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Regionální značka v Beskydech – IV.
MIKROREGION – – Mléko a mléčné
výrobky patří mezi potraviny, bez kterých
si většina z nás svůj jídelníček jen těžko
představí. Navíc obsahují látky a vitamíny,
které jsou pro tělo velmi důležité a přispívají, zejména pak v dětském věku, k jeho
správnému vývoji a růstu. Z mléka jako suroviny lze vykouzlit mnoho různých dobrot.
V obci Kunčice pod Ondřejníkem působí již více než 20 let rodinná Farma
Menšík. Její bio mléčné výrobky jsou

vyhlášené v širokém okolí a díky regionálnímu označení pomáhají významně
zviditelňovat tuto malebnou krajinu.
Oslovili jsme paní Menšíkovou, aby nám
rodinnou farmu více představila.
„Naše rodinná farma v Kunčicích pod
Ondřejníkem vznikla v roce 1992 po rozpadu místního JZD. Rodina tak znovu mohla
navázat na svou zemědělskou tradici přerušenou minulým režimem. Od začátku se
věnujeme chovu dojnic a produkci mléka,

od roku 2009 v režimu ekologického hospodaření.
Postupně jsme aktivity naší rodinné farmy rozšířili o ubytování a vybudovali jsme
malou faremní mlékárnu. Část našeho mléka tedy zpracováváme na několik druhů
mléčných výrobků, které nabízíme v našem
obchůdku přímo na farmě, výrobky dodáváme i do několika prodejen a restaurací.
Těší nás, že si k nám zákazníci svou cestu
našli a vracejí se. Je vidět, že roste skupina
lidí, kteří se zajímají o kvalitu a původ potravin, které kupují.
To, že můžeme nabídnout vlastní produkty, se také výborně doplňuje s ubytováním – naše hosty necháme nakouknout
do mlékárny, na farmu, můžeme jim přiblížit, o čem naše práce je. Prostě jim nabízíme ještě něco navíc.
Našim výrobkům se podařilo získat i různá ocenění, např. Regionální potravina Moravskoslezského kraje, jsme také držitelem
značky Beskydy – originální produkt. Tato
ocenění vnímáme mimo jiné jako součást
naší snahy o propagaci celého našeho regionu.
Doufáme, že se nám bude dařit v našem
hospodaření úspěšně pokračovat, jsme totiž přesvědčeni, že tato práce má svůj význam nejen pro nás.“

Farma Menšík
Bio mléko a mléčné výrobky z farmy Menšík

Na úpatí Ondřejníku hospodaří naše rodina už 25 let.
Pohled na spokojeně se pasoucí krávy a okolní
beskydské vrcholy se snad nikdy neomrzí. A to mléko!
Před párnlety jsme se rozhodli vybudovat na farmě
malou mlékárničku, abychom lidem v okolí mohli
nabídnout i něco víc než jenom mléko. Začali jsme tedy
postupně vyrábět domácí tvaroh, jogurt, kyšku a několik
druhů sýrů. Mléko se snažíme zpracovávat co nejšetrněji tak, aby v něm zůstalo zachováno maximální množství prospěšných látek a vitamínů. Bez mléka a mléčných
výrobků si svůj jídelníček prostě nedokážeme
představit, stejně jako asi mnozí z vás. Tak se třeba
někdy zastavte!

Bio mléko a mléčné výrobky
z farmy Menšík
Bio mléčné výrobky:

Různorodý sortiment domácích
sýrů, mlék a jogurtů.

Objednávka:

www.farma-mensik.cz

Kontakt:
Farmářské sýry nakládané
v olivovém oleji:
Sklenice 510 ml, váha pevného
podílu cca 320 g.

Farma Menšík
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 10
mobil: (+420) 736 180 388
e-mail: info@farma-mensik.cz

ÚNOR BYL LEDOVÝ: Přehradu na Bašce si užívali bruslaři. 

