářství naše obec 
dlouhodobě spolupracuje se společností EKO-
-KOM, a.s., která v letošním roce podpořila�
třídění� v� naší� obci a pořídila občanům tašky�
na�třídění. 

Tašky jsou financovány z prostředků Morav-
skoslezského kraje a z prostředků autorizova-
né společnosti EKO-KOM, a.s. jako podpora 
tříděného sběru využitelných složek komunál-
ního odpadu.

Moravskoslezský kraj a společnost EKO-
-KOM, a.s. v rámci společného projektu „In-
tenzifikace odděleného sběru a využívání vy-

tříděných složek komunálního odpadu včetně 
obalové složky v Moravskoslezském kraji“ rea-
lizují každoročně řadu aktivit motivujících obča-
ny k lepšímu třídění odpadu. Mezi ně patří i dis-
tribuce populárních barevných tašek na třídění. 

Naše obec na přelomu listopadu a prosince 
získá�600�sad�barevných�tašek�(ve�velikosti�
40�l)�zdarma. 

Tašky�jsou�určeny�do�všech�domácností�
(trvale�bydlících,�chatařů�a�chalupářů).

Tašky� si� budete� moci� vyzvednout�
na� obecním� úřadu.� Termín� bude� ještě�
upřesněn.

Obec podporuje třídění odpadů

Jedním z projektů plánovaných obcí na le-
tošní rok bylo rozšíření obecního kamerového 
dohledového systému (OKDS). Konkrétně se 
jednalo o instalaci kamer na točnu autobusů 
na Stýskalonkách a na parkovišti na Samčan-
ce. Cílem projektů OKDS je zvýšení bezpeč-
nosti v obci. 

Kamery na velkém parkovišti na Samčance 
jsou již v provozu. 

Rozšíření OKDS na Stýskalonky se při-
pravuje. Nejsložitější část projektu, zajištění 
konektivity, bylo vyřešeno. Realizačně složi-
tější umístění kamer na Stýskalonky schválilo 
zastupitelstvo obce na listopadovém zasedání.

Od umístění kamer na Stýskalonkách oče-
káváme vyřešení problémů na točně autobusů 
(auta parkující v zákazu zastavení) a také zlep-
šení situace v okolí kontejnerů na odpady. 

Parkování na velkém parkovišti 
na Samčance je bezpečnější

Dvě kulatá výročí si v letošním roce připomí-
ná osada Gruň. Jedná se o 130 let od dostavby 
a benedikce tamního dřevěného kostela Panny 
Marie, Pomocnice křesťanů a 110 let od zalo-
žení Pastevního družstva ve Starých Hamrech 
se sídlem na Gruni. Další dvě výročí se vztahují 
k bývalým gruňským školním budovám. 

Dnes se blíže seznámíme s okolnostmi vý-
stavby dřevěné budovy bývalé školy č. p. 58, 
která si v tomto roce rovněž připomíná již 110 
let. Učiníme tak prostřednictvím úryvku kapitoly 
věnované školství z připravované obsáhlé knihy 
o Bílé, Ostravici a Starých Hamrech, která vyjde 
v příštím roce. 

Teprve v závěru roku 1872 se začalo opět 
vyučovat v osiřelé škole na Gruni. Zdejší škola 
byla pak v letech 1873–1911 oficiálně vedena 
jako expozitura (pobočka) školy v Horních Sta-
rých Hamrech a správa školy na Gruni podléhala 
tamějšímu nadučiteli. Jako provizorní pomocný 
učitel, ovšem bez potřebné kvalifikace, na Gruň 
nastoupil Antonín Rudolf, který dosud pracoval 
jako faktor ve Vsetíně. Také gruňská expozitura 
neunikla 2. srpna 1876 bedlivému zraku okres-
ního školního inspektora Josefa Micha z Těšína. 
Podle jeho zápisu z tehdy provedené inspekce 
příslušelo ke škole 122 žáků (některých ze znač-
ně vzdálených chalup, uvádí se až dvě hodiny 
chůze), školu navštěvovalo 81 dětí a v den koná-
ní inspekce jich bylo přítomno jen 35. Vyučování 
v českém jazyce tady probíhalo pouze tři dny 
v týdnu, protože po další tři dny docházel učitel 
z Gruně, kde bydlel, vyučovat do Řečice. Vyba-
vení zdejších žáků učebními pomůckami bylo 
nedostatečné, poněkud lépe na tom bylo v tom-
to směru vybavení školy. Škola se nacházela 
v dřevěné chalupě č. p. 234 (u cesty naproti poz-
dějšího Hotelu Charbulák, tzv. Školisko), v níž 
byla umístěna učebna i obydlí učitelovy rodiny. 
Postrádala školní knihovnu, stejně jako zahra-
du. Stav vzdělání byl zjevně na nízké úrovni, in-
spektor konstatoval, že žáci, s výjimkou několika 
starších dětí, nedokážou ani pořádně číst, psát 
nebo počítat. Ačkoliv byla školní disciplína ohod-
nocena jako dobrá, celkový inspektorův úsudek 
o škole na Gruni byl negativní. Dovednosti zdej-
šího učitele Antonína Rudolfa byly ohodnoceny 
jako nízké a jeho učební metoda špatná, jeho 
celkový postoj shledán negativistickým. Inspek-
tor Mich mu předal potřebné pokyny k nápravě 
a varoval, aby vynaložil veškeré úsilí na dosaže-
ní lepších učebních úspěchů, na což měla do-
hlédnout také starohamerská místní školní rada. 
Zda došlo ke skutečnému zlepšení úrovně vzdě-
lání na Gruni, nevíme. 

Učitel Antonín Rudolf zde totiž působil téměř 
další dvě desetiletí. Kronika školy k tomu dodá-
vá: […] Vyučovalo se hodně individuálně, ježto 
mnozí docházeli jen přes zimu. Ba mnozí dle do-
znání byli ve škole třebas jen 2–3 týdny v životě. 
Zajímavá je součinnost školy a domova. Hlavně 
matky se staraly, aby nahradily dětem školu 
a přiučovaly je čtení a počítání při tkaní neb kolo-
vrátku […]. Antonín Rudolf zemřel na tuberkuló-
zu 23. října 1895. Již v září téhož roku na Gruni 
nastoupil jeho devětadvacetiletý syn František, 
který jako vyučený krejčí nedisponoval peda-
gogickým vzděláním. Přesto na škole působil 
do léta roku 1911, kdy byl předčasně penziono-

ván. Tou dobou zde působila jako učitelka ruč-
ních prací Anděla Píchová, rovněž nezkoušená.

Správa školy i obce, veřejnost i nadřízené 
úřady si uvědomovaly neudržitelnost stávajících 
tristních školních poměrů na Gruni. Již v květnu 
1888 žádalo vedení obce Staré Hamry o zříze-
ní samostatných jednotřídek na Gruni a v Ře-
čici. V první z lokalit však k tomu došlo teprve 
v roce 1911. Předcházela tomu výstavba nové 
školní budovy, o níž bylo rozhodnuto v roce 1909 
a naplno započala následujícího roku. Stavba 
dřevěné budovy, situované blíže ke gruňskému 
kostelu Panny Marie, Pomocnice křesťanů, byla 
svěřena frýdeckému staviteli Antonínu Bezděko-
vi. Mezitím došlo 15. července 1911 k ukončení 
posledního školního roku ve staré škole, která 
krátce následujícího dne z neznámých příčin 
shořela, údajně i s archivem a kronikou. Do kon-
ce srpna byly dokončeny práce v novostavbě, 
která byla 5. září 1911 úředně kolaudována 
komisí v čele s Františkem Lepším, okresním 
školním inspektorem Antonínem Hoffmannem, 
zástupci okresní školní rady a místní školní rady, 
obce Staré Hamry a dalšími včetně stavitele 
Bezděka. Obdržela č. p. 360 (dnes č. p. 58). Dne 
17. září 1911 za osobní účasti výše zmíněných 
osobností školu slavnostně posvětil farář Antonín 
Nogol a následujícího dne se počalo s výukou. 
Výstavbu této budovy připomíná dodnes docho-
vaná litinová pamětní deska. 

Na gruňskou školu byl z Vratimova přeložen 
František Kramoliš, pomocnou industriální učitel-
kou zůstala Píchová, katolické náboženství zde 
docházel vyučovat starohamerský kooperátor 
Jan Paseka. Žáci evangelického vyznání dochá-
zeli ve čtvrtek (tzv. feriální či volný den) k výu-
ce náboženství zajištěné jejich farářem Janem 
Borutou do školy v Horních Starých Hamrech. 
Výnosem okresní školní rady ve Frýdku z 11. lis-
topadu 1911 (na základě výnosu zemské školní 
rady v Opavě z 27. října) byla dosavadní expozi-
turní škola na Gruni povýšena na samostatnou 
jednotřídní školu a dosavadní výpomocný učitel 
správcem školy, resp. nadučitelem. V souvislosti 
s těmito změnami zde bylo zavedeno vyučování 
těchto předmětů: náboženství, čtení, psaní, čes-
ký jazyk, německý jazyk, počty a měřické tvaroz-
nalství, přírodopis a přírodozpyt, zeměpis, děje-
pis, kreslení, zpěv, tělocvik a ženské ruční práce.

Škola disponovala učitelskou i žákovskou kni-
hovnou, stejně jako školní zahradou a pokusným 
hospodářským pozemkem. František Kramoliš 
byl však na vlastní žádost přeložen z Gruně 
do Dobratic. Jeho místo zaujal s platností od 1. 
prosince 1911 moravskoostravský rodák Anto-
nín Lange, osobnost, jejíž jméno se mělo již brzy 
nesmazatelně zapsat do dějin Gruně… 

� David�Pindur

110 let od výstavby nové dřevěné školní budovy na Gruni

Novostavba dřevěné školní budovy na Gruni 
a nedaleký kostel na zimním snímku z období 
první světové války.  Archiv�Jana�Blizňáka
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Nezávisle na tom, jestli je nebo není koro-
navirová doba, nebo je-li ještě stará, nebo už 
nová vláda, čas běží neúprosně dál. Tak se 
ani nemůžeme divit, že máme za sebou už 
i listopad. Martin „na bílém koni“ tentokrát ne-
přijel a snad, když Kateřina nebyla „na sně-
hu“, nebudou ani Vánoce na blátě. Od konce 
listopadu odpočítáváme už i první ze čtyř ad-
ventních týdnů…

V listopadu jsme také uctili Památku ze-
snulých – „Dušičky“ a setkávali se více, než 
jindy i na lhoteckém hřbitůvku pod naším 
Ondřejníkem. Protože se na podzim, zejmé-
na po návratu k zimnímu času, brzy stmívá, 
svítí na něm svíčky a jiná podobná světýlka 
i po předpůlnočním zhasínání veřejného 
osvětlení daleko zřetelněji. Zejména po ne-
dávné opravě centrálního kříže i cesty k němu 
slýcháváme často od místních i vzdáleněj-
ších návštěvníků hřbitova chválu nejenom 
na něj, ale i na to, že u nás ve Lhotce hřbitov 
je. Nebylo tomu tak vždy. Nejstarší pamět-
níci vzpomínají ještě na dobu před více než 
sedmdesáti léty, kdy Lhotka byla „přifařena“ 
ke Kozlovicím a tam také byli lhotečtí občané 
pohřbíváni. K založení hřbitova ve Lhotce, 
na jehož vybudování se svépomocí podílela 
téměř stovka občanů, došlo až v roce 1950. 
A už v červenci a srpnu téhož roku na něm 
byli pohřbeni první dva lhotečtí občané.

Dušičky jsou bezesporu jedním z nejvý-
znamnějších svátků u nás. Památka zesnu-
lých, kterou dodržuje naprostá většina našich 
občanů, rozhodně ale není jediným svátkem 
na přelomu října a listopadu. Když to vezme-
me pozpátku, každoročně připadá Památka 
zesnulých na 2. listopad. O den dříve má 
své místo v kalendáři svátek Všech Svatých 
a ještě před ním – poslední den v říjnu – se 
pak slaví „helouín“, psáno Halloween. Ten – 

zejména proto, že je oblíben u dětí – si po-
malu nachází místo i u nás. I když se Dušičky 
jako státní svátek neslaví, jsou v Česku prav-
děpodobně více slaveným dnem než Všech 
Svatých. Zajít na hřbitov a zapálit svíčku je 
tradicí i bez náboženské podstaty. 

A co vlastně znamená ten Halloween? 
Název tohoto svátku, s historií sahající až 
do doby před naším letopočtem, je odvozen 
od anglického „All Hallow Even“ tedy před-
večer Všech Svatých. Den je vnímán jako 
den zábavy. Během noci z posledního října 
na prvního listopadu se lidé oblékají do kos-
týmů, zdobí domy, vydlabávají dýně a straší. 
Děti při tom koledují o sladkosti.

Všechny podobné oslavy sjednocuje 

stejná myšlenka. Lidé mají potřebu se sejít 
a zavzpomínat i na ty, kteří už s námi být ne-
mohou. Proto je naprosto pochopitelné, že 
se už po staletí Dušičky těšily a stále těší tak 
velké úctě a oblibě. Jsou ale také důstojnou 
předzvěstí ještě významnějších svátků i lho-
teckých akcí, které nás čekají v prosinci... 

 Pavel�Pasek

Lhotka

slovo starosty

Vážení�spoluobčané,
tak nám ten letošní rok nějak rychle uběhl, máme tady prosinec 

a užili jsme si i první sněhovou nadílku. Tohle poslední letošní vydání 
Mikroregionu se k vám dostalo v adventním čase, který nám připomíná 
blížící se vánoční svátky. 

Je to období rozjímání, pohody, setkávání se s rodinou a přáteli, ale 
je to také období, kdy se zamýšlíme a hodnotíme uplynulý rok a plánu-
jeme rok následující. Dáváme si různá předsevzetí a každý z nás má do nového roku i něja-
ké to přání. Jedno přání máme určitě společné, a to, aby už konečně skončila ta nešťastná 
kovidová doba, která nás všechny trápí už bezmála dva roky. V minulých létech jsem vás 
v prosincovém vydání zval na různé kulturní a sportovní akce, které se pravidelně konaly 
ve vánočním období. Už jsem se těšil, že vás po roce můžu opět pozvat na předvánoční 
akci, kterou jsme pro vás připravovali. Těšili jsme se, že budeme společně nasávat vánoční 
atmosféru při Zpívání koled s malým koncertem místních umělců, vystoupením dětí z mateř-
ské školy a mini jarmarkem. Bohužel, v této době, kdy píšu tyto stránky, se epidemiologická 
situace nevyvíjí dobře a nedovedu vůbec předjímat, jaká opatření budou platit v den pláno-
vané akce. Vypadá to, že i letošní vánoční svátky si budeme užívat obklopeni pouze svými 
nejbližšími. V letošním roce jsme pro vás opět připravili obecní kalendář. Tento kalendář 
by měl být vaším nejen každodenním pomocníkem, ale i zdrojem poznání a zábavy. Cílem 
tvůrců tohoto kalendáře je ukázat vám pár zajímavých míst ve Lhotce, můžete si podle něj 
naplánovat procházky, osobně tato místa navštívit a také si zasoutěžit. Více informací se 
dovíte v samotném kalendáři, který by měl být pro vás připravený v první polovině prosince 
na obecním úřadě. Informaci o vydávání kalendářů se dovíte na obecní stránkách a v mo-
bilním rozhlase. Protože se nám blíží konec roku, rád bych poděkoval za celoroční spolu-
práci všem občanům, zastupitelům, zaměstnancům obce, paní ředitelce a zaměstnancům 
mateřské školy, všem spolkům, zkrátka každému, kdo se podílel na zvelebení, zviditelnění 
nebo společenském a kulturním rozvoji naší obce. Odpočiňte si od předvánočního shonu 
a užívejte si klidný adventní čas, se svými blízkými a rodinou. 

Přeji vám klidné a pohodové prožití blížících se vánočních svátků a do roku 2022 hod-
ně štěstí, osobních i pracovních úspěchů, moře dobré nálady, úsměvů a především pevné 
zdraví. 

 Zdeněk�Kubala,�starosta

jubilea

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea 
a dali ke zveřejnění souhlas:
Richard�Stachel�85�let
Albín�Závodný�83�let

Oběma oslavencům přejeme 
hodně štěstí, pohody. 

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

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 
rodinné pohody, a hlavně pevné zdraví v roce 2022 

přejí starosta, místostarosta, zastupitelé 
a zaměstnanci obecního úřadu ve Lhotce.

krátce z obce

Poslední�zastupitelstvo
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva 
v letošním roce, jehož hlavním bodem bude 
schválení rozpočtu obce na rok 2022, se 
bude konat v pondělí 20. prosince 2021 
v 18.00 hodin v sále Obecního domu. 