Foto: Petr Pavelka

slovo starostky
Vážení spoluobčané!
je to nedávno, co jsme přivítali nový rok a již máme před sebou březen – měsíc s vůní počátku jara. Tak rychle to utíká…
Bohužel již rok se nás bezprostředně dotýká koronavirová
pandemie se svými novými mutacemi, která ovlivňuje životy nás
všech.
Každý měsíc si přejeme a ubezpečujeme se navzájem, že
pandemie je již na ústupu a pomalu se vracíme k normálnímu
životu. Spíš to však zatím vypadá, že je to naše zbožné přání než samotná realita. Rodiče se již nemohou dočkat toho, až se jejich ratolesti zase vrátí do škol a i samotným
školákům se samostudium už příliš „nezamlouvá“. V menších provozovnách poněkolikáté přerovnali zboží, aby mohli otevřít, majitelé horských středisek se loučí se zimní
sezónou bez toho, že by vůbec spustili vleky. Čas trávíme doma jen v úzkém rodinném
kruhu. Masopustní veselí, plesy a večírky se letos nekonaly, stejně jako veškeré společenské akce. Nemocnice jsou přeplněné, lékaři i zdravotnický personál jsou na pokraji vyčerpání a některé oblasti v zemi jsou zcela paralyzované. Přes všechno úsilí
se nedaří nákazu eliminovat. Upínáme se k vakcinaci a pevně věříme v její dostupnost
a rychlé naočkování. Víc než samotná omezení mi však vadí jakási obří dávka chaosu
a amatérismu, které jsou s tímto spjaty. Základem je přísné dodržování nařízení vlády
a opatrnost na každém kroku. O to více si uvědomuji, když procházím ulicemi našeho
města, co všechno nám covid vzal, jak moc asi poznamená tato doba naše děti a zda
si někdy vynahradíme „ztracený“ rok života.
Jsem však optimista. Věřím, že s blížícím se příchodem jara, sluníčka a příjemného
počasí dojde ke zlepšení situace, rozvolnění a návratu do „normálu“.
Měsíc březen je již tradičně věnován knihám. Dovolte mi na tomto místě poděkovat
obrovskému nasazení pracovnicím naší knihovny. Přicházely s nápady a aktivitami, jak
celý tento nestandardní rok přežít. Knihovna je kontaktním místem osobních návštěv
čtenářů, aktivit pro děti a veřejnost, prostor pro přednášky a besedy a tam je daný
bezkontaktní rok vidět nejvíc. Nicméně dámy uchopily celou situaci jako výzvu a jsem
ráda, že dnes můžeme využívat nově zavedených služeb pro všechny návštěvníky bez
rozdílu věku. Březen ¬– měsíc knihy, tak můžete oslavit třeba s novou knihou v ruce,
kterou si lze koupit online přímo v naší knihovně.
Dne 1. ledna tohoto roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který mj. stanovuje i výši poplatku za uložení směsného komunálního odpadu na skládky. Díky
správnému třídění se nám podařilo snížit množství směsného odpadu a tím i ušetřit
část finančních prostředků. V tiskovinách i na stránkách města přinášíme užitečné informace o systému třídění, sběru a svozu odpadů. Celosvětovým trendem je ekologické
zpracování, které pro nás jednoznačně znamená věnovat se separaci odpadu. V průběhu několika málo let se zvednou požadavky procentuálních podílů a obce s tím mohou
mít problém. Frýdlant nad Ostravicí, zdá se, udělal v loňském roce opatření a meziroční
statistiky prozradily zlepšení. Mimo jiné je efektem šetřícím životní prostředí třeba i nižší
frekvence svozu komunálního odpadu.
A ještě jedna důležitá zpráva pro vás: Nezapomeňte na sčítání lidu! Po deseti letech
tak získá stát cenné informace pro další rozvoj naší země.
Přeji vám všem příjemný nástup jara. Dělejme maximum pro to, aby takovým byl
a útok koronaviru nás neomezil či neohrozil. Buďme k sobě vzájemně slušní, ohleduplní
a tolerantní. A jak jsem uvedla na začátku, věřím v dobré změny a prosím – pojďme to
ještě chvíli vydržet!