Kalendář�na�rok�2022
Informace o vydávání obecního kalendáře 
na rok 2022 budou zveřejněny v mobilním 
rozhlase, na obecních stránkách a face-
booku. Tento kalendář si můžete následně 
koupit na obecním úřadě nebo v obchodě 
u Ivánků za cenu 20  Kč.

Svoz�odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v pro-
sinci: pondělí 13. 12. a 27. 12.

Uzavřené�sběrné�místo
Upozorňujeme občany, že sběrné místo bio-
odpadu a velkoobjemového odpadu v budo-
vě bývalého kravína je od 1. 12. 2021 uza-
vřené. V případě nutnosti je možné otevřít 
po dohodě na obecním úřadě nebo p. Mar-
tinem Žídkem. V pravidelném provozu bude 
opět od března 2022. 

Nejen „dušičkové“ ohlédnutí

Upozorňujeme majitele automobilů, aby 
v zimním období neparkovali a neodstavovali 
vozidla podél místních komunikacích a veřej-
ných prostranstvích, které nejsou určené k par-
kování z důvodu zimní údržby a odhrnování 
sněhu. 

Během této činnosti může dojít k poškoze-
ní vašich vozidel sněhovou radlicí nebo odlé-

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

Všem slušným majitelům automobilů děku-
jeme za pochopení.

Upozornění obecního úřadu

IN.F.Obálky pro seniory, které slouží k pře-
dání informací o užívaných lécích, kontaktech 
na příbuzné apod. pro složky záchranného sys-
tému, které zasahuji v případě tísně, ohrožení 
zdraví nebo života, jsou k vyzvednutí na obec-
ním úřadě u p. Kubalové.

IN.F.Obálka pomáhá efektivnímu zajištění 
pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo 

života. Je třeba vyplnit formulář s požadova-
nými údaji a vložit jej zpět do plastové obálky 
a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní při-
hrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou 
pak označit dveře lednice nebo vstupní dve-
ře do bytu z vnitřní strany a tím způsobem 
budou informovány zasahující záchranné 
složky.

IN.F.Obálka pro seniory

Zaregistrujte se do�mobilního� roz-
hlasu a dostávejte tak� pravidelně�
zdarma� aktuální� informace� z� obce 
přímo do své e-mailové schránky.

Tato služba je pro občany zcela 
zdarma a využít ji může každý, kdo se 
zaregistruje do systému a dobrovolně 
poskytne kontaktní údaje pro zasílání 
zpráv. Registraci zdarma můžete pro-
vést buď přes webovou stránku www.

obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz nebo 
vám pomůžeme s registrací na obec-
ním úřadě. Touto formou se vám snaží-
me přinést co nejaktuálnější informace, 
jako jsou krizové situace, upozornění 
na výpadky elektrické energie či od-
stávky vody, změny úředních hodin, 
upozornění na splatnost poplatků, in-
formace o odpadovém hospodářství, 
nových vyhláškách, informace lékařů, 

pozvánky na veřejné zasedání zastu-
pitelstva, pozvánky na kulturní, spole-
čenské a sportovní akce a mnoho dal-
ších informací. Věřím, že tento způsob 
komunikace, kdy vám jsou informace 
reálně doručeny ať jste právě kdekoliv, 
na rozdíl od informací jen zveřejně-
ných, vám zjednoduší a zpříjemní život 
v naší obci. Nezapomeňte�si�zaregis-
trovat�e-mailovou�adresu!!!

Zaregistrujte se do mobilního rozhlasu

Jedním z témat v měsíci listopadu byla 
péče o sebe a své okolí. Seznámili jsme se 
s možnostmi, o co můžeme ve svém okolí pe-
čovat, a pak jsme se zaměřili sami na sebe. 
Ve spolupráci s ČČK proběhl projektový den 
na téma prevence úrazů a první pomoc. Spo-
lečnost ZkusToZdravě doplnila naše téma 
o zdravou výživu a pohybové aktivity. Téma 
završujeme vycházkami do okolí, tedy pohy-
bem na čerstvém vzduchu s nádhernými vý-
hledy na místní kopečky. 

� Za�kol.�MŠ�Lhotka�Radana�Buďo�

Téma péče o sebe a své okolí
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Bohoslužby o vánočních svátcích: 
 

Kostel sv. Václava v Bašce: 
24. 12. – pátek – Štědrý den – v 15 hodin  
Půlnoční mše 
ve 21 hodin – kostel sv. Martina ve Skalici 
25. 12. – sobota – Boží hod – v 10 hodin 
26. 12. – neděle – sv. Štěpána – v 10 hodin 
31. 12.  – pátek – Silvestr – v 15 hodin 
1. 1. 2022 – sobota – Nový rok – v 10 hodin 
 

Kaple Narození Panny Marie 
v Hodoňovicích: 
24. 12.  – pátek – Štědrý den – ve 22 hodin 
26. 12. – neděle – sv. Štěpána – v 10.30 hodin 
2. 1. 2022 – neděle – v 10.30 hodin 

Žadatel musí v nemovitosti, kde proběhne výměna zdroje tepla, trvale bydlet. Pokud zde nemá trvalý 
pobyt, doloží čestné prohlášení, že má v nemovitosti bydliště. Roční čistý příjem žadatele a všech osob 
žijících v nemovitosti nesmí být v průměru vyšší než 170 900 Kč na 1 osobu za rok 2020 (u dětí a studentů 
do 26 let je počítáno s nulovým příjmem). 
Příjmy se nedokládají v případě, že k datu podání žádosti o kotlíkovou dotaci: 
-  žadatel a všechny osoby žijící v nemovitosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně,  
-  žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let a je jediným vlastníkem nemovitosti, 
- žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi 

nebo příspěvek na bydlení (není nutné po celou dobu). 
Z dotace bude možné uplatnit výdaje za výměnu kotle, které vznikly po 1. 1. 2021.  
 

 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz  595 622 355 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický zdroj 
tepla před zákazem provozu starých kotlů v září 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotace bude poskytována vlastníkům nebo spoluvlastníkům 
rodinných domů, bytů v bytovém domě, nebo trvale 
obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, a to formou dotace 
ve výši 95 % ze způsobilých výdajů, nejvýše však: 
 
 

Nový zdroj tepla Podpora 
EU (v Kč) 

Včetně příspěvku  
Moravskoslezského 

kaje (v Kč) 

Tepelné čerpadlo 130 000 137 500 

Kotel na biomasu 
(automatický/ruční)  130 000 137 500 

Plynový 
kondenzační kotel 100 000 107 500 

 

Některé obce a města poskytnou příspěvek ze svého 
rozpočtu, o který se může dotace ještě navýšit. 
 

Moravskoslezský kraj plánuje v polovině 
příštího roku vyhlášení 4. výzvy k podá-
vání žádostí o kotlíkovou dotaci. Aby 
mohl občanům dotaci na nový zdroj tepla 
poskytnout a výzvu vyhlásit, musí 
prokázat jejich zájem. 
 

Je potřeba, aby zájemci o kotlíkovou 
dotaci vyplnili jednoduchý dotazník.  
 

Dotazník najdete na adrese: 
https://1url.cz/@kotliky4 
 

Čím více zájemců se přihlásí, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany 
kraje rozděleno. 
 

V dotazníku vyplníte pouze Vaše osobní 
údaje, místo výměny kotle a typ kotle, 
který si chcete z dotace pořídit (jedná se 
pouze o předpoklad). Vámi zadané údaje 
budou použity výhradně pro účely 
podání krajského projektu na Minister-
stvo životního prostředí. 
 

Budete-li mít zájem, budeme Vám zasílat 
na uvedenou e-mailovou adresu infor-
mace o aktuálním dění (vyhlášení výzvy 
k podání žádosti, termín odeslání žádosti 
v elektronické podobě apod.) 
 

 

Lékařka informuje … 

                                                            D O V O L E N Á 

Ve dnech 27. – 31. 12. 2021 všeobecná praktická lékařka MUDr. Věra Žídková, Ph.D.  

N E O R D I N U J E 

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

                                                                                                        Děkujeme za pochopení 

O Z N Á M E N Í 
Uzavření obecního úřadu o svátcích 

Vážení spoluobčané, oznamujeme vám tímto, že ve dnech 23. 12. – 31. 12. 2021  
bude Obecní úřad Baška uzavřen z důvodu čerpání dovolené. 

Prvním pracovním dnem v novém roce bude 
pondělí 3. ledna 2022, pokladna pro veřejnost bude otevřena od 12 hodin.  

Děkujeme za pochopení.                                                   
 Irena Babicová, starostka obce Baška 

  

 

Voňavé soutěžní odpoledne provonělo 
Hodoňovice. A to nejen během samotného 
průběhu soutěže, ale především při pečení 
soutěžních vzorků na Netradiční pečení, kte-
ré proběhlo v sobotu 6. listopadu v hostinci 
U Čendy pod pořadatelskou hlavičkou Čen-
daspolku, místních včelařů a hodoňovického 
fojta.

Letošní 11. ročník soutěže pekařů a cukrá-
řů z blízkého i vzdálenějšího okolí byl ve zna-
mení muffinů a cupcakes. Pod těmito pro 
některé téměř tajemnými názvy se ukrývají 
malé bábovky pečené v papírovém košíčku 
a ty už určitě znáte všichni. Co ale možná ne-
víte, jaký je mezi muffiny a cupcakes rozdíl! 
Je to jednoduché: muffin je bábovka z hutněj-
šího těsta, proto není potřeba dalšího krému 
a používá se k běžnému jídlu třeba jako sní-
daně nebo svačinka. Dovnitř těsta se mohou 
přimíchat kousky čokolády nebo je možno 
muffiny naplnit třeba dobrou marmeládou. 
Oproti tomu je cupcake vlastně dortík. Peče 
se z lehčího těsta a zdobí se různými krémy, 
ovocem, marcipánem, šlehačkou, čokoládou 
a vlastně čímkoliv, co vás napadne. Pro krás-
né a bohaté zdobení je určen především pro 
různé slavnostnější příležitosti.

Mohlo by se také zdát, že se jedná o čistě 
moderní záležitost, ale opak je pravdou. Prv-
ní cupcakes pocházejí z konce 19. století, kdy 
bylo množství surovin měřeno právě hrníčky. 
A odtud název, protože cup = šálek, hrneček 
a cake = dort, zákusek, moučník.

A právě muffiny a cupcakes byly pro letoš-
ní rok zvoleny jako téma pečení pro všechny, 
kteří se rozhodli soutěže Netradičního pečení 
zúčastnit. 

Naše obavy, že doba je podivná a může 
tak mnohé odradit od účasti, se naštěstí uká-
zaly zbytečné. Do soutěže se zapojily pekař-
ky se 16 výrobky. Byly tam muffiny, cupcakes 
(teď už rozdíl přece známe, že ano...), a to 
s čokoládou, s krémem i bez, s ovocem, pl-
něné nutelou, s tvarohem, skořicí i citróno-
vé. Neskutečný výběr, rozmanitost vzhledu 
i chutí. Dva výrobky dokonce překvapily, 
protože byly nečekaně vyrobeny ve slané 
variantě.

Samotná soutěž proběhla dvoukolo-
vě. V prvním kole všichni přítomní hodnotili 
vzhled jednotlivých výrobků a dílko, které 
bylo dle nich nejkrásnější, ocenili přiděle-
ním kuličky. Konečný počet takto získaných 
kuliček potom rozhodl o pořadí. Třetí místo 
v kategorii VZHLED získaly Čokoládovo-
-tvarohové muffiny paní Broňky Blahutové, 
na druhé pozici se umístila Marie Mikulová 
a její Muffiny s krémem s lesními plody. Jako 
nejkrásnější byly vyhodnoceny Skořicové 
muffiny týmu Našeho světa z Pržna.

Poté se všechny buchtičky a dortíky na-
porcovaly a bylo zahájeno ochutnávání, což 

byla druhá soutěžní kategorie. Tahle katego-
rie CHUŤ je jednoznačně nejoblíbenější částí 
celého soutěžního odpoledne. Aby taky ne, 
někteří na tuto soutěž doma poctivě trénují 
a tam mají porotce nejpřísnější. Na základě 
jejich poznatků tak mohou docílit opravdu 
vymazleného výrobku. Všechny byly letos 
tak dobré, že se rozhodovalo opravdu těžko. 
Nicméně každý se nakonec nějak rozhodl 
a po ochutnání opět předal svůj kuličkový 
hlas svému favoritovi. Po sečtení kuliček bylo 
jasné, že třetí místo v kategorii CHUŤ obsadi-
la Šiška Poledníková se svými Borůvkovými 
mini muffiny s ovocem, stříbrnou se stejně 
jako v první kategorii stala Marie Mikulová 

a její Muffiny s krémem a s lesními plody a ví-
tězem také v této kategorii se jednoznačně 
stal tým Našeho světa a znovu jejich Skoři-
cové muffiny. Jako každoročně bylo uděleno 
Čestné uznání Čendaspolku a hodoňovické-
ho fojta a oceněn byl také nejlepší netradičně 
slaný muffin.

Když jste se dočetli až sem, tak vám 
za odměnu něco prozradím... Příští rok bude-
me soutěžit ve znamení vánočního cukroví! 
Tak můžete této informace využít a během 
blížících se vánočních svátků začít trénovat, 
případně ochutnávat, sbírat recepty nebo 
podněty tak, abyste na příští rok byli na to sla-
ďoučké pomyslné klání náležitě připraveni.

Voňavé soutěžní odpoledne provonělo Hodoňovice

Zima už nám klepe na dveře a my jsme 
s dětmi opět oslavovali svatého Martina. Díky 
situaci koronaviru jsme tento rok neudělali prů-
vod s lampiony, ale rozhodli jsme se oslavit 
tento svátek celotýdenním projektem. 

Během celého týdne jsme děti zábavnou 
formou seznamovali s legendou o sv. Martino-
vi, ale nejen to. Hned v pondělí jsme si s dětmi 
ve školce upekli voňavé perníčky a v dalších 
dnech jsme si zpívali, říkali básničky, hádali há-
danky, kreslili obrázky. Vytvořili jsme v každé 
třídě i krásné bílé koníky, protože legenda vy-
práví, že právě na bílém koni Martin přijel. Děti 
aktivity během celého týdne velmi bavily, ale 
nejvíce se těšily na to, až k nám 11. listopadu 
zavítá Martin na bílém koni. V tento den jsme 

šli brzy ven a připravili si zábavné dopoledne, 
při kterém měly děti plnit pět úkolů, kterými 
byly – hod podkovou, cesta svatého Martina 
s využitím kolochodek, hod šiškou do husího 
zobáku, slalom na dřevěném koni a jako po-
slední složení obrázku husičky. Děti byly velmi 
šikovné a všechny úkoly splnily na výbornou. 
Po chvíli, co jsme dokončili naše úkoly, jsme 
najednou slyšeli, jak koník klepe podkovami 
po cestě. Děti už začaly být nedočkavé a v tu 
chvíli se před branou naší školky objevil Martin 
na krásném koni a dětem za odměnu dovezl 
plný pytel perníčků. Děti byly v úžasu a byly 
rády, že si koníka mohly pohladit. S dětmi už 
se nemůžeme dočkat, co nám přinese podzim 
příští rok.  Kolektiv�MŠ�Baška

Oslavy svatého Martina 
v mateřské škole Baška 

poděkování

V posledních pár letech padla na republi-
ku (a asi na celý svět) „blbá“ nálada. Příčinu 
a důvod všichni známe, je to onemocnění, 
které názorově, myšlenkově a skutkově roz-
děluje společnost, pracovní nebo přátelské 
kolektivy a někdy i rodinné vazby. 

Všichni vnímáme, jak je situace složi-
tá, nepřehledná a měnící se. Myslím, že 
na toto téma bychom všichni bez problémů 
napsali maturitní slohovou práci ☺. To ale 
není mým cílem. Já jsem se rozhodla, že 
v závěru roku by člověk měl rekapitulovat 
a udělat vnitřní inventuru myšlenek, aby 
do dalšího roku vstupovat s „čistým sto-
lem.“ A proto si dovolím využít této mož-
nosti a poděkovat všem žákům naší školy, 
že zvládli výborně distanční výuku, která je 
opět nedobrovolně zavřela v jejich domo-
vech. I v on-line výuce vypracovávali zají-
mavé projekty, myšlenkové mapy, počítali, 
četli, psali, mluvili anglicky, německy atd. 
Ne každému se ve virtuálním světě líbilo 
a ne každému z žáků on-line výuka vyhovo-
vala, ale přesto se bez řečí, gest, stížností 

a argumentů pustili do společné práce. To 
zaslouží velkou pochvalu! Další poděkování 
posílám rodičům. Připravili jste svým dětem 
zázemí, klid na výuku, stravovací catering 
a byli a jste jejich oporou. Děkuji vám, milí 
rodiče, že nezahlcujete (až na malé výjim-
ky☺) naše školní e-maily zprávami, stíž-
nostmi a námitkami a chápete, že škola 
není tvůrce a autor epidemických nařízení 
a opatření, že si opravdu nemůže vybírat, 
čím se bude, a čím se nebude řídit. Jsou to 
stovky stránek informací, které musíme pro-
studovat, dodržovat a realizovat, a mnohdy 
má platnost takovýchto dokumentů jepičí 
život a už se „řítí“ další pokyn. Děkuji, že to 
chápete a respektujete. A v závěru patří po-
děkování učitelskému sboru. Té bezva par-
tě lidí ze školy v Bašce, které nerozhádala 
covidová situace republiky, kteří drží spolu, 
kteří mají společný cíl: tvořivě a smysluplně 
provázet vaše děti cestou poznání. Milé ko-
legyně a milí kolegové, děkuji vám a přeji 
vám krásné Vánoce a pohodový rok 2022! 

 Renáta�Válková,�ředitelka�ZŠ�Baška

Inventura myšlenek s poděkováním

Od�15.�listopadu�je�zřízeno�
v�hostinci�Bašťanka,�Baška�č.�p.�79,�

výdejní�místo�ZÁSILKOVNY.�

Knihovna�Baška�
bude�z�důvodu�čerpání�

řádné�dovolené
od�23.�-�31.�prosince�2021�

UZAVŘENA.
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jubilea

Prosinec�je�měsícem�narozeninových�
oslav�našich�jubilantů:

ppaní Miroslava Smýkalová – 92 let
paní Alena Pitříková – 70 let
paní Šárka Poulová – 70 let

pan Jan Baďura – 65 let
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu 
dalších krásných let plných štěstí, zdraví 
a samozřejmě i životní pohody a elánu.

slovo vedení obce

Vážení�spoluobčané,
rok 2021 se chýlí ke svému závěru, adventní čas zavládl a kolem nás se pomalu vznáší vá-

noční pohoda a očekávání Štědrého dne a svátků. Většina z nás má jistě toto období ráda, neboť 
atmosféra a také a mezilidské vztahy bývají i v zimním čase hřejivé.

Rád bych tedy všem v tomto období popřál příjemné prožití času vánočního, zejména ale 
hodně pohody a štěstí v kruzích rodinných. Užijte si Vánoce i konec roku ve zdraví a do nového 
roku vykročte s rozvahou a klidem. Na nové plány a předsevzetí bude v lednu času dost a dost. 

Mějte se báječně.  Petr�Blokša,�Milena�Tvrdoňová

krátce z obce 

Otevírací�doba�OÚ�Pržno
Poslední úřední den v letošním roce připadne 
na středu 22. prosince, kdy bude úřad ote-
vřen do 16.30 hodin. Následně se dveře úřa-
du otevřou až v pondělí 3. ledna 2022. 

Pošta�o�svátcích�omezí�provoz
Pošta na Pržně bude mít omezeným provoz. 
Ve dnech od 27. prosince do 30. prosince bude 
otevřená jen od 13.30 do 16 hodin a na Silves-
tra bude pobočka uzavřena po celý den.

Vánoční bohoslužby
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

v Pržně zve na svátečné bohoslužby:
24. prosince na Štědrý den – dětská vánoční 

půlnoční mše – 16.00 hodin.
25. prosince na Boží hod vánoční – 10.00 hodin.

26. prosince – 10.00 hodin.
1. ledna 2021 na Nový rok – 10.00 hodin.

(Konání bohoslužeb bude odvislé 
od aktuální epidemické situace.)

I když je zde čas adventní, musíme vzpo-
menout odpadovou problematiku, neboť ta se 
dotýká každého z nás každým dnem. Čeká nás 
nepopulární, ale nezbytný krok, který se dotkne 
řady občanů. Jsme nuceni zvýšit poplatky 
za odpady.

Jak to? Tento dotaz určitě v řadě domác-
ností zazní. Jsme přece dobří v třídění a čas 
od času také obec získá nějaké to ocenění, 
tak proč zdražení??? Ano, to je pravda. Přes-
to se náklady na odpady stále zvyšují. Důvo-
dů je několik. Ten nejzásadnější je v systému 
sběru biologicky rozložitelných odpadů. Ještě 
před pár lety obec sbírala jen listí na podzim 
a později se přidal i jarní úklid zahrad. Obec 
vždy přistavila na měsíc kontejnery a odpad tak 
občané přestali houfně pálit a většina odpadu 
skončila v kompostárně. Množství odpadu se 
tehdy pohybovalo do 40 tun/rok. V loňském 
roce to bylo necelých 170 tun/rok. Náklady či-
nily cca 280 tisíc korun. 

Letos jsme vývozy BRKO omezili, došlo pou-
ze k omezení o cca 10 %. Řešením je zvýšení 
podílu domácího kompostování a tím snížení ob-

jemu bio odpadů odvážených do kompostárny. 
Důležité je rovněž respektování pravidel, která 
jsou popsána na každém kontejneru. Je to jed-
noduché. Skladný a drobný odpad do kontejne-
ru, větší větve srovnat vedle k drcení. To jsou 
první kroky, které mohou šetřit. Další možností 
do budoucna je vybudování komunitní kom-
postárny, která by mohla řešit tento trvalý pro-
blém. Obec již začíná s přípravou dokumentace.

Dalším způsobem, jak šetřit, je snížit pro-
dukci směsného komunálního odpadu (SKO). 
Tady mnohdy zní, že to není možné. Že rodina 
třídí, přesto má plnou popelnici. Ono to skuteč-
ně jde, jen se musí chtít. Dokazují to statistické 
údaje obce za poslední dva roky. Občané, kteří 
využívají 14denní svoz, vyprodukují v přepočtu 
skoro 3x více SKO, než občané se svozem 1x 
za 14 dnů. Někdo může namítnout, že ti, kte-
ří využívají měsíční svoz, tak jsou jednotlivci, 
max. páry. Není tomu tak. Měsíční svoz vyu-
žívá 350 obyvatel ve 134 rodinných domech. 
14denní svoz využívá 600 obyvatel ve 209 

rodinných domech. Za 10 měsíců vyprodu-
kovali měsíční producenti asi 28 tun SKO, 
14denní více než 80 tun! Nabízí se tedy více 
třídit a snížit množství SKO. Vývozy tříděných 
odpadů sice nejsou zadarmo, ale s ohledem 
na příspěvky od společnosti EKO-KOM je to 
mnohem levnější a výhodnější. A co je důležité, 
odpad nekončí rovnou v lese na skládce, ale 
dostává šanci k dalšímu využití.

A kolik že tedy budou stát odpady v roce 
2022? Pro běžný svoz, tedy 1x za 14 dnů se 
může částka pohybovat od 840 Kč do 1200 Kč/
os/rok. Občané, kteří využijí úsporný program, 
budou platit okolo 400 Kč/os/rok. Každý má 
tedy možnost si vybrat. Kdo chce šetřit svou 
kapsu, musí ale upravit svůj dosavadní přístup. 

Jste-li odhodláni ke změně a snížení rodin-
ných nákladů, tak se zaregistrujte do úspor-
ného programu a zaplaťte odpady nejpozději 
do konce měsíce ledna 2022. Úsporný pro-
gram nabízí svoz 1x za 28 dnů a v prosinci 1x 
za 14 dnů.

V neděli 7. listopadu se konala akce s ná-
zvem Halloween s Mašinkou. Začátek byl 
naplánován před setměním, aby si děti v do-
provodu rodičů mohly projít zábavná stano-
viště s úkoly jako například pojídaní donutů, 
skákání v pytli nebo házení balónku do dýně. 
Po západu slunce se děti v doprovodu rodičů 
vydaly na lampiónový průvod Pržnem. Po ces-

tě na účastníky průvodu čekala strašidla, ale 
i sladká odměna. 

Pro organizátory akce byl odměnou nadše-
ný a spokojený výraz ve tváři dětí a rodičů. 
Akce by nemohla proběhnout bez pomoci pr-
ženských maminek a tatínků, za podporu děku-
jeme také panu starostovi. 

 Za�tým�organizátorů�Míša�a�Katka

Halloween s mašinkou děti pobavil
Na začátku listopadu se uskutečnilo výbě-

rové řízení na zhotovitele cyklisty tolik očeká-
vané stavby Cyklookruhu pumptrack Pržno. 
Osloveny byly tři firmy. Realizace připadla 
firmě Václava Vrzguly, který se podílel na re-
alizacích podobných sportovních staveb v Bílé 
či Janovicích. Výstavba bude možná započata 
ještě do konce roku, kdy by měla být řešena 
zejména modulace pláně. 

Na akci získala Obec Pržno dotaci z progra-
mu Moravskoslezského kraje – podpora roz-
voje cykloturistiky – ve výši bezmála 1 milion 
korun. Přesná částka je 950 tisíc korun. Spolu-
účast obce činí 250 tisíc korun.

Příznivci cyklistiky a také všech sportovců 
na kolech a kolečkách se mohou příští rok těšit 
na trať s asfaltovým povrchem. Umístěna bude 
mezi víceúčelovým sportovištěm a cyklostezkou.

Výstavba cyklookruhu pumptrack se blíží

Způsobů, jak předávat informace občanům, je 
celá řada. Informujeme prostřednictvím webových 
stránek, sociálních sítí, tisku, vývěskami, letáky, 
mobilními aplikacemi, e-maily a také SMS. Právě 
poslední alternativa umožňuje asi nejlepší a nejad-
resnější přenos jednoduchých sdělení a informací 
směrem k občanům. Pravdou je, že i přes tuto ši-
rokou škálu je zcela běžné, že slýcháváme: „To 
jsem nevěděl, to jsem nečetl, nevím apod.“

Máte tedy zájem o informace z obce, ale 
zatím jste se k odběru nepřihlásili a nezaregis-
trovali? Je to jednoduché. Zaregistrujte se zde: 
www.mobilnirozhlas.cz/przno

Zaregistrovat se můžete k odběru SMS zpráv, 
případně e-mailů, nebo si také můžete stáhnout 

mobilní aplikaci. Někdo by mohl namítnout, že 
aplikaci má, rovněž je zaregistrován pro zasílání 
e-mailů, ale zprávy přes tyto kanály přichází jen 
sporadicky. Ano, to je pravda. Důvodem je ale 
hlavně to, že zatímco k odběru SMS je zaregist-
rováno okolo 400 občanů, tak pro zasílán e-mailů 
či odběr informací v aplikaci je registrováno jen 
pár desítek uživatelů. Proto jsou tímto způsobem 
rozesílány jen některé informace. 

Pokud tedy čtete tuto informaci a je to pro 
vás novinka, zkuste se registrovat pro odběr 
informací. Buďte s námi v obraze. Pro ty, kteří 
již registrování jsou, tak připomínáme, že je po-
třeba mít v systému uvedeno aktuální telefonní 
číslo.  Petr�Blokša

Mobilní rozhlas – informační systém

Pomalounku se blíží závěr roku 2021 a ním 
i bilancování Klubu seniorů v Pržně. Uplynu-
lý rok byl tak trochu zvláštní díky covidovým 
opatřením. Řada kulturních i společenských 
akcí byla zrušena nebo odložena. I přesto byl 
na podzim letošního roku zvolen nový výbor 
Klubu seniorů v Pržně ve složení Marie Rado-
vá, Alena Pitříková a Marie Janošcová.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat 
za dosavadní vedení našeho klubu Aleně Šve-
cové, která se o nás všechny velmi pěkně starala 
a zajišťovala různé akce a výlety. Rovněž bychom 

přivítali v našich řadách nové tváře, které mají 
chvilku volného času a rády se s námi podělí o své 
starosti i radosti. Scházíme se každé první pondělí 
v měsíci v OC Pržno od 14 hodin. Pravidelně po-
řádáme různé besedy, výlety, kulturní i sportovní 
akce, chodíme na návštěvy do školy i školky. 

Za celý Klub seniorů v Pržně přeji všem ob-
čanům klidné prožití vánočních svátků v kruhu 
svých nejbližších, pevné zdraví, trochu štěstí 
a v novém roce jen veselou náladu. 

� předsedkyně�Klubu�seniorů�Pržno�
� Marie�Radová

Přání od prženských seniorů

Je tomu již dva roky, kdy se všichni příznivci 
naší školy zasloužili v hlasování v projektu Propo-
jujeme generace o vítězství. Naší školce byla při-
dělena finanční výhra, která díky covidové situaci 
není časově omezena. Jelikož jsme se s praro-
diči nemohli setkávat ve školce ani na jiných ak-
cích, moc jsme se těšili na plánovaný výlet do…

Ne, ne, nebyli jsme v lese a nikdo z dětí nespadl 
do mraveniště. Čekalo na nás divadelní předsta-
vení Ferda Mravenec v divadle v Českém Těšíně. 

Ano, právě tento kamarád nás zavedl spo-
lečně s našimi prarodiči do svého příbytku a vy-
právěl nám společně se svými hmyzími přáteli 
z lesa a z mraveniště neuvěřitelné příběhy 
a příhody. Celá divadelní výprava byla napros-
to fantastická, nejvíce se dětem líbila Beruška 
a koník nebo mravenčí miminka. Babičky, dě-
dečkové a jejich vnoučátka si moc pochvalovali 
společný výlet. Snad nám bude osud nakloněn 
a budeme moci plánovat další společné akce, 
třeba do včelařského muzea nebo tvoření 
v naší školce.  Učitelky�ze�školky

Návštěva dětí v mraveništi u Ferdy

Stalo se hezkou tradicí, že pro občany Prž-
na je připravován stolní kalendář vždy s tema-
tikou, která je úzce spjata s minulostí nebo pří-
tomností života naší vesnice. Kalendář na rok 
2022 je věnován vývoji školství a lidé si pro něj 
mohou už nyní dojít na obecní úřad.

Mnozí si možná ani nedovedou představit, 
jak časově náročná je příprava, sběr podkla-
dů, fotografií, pátrání v kronikách, setkávání 
s pamětníky, jazyková úprava nebo samotné 
skládání kalendáře. Při listování v něm se lidé 
mohou seznámit s historií naší základní a ma-
teřské školy. Kalendář mapuje dalekou historii 
školy, mateřské školy i družiny. Přináší přehled 
ředitelů naší základní i mateřské školy, se-

znamuje s vývojem školství v Pržně a přináší 
i informace o aktuální výuce. Prostřednictvím 
kalendáře můžete navštívit novodobou výuku 
a seznámit se se zázemím školy. Kalendář 
doplňují některé zajímavé dokumenty vázané 
na naši školu.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, 
kteří byli nápomocni při sběru podkladů, obča-
nům obce Pržno – V. Klegovi, D. Švastové, J. 
Herotové, M. Šálkovi, A. Hrubé, M. Vašutové, 
J. Fešárkové, všem kolegyním ze školy i školky 
a Václavu Kubinovi z Janovic.

Mé obrovské díky za usilovnou spolupráci, 
trpělivost a ochotu patří zejména manželům 
Janě a Vladimíru Kutlvašrovým, bez jejichž 

Kalendář připomene všem školní léta

pomoci by kalendář nemohl vzniknout. I když 
to tak nevypadá, věřte, že již nyní, kdy se blíží 
k závěru rok 2021, přemýšlíme o tématu kalen-
dáře na rok 2023. 

Ráda bych vám popřála klidné prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2022 jen samé 
dobré zprávy.  Naděžda�Ivánková

Mladí hasiči v druhé polovině roku nezaháleli. 
Největší událostí byla naše pohárová soutěž, ko-
naná poslední sobotu v srpnu. Zúčastnilo se jí 30 
družstev ve všech kategoriích. Výhercům blaho-
přejeme. Celé září bylo náročné v trénincích a ně-
kolika soutěžích, kde jsme měli i pár úspěchů.

Poslední říjnový víkend jsme s mladými ha-
siči vyrazili na Bílou, kde proběhlo víkendové 
soustředění plné zábavy, tréninku a poznání 
okolí Bílé. Děti i vedoucí si těchto pár dní užili 
a těšíme se opět na další rok.  SDH�Pržno

Malí hasiči si užili podzim plný pohybu

Odpady příští rok bohužel podraží

Na začátku každé zimy žádáme občany mo-
toristy o to, aby v zimních měsících neparkovali 
svá vozidla na místních komunikacích, neboť 
odstavená vozidla komplikují práci údržbě ko-
munikací.