S úctou Helena Pešatová, starostka města

Jak se máme sečíst? Nejlépe prostřednictvím internetu
MIKROREGION – Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem
se můžete sečíst online od 27. 3. do 9. 4.,
a to na webu https://scitani.cz/ nebo pomocí
mobilní aplikace. Jde to odkudkoliv. Sečíst

můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od 17.
4. do 11. 5. vyplnit listinný sčítací formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře, který se dostaví v předem
oznámeném termínu a vyčká na váš příchod
před vaším domem. Listinný sčítací formulář

lze získat i na kontaktních místech sčítání.
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti
informace ke Sčítání 2021 a jsou také místy,
na kterých lze získat nebo odevzdat listinné

sčítací formuláře. Vyplněný formulář v obálce
můžete odevzdat také na poště nebo vhodit
do poštovní schránky.
Kontakty:
Infolinka: 274 056 789
E-mail: dotazy@scitani.cz
Web: czso.cz/csu/scitani2021
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Frýdlant nad Ostravicí, inzerce

Distanční výuka: Zaměřeno na tvořivost

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
ZŠ Frýdlant nad Ostravicí,
Komenského 420,
příspěvková organizace

zve všechny předškoláky
a jejich rodiče
na čtvrtek 15. dubna 2021
v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin.

S sebou vezměte
rodný list dítěte a občanský průkaz.
www.zskomenskehofno.cz

Zápis do 1. ročníku v ZŠ Komenského
Vážení rodiče budoucího prvňáčka.
Dovolujeme si vás informovat o možnostech
zápisu dětí do 1. ročníku naší školy pro školní rok
2021/2022. Podle vývoje epidemiologické situace v ČR zvolíme jednu z následujících variant:
1.Zápis žáků do 1. ročníku s osobní přítomností dítěte a jeho zákonného zástupce dne 15. 4.
2021. Podrobnosti najdete na plakátu k zápisu.
2.Zápis žáků do 1. ročníku bez přítomnosti dítěte a jeho zákonného zástupce. V době

od 12. 4. 2021 do 25. 4. 2021 můžete poslat
žádost o přijetí svého dítěte k povinné školní
docházce na adresu: sekretariat@zskomenskehofno.cz nebo reditel@zskomenskehofno.cz.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
i žádost k odkladu školní docházky najdete
na webových stránkách naší školy.
Na všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče
se těší vedení školy a učitelé 1. stupně.

Danuše Pavlisková

Ze Skalky na Ondřejník NABOSO!

Když o prázdninách vyrazíte po modré ze
Skalky na Ondřejník, cestu si budete moct
zpříjemnit environmentálně-naučnou celoroční
stezkou. Tu ve spolupráce s nadšenci z našeho mikroregionu připravuje spolek VlesEDU.
„Okolí Ondřejníku je naší srdcovou záležitostí, neboť ve Pstruží sídlí naše Lesní komunitní škola Hnízdo. Rádi bychom realizací stezky,
která vede oblastí zasaženou kůrovcovou kalamitou, upozornili na schopnost samoobnovy
lesa, jeho uzdravení pomocí strokulturovaných
smíšených porostů v kombinaci s biotopy
(mokřady apod.),” uvedla ředitelka spolku Dagmar Stodůlková.
Stezka bude složena z několika zastávek
(malých cedulek). Každá zastávka navede ná-

vštěvníka k zamyšlení, rozhlédnutí se po okolí,
k drobné fyzické aktivitě a poskytne informace o okolní přírodě. V informačních centrech
a na stránkách spolku budou k vyzvednutí
pracovní listy a rozšířené informace i úkoly, budou na webových stránkách, aby stezka byla
neustále aktuální – ve všech ročních obdobích.
Můžete si ji projít i bosky!
„Naším cílem je vnést do turistiky i trochu
osvěty, a především vzbudit zájem o místo,
ve kterém žijeme. Abychom za něj pocítili větší
zodpovědnost. Do tvorby a údržby cedulek zapojíme obyvatele našeho mikroregionu! Tak se
těšíme i na parádní komunitní akci. Děkujeme
za podporu MAS Frýdlantsko-Beskydy, která
náš projekt podpořila,“ uzavřela ředitelka.