Odstavená vozidla mohou být při údržbě i ne-
chtěně poškozena. Spíše jde ale o to, že tvoří 
překážky, které zcela znemožňují odhrnování 
sněhu. Žádáme proto všechny motoristy, aby 
parkovali svá vozidla na pozemcích u rodinných 

domů a nebránili tak v provádění zimní údržby.
Dá se předpokládat, že při provádění údrž-

by se vyhrne tu a tam nějaký drn, větev či listí 
a není v silách údržby toto za sebou uklízet. Po-
škozená zeleň se dá do pořádku na jaře. 

V letošním roce již nezajišťuje zimní údržbu 
pan Herot, ale nově pan Přibyla. Buďme tedy 
k nováčkovi na tomto postu ohleduplní a ne-
ztěžujme mu práci a nepřidávejme si starosti. 
Děkujeme.  OÚ�Pržno

Zimní údržba místních komunikací
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Kluziště se stěhuje 
na nové místo

Bruslíte rádi? Tak to pro vás máme výbor-
nou zprávu. Obec uzavřela smlouvu na pro-
vozování kluziště se společností Beskydská 
sportovní akademie. Kluziště bude umístěno 
v areálu Na pile a rozděleno provizorně na dvě 
části, obě plně zastřešené a umožňující kom-
fortní bruslení od podzimu do jara.

V současnosti noví provozovatelé intenzivně 
pracují na dokončení všech stavebních úprav 
a instalaci veškerého zařízení tak, aby ke dni 
18. prosince mohl být provoz kluziště slavnost-
ně zahájen. Hodiny bruslení zdarma pro obča-
ny Ostravice zůstanou zachovány, o jejich roz-
sahu budeme informovat. Těším se na setkání 
při sportovních aktivitách!

Poslední letošní 
zastupitelstvo

Zasedání zastupitelstva 
obce Ostravice 
se bude konat 

13. prosince v 17.30 hodin 
v sále hotelu Freud a je veřejné. 

UZAVŘENÍ�SBĚRNÉHO�DVORA�V�OSTRAVICI�
V�DOBĚ�VÁNOČNÍCH�SVÁTKŮ

Upozorňujeme občany Ostravice, že od 24. 12. 2021 do 3. 1. 2022 
dochází k uzavření sběrného dvora na Ostravici.

Od 4. 1. 2022 bude sběrný dvůr otevřen v nezměněné provozní době.  
úterý – neděle     13.00 – 17.00 hodin

Obec�Ostravice

Vánoční bohoslužby 
na Ostravici

Farní kostel Českobratrské církve evangelické:
25. 12. – 9.30
26.12. – 9. 30

1. 1. 2022 – 9.30

Římskokatolický�kostel�
Nejsvětější�Trojice
24. 12. – 21.00 půlnoční mše

25. 12. – 8.00 Slavnost narození Páně
26. 12. – 8.00 Svátek sv. Štěpána

31. 12. – 16.00 Poděkování a prosba 
o Boží pomoc do nového roku

1. 1. 2022 – 8.00 Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie – Nový rok

 
 

V letošním roce budou mít občané poslední možnost vyřídit si své záležitosti  

       na Obecním úřadě a na Stavebním úřadě v Ostravici: 

       v pondělí 20. 12. 2021 – 8.00–11.00, 12.00–17.00 hodin 

       ve středu 22. 12. 2021 – 8.00–11.00, 12.00–16.00 hodin 
 

Mezi vánočními svátky budou obecní úřad a stavební úřad  

pro veřejnost uzavřeny. 

 

Provoz obecního úřadu a stavebního úřadu v novém roce  

začne v pondělí 3. 1. 2022.  

   
 

Začátkem měsíce prosince obdrží obča-
né Ostravice do schránek materiál, infor-
mující o provedených investičních akcích 
v obci za uplynulé dva roky a výhledem akcí 
na další období.

Namátkou – podařilo se vylepšit pod-
mínky našim dětem ve školce i škole, byly 

vysazeny okrasné stromy na katolickém 
hřbitově, zrealizoval se další úsek vodovodu 
a kanalizace a stále pracujeme na optimali-
zaci odpadového hospodářství v obci.

Detaily včetně nákladů, realizátorů a fo-
todokumentace naleznete v investičním le-
táku.

Jak obec investuje, dozvíte se z letáku

Lidé z Ostravice se mohou těšit na stolní 
kalendáře, které pro ně zajistila obec. K vy-
zvednutí jsou na obecním úřadě. Kalendář 
bude plný fotografií z Ostravice a okolí, a to 
zdarma pro každou ostravickou domácnost.

Kalendář připomíná překrásné pohledy 
z nejrůznějších koutů naší obce. Na foto-
grafiích jsou k vidění hlavně okolní kopce 
a hory a jejich proměny během čtyř ročních 
období. Při jeho listování asi každého na-
padne, že ať je jaro nebo zima, je naše obec 

se svými okolními horami opravdu malebná 
a krásná. Nejen díky zdejší přírodě, kopeč-
kům a kopcům, ale také díky všemu, co sa-
motnou obec Ostravici tvoří. Starší usedlosti 
s přilehlými políčky, moderní stavby se za-
jímavými zahradami, obyčejné domy se psí 
boudou na dvorku, škola, školka, kostelíky, 
úřad poplatný době svého vzniku, obchody, 
domy se službami, sportovní plochy. To vše 
je Ostravice. Místo, kde trvale žije téměř 
2500 obyvatel.

Obec opět rozdá svým občanům kalendáře

Betlémské světlo je plamínek, který putuje 
každoročně napříč Evropou jako symbol míru 
a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně roz-
váží a roznáší po celém Česku – Betlémské 
světlo je předvánoční služba skautů společ-
nosti.

Světýlko si v místě narození Ježíše Krista, 
Betlémě, přebírá každý rok kluk nebo dívka, 
kterým se říká „Dítě světla“. Cestu z Betlé-
ma do Rakouska, kde tato novodobá tradice 
vznikla, absolvuje vánoční plamínek letecky 
ve speciálním bezpečnostním obalu, zde se 
pak během slavnostní ekumenické bohosluž-
by předává skautům z jednotlivých evrop-

ských zemí.
Letos tato slavnost proběhne v sobotu 11. 

prosince v Salcburku. Světlo pak ve večerních 
hodinách dorazí spolu s naší skautskou dele-
gací do Česka.

Pokud by to epidemická situace neumožni-
la, je pravděpodobné, že předání světla pro-
běhne na hranicích stejně jako minulý rok. 

Následující týden, v sobotu 18. prosince 
ráno, se pak vánoční plamínek díky skautským 
dobrovolníkům rozšíří po celé republice – roz-
voz probíhá již tradičně po vlakových trasách. 
Skautští kurýři ho doručí do všech koutů naší 
republiky.

Betlémské světlo snad přivezou skauti

Ostravici opět po roce rozzářil vánoční strom. Slavnostní rozsvícení se konalo 
vpodvečer v neděli 28. listopadu. Bylo komorní, a přesto moc milé. 

Vánoční strom už opět záříslovo starostky

Milí�spoluobčané,
máme zde opět krásný předvánoční čas, 

na který jsme se všichni těšili. Bohužel nám těs-
ně před vypuknutím adventu stát opět zakázal 
naše chystané akce. Nebudu zde psát, jak moc 
je mi to líto, protože s tím nic nenaděláme.

Chci vám všem naopak popřát spoustu zdra-
ví, radosti a těšení se na Vánoce. Nenechme se otrávit nepřízní 
koronavirového osudu a užijme si tyto svátky nejlépe, jak jen to 
jde. Přeji vám krásné Vánoce, mnoho spokojených chvil v úzkém 
rodinném kruhu a také pořádně veselý Silvestr. Příští rok si to snad 
všechno vynahradíme. 

 Pavlína�Stankayová,�starostka�Ostravice

Pozvánka
na slavnostní zahájení provozu 

zimního kluziště

V AREÁLU RIDERA 
NA PILE OSTRAVICE

V SOBOTU 18. 12. 2021 
OD 9:00 HODIN

VSTUP ZDARMA
BOHATÝ PROGRAM PO CELÝ DEN
TEPLÉ NÁPOJE ZAJIŠTĚNY!

TĚŠÍME SE NA VÁS 
OBEC OSTRAVICE & BESKYDSKÁ SPORTOVNÍ AKADEMIE & RIDERA
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
po roce je tu opět advent, období očekávání. Kromě tradičního těšení se na Vánoce je však 

bohužel letošní předvánoční čas opět spojený i s tím, že ve vztahu k pokračující epidemii už zase 
nevíme, co nás vlastně čeká. 

Víme snad jen to, že vyhlídky momentálně nejsou právě růžové. K neutěšené situaci zdravotní 
se navíc přidávají i krize další – na mnoho lidí dopadají problémy s dodavateli a cenami energií, 
rostoucí inflace zdražuje i ostatní životní náklady a společnost se celkově jeví jako stále víc a víc 
rozdělená do nesmiřitelných táborů.

Období adventu a Vánoc vnímáme jako magický čas, kdy jsme tak nějak více ochotni věřit 
na kouzlo toho lepšího v nás. Nechci vás na tomto místě k ničemu velkolepě vyzývat, snad 
jen obyčejně poprosit. Všichni jsme na jedné lodi, která nyní možná až nebezpečně připomíná 
křehkou ořechovou skořápku. A každý z nás má svou vlastní osobní odpovědnost, k níž bychom 
se všichni měli postavit čelem. Pohádková řešení nepřijdou ani v tomto kouzelném čase sama 
od sebe. Buďme k sobě tedy, prosím, ohleduplní a tolerantní.

Přeji vám pokojný advent, požehnané Vánoce, hodně zdraví a sil do nového, věřme že lepšího 
roku. A pokoj všem lidem dobré vůle…   Pavel�Kuběna,�starosta

Informace obecního úřadu
• 18.� zasedání� zastupitelstva obce Ma-

lenovice se uskuteční ve čtvrtek 9.�prosince�
od�18.00 v sále Obecního domu.

• Obecní� kalendáře budou do schránek 
distribuovány ve druhé půli prosince.

• Rozsvěcení vánočního stromu spojené 
s mikulášskou nadílkou jsme bohužel i letos 
nuceni z epidemiologických důvodů zrušit. 

Mikulášskou� nadílku� si� budou� moci� děti�
vyzvednout podobně jako v loňském roce 
na Rosničce ve středu 8. a ve čtvrtek 9. 12. 
v čase 8.00–12.00 a 16.00–18.00.

• VáNOČNÍ�běh, plánovaný na pátek 17. 
prosince, se uskuteční v rámci možností da-
ných aktuálně platnými protiepidemickými 
opatřeními.

Letošní advent proběhne bohužel opět bez vel-
kých společenských akcí. Škoda, ale těžko s tím 
asi něco naděláme. Proč si však velké akce nevy-
nahradit něčím, co je naopak malé, až miniaturní? 

K tradiční vánoční výzdobě přibyla letos v al-
tánu na borovské návsi jedna novinka. Advent-
ní vesnička z malovaných dřevěných domků, 
v níž nechybí ani replika kostela sv. Ignáce. 

Pro obec ji vlastnoručně vyrobili a obci věnovali 
Barča a Radek. Děkujeme a věříme, že se idyla 
z tohoto „borovského betlému“ přenese do ce-
lých předvánočních Malenovic…

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé 

Rosničky,
listopad je za námi. První-

ho sněhu jsme se nedočkali 
na Martina, ale až koncem měsíce. Nevadí, 
svatomartinské posezení v sobotu 13. 11. 
jsme si užili tak jako tak. Děti si v herně vy-
robily krásné lucerničky, se kterými jsme se 
průvodem vydali Martina hledat. Našli jsme jej 
na louce za kostelem sv. Ignáce. Děti si bílého 
koníka pohladily a po návratu na Rosničku se 
v herně pustily do zdobení rýžové husy. Do-
spělí si poseděli u dobrého vínka, domácích 
paštik a domácích šlehačkových rohlíčků. 
Účast byla veliká a zpětná vazba pozitivní, 
což je to hlavní.

V úterý 23. 11. proběhla v herně Předad-
ventní dílnička. Děti i dospělí vyráběli drobné 
dárky, skleničku koupelové soli a šumivá zví-
řátka do koupele. Celkem si dárečky vytvořilo 
11 dětí a všem se moc povedly.

V sobotu 27. 11. proběhla (byť s nutnými 
pandemickými omezeními) Tradiční adventní 
dílna. Rosničku provonělo jehličí, děti v dětské 
dílničce tvořily vánoční přání, dospělí vyráběli 
věnce a ozdoby všeho druhu. Atmosféra byla 
úžasná a naladila nás na vánoční čas.

V prosinci je v Rosničce plánováno několik 
akcí, uvidíme, jak se epidemiologická situace 
vyvine, včas dáme vědět na FB Rosnička Ma-
lenovice, www.urosnicky.eu, pomocí SMS.

Mikulášskou nadílku si budou moci děti vy-
zvednout na Rosničce ve středu 8. a ve čtvr-
tek 9. 12. v čase 8.00–12.00 a 16.00 – 18.00.

11. 12. – 4. Turistická sobota – Obrázkovou 
cestou na Javořinku a k Dřevěné zvoničce 

15. 12. – Ježíšek zavítá do herny
17. 12. – Vánoční posezení seniorů při čaji, 

kávě a dobrůtce (pokud to situace dovolí)
Herna bude od 22. 12. do 2. 1. zavřená.
V�roce�2022�se�můžete�těšit�na�novinky:
- zimní tajemné spacákování v herně
- bobovačku u kostela
- půjčovnu stolních deskových her
- divadelní představeníčka s dílničkou
- přednášku Zázračné houby
- Knihovnu za odměnu
- pravidelné akce pro seniory
Přeji, ať se každému splní jeho přání, ať 

jsou všichni zdraví, pohodu a klid.
� Teta�Blanka

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syče-

ní oleje a vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou 
zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne i za-
přisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co 
vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná 
doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle ře-
šit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí 
v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje 
ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste 
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev 
s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní. 

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory 
křupavých řízečků, až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mast-

ný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy 
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete 
do mističek všechny ty dobroty nakládané 
v oleji. Kapka ke kapce a uvidíte, že po svát-
cích máte PET lahev plnou. A přidat můžete 
i zapomenutý kus pevného tuku, který se 
najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě 
od pečení cukroví. 

K nové tradici vánočního slévání použité-
ho oleje tak můžete přidat i tradici povánoční 
procházky k olejové popelnici s naplněnou 
PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do tří-
dění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že 
se postaráme o to, aby naše popelnice ani 
o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly. 

Obecní úřad Malenovice 
přeje vám všem 
krásný advent, 
požehnané vánoční svátky 
a hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce.

Počínaje sobotou 27. 11. se v 17 hodin konají sobotní mše sv. s nedělní platností, 
pravidelná nedělní bohoslužba na Borové zůstává v 8.30, na Pržně v 10.00.

Na Štědrý den, v pátek 24. 12., od 16.00 na Pržně, od 21.00 na Borové
Na Boží hod vánoční, v sobotu 25. 12., v 8.30 na Borové, v 10.00 na Pržně

Na Štěpána, v neděli 26. 12., v 8.30 na Borové, v 10.00 na Pržně
Na Silvestra, v pátek 31. 12., v 17.00 na Borové

Na Nový rok, v sobotu 1. 1., v 8.30 na Borové + v 17.00 tamtéž s nedělní platností

Pořad bohoslužeb farnosti Borová během adventu a Vánoc

Přístřešek na návsi vyzdobí adventní vesnička

Aktuální informace k decentrální kanalizaci
V souvislosti se studií decentrální kanaliza-

ce upozorňujeme občany na poslední možnost 
zapojit se do plánované dotační výzvy.

V sobotu 29. a neděli 30. ledna bude projek-
tant obcházet všechny, kteří vyplnili (nebo ještě 
vyplní) dotazník zájmu, a bude na místě řešit 
konkrétní možnosti technického řešení. 

Pokud dosud váháte a přitom nemáte od-
kanalizování své nemovitosti vyřešeno v sou-
ladu s platnou legislativou, vezměte, prosím, 
v úvahu, že orgány ochrany životního prostředí 

mohou již nyní případné porušování zákonných 
povinností (např. nepředložení dokladů o pra-
videlném vývozu žumpy) pokutovat částkou 
ve výši několika desítek tisíc korun. 

Zapojení do systému decentrální kanaliza-
ce přitom představuje relativně jednoduchou 
a pohodlnou cestu, jak si tyto záležitosti dát 
do pořádku. 

Dotazník zájmu najdete na webových strán-
kách obce, v případě dotazů se neváhejte ob-
rátit na obecní úřad. 

Na přelomu října a listopadu proběhla 
rekultivace separačního místa u kapličky. 
Úprav se v té souvislosti dočkala i příjezdo-
vá komunikace k sběrným nádobám a pro-
stor před samotnou kapličkou. 

Dříve nevzhledné, rozblácené prostran-
ství tak získalo nový zpevněný povrch. 
Zvonové nádoby na tříděný odpad, které 
dosud hyzdily bezprostřední okolí kaple, 
byly přesunuty dál a rozmístěny podél cesty 
ke kravínu. Zásadní změna se týká rovněž 
nádob na směsný odpad. Podobně jako 
v jiných obcích jsme totiž přistoupili k tomu, 
že velké vanové kontejnery byly (a to nejen 
u kapličky) nahrazeny nádobami o velikosti 
klasických 1100 litrů, které by již neměly to-
lik svádět k nedovolenému odkládání velko-
objemového či stavebního odpadu, jež zby-

Prostor kolem kapličky i separační 
místo dostaly důstojnější podobu

tečně, a přitom výrazně zvyšovalo náklady 
obce na likvidaci odpadu. 

Na místě již přibyly také cedule upozorňu-

jící na zákaz parkování platný v celém pro-
storu. Na jaro je pak plánováno dokončení 
finálních terénních úprav a výsadba zeleně.
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I když uděláte maximum, úspěch vám to au-
tomaticky nezaručí. Ale stříbro je úspěch. To-
hle byla hlavní myšlenka z posledního ligového 
kola sezóny 2018, kdy naše ženy přišly smolně 
o šanci na ligový titul. Rok na to získaly bronz 
a vloni byly v Moravskoslezské lize čtvrté.

Letošní ambice byly jistě medailové, ale roli 
hlavních favoritek měly plnit ženy Svinova. Pro 
nás prvním vrcholem sezóny bylo počátkem 
července vítězství na domácí soutěži, které se 
našim ženám povedlo po dlouhých 22 letech. 
Ovšem v průběhu července se svinovský ná-
skok zvyšoval a vypadalo to, že se budeme 
soustředit spíš na souboj o stříbro a bronz. Ale 
po třech našich vítězstvích v rozmezí osmého 
a jedenáctého kola se situace zcela obrátila. 
Před závěrečným kolem v Jistebníku už byly 
naše ženy v čele s výrazným desetibodovým 
náskokem. Stále však nebylo rozhodnuto.

Každopádně holky situaci braly vcelku v kli-
du a místo nějakého pokusu na jistotu chtěly 
jet opět naplno. Nechtěly se ohlížet na pokusy 
soupeřek, a tak se startovním číslem 3 oteví-
raly svou kategorii. Mám pocit, že se na jejich 
pokus přišla podívat snad polovina Metylovic 
a celý Jistebník. Start napoprvé v pořádku, 
voda krátce po deváté vteřině, patnáctá vteřina 
výstřik a na displeji svítí 16,775 s! Pokus je plat-
ný a tentokrát nám již titul nikdo nevezme. Adé-
la Štandlová měla pravý terč dole za 15,769 s, 
čímž vytvořila nový rekord MSL na jednom terči 
v ženské kategorii.

Naše ženy měly letos bezpochyby kus štěstí 
(obzvlášť na domácí soutěži), které jim chybě-
lo před třemi lety. Ale pouze o štěstí a náhodě 
jejich titul není. Výrazné individuality na jed-
notlivých postech se skloubily v tým, který 
dokázal prodat své zkušenosti. Dokázaly ustát 
situaci, kdy bylo v první polovině ligy pár vý-
padků a po sedmi kolech třináctibodová ztráta 
na Svinov. A především ustály tlak před posled-
ním kolem, kdy soupeřky už neměly co ztratit, 
naopak nám se vracela nepříjemná vzpomínka. 
Na šestnáctý pokus se to našim ženám přece 
jen podařilo… V devítičlenné ženské kategorii 
pak stříbro bral Svinov (OV) a bronz Tísek (NJ).

V letošním ročníku Moravskoslezské ligy 
startovali také naši muži, kterým se po nevý-

Metylovice

 

Království lašské, Obec Metylovice, 
Čenda spolek Hodoňovice 

 

srdečně zvou všechny občany, Ľachy, Ľašky i ostatní příznivce na 
 

13.  S i l v e s t r o v s k y   v y p l a z 
 

 směr Ľašsky Řip, kery tež zvem 
 

MONTE ČUPELO 
     (Metylovskou hůrku) 

 

 
 
 

Sraz na vrcholu Čupka (Řipa) v 11, 45 hodin, 
gdě se rozlučime se Starym rokem, 

akurat ve 12, 00 hodin zazni ľašska hymna, 
ľašsky kraľ Zdeňa Viluš I., řečeny Chrabry, 

za podpory starosty Metylovic a pani starostky z Bašky 
předněse Novoročni projev k roku 2022! 

...potem pofulame, pěsničky šumne zazpivame  
a pujděm každy do svoji chalupy (či do Čendy) ... 

 

Přístupové trasy k dobytí vrcholu: 
trasa A: Metylovice Obecní úřad - hostinec Pod lipami - Čupek 
trasa B: Baška Obecní úřad - Kunčičky - hostinec U Čendy - Čupek 
trasa C: Pržno st. ČD - Hodoňovice – Kamenec, 9,45 u hřiště – Čupek 

 

 
 
 
 
 

 
 

Na silvestrovske pohoštěni všecky pozyva 
Ľašska kraľovska paľarňa (Beskydská likérka) 

Horke občerstveni na Střelnici v budě „U Fikačka“ 
Lašska jizba ze Sedlišť zasek fajne placky (stryky) budě smažiť!!! 

Milí�spoluobčané,
máme tady opět dobu adventní, chvíle radostného očekávání Vánoc a pro mnohé nejkrás-

nější dny v roce. Moc rád bych vám proto popřál, aby byly pro vás plné pohody a klidu. 
Přeji vám také krásné vánoční svátky. Ať je strávíte ve zdraví a štěstí v kruhu svých nejbliž-

ších. A pokud se zadaří, můžeme se potkat na konci roku na naší tradiční akce Monte Čupelo, 
kde oslavíme konec letošního, opět podivného roku. 

� Lukáš�Halata,�starosta�Metylovic

Přívětivé počasí přálo tento rok Metylovské-
mu krmáši. Konal se v sobotu 6. listopadu před 
sokolovnou. Návštěvníci si na něm užili spous-
ty dobrého jídla a pití. 

Svatomartinské víno teklo proudem, lidé si 
pochutnávali na zabíjačkových specialitách, 
zákuscích či koláčcích. Nechyběla ani tradiční 

husa a další dobroty. O dobrou náladu se nej-
prve staral harmonikář Vojtěch Rajnoch, poté 
jej vystřídal další hudebník Jožka Vráblík.

Děti se bavily tvořením. Vyráběly si obrázky 
tzv. pískováním. Největší zábavou ale pro ně 
i některé dospělé bylo výherní kolo štěstí a pěk-
né ceny.

Řidiči, umožněte 
úklid sněhu

Obecní úřad Metylovice upozorňuje ob-
čany, aby nyní v zimním období neparkovali 
své osobní automobily na okraji místních 
komunikací nebo celodenně neodstavovali 
svá auta na parkovištích před školou, obec-
ním úřadem či sokolovnou. Tato vozidla 
pak tvoří překážku zaměstnancům obce při 
odklízení sněhu z těchto parkovišť a omezu-
jí pracovníky zimní údržby, kteří se starají 
o to, aby všechny obecní cesty byly, pokud 
možno včas a v celém úseku, sjízdné.

Mše v kostele 
Všech svatých

24. prosince – 22.00
25. prosince – 10.00

26. prosince – 10.00 Svátek sv. Štěpána
31. prosince – 17.00

1. ledna 2021 – 10.00
6. ledna 2021 – 17.00 

razných minulých sezónách povedl výsledko-
vý vzestup, a ve dvaadvacetičlenné mužské 
tabulce obsadili solidní 8. místo. Jedenáctý 
titul letos vybojoval Prchalov A (NJ), stříbro jde 
prchalovskému béčku a bronz vybojoval Jis-
tebník (NJ).

Pětičlennou veteránskou kategorii mužů 
nad 35 let letos pošesté opanoval Svinov (OV). 

Senioři, kteří jsou občany Metylovic a mají 70 
a více let, se i příští rok dočkají finančního pří-
spěvku. Zastupitelé Metylovic opět schválili po-
skytování finančních darů. Navíc zvedli ruku pro 
jeho navýšení, a to z 500 korun na 600 korun. 
Příspěvky budou poskytnuty osobám, které mají 
řádně, včas a ve správné výši uhrazený popla-
tek za komunální odpad a není u nich evidován 
žádný dluh vůči obci. Finanční dar na pomoc se-
niorům se poskytuje na základě žádosti, kterou 
je možné obdržet na OÚ Metylovice. 

Obec takto vychází vstříc seniorům, kteří 
občas potřebují vycestovat třeba za lékařem 
do okolních měst. „Na rozdíl od jiných obcí 
u nás nemáme domluvenou službu Taxi seni-
or. Již dříve jsme provedli dotazníkové šetření, 
do něhož se přihlásilo pouze 12 seniorů či drži-
telů průkazů ZTP či ZTP/P s celkovým využitím 

služby Senior taxi na cca 84 jízd ročně. V tako-
vém případě by jedna jízda našeho občana na-
příklad do Frýdlantu a zpět vyšla obec na cca 
970 korun,“ vypočítal starosta.

Zastupitelstvo obce se přiklonilo ke spra-
vedlivějšímu řešení, než je připojení se ke služ-
bě Senior taxi, a schválilo pro každého seniora 
staršího 70 let finanční příspěvek, se kterým 
může naložit každý, jak uzná za vhodné. „To 
znamená, kdo nevyužívá dopravu k lékaři, tak 
si může z příspěvku například uhradit vstupné 
na bazén, masáž, léčebný pobyt nebo koupit 
do nádrže benzín a jezdit do Frýdlantu na ná-
kupy třeba každý týden. Nebo naopak může 
z příspěvku dát na benzín sousedovi, dětem 
a jiným příbuzným, kteří se postarali o jeho 
odvoz k lékaři, do obchodu, na poštu a kdekoli 
jinde,“ dodal starosta.

Obec opět přiklepla seniorům výpomoc

Zastupitelstvo Metylovic schválilo obec-
ně závaznou vyhlášku o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. 
Vyhláška reaguje na novelu zákona o odpa-
dech, kdy se navyšují poplatky za uložení od-
padů na skládku. 

„Pro obec to znamená zvýšení nákladů za li-
kvidaci komunálního odpadu. Proto jsme nuceni 
zvýšit poplatek i občanům trvale žijícím na úze-

mí naší obce, a to z 500 korun za občana na rok 
na 600 korun,“ uvedl starosta Metylovic Lukáš 
Halata. Změna začne platit od 1. ledna 2022. 

Navýšení cen se týká i obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku ze psů. V tomto 
případě se poplatek zvýšil za jednoho psa ze 
70 na 100 korun a za každého dalšího z 100 
na 200 korun. I tato změna začne platit od no-
vého roku.

Cena za odpady i psy mírně naroste

Metylovský krmáš bavil malé i velké návštěvníky

Markéta Bílková, Eliška Rybková, Adéla Štandlová, Denisa Ryšková, Denisa Izvorská, Martina 
Krejčí, Kristýna Tessarzová a Veronika Krpcová. Na fotografii chybí Kateřina Michalíková. 

V sezóně nám vypomohly Markéta Strakošová, Zuzana Kunátová a Daniela Nohlová

Hasičky z Metylovic – Mistryně Moravskoslezské ligy

V pondělí 22. listopadu přišel mezi žáky král 
hlavolamů pan Dušan Lederer, jeden z nej-
významnějších sběratelů hlavolamů v České 
republice. Svým povídáním o hlavolamech 
mnohým zamotal hlavu. Poutavým vyprávě-

ním seznámil žáky s historií hlavolamů, ukázal 
jim různé druhy hlavolamů. Všichni si mohli 
vyzkoušet vytáhnout ježka z klece, poskládat 
Rubikovou kostku či rozluštit jiné záhady hla-
volamů. Beseda se všem líbila.

Lámeme si hlavy nad hlavolamy

Stříbro berou nováčci z Mošnova (NJ). Ale ne-
ztratili se ani naši veteráni, kteří nakonec vybo-
jovali bronzové medaile.

Na slavnostním zakončení Moravskoslezské 
ligy 6. listopadu ve Staré Bělé jsme si kromě 
dvou sad medailí odnesli také 18 individuálních 
a týmových ocenění v anketách All Stars. Byl to 
vskutku metylovský večer.  Michal�Bílek

Obec Metylovice byla stejně jako v loňském roce vybrána Skupinou ČEZ do projektu re-
klamního partnerství nazvaného Rozsvěcení vánočního stromu 2021. 

„Na základě podané žádosti byla naše obec podpořena částkou ve výši 24 200 korun, kte-
rou jsme využili k nákupu světelných LED řetězů k nazdobení stromku u fary v Metylovicích,“ 
uvedl starosta Metylovic Lukáš Halata, který tímto děkuje Nadaci ČEZ za podporu.

ČEZ nám rozsvítil vánoční strom
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Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych Vám všem popřál 

krásné a veselé svátky 

plné lásky, sváteční pohody a klidu. 

Zároveň Vám do nového roku 2022 přeji 

všechno nejlepší, hodně štěstí, 

pevné zdraví, osobní a rodinné pohody. 

                     

                                                                          Milan Vaněk  
                                                              starosta obce Pstruží 

Poznávání na téma Ovocný koš je oblíbe-
ná aktivita v každé školce. Pstružovské děti 
mají překvapivě nejraději jablka. Při ochut-
návce ovoce mnoha druhů si pro ně sáhly 
nejčastěji. Tak přišel jeden skvělý nápad: 
„Můžeme si upéct štrůdl.“ 

Děti mají opravdu vždy velký zájem o prak-
tické dovednosti. Zkoušely si válet těsto, 
strouhat jablka, louskat ořechy pomocí lous-
káčku. Poté si zkusily vymačkat z nastrouha-
ných jablek šťávu a mohly ji také ochutnat. 
Učily se na těsto ukládat jablka tak, aby se 
poté dalo správně zamotat, zkoušely si sypat 
skořici, ořechy, vanilkový cukr a hrozinky. 
Do celé směsi pak zastrčily i pár piškotů, aby 
nasály zbývající šťávu z jablek a štrůdl nám 
nepopraskal. 

S pomocí paní učitelky děti štrůdly zamo-
taly a na závěr přišlo nezbytné potření vej-
cem i zasypání mákem na ozdobu. Teď už 
zbývalo zanést štrůdly do trouby a poprosit 
paní kuchařku, aby nám na něj dohlédla, než 
přijdeme z procházky. Po obědě na nás čekal 
výtečný dezert, který si děti navíc připravily 
skoro úplně samy, a to bylo na tom to nejlep-
ší. Mňam, to byla dobrota.

Ptáte se, proč je v našem názvu článku 
zmínka o nohách? To proto, že jsme upekli 
dva záviny, ale některé děti to pohotově na-
zvaly: „Máme dvě nohy štrůdlu.“

Vánoční provoz OÚ Pstruží 
čtvrtek 23. prosince 2021 zavřeno

pátek 24. prosince 2021 svátek
pondělí 27. prosince 2021 zavřeno
úterý 28. prosince 2021 zavřeno 

středa 29. prosince 2021 zavřeno
čtvrtek 30. prosince 2021 zavřeno
pátek 31. prosince 2021 zavřeno

pondělí 3. ledna 2022 8.00–12.00, 13.00–16.00

Uklizený a nazdobený byt, svítící stro-
meček, tóny koled – a také syčení oleje 
a vůně smaženého kapra a dalších tra-
dičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, 
kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku 
s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdra-
vého stravování. Pokud olej už dávno tří-
díte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se 
ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správ-
ná doba s tím začít.

Určitě nechcete, abyste uprostřed vá-
nočních svátků museli náhle řešit ucpaný 
odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii 
odpadního potrubí v celém domě. A věřte, 
že ani příroda není zvědavá na ty spous-
ty oleje ze všech domácností, které by se 
na ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu 
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít 
doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý 
olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní. 

Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všech-
ny ty filety z kapra nebo hory křupavých ří-
zečků, až vám z vánočních vinných klobás 
zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou 
sádla a šťávy z masa nebo až o Silvestru 
naaranžujete do mističek všechny ty dobro-
ty nakládané v oleji. Kapka ke kapce a uvi-
díte, že po svátcích máte PET lahev plnou. 
A přidat můžete i zapomenutý kus pevného 
tuku, který se najde v lednici zastrčený ně-
kde vzadu ještě od pečení cukroví.