Tak se stále učíme distančně. Kromě našich nejmenších sedíme za obrazovkami
počítačů, většinu už to mírně řečeno nebaví,
svítící monitor začíná být pro mnohé strašákem a možná i noční můrou. Otevření škol je
v nedohlednu, a tak nezbývá než se vždy znovu a znovu vzchopit a vydržet. Učitelé hledají
cesty i metody, jak by svým svěřencům tyto
chvíle alespoň trochu zpříjemnili. Naukové
předměty provizorně fungují, co však ty, které
by měly přinášet zábavu a uvolnění? Tělocvik
a hudební výchova jsou zakázány, malování
a pracovní činnost povoleny. Co s tím? Jak nahradit chybějící soutěže, ve kterých děti ukazovaly, co umí? Třeťáci ze ZŠ TGM si náhradu
našli. Čekala je totiž tzv. Zimní tvořivá výzva.
Její zadání bylo následující: Milé děti, i během distanční výuky máte možnost ukázat,
co vás zajímá a co vás opravdu baví. Ukažte,
co dokážete vytvořit, čemu se věnujete, co
umíte. Jsou to věci, které nemusí být ve škole
vidět, protože je tvoříte doma. Můžeme vás
poznat z úplně jiné stránky. Vyfoťte, natočte, předveďte nebo vytvořte něco, čím byste

mohli inspirovat druhé. Může to být cokoliv.
A výzva se opravdu ujala, o čemž svědčí
množství fotografií i videa, kde kluci a holky
prokazují svůj talent.
Je dobré, že nezapomněli sportovat, malují, pokoušejí se vařit, tvoří z rozličných
materiálů. Jsme na vás, děti, opravdu pyšní.
Nesmíme však zapomenout na ty, kteří vás
k tomu v současné koronavirové době vedou
a věnují vám svůj drahocenný čas. Jsou to
rodiče a někdy i prarodiče. Přísluší jim velké
poděkování, že tuto nesnadnou situaci zvládají a udržují své potomky v činnosti. Je to
pro ně moc důležité.
Jak jsme již publikovali v únorovém čísle
Mikroregionu, blíží se doba zápisu do 1. tříd,
na 2. stupeň se chystají přijít šesťáci z okolních obcí. Přestože jsme pro budoucí zájemce
o výuku v naší Tégeemce připravili mnohé jarní projekty, v současnosti je opravdu nejisté,
zda je budeme moci uskutečnit. A proto vás
žádáme, abyste sledovali stránky ZŠ TGM
www.zsfrydlant.cz, kde se dovíte všechny
aktuální informace. K dispozici je zde rovněž

videoprohlídka školy. Přes veškerá opatření
a omezení se na všechny nově příchozí již
nyní moc těšíme! 
lg

Sourozenci si při domácím tvoření
vzájemně pomáhají.