K nové tradici vánočního slévání použité-
ho oleje tak můžete přidat i tradici povánoč-
ní procházky k olejové popelnici s naplně-
nou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se 
do třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, 
že se postaráme o to, aby naše popelnice 
ani o svátcích, ani v novém roce nikdy ne-
přetekly. 

� Obec�Pstruží

Veselé vánoční slití oleje

Na konci listopadu se nám během deštivého 
týdne našel slunečný den. Den jsme využili kre-
ativně. Sešli jsme se u školy (rodiče, děti i učitelé 
a učitelky) a vyrobili jsme si lampiony. Byly krás-
né. Moc se všem povedly. I když už jsme na ně 

ke konci tvorby příliš neviděli, protože jsme vyrá-
běli venku a začalo se stmívat. Ale tmu jsme také 
potřebovali. Využili jsme ji k vycházce s lampiony.

Někteří přišli s koupeným lampionem, někteří 
šli hrdě se svým vlastnoručně vyrobeným. Kaž-

dopádně to byla pěkná procházka, při které se 
mihotala světýlka. Celé odpoledne mělo kouzel-
ný nádech. Procházkou s lampiony jsme popřáli 
všem broučkům pěkné sny a těšíme se, až je 
na svatojánskou noc opět zahlédneme.  (az)

Kouzelné uspávání broučků s lampiony

Dvě nohy štrúdlu ve školce?

Jaká bude Tříkrálová sbírka? Tak to je asi 
otázka, na kterou nikdo neznáme přesnou 
odpověď. „Všechno připravujeme tak, aby 
mohla sbírka proběhnout, jako tomu bylo 
dříve v minulosti, tedy i s koledníky,“ líčí ko-
ordinátorka Tříkrálové sbírky v Charitě Frý-
dek-Místek Silvie Vojkovská, „Chystáme po-
kladničky, tašky s cukříky a kalendáříky pro 
dárce, drobné dárky a něco na zub pro koled-
níky. Koledování bude probíhat, tedy pokud 
to situace umožní, od 1. do 16. ledna 2022.“ 

Po stejnou dobu bude možné přispět 
v rámci Tříkrálové sbírky také do statických 
pokladniček, které budou rozmístěny stejně 
jako loni v kostelích, úřadech, informačních 
centrech, některých obchodech, lékárnách 
apod. „Seznam míst bude v lednu na našich 
webových stránkách a bude průběžně ak-
tualizován. Tato možnost se loni osvědčila 
a bude určena pro ty, kdo budou chtít přispět 
přímo do pokladničky ve své obci nebo měs-

tě, a koledníky nepotkají nebo koledníci ne-
budou moci vůbec vyjít,“ doplňuje Vojkovská. 

Další z novinek, kterou přinesl loňský covi-
dový ročník a která bude pokračovat i v příš-
tím roce, je možnost využít možnost bezhoto-
vostního příspěvku do sbírky, a to buďto přes 
platební bránu na webu Tříkrálové sbírky 
nebo platbou přímo na účet s využitím VS pro 
frýdecko-místeckou Charitu. Tato možnost 
bude až do konce ledna 2022.

A jak Charita Frýdek-Místek získané pro-
středky využije? „Záměry na využití Tříkrá-
lové sbírky jsou podobné jako v minulosti. 
Podpoříme jimi rozvoj a provoz mobilní hos-
picové péče naší Salvie a doučování v sociál-
ně potřebných rodinách. Část prostředků pů-
jde na spolufinancování nákupu potřebných 
automobilů pro terénní služby, tak aby se 
naše pracovnice bezpečně dostaly ke svým 
klientům. Zbytek pak použijeme na plánova-
nou rekonstrukci v Domově pokojného stáří 

a zřízení tréninkového bytu pro lidi s dušev-
ním onemocněním,“ nastiňuje ředitel Charity 
Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Pokud by se chtěl kdokoli zapojit do ko-
ledování nebo organizace Tříkrálové sbírky 
a osobně se tak účastnit této tradiční a nej-
větší sbírkové akce, bude více než vítán a ne-
odejde s prázdnou. Kontakt na koordinátorku 
za Charitu Frýdek-Místek Silvii Vojkovskou je 
silvie.vojkovska@charitafm.cz, 733 741 564. 

Jaká bude Tříkrálová sbírka? Uvidíme...

I přes nepřízeň počasí pokračuje výstavba chodníku. Lidé a zejména děti 
se mohou těšit, že se do školy již zanedlouho dostanou bezpečněji.

Chodník roste před očima

Když žáci dostanou informaci, že se blíží 
„bubnování“, vždycky se moc těší. Do školy 
za námi přichází paní Gavlasová, která nám 
vždy nástroje předvede, zahraje na ně a my 
si pak také můžeme vyzkoušet hru na některé 
hudební nástroje. Hrajeme i na vlastní tělo, a to 
není jednoduché.

Které nástroje už umíme poznat? Tak třeba 
známe indiánskou flétnu, australský telefon, 
brumle, dešťovou hůl a také djembe bubínky, 
chřestidla, zvonkohry i sun drum. Nejvíce si 
samozřejmě vždy užíváme bubnování. To baví 
všechny žáky napříč všemi třídami. A už teď se 
těšíme na další lekci.  (az)

Muzikohrátky děti baví
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Příběhy bezpráví – tentokrát online
Letošní již 17. ročník 

Příběhů jsme stihli zrea-
lizovat! Díky organizáto-

rům, kteří po loňských zkušenostech pochopili, 
že v době, v níž žijeme, bude možnost získat 
hosta na besedu ještě větší problém než obvyk-
le, se akce mohla uskutečnit. Pokud vás zajímá, 
jaké tedy byly letošní online Příběhy, čtěte dál….

Ve středu 10. listopadu žáci deváté třídy jako 
obvykle nejprve zhlédli krátký dokumentární film 
tentokrát z cyklu Neznámí hrdinové – Ta krás-
ná holka z vily nad řekou. Jeho prostřednictvím 
sledovali dramatický osud politické vězeňkyně 
Dagmar Šimkové. Slyšeli, jak její bezstarostné 
dětství ukončila na konci druhé světové války 
smrt tatínka a jak v důsledku „Únorových udá-
lostí“ (r. 1948) se do jejich rodinné vily nastěho-
vali cizí lidé… Dále se dověděli, že přestože byla 
velmi nadaná, tak kvůli svému „buržoaznímu“ 
původu nemohla studovat. Protože svůj negativ-
ní názor na nové politické zřízení neskrývala, ba 
naopak, bylo jí pouhých 23 let, když ji zatkla StB 
a následně skončila na 15 let ve vězení. Tuto 
svou děsivou kapitolu života zachytila v knize 
Byly jsme tam taky. Dagmar Šimkovou komu-
nistický lágr nezlomil. Po propuštění se opět 
pustila do práce. Podílela se na založení K 231 
(Klub bývalých politických vězňů) a po sovětské 
okupaci dokázala začít nový život u protinožců 
– v Austrálii.

V dokumentu na ni vzpomínala mimo jiné 
i spoluvězeňkyně Irena Vlachová-Šimonová. 
Hovořila o ní jako o ženě, která si i v nelidských 
podmínkách dokázala zachovat důstojnost a vy-

budovat respekt bachařů. „Nikdy jsem ji neviděla 
plakat,“ uzavřela své vzpomínky na kamarádku.

Z výše uvedeného je zřejmé, že letošní Příbě-
hy bezpráví se nesly v duchu motta „Mládí proti 
komunismu“. Žáci se měli seznámit s významný-
mi osudy méně známých žen moderních česko-
slovenských dějin a s tím, jaké panovaly poměry 
v ženských komunistických věznicích.

Co nezaznělo v dokumentu, to si poslechli 
na online besedě, která následovala po filmu. 
Jejími hosty byly redaktorka a spisovatelka Mi-
lena Štráfeldová a pamětnice – laureátka Ceny 
Příběhů bezpráví – Vlasta Černá. Díky moderá-
torce Janě Peroutkové se nejen žáci naší školy 
dověděli, jak např. fungovala samotka v komuni-
stickém vězení a jak se tento režim k vězněným 
ženám choval.

Jak jste jistě již pochopili, letošní Příběhy byly 
jiné… Stihli jsme je zrealizovat skutečně za pět 
minut dvanáct, neboť již daný den odpoledne se 
žáci dovídají, že jim nastává karanténa a s tím 
i jiná forma výuky… Své názory na dokument 
a besedu tedy vyjadřují písemně – zde uvádíme 
některé z nich (bez korekce):

• Díky projektu jsem se dověděla, jak byl mi-
nulý režim krutý a bezcitný k lidem, kteří s ním 
nesouhlasili nebo projevovali nespokojenost.

• Na vyprávění mě zaujalo, jak pamětnice ote-
vřeně mluvila a jak si pamatovala každý detail. 
Taky kolik lidí tohle prožilo.

• Hodně mě překvapilo, jak se žilo v tehdej-
ších věznicích. Jak jí nedávali najíst, neustále 
po ní křičeli a v zimě jim v celách netopili.

• Že někteří lidé v té době nemohli studovat, 

i když měli dobré známky.
• Dověděl jsem se, jak obtížné bylo opustit 

komunistický stát. Překvapilo mě, jak komunisté 
zacházeli s vězni, např. že muže mlátili do bez-
vědomí, někdy až k smrti, že ženy týrali spíše 
psychicky.

• Nejvíce co mě zaskočilo, že ženám, když 
rodily, nezavolali doktora, a když později někdo 
přišel, řekli, ať to dítě hodí do koše.

• Nevěděl jsem, jak byl krutý komunistický 
režim a jak to fungovalo v ženských věznicích. 
Že nemohli mít v zimě teplé oblečení, netopili jim 
a na samotce jim dávali jídlo každý třetí den. 

• Překvapilo mě, jak hrozně se k vězenkyním 
chovali a ponižovali je. Různé detaily z jejího ži-
vota, které nikdo nechce zažít. Měli bychom si víc 
vážit svobody. 

• Nejvíce se mi vrylo do paměti, že paní Čer-
ná byla tři měsíce zavřená v jedné místnosti bez 
sprchy a čistého oblečení, jenom s kyblíkem a ko-
vovou postelí bez ničeho. A že tam všichni byli 
v hrozné zimě.

• Překvapilo mě, že to ty ženy vydržely a že 
o tom dokážou normálně mluvit.

• Zaujalo mě, kolik statečných lidí bylo zničeno 
komunismem. Měli bychom se poučit z chyb těch 
před námi. Totalitní režimy nikdy nefungovaly 
a fungovat nebudou.

• Díky projektu jsem se dověděl o tomto pří-
běhu. A proč je důležité si to připomínat. Nevěděl 
jsem, že se ve vězeních chovali hůře k ženám 
než k mužům.

• Z besedy jsem si odnesl hlavně to, že si vá-
žím dnešní svobody a svobody slova.  LM

Klubový listopad ještě O.K.

I když se v listopadu prudce zhoršila rea-
lita s covidem, náš klubový život pokračoval, 
byť z pochopitelných důvodů byla účast tro-
chu nižší. Akce proběhly dle plánu, jen turis-
tický výlet nad Kopřivnici jsme odpískali kvůli 
počasí. Krom níže uvedených programů pro-
bíhaly další pravidelné akce v klubovně, tzn. 
zdravotní cvičení obou skupin, úterní karetní 
posezení a angličtina.

Hudební�odpoledne�s�Vláďou
Po dlouhé době v klubu zase hudba, zpěv 

a tanec. O kvalitní a žánrově pestrou produk-
ci se postaral náš oblíbený bard Vladimír Vo-
lek z Valašského Meziříčí. Prožili jsme milý 
podvečer v téměř rodinné atmosféře.

Lehce�poetické�odpoledne�
s�poezií�a�hudbou

Protože v listopadu nesmí v klubu chybět 
poezie, navštívili náš klub již tradičně naši 

milí básníři z Literárního klubu Petra Bezruče 
Dajana Zápalková a Bohumír Vidura. Před-
stavili svou básnickou tvorbu a jako obvykle 
nás obdarovali knížkami a nástěnným kalen-
dářem. Velké díky, naši milí přátelé… 

A nesmíme zapomenout na mladou a na-
dějnou hudebnici Aničku Palicovou, která 
doplnila poezii krásnými hudebními vložkami 
na akordeon. Určitě o ní ještě uslyšíme. Tak-
že další milý podvečer…

Do�Kunčic�pod�Stolovou
Společná vycházka nesmí chybět po celý 

rok. Takže jsme se vypravili nejprve busem 
k transformátoru a potom již po svých ke Ko-
libě pod Stolovou, kterou pan šéf kvůli nám 
opět otevřel o hodinu dříve. Po příjemném 
posezení a občerstvení pak dolů k ruskému 
kostelíku a busem domů. Prima výlet.

Hovory�s�lékařkou
„Naše“ paní doktorka MUDr. Andrea Glo-

sová si pro své dvanácté „hovory“ připravila 
přednášku o nemocech dýchacích cest a plic, 
nad rámec pak ještě popsala, jak se chová 

covid v lidském těle. Není třeba připomínat, 
že se jednalo opět o erudovaný a laicky po-
chopitelný obsah.

Jak�to�bude�v�prosinci
V plánu je ve čtvrtek 2. 12. další pokra-

čování cyklu Jany Bártové Na úsvitu čes-
kých dějin. Další program je ve chvíli, kdy 
píšu tyto řádky, ještě neupřesněný, bude 
záležet na vývoji covidové situace. Nicméně 
kompletní prosincový program najdete jako 
obvykle v Čeladenském zpravodaji, v klu-
bu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo 
na www.senioriceladna.cz.

Pár�slov�závěrem
Takže nezbývá než doufat, že se přes ne-

příznivý covidový vývoj ještě letos párkrát se-
jdeme… Závěrem nezbývá než popřát všem 
čtenářům tohoto pozoruhodného periodika 
navzdory současné situaci mírový a smyslu-
plný advent a samozřejmě potažmo i Vánoce.

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

� Petr�Bernady

Zakončení Lehce poetického odpoledne.

Hraje a zpívá Vláďa Volek. Přednáší MUDr. Andrea Glosová.

KULTURNÍ CENTRUM VE FRÝDLANTĚ NAD OSTRAVICÍ ve spolupráci s Výtvarným centrem Chagall v Ostravě zve na prodejní výstavu

MALÍŘI�NAŠEHO�KRAJE
Ferdiš�Duša,�Luděk�Majer,�Jan�Hrnčárek,�Josef�Kurzava,�Josef�Novický,�

Jiří�Drozd,�Josef�Drha,�Jaroslav�Martiník.�J.�V.�Sládek,�Josef�Treuchel�a�další�autoři.
Výstava se koná pod záštitou Pobeskydského spolku přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku.

Vernisáž výstavy s tombolou pro návštěvníky bude ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 17 hodin. Výstavu uvede Karel Bogar.
Výstava v Kulturním centru ve Frýdlantě n. Ostravicí je otevřena dle otvíracích hodin a potrvá do 30. ledna 2022.
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slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané,
úvodem mého posledního „slova starosty“ v letošním roce si dovolím lehké zamyšlení nad 

statistickými daty. Obec Janovice dynamicky roste a rozvíjí se. Není to vidět jen na hromadě pro-
jektových dokumentací k novostavbám rodinných domů v mé kanceláři, ale i na počtu obyvatel. 
V měsíci listopadu obec Janovice překročila hranici 2000. Řečí čísel tedy máme počet obyvatel 
2010, průměrný věk obyvatele 41,45, žen je 998 a jejich průměrný věk je 42,32; mužů je 1012 
a průměrný věk je 40,59. Dětí do 15 let máme 348, do 18 let 414 a občanů nad 60 let máme 
v obci 511. Pro srovnání uvádíme data z r. 2010. V tomto roce byl počet obyvatel 1828, průměrný 
věk obyvatele 40,28, žen bylo 917 a jejich průměrný věk je 41,83; mužů bylo 911 s průměrným 
věkem je 38,72. Dětí do 15 let bylo 290, do 18 let 361 a občanů nad 60 let v obci 423.

Z tohoto lze dovodit, že se jednak naplňují predikce osídlení naší obce a s tím samozřejmě 
související intenzívnější výstavba nových rodinných domů v posledním období, a to i přes skoko-
vý nárůst ceny stavebních pozemků v obci.

Z pohledu investic obce se podařilo posunout do poslední fáze výstavbu chodníků II. etapa 
a věříme, že občané tuto investici, která zvýší jejich bezpečnost, ocení. Ještě pár slov k dotazům 
týkajícím se přecházení po mostních konstrukcích v úseku výstavby chodníků II. etapa. Úvodem 
bych chtěl zdůraznit, že tyto mosty jsou ve vlastnictví MSK, ve správě SS MSK. Během šestiletého 
období přípravy stavební dokumentace byla ze strany správce mostů dána podmínka týkající se 
případné konstrukce nových mostů, která musí mít odstup od stávajících mostů minimálně dva 
metry, což v našich podmínkách nebylo možné. V rámci dalších jednání bylo se správcem mostů 
dohodnuto, že až v rámci jejich rekonstrukce bude možno je pro chodníky rozšiřovat. Prvním tako-
vým mostem bude v současné době rekonstruovaný most přes Říčku, pod Hradiskem. Ke zmíněné 
rekonstrukci bych vám chtěl sdělit, že po našem urgentním tlaku se zprovozní nový most alespoň 
částečně v prosinci letošního roku, neboť dokončení stavby posunul investor na jaro 2022. Bohu-
žel u dalších mostů, které jsou v havarijním stavu, zatím přesný termín rekonstrukce není znám. 
Z tohoto důvodu jsme nechtěli dále čekat a výstavbu chodníků II. etapa jsme započali, a tím našim 
občanům umožnili naprostou většinu trasy projít po novém chodníku, tedy mimo krajnici vozovky. 
Apeluji tím na naše řidiče, aby při přejíždění mostů dbali zvýšené opatrnosti a zároveň jim za to 
děkuji. Tím naváži na realizaci chodníků I. etapa. U této investice stále nemáme vydané stavební 
povolení. Pokud by vše dopadlo podle plánu, chtěli bychom započít s výstavbou na jaře roku 2022. 

Osobně mám velkou radost z nového pumptrackového hřiště. Toto hřiště se nám podařilo 
vystavět s podporou Moravskoslezského kraje, za což děkujeme. Podařilo se nám tím využít plo-
chu, která v minulosti sloužila jako skládka a tím efektivně rozšířit sportovní areál naší obce. Se 
zpožděním dokončujeme i hřiště pro plážový volejbal, které od jara budou moci využívat nejen 
žáci naší školy, ale všichni občané obce.

Chtěl bych dále touto cestou poděkovat všem spolkům, které často, i přes nejasné výklady 
epidemiologických nařízení, pořádaly veřejné akce. Obec Janovice s jejich pomocí uspořádala 
v září alespoň tradiční Janovické kopečky. Děkuji všem, kteří se podíleli na spolupořádání. Rov-
něž bych chtěl poděkovat za uspořádání akcí, a to: Sportovně zábavného odpoledne, Drakiády, 
Lampionového průvodu v Janovicích a Placků, Hasičského výletu a Memoriálu Ladislava Gurec-
kého a Karla Hovajackého na Bystrém. Jsem rád, že se v letošním roce podařilo zorganizovat 
i pár zájezdů našich seniorů, dvakrát jsme seniory vyvezli na Lysou horu, na Ostravsko a do Je-
seníků a stihli jsme i Setkání janovických a bystřanských seniorů. Bohužel některé akce musely 
být zrušeny a budeme tedy doufat, že se na nich potkáme alespoň v roce následujícím.

Zcela samostatně chci vyjádřit obrovské poděkování našim zdravotníkům, kteří v poslední 
době opět čelí velkému náporu, a i přesto nám poskytují veškerou možnou zdravotní péči.

V neposlední řadě chci poblahopřát našim fotbalistům, kteří v současné době drží po podzimní 
části v tabulce průběžné 5. místo se 30 body a 9 výhrami. 

Co říci závěrem? V poslední době se často skloňuje a ohýbá slovo svoboda. Myslím, že zde 
se hodí víc než kdy jindy citát Aristotela: „Prostřednictvím disciplíny přichází svoboda.“ Buďte, 
prosím, ohleduplní ke svému okolí i spoluobčanům, kteří musí v této době řešit složité životní 
situace, a to i za cenu, že bude omezeno naše pohodlí. Za to předem děkuji!

Blíží se závěr roku a já bych nám všem chtěl popřát co nejklidnější prožití vánočních svátků, 
dětem mnoho splněných přání, pokud to bude možné pohodová rodinná setkání, no prostě, 
krásné svátky. Do nového roku v prvé řadě hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů a osobní po-
hody, v neposlední řadě pevné nervy a mnoho sil. Všichni už si přejeme, aby se situace ustálila 
a zlepšila, buďme tu pro sebe, mějme k sobě úctu a respekt.

Mějte se krásně! � Svatopluk�Běrský,�starosta�obce

jubilea
Gratulace

Všechno�nejlepší,�hodně�štěstí,�
zdraví�a�životní�pohody�přejeme�

k�listopadovému�jubileu�
paní�Leokádii�Pščolkové,�
Zdeňce�Ferenčákové�

a�panu�Stanislavu�Huserovi,�
všem�z�Janovic�

a�paní�Jance�Ganišinové�z�Bystrého.

Obec�Janovice

V listopadu 2021 proběhlo letošní druhé 
slavnostní vítání nových občánků obce Jano-
vice, kterého se zúčastnilo celkově devět dětí.

Slavnostní ceremoniál proběhnul v sobotu 
6. listopadu v kinosále na obecním úřadu v Ja-
novicích. Úvodního slova se ujal starosta obce 
Svatopluk Běrský, po jehož proslovu přečetla 
místostarostka Jolana Šianská slib rodičů, kte-
ří je následně postupně stvrdili svým podpisem 
do pamětní knihy nově narozených občanů Ja-
novic. Kromě stvrzení slibu podpisem obdrželi 
rodiče také drobné pamětní dárky pro své děti. 
Po skončení ceremoniálu měli všichni možnost 
se nechat na památku vyfotografovat u kolébky.

Děkujeme všem zúčastněným rodičům včetně 

krátce z obce

Informace�ke�svozu�
popelnic�v�roce�2022

Stejně jako v letošním roce bude i v roce 
2022 probíhat svoz domovních popelnic kaž-
dou lichou středu. První svoz roku 2022 tedy 
proběhne ve středu 5. ledna.

Kalendáře�na�rok�2022
Jako každý rok jsme pro vás připravili stolní ka-
lendáře s fotografiemi obce. Kalendáře obdržíte 
do svých schránek během prosince letošního 
roku. Domy, ve kterých se nachází více domác-
nosti a obdrží pouze jeden kalendář, si budou 
moci další kalendář vyzvednout na obecním úřa-
dě, kde bude také k zakoupení za cenu 100 Kč.

Letošní školní rok je již v plném proudu, a pro-
to jsme si i letos v naší janovické školce uspo-
řádali den věnovaný dýním – DÝŇOHRÁTKY.

Bohužel nám na tento den nepřálo poča-
sí, ale nás to neodradilo a oblíbenou pod-
zimní slavnost jsme si užili všichni jednotlivě 
na svých třídách. A že to opravdu stálo za to!

Dýňohrátky se tentokráte uskutečnily 2. 11. 
a všechny třídy naší školičky se jako mávnutím 
kouzelné hůlky, proměnily v dýňové království. 
Venku a na chodbách školičky svítily vydlaba-
ným dýním strašidelné, legrační, ale i netradič-
ní obličeje.

Všude kolem pobíhaly nastrojené děti – 
malé čarodějnice, smrtky, kouzelníci, pavoučci 
a jiná strašidýlka, která štěbetala a těšila se 
na to, co nastane. A po strašidelných disko-
tékách na všech třídách a kouzelné svačince 
to opravdu nastalo. Na všech třídách započala 
dýňová slavnost, kdy si děti celkem na sedmi 
stanovištích vyzkoušely svou obratnost, ale 
také odvahu při hledání malých dýní v kouzel-
né krabici, a ve třídě Soviček dokonce návštěvu 
kouzelné komnaty plné strašidelných nástrah.

Děti létaly slalom na koštěti kolem nazdo-
bených dýní, strefovaly se papírovými dýněmi 
do sklenice, shazovaly balónky vyskládané straši-
delné dýňové kelímky, procvičily si jemnou moto-
riku namotáváním dýně na roličku, na lžíci přená-
šely dýňové miminko, v kouzelné krabici plné listí 

„těstovinových housenek“ a „kaštanových brouků“ 
hledaly malá dýňová strašidýlka a skládaly obrá-
zek dýně z několika částí. Každý z dětí si našel to 
své, v čem se vyřádil. Všechny děti se do plnění 
úkolů zapojily s radostí a chutí všechno zvládnout. 
Zábava to byla vskutku velká a radost v dětských 
očí byla tou největší odměnou pro nás dospělé.

Na všechny děti čekalo spoustu odměn 
a také obrovská hostina, o kterou se postarali 
sami rodiče dětí. Tímto chceme všem moc po-
děkovat za přinesené dobroty a výzdobu, kte-
rou do našich tříd přinesli.

Dýňová slavnost je každým rokem očekáva-
ná a zdařilá akce, kterou si užívají jak děti, tak 
paní učitelky. Tak zase za rok – DÝŇOHRÁT-
KÁM třikrát HURÁ!!! Kolektiv�MŠ

Slavnostní vítání občánků

jejich rodinných příslušníků, členům sociální komi-
se za přípravu vítání a také fotografce Lucii Noh-

lové za zdokumentování této slavnostní události.
� Lukáš�Plánička

Oblíbená dýňová slavnost v MŠ

Juchú, jedeme! Tahle krátká a výstižná věta 
odstartovala naše putování po krásách Jeseníku.

Celé putování zahájil první stupeň, tedy 
3.–5. třída, který se vypravil na eko pobyt hned 
začátkem měsíce října. Poté následoval pobyt 
druhého stupně, tedy 6.–9. třídy.

Po příjezdu se děti ubytovaly v již známém 
penzionu v Petříkově, prošly si blízké okolí 
a byl zahájen odpolední program. Mezi ven-
kovní aktivity na pobytu patřily olympijské hry, 
výroba badatelských pomůcek, výlety po okolí 
a spousta her v lese.

Ekologický pobyt naší školy v Petříkově
Úterní den tedy začal vydatnou snídaní 

a přípravou na celodenní výlet na Šerák. Cesta 
utíkala velmi rychle a svižně, neboť největším 
„tahounem“ pro děti byla chata na vrcholu.

Středeční dopoledne jsme si vyrazili na ma-
lou procházku po Ostružné pozorovat tzv. „pří-
rodní patro“ a krásy tamních lesů. Odpolední 
program se nesl ve znamení zvířecích stano-
višť a kreativní tvorby – výroba triček a masek 
ze sádry. Tento den jsme zakončili zpěvem 

s kytarou.
Žáci 3. a 4. třídy ve čtvrtek odjeli na výlet 

do jeskyní Na Pomezí, který završili badatel-
skou činností v potoce. Všichni žáci zakončili 
svůj pobyt v Petříkově krásným filmem Planeta 
Česko.

V pátek ráno byli všichni moc smutní, že 
už musí opustit Petříkov, ale zároveň se těšili 
domů, za svými rodiči. 
�Za�pedagogický�sbor�Evelína�Sigmundová

Z iniciativy KC Frýdlant n. O. se připravuje 
vydání knihy Pověsti a legendy Beskyd. Kniha 
s dětskými ilustracemi by měla spatřit světlo 
světa v roce 2022.

Školy v našem regionu, včetně té naší, do-
staly ke zpracování jednu pověst či legendu, 
která se váže k jejich obci nebo blízkému okolí. 
My jsme pochopitelně měli pověst o zbojníko-
vi Ondrášovi. Děti pak měly za úkol nakreslit 
k pověsti obrázek. A úkolu se zhostily skvěle. 
Vznikla nám výstava velmi krásných ilustrací, 
ze kterých bylo jen velmi obtížné vybrat ty nej-
povedenější.

Odborná porota, složená z řad učitelů i za-

městnanců školy, tak měla nelehký úkol, vybrat 
tři nejlepší ilustrátory za 1. stupeň a tři za 2. stu-
peň. Členem poroty byl i starosta obce pan S. 
Běrský, který výstavu rovněž navštívil a velice 
se mu líbila.

Na společné výstavě všech škol a jejich 
ilustrací, která se uskuteční na počátku nové-
ho roku v KC ve Frýdlantě n. O., nás budou 
reprezentovat svými kresbami tito žáci: Za 1. 
stupeň Benjamin Kvasnička, Julie Vránová 
a Tamara Pečínková a za 2. stupeň Karolí-
na Sacká, Tereza Lukešová a Amálie Anna 
Štrichová.

Již teď jsme všichni zvědavi a těšíme se, 

Děti pro knihu kreslily zbojníka Ondráše

který obrázek našich žáků nakonec bude 
v připravované knize.� Ivo�Tošenovjan

V pátek 12. 11. se v Janovicích po roční pau-
ze konal Svatomartinský lampionový průvod.

Akci pořádal spolek Prvočas. I letos nás 
doprovodil Martin na bílém koni. Tentokrát 
trochu změnil vizáž a dorazil v efektním čer-
veném plášti. Poté, co průvod obešel střed 
obce, vrátil se zpět na parkoviště před zá-
kladní školou. Děti se rozloučily s Martinem 
a všichni se přemístili do areálu školy. Tam 
již byla připravena skupina ohniváků Růže 
Draka se svou efektní ohnivou show. Krásná 
děvčata předváděla své ohnivé kejkle, chlap-
ci se oháněli ohnivými tyčemi a ti nejzkuše-
nější chrlili oheň. Obecenstvo je odměnilo po-
tleskem a obdivným jásotem. Odvážné děti 
měly po vystoupení možnost se s ohniváky 
také vyfotit. Poté se všichni za svitu svých 

Lampionový průvod

lampionů rozešli do svých domovů. Závěrem 
bych chtěla poděkovat janovickým dobro-
volným hasičům za zajištění bezpečnosti při 

průchodu obcí a zajištění požární hlídky při 
vystoupení.

� Za�Prvočas�Jana�Grzymková
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Kultura

Přehled bohoslužeb v prosinci
5.�12.�2021 - 2. neděle adventní: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
8.�12.�2021 - Slavnost Panny Marie 

počaté bez poskvrny prvotního hříchu: 
Ostravice 16.00

12.�12.�2021 - 3. neděle adventní: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

19.�12.�2021 - 4. neděle adventní: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30

24.�12.�2021 - Štědrý den: Bílá 16.00, 
Ostravice 21.00

25.�12.�2021 - Slavnost Narození Páně: 
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, zasvěcený svátek

26.�12.�2021 - Svátek Svaté rodiny, 
sv. Štěpána, prvomučedníka: 

Ostravice 8.00, Bílá 10.30
31.�12.�2021 - Sv. Silvester: 
Ostravice 16.00, Poděkování 

a prosba o Boží pomoc do nového roku
1.�1.�2022 - Slavnost Matky Boží, 

Panny Marie – Nový rok: 
Ostravice 8:00, Bílá 10.30, zasvěcený svátek

Veselé Vánoce, hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti a mnoho
pracovních i osobních úspěchů
   v roce 2022
                                   Vám přeje

©
 K

le
in

Obec Bílá

Provoz obecního úřadu 
v závěru roku

23. 12. 2021: 8.00 – 12.00
24. 12. 2021 – 2. 1. 2022 zavřeno

Provoz sběrného místa  
22. 12. 2021  15.00 – 17.00
25. 12. 2021     zavřeno
29. 12. 2021 15.00 – 17.00
1. 1. 2022 zavřeno

Kde všude o Vánocích najdete 
oleje a tuky k vytřídění?

I o Vánocích je dobré myslet na čisté odpadní potrubí, 

přírodu a planetu. Děkujeme, že nezapomínáte třídit 

použité kuchyňské oleje. 

Veselé vánoční slití oleje 
a šťastný rok 2022!

Sádlo a tuk 
z klobás

  Olej z řízků Olej z kapra Olej z nakládaných 
dobrot

Pevné tuky 
z pečení

Vanocni_kapman_A4_F.indd   1 02.11.21   14:39

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

Po stejnou dobu bude možné přispět v rám-
ci Tříkrálové sbírky také do statických poklad-
niček, které budou rozmístěny stejně jako loni 
v kostelích, úřadech, informačních centrech, 
některých obchodech, lékárnách apod. „Se-
znam míst bude v lednu na našich webových 
stránkách a bude průběžně aktualizován. Tato 
možnost se loni osvědčila a bude určena pro 
ty, kdo budou chtít přispět přímo do pokladnič-
ky ve své obci nebo městě a koledníky nepo-
tkají nebo koledníci nebudou moci vůbec vyjít,“ 
doplňuje Vojkovská. Další z novinek, kterou 
přinesl loňský covidový ročník a která bude 
pokračovat i v příštím roce, je možnost využít 
možnost bezhotovostního příspěvku do sbírky, 
a to buďto přes platební bránu na webu Tří-
králové sbírky www.trikralovasbirka.cz nebo 
platbou přímo na účet s využitím VS pro frýdec-
ko-místeckou Charitu. Tato možnost bude až 
do konce ledna 2022.