Ohlédnutí za 1. pololetím v ZŠ Komenského a jedno nenápadné ALE
První pololetí letošního školního roku mají
všichni školou povinní za sebou, ale mnozí z nás
si možná kladou otázku. Jaké vlastně bylo?
Každopádně jiné, zvláštní, kombinované,
distanční i prezenční a neopakovatelné. Chvíli
jsme se učili všichni pohromadě, což bylo jedinečné, protože jsme mohli uspořádat spoustu
zajímavých akcí, které do kreativní školy patří.
Co například? Exkurzi do Luhačovic, malování
plakátů na počest svátku sv. Václava, přírodovědnou akci „Den Země pro Beskydy“, pasování druháků na čtenáře, soutěž ve sběru starého
papíru, společné projekty malých a velkých,
také skvělé adaptační pobyty prvňáků a šesťáků nebo zdravotní vycházky do přírody, stejně
jako tradičně milé pozdravení našich seniorů.
Náš významný projekt „Komeňák sobě“, o kterém jsme psali v minulých číslech, pokračoval,
ale tentokrát odměňováním dětí 1. stupně. Každá třída našla pod vánočním stromečkem společenskou hru dle vlastního výběru a my teď
o přestávkách naplňujeme heslo „Kdo si hraje
– nezlobí“. Radostným završením všech akcí
1. pololetí byl velký úspěch našich nadaných
výtvarníků v soutěži Čeladenská ovečka – tentokrát na téma „Rostliny v Beskydech“. V sedmém ročníku soutěže, která je každoročně
organizačně výborně připravená, má naše ško-

la pět oceněných žáků v různých
kategoriích. Blahopřejeme všem
zúčastněných i oceněným a organizátorům ze ZŠ Čeladná děkujeme
za přípravu i organizaci soutěže.
Výčet našich aktivit v 1. pololetí byl
opravdu bohatý. ALE.
V říjnu se opět ze dne na den
dveře školy zavřely, vše se jako by
pokazilo a vrátilo na začátek. Epidemie udeřila znovu a my jsme se
statečně „poprali“ s distanční výukou přes platformu Microsoft Teams. Žáci, rodiče a učitelé.
Všem skupinám patří veliké poděkování. Během krátké doby jsme si velmi rychle zvykli vše
řešit on-line, ale přítomnost žáků všech ročníků
ve škole nemůže nahradit žádná online výuka.
Děti a učitelé patří do školy stejně, jako k jaru
patří sněženka ☺.
Prvňáci a druháci měli veliké štěstí a mohli
do školy nastoupit už v prosinci 2020, a tak si
do sytosti užívali společně prožitých chvil v téměř prázdné škole. V rámci výuky všech předmětů jsme pořádali čtenářské chvilky, hodiny
záhad, logiky i pokusů, tvoření ve sněhu, malování různými technikami, hru na hudební nástroje. Pravidelné tematicky zaměřené vycházky
nám umožnily dokonale poznávat i vzdálená zá-

koutí města. Mléčné i ovocné svačinky a k tomu
chutné obědy ve školní jídelně byly zárukou
spokojeného závěru každého školního dne.
Také družina, která probíhala trošku netradičně
– v kmenových třídách, nezahálela a byla pro
děti milou odpolední odměnou v podobě hraní
her, malování, tvoření a povídání se spolužáky.
Do 2. pololetí 2020/2021 vkládáme všechny
své naděje a pevně věříme, že pandemie bude
pomalu na ústupu a uvidíme se se spolužáky
z ostatních ročníků.
My malí školáci se moc těšíme na to, až naši
třídu navštíví děvčata z IX. C a pozvou nás třeba na společné čtení pohádek. Už aby to bylo!
Krásné předjaří s mnoha sněženkami
přeje váš Komeňák.

(www.zskomenskehofno.cz)

Distanční přednášky také ve Frýdlantě
O skutečnosti, že Policie ČR provádí
v dnešní nelehké coronavirové době distanční přednášky a besedy pro MŠ, ZŠ či SŠ, ale
také pro speciální školy, jsme již informovali.
Jedna z takovýchto besed se uskutečnila dne
15. února ve speciální škole na Náměstí 7,
ve Frýdlantě nad Ostravicí, kde se věnují dětem s mentálním postižením. S dvaceti žáky
jsme si hravou formou popovídali o zásadách
bezpečného chování.