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

rodinách. Část prostředků půjde na spolufi-
nancování nákupu potřebných automobilů pro 
terénní služby, tak aby se naše pracovnice bez-
pečně dostaly ke svým klientům. Zbytek pak po-

užijeme na plánovanou rekonstrukci v Domově 
pokojného stáří a zřízení tréninkového bytu pro 
lidi s duševním onemocněním,“ nastiňuje ředitel 
Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.

Jak bude probíhat Tříkrálová sbírka

Už se těšíte na lyžování? Teď se může-
te začít těšit ještě víc ☺. Sněžná děla v na-
šem Ski areálu už jedou naplno, chystáme 
sjezdovky, rozšiřujeme tým naší lyžařské 
školy (stále uvítáme další zájemce) a vše je 
v plném proudu. Už pro loňskou zimu jsme 
v připravili v Lyžařské a snowboardové škole 
spoustu novinek. Věříme, že letos je předsta-
víme v plné parádě.

Jednou z těch zásadních je spuštění nové-
ho e-shopu, kde si budete moci zarezervovat 
výuku i vybavení a také online zaplatit. Vše 
tak pořídíte bezkontaktně a bezpečně z po-
hodlí domova. Svůj nákup si pak jednoduše 
na místě odbavíte v samoobslužném kiosku, 
případně vám pomůže obsluha, která bude 

k dispozici. Vyzvednete si vybavení a s in-
struktorem se potkáte rovnou před svou 
výukovou hodinou před naší kanceláří. Pro-
tože je příprava Lyžařské a snowboardové 
školy v plném proudu, stále hledáme posily 
do našeho skvělého týmu instruktorů lyžová-
ní a snowboardingu. Pořádáme instruktorské 
kurzy, na které se můžete přihlásit a po jejich 
absolvování u nás strávit úžasnou zimu. Pro 
všechny naše instruktory máme k dispozici 
spoustu výhod. V případě zájmu o práci se 
podívejte www.pracenabile.cz nebo pište 
na email prace@nabile.cz.

Věříme, že i přes nařízená omezení bude 
letošní zimní sezóna úspěšná a velmi se těší-
me na vaši návštěvu ☺.

Resort Bílá | Beskydy: 
Těšíte se na lyže?
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Milí sousedé z celého našeho Mikroregionu,
mnozí mne možná znáte a možná jste již 

v poslední době zaznamenali, co bude uvede-
no níže v článku. Přesto ale považuji za správ-
né podělit se o tyto informace i se svými nej-
bližšími sousedy v tomto našem společném 
periodiku.

Jmenuji se Michaela Šebelová. Jsem čers-
tvě zvolenou poslankyní Parlamentu ČR. Byla 
jsem zvolena preferenčními hlasy voličů koa-
lice Piráti a Starostové v Moravskoslezském 
kraji. Přestože jsem kandidovala jako podpora 
ze zálohy na 14. místě, skončila jsem nakonec 
první a stala se tak největší ženskou skokan-
kou voleb v celé republice. Musela jsem si tak 
ze dne na den zvyknout na zájem médií a mám 
za sebou své televizní premiéry.

V komunální politice se pohybuji od roku 
2010. Nejprve jsem pracovala v radě obce, 
pak jsem byla zvolena místostarostkou a nyní 
působím jako neuvolněná starostka obce Kun-
čice pod Ondřejníkem. Jsem ráda, že mne 
kolegové na obci v nečekané roli podpořili. 
Nově budeme mít na obci dva místostarosty. 
Jednoho „starého“ místostarostu na celý úva-
zek (pana Davida Fojtíka, kterého jistě mnozí 
velmi dobře znáte) a jednu novou neuvolně-
nou místostarostku – paní Markétu Menšíko-
vou, dosavadní členku rady obce. Mnozí ji jistě 
znáte z Farmy Menšík. Možná si tam jezdíte 
pro dobré mléčné výrobky nebo pro bedýnky 
z Poodří.

Původní profesí jsem fyzioterapeutka. Tuto 
práci jsem v omezeném rozsahu dosud vyko-
návala. Specializuji se na bolesti páteře. Obě 
práce – politika i fyzioterapie – mají mnoho 
společného. Pracujete pro lidi, ale bez jejich 
spolupráce a aktivního zapojení nemáte vý-
sledky.

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR jsem kandidovala, protože si myslím, že 
současná politická situace je velmi vážná 
a opravdu nastal čas na změnu. Obávám se 

Dětská cimbálová muzika 
Ondřejníček spolu s rodiči 
a přáteli pořádá

DOBROČINNÉ 
DOPOLEDNE V NOVÉ 

KNIHOVNĚ
V sobotu 4. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 h
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).

Galerie Karla Svolinského 

 Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 

Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

 

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

galerie.kuncicepo.cz 

Galerie Karla Svolinského 

 Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Vás zvou na výstavu: 

PAOLO DALPONTE  (IT) 

Kreslený humor 
21.11.2021 – 31.1.2022 

 

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

galerie.kuncicepo.cz 

o budoucnost naší země, a tak nezbývalo než 
přiložit ruku k dílu.

Na mé zvolení mi přišly desítky, možná 
stovka reakcí. Mnozí jste mi psali, že mě sice 
osobně neznáte, ale volili jste mě, protože vě-
říte starostům a přišlo vám, že jsem obyčejná 
a dělám svou práci srdcem. Mnozí z vás si 
myslí, že jsou starostové nejblíže k problé-
mům lidí a chovají se slušně. Věřím, že se nám 
v novém volebním období podaří do sněmovny 
vnést lepší kulturu jednání. Politika je podle 
mě o spolupráci. Chci ukázat, že se politika 
na všech úrovních dá dělat slušně a poctivě. 
S nadšením, radostí, energií a nasazením. My-
slím si, že základem je aktivně komunikovat 
s druhými lidmi a umět jim naslouchat.

Někdy bylo až nedůstojné, co ve Sněmovně 
poslanci předváděli. V komunální politice se mi 
osvědčilo snažit se vždy hledat společné řeše-
ní a neprosazovat za každou cenu svůj názor. 
Věřím, že pozitivní roli může sehrát i odliš-
ný ženský přístup. Přijde mi, že nám ženám 
jde spíše o to dobrat se výsledku, než se bít 

v prsa, že jsme to byly my, kdo toho dosáhl. 
Umíme najít řešení.

Jsem nesmírně vděčná za tuto nečekanou 
životní příležitost, budu pracovat naplno, jak 
nejlépe umím. 

Již vím, že budu pracovat v těchto výborech 
– ve Výboru pro zdravotnictví a ve Výboru pro 
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. 
Věřím, že zde uplatním své profesní zkuše-
nosti. V některém z příštích vydání mikrore-
gionu vás budu informovat o své regionální 
poslanecké kanceláři. Budu se těšit na setkání 
s vámi!

Nakonec něco málo ze soukromí. Ve vol-
ném čase cvičím powerjógu, s manželem již 
mnoho let navštěvujeme kurzy společenských 
tanců, chodíme na hory a cestujeme. Mým ko-
níčkem jsou cizí jazyky (angličtina, francouz-
ština, němčina). A to nejdůležitější jsem si ne-
chala úplně nakonec. Mám dva téměř dospělé 
syny, dvojčata.

� Děkuji�vám�za�podporu,
� Michaela�Šebelová

Starostka Kunčic Michaela Šebelová ve Sněmovně
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE NA PROSINEC

Obec Baška Vás zve na tradiční ,,tříkrálový“ 

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
(pouze neregistrovaní hráči v jedné kategorii všech věkových skupin) 

 

o pohár starostky obce 
 

v pátek 7. 1. 2021  
od 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
Startovné: 150,- Kč, studenti 50,-Kč (v ceně klobása a nápoj) 

Přihlášky: do 5. 1. 2021 na email: martinogoralek@seznam.cz 
        (jméno, příjmení, datum narození, studenti kopii průkazu o studiu)                                   
   

V rámci grantů sponzorovaných městem 
Frýdlant n. O. pokračuje i projekt nazvaný Co 
nosím v hlavě. Jeho iniciátorem je Pobeskyd-
ský spolek přátel výtvarného umění ve Frýdku-
-Místku, ale vlastní dění probíhá ve Frýdlantě 
n. O. 

Na projektu se podílí Kulturní centrum 
a v současné době velmi aktivně gymnázi-
um ve Frýdlantě díky vedení školy a učitel-
kám Dagmar Drábkové a Lucii Hoffmanové. 
Vlastní realizace má dvě fáze. V současné 
době se již dokončuje v kovářské dílně Pet-
ra Koliby v Palkovicích symbolický sochařský 
objekt, který bude v prosinci instalován před 
školou. Pokračuje dotazníková akce, která 
mapuje různé pohledy studentů na současný 
svět. Její výsledek uvidíme na připravované 
výstavce, doplněné návrhy na objekt, které by 
měly umocnit symbolickou myšlenku zadání. 
V rámci projektu studenti sbírali i další podně-
ty. Půldenní zájezd směřoval do Sochařského 
parku Landek – Těrlicko u vesnice Hradiště, 
kde je soustředěno několik desítek sochař-
ských prací z různých sympozií. Poutavým 
výkladem zaujal sochař a organizátor akcí 
Martin Kuchař, který přiblížil smysl prací, je-
jich vznik i materiály. Počasí moc nepřálo, ale 
návštěva stála za námahu. Pokračování bylo 

v Muzeu a knihovně v Šenově, kde se studenti 
seznámili s dílem malíře Jiřího Sibinského. Vý-
stava sleduje různé životní fáze umělce, a tak 
je inspirativním pohledem do vývoje názorů 
umělce, což monotematické výstavy neumož-
ní. Při procházce kolem krásného barokního 
kostela v Šenově studenti objevili i inspirativní 

sochy místního umělce Oldřicha Haroka. Cí-
lem akce bylo ukázat, kolik inspirace máme 
kolem sebe i jak na ni studenti reagují. Ohlas 
byl velmi dobrý a snad k tomu přispěla i paní 
ředitelka knihovny v Šenově, která promrzlým 
poutníkům uvařila výborný čaj na zahřátí. Ale 
i to k takovým akcím patří.  (kb)�

Plánované kulturní a sportovní akce na PROSINEC 2021 
po 29. 11. až Výstava fotografií 
pá 31. 12. BABIČKY 
  Kulturní centrum 
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. 

úterý 7. 12. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ Z PAPÍRU PRO DĚTI  

ZÁKLADY PLSTĚNÍ JEHLOU PRO STARŠÍ DĚTI A DOSPĚLÉ 
  Kulturní centrum 
  vstup zdarma 
úterý 7. 12. Spisovatelé do knihoven 
17.30  BIANCA BELLOVÁ 
  Spisovatelka a překladatelka. Vstup zdarma. 
  knihovna 
středa 8. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY  
18.00  parkoviště před KC 
čt 9. 12. až  Prodejní výtvarná výstava 
čt 30. 1. MALÍŘI NAŠEHO KRAJE 
  Vernisáž výstavy proběhne 9. 12. od 17.00.  

Kulturní centrum 
pondělí 13. 12. FARMÁŘSKÉ TRHY 
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA 
úterý 14. 12. Tvořivé dílny  
15.00 – 18.00 SMALTOVANÉ VÁNOCE 
  Vytvořte si smaltované vánoční ozdoby. Vstupné 40 Kč.  
  klubovny Kulturního centra 
úterý 14. 12. KOLEDOVÁNÍ 
16.00  v ulicích města Frýdlantu n. O. 
Středa 15. 12. Beseda z cyklu „Se zajímavými lidmi“ 
17.30  Augustin Žídek – O umělé inteligenci, studiu a životu v Británii 

Klubovny KC, vstupné 50 Kč 
sobota 18. 12. SVAROG CUP – BITVA O FRÝDLANT 
18.00  Turnaj v thajském boxu a K1. 

velký sál Kulturního centra 
neděle 19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SDRUŽENÍ ECHO 
17.00  Host Angelus Cantat z Polska. 

Janáčkova síň 
úterý 21. 12. Tvořivé dílny pro děti 
15.00 – 19.00 OZDOBY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ A PLSTI. 
  klubovny Kulturního centra 
  vstup zdarma 
sobota 25. 12.  Koncert folkové křesťanské skupiny „s.r.o.“ 
16.00  Modlitebna církve adventistů 
 
 

V říjnu proběhla veřejná konzultace k ná-
rodnímu plánu obnovy, kde se přítomní 
dozvěděli nejen o celém projektu, ale pře-
devším o plánovaných dotačních výzvách. 
Ministerstvo kultury plánuje investice nejen 

do lidského kapitálu (tj. zlepšování podmí-
nek pro umělce, kreativní a umělecké pra-
covníky, zvyšování jejich kompetencí apod.), 
ale také do technologií (např. digitalizace,

technologická modernizace kulturních in-
stitucí). Největší část financí má jít na pod-
poru infrastruktury – např. rozvoj regionál-
ních kulturních a kreativních center. Celý 
záznam, přiložené dokumenty i kontakty 
na konzultanty ve vámi vybrané oblasti 
najdete na https://www.mkcr.cz/verejna-
-konzultace-21102021-2627.html. Budeme 
rádi za vaše připomínky a dotazy. Upřímně 
doufám, že i vy, občané Frýdlantska-Bes-
kydy, využijete ve vaší obci, této v podstatě 
jedinečné možnosti kulturního rozvoje místa, 
kde žijete.  Jiří�Vzientek,�

� náměstek�ministra�kultury

Národní plán obnovy

Studenti v sochařském parku.

Gymnázium TGM hledalo inspiraci 

Nepříliš vzrušující výtvarný výstavní program 
ve Frýdlantě poněkud vylepší výstavní akce, 
které začnou těsně před Vánocemi. Z podnětu 
Pobeskydského spolku přátel výtvarného umě-
ní ve Frýdku-Místku se uskuteční v Kulturním 
centru výstava nazvaná Malíři našeho kraje. 

Prodejní výstava Výtvarného centra Cha-
gall se zaměří na klasiku, která je v současné 
době hodně opomíjená. Připomene významná 
jména, která se mladším generacím pomalu 
vytrácí z paměti, přestože tvoří kulturní dě-
dictví regionu. Z autorů to budou na příklad 

Ferdiš Duša, Luděk Majer, Jan Hrnčárek, Jo-
sef Kurzava, Josef Novický, Jiří Drozd, Josef 
Drha, Jaroslav Martiník, J. V. Sládek, Josef 
Treuchel a další autoři. Přátelé umění si také 
připomenou, že galerista, malíř a fotograf Petr 
Pavliňák nedávno oslavil své kulatiny a může-
me na výstavě připomenout jeho záslužnou 
výstavní činnost (také ve Frýdlantě n. O.), 
publikační a odbornou, kterou obohacuje již 
desítku let náš region. Zahájení výstavy bude 
ve čtvrtek 9. prosince v 17 hodin a přátele 
umění zde čeká zajímavé překvapení. Od za-

čátku prosince se mohou návštěvníci cukrárny 
Pod Lysou těšit další výstavní novince. Vedle 
tradiční prodejní části z děl různých autorů se 
v dalších měsících objeví v nově upravené mi-
nigalerii malé soubory autorských prací. Menší 
počet prací bude vybrán tak, aby přiblížil hlou-
běji určitou etapu jejich díla, než může jednot-
livá práce. K prvním umělcům, v souvislosti 
s projektem gymnázia, budou objevné pastely 
Jiřího Sibinského, které si určitě nenechte ujít. 
Výstava bude vždy trvat jen měsíc. Pořadatelé 
se těší na vaši návštěvu.  (ká)�

Předvánoční pozvánka na výstavy ve Frýdlantě
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KOUPÍME
DŮM, BYT, CHATU

Stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

TEL. 606 032 038

F
P

/P
A

-0
09

POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

Okna ● Dveře
Fasády

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

Čištění střech

Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let. 

Likvidace řas mechů a plísní

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

NÁTĚRY STŘECH
       A FASÁD
     natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

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

Tel: 730 508 310 
www.barvadomova.cz

KOUPÍM�starý�motocykl�
Jawa�Stadión,�Pařez,�
Pionýr,�Babetta,�Perák,�

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

Tel.:�777�774�665�

ZDARMA�ekologický�
mobilní�sběr�starých�

autobaterií�a�železného�
šrotu�ve�vaší�obci.

Volejte�nebo�napište.�
Tel.:�777�774�665�
PŘIJEDEME

K O U P Í M 
starou�Škodu�100,�

1000�MB,
Octávii,�Velorex.

Děkuji�za�jakoukoliv�
nabídku.�

Tel.:�777�774�665

NABIZÍME�
MALOVÁNÍ�
bytů,�domů,�

chodeb,�sklepů
Tel.:�777�774�665�

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

Tel.: 
722�367�814

Přijímáme�nové�pacienty