Věnovali jsme se širokým tématům, jako
je bezpečnosti v dopravě, doma, při cestě ze
školy a do školy, vysvětlili si důležitost nošení
reflexních prvků, jak si dávat pozor na cizí lidi,
jak si hlídat své osobní věci apod.
Někteří žáci si sami procvičili, jak vést telefonní hovor s dispečerem na tísňové lince, když
se stanou svědky například dopravní nehody.
Děti se aktivně zapojovaly a po samotné přednášce měli doplňující otázky. Přednáška byla

zpestřena o tematická preventivní videa.
O preventivní aktivity formou distančních
přednášek mohou pedagogové škol žádat
na emailové adrese Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, oddělení prevence: krpt.prevence@pcr.cz.
 Lucie Galiová, vrchní inspektor oddělení
prevence

HODINOVÝ
MANŽEL

Čištění střech
Likvidace řas mechů a plísní
Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.
Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let.

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

KOUPÍME
Dům · Byt · Chatu

záloha předem
stav nerozhoduje, korektní jednání

Tel./ SMS: 606 257 357

opravy
a údržba
bytů,
domů
i zahrad

605 787 324
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Staré Hamry, inzerce

Březen 2021

Nové informační tabule na Stýskalonkách

Operativně byla na Stýskalonkách umístěna
informační tabule upozorňující na zákaz parkování automobilů v prostoru „točny“ autobusu. Další možné řešení k zamezení parkování
hledáme společně se zajišťovateli dopravní obslužnosti (Moravskoslezský kraj) a Policií ČR.
Dále zde byl nainstalován informační LED
panel, který umožňuje zobrazovat texty dle potřeby. Panel slouží především k orientaci o obsazenosti parkoviště na Gruni, ale využijeme
ho i k dalším důležitým informacím. Např. upozornění na použití sněhových řetězů, varování
před ledovkou a jiné.

poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem zúčastněným, především Sboru dobrovolných hasičů Staré Hamry, Ostravice
a Kunčice pod Ondřejníkem, za nádherné
rozloučení s našim milovaným manželem,
tatínkem a dědečkem Vladimírem Dřízgou.
Dále naše poděkování patří Jaroslavu Kubalovi a Tomáši Večerkovi…

Děkujeme. Milující rodina

foto: Petr Lukeš ml.

Staré Hamry z Javořiny před východem Slunce. 

Provoz Obecního úřadu
Staré Hamry od 15. února
Vláda od pondělí 15. 2. 2021 zrušila omezení úředních hodin úřadů.
Úřední hodiny OÚ Staré Hamry pro veřejnost byly navráceny do standardního režimu.
Stále však platí:
• do budovy vstupujte pouze s hygienickou
rouškou, nebo jinou adekvátní ochranou
nosu a úst,
• při vstupu do budovy použijte dezinfekci,

• dodržujte vzdálenost od jiných klientů
a úředníků minimálně 2 metry.
Nadále upřednostňujeme písemný a telefonický styk se zaměstnanci.
Při platbách poplatků, prosím, využívejte
bezhotovostní styk, tzn. realizujte platby prostřednictvím internetového bankovnictví.
Děkujeme za pochopení. (A sledujte aktuální
vývoj v návaznosti na vládní opatření)

jubilea
V měsíci březnu 2021
oslaví své životní jubileum:
Pan ZDENĚK KUBAČÁK – 55 let
Pan JAN LIŠKA – 55 let
Pan RADOMIL SASÝN – 60 let
Pan JOSEF BALÁŠ – 60 let
Paní MARIE NEKOLOVÁ – 70 let
Pan BOHUSLAV BORSKÝ – 70 let
Paní JAROSLAVA HAVERLOVÁ – 80 let
Paní MARIE MRKVOVÁ – 80 let

Tříkrálová sbírka 2021

Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví!

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci je 1 450 Kč.

Problémy zimní údržby

Opětovně žádáme všechny majitelé pozemků podél komunikací, aby odstranili
větve přesahující do průjezdného profilu vozovky!
V minulém zpravodaji jsme upozorňovali
na lokality Jankula, Chlopčiky, Červík, Lojkaščanka, ale jsou i další, např. Jamník a Gruň.
Přesahující větve poškozují techniku zimní údržby. Pokud nebudou větve odstraněny,

rozloučili jsme se

budeme muset v kritických místech zvážit,
zda nadále zimní údržbu provádět.
Dalším problémem, zejména v odlehlejších osadách/samotách, je otáčení vozidel
zimní údržby.
Vlastníky pozemků žádáme o umožnění, ponechání volného prostoru pro otáčení, a to včetně neparkování vlastních
vozidel.

Dne 17. 1. 2021 zemřel ve věku 82 let
pan Stanislav Buzek.

Přehled bohoslužeb
v březnu

Být vidět se chodcům vyplatí
Ve stávajícím zimním období je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba
si připomenout a jak se bezpečně pohybovat
na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. Zákon
ukládá chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či město. Aby mohl řidič včas
reagovat, měl by vás vidět z dálky. Reakční
doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede ještě poměrně dlouhou
vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak
oblečení chodce, stejně tak počasí. Obecně
se dá říci, že osobu v bílém oblečení můžete
vidět na vzdálenost 55 m, ve žlutém oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení
na vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních
prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost
200 m, což je adekvátní doba na včasnou re-

7. březen 2021
3. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
14. březen 2021
4. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
19. březen 2021
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie:
Ostravice 16.00
21. březen 2021
5. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
25. březen 2021
Slavnost Zvěstování Páně: Ostravice 16.00
28. březen 2021
Květná neděle: Ostravice 8.00, Bílá 10.30

akci řidiče vozidla.
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem
je pohybující se část těla blíže ke středu vozovky. Čím více prvků chodec má, tím více
je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se již
vyrábí oděvy s všitými reflexními prvky, které
ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou plochu
a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo
cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze
stejného důvodu, může právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za nepříznivého počasí neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto
klíčovou skutečnost užití reflexních prvků
za snížené viditelnosti připomínají chodcům
pravidelně v rámci kampaně „Nebuďte neviditelní“. 
Martina Jablońská,

krajské ředitelství PČR

Letošní Velikonoce

Okna Dveře
Fasády

POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

FP/PA-009

●

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz

Odpadové hospodářství

Dne 14. 2. 2021 zemřel ve věku 67 let
pan Vladimír Dřízga.

28. 3. 2021
Neděle – Květná neděle
Ostravice 8.00 mše
Bílá 10.30 mše
1. 4. 2021
Čtvrtek – Zelený čtvrtek
Ostravice 17.00 Mše na památku poslední
večeře Páně
2. 4. 2021
Pátek – Velký pátek,
den přísného postu a újmy v jídle
Ostravice 15.00 Památka umučení Páně,
velkopáteční obřady (bohoslužba slova,
adorace kříže, sv. přijímání)
3. 4. 2021
Sobota – Bílá sobota
Ostravice 19.00 Noční vigilie
(bohoslužba slova, obnova křestních slibů,
eucharistická slavnost)
4. 4. 2021
Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
Hod Boží velikonoční
Ostravice 8.00 mše
Bílá 10.30 mše
Staré Hamry 11.30 mše

– navýšení počtů svozů plastů
Od letošního roku jsme navýšili počty svozu plastů.
Nově jsou plasty vyváženy 1x za dva týdny.

Řidiči! Pouhý průzor nestačí!

Většina řidičů si svá vozidla připravuje
na zimní období již s předstihem. Ovšem
pouhé přezutí pneumatik nepostačí, je důležité dodržovat další zákonem stanovené povinností. Některé z nich vám v tomto článku
připomeneme.
Řidiči by neměli řídit vozidlo, na němž
jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které
zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad
a do stran. V praxi to znamená, že nejenže je
potřeba očistit všechna okna vozidla, ale také
sundat námrazu ze světlometu, sníh na střeše i na kapotě. „Tankový průzor“ určitě není
správným řešením. Než budete vyjíždět, je
vhodné si zkontrolovat stěrače, zda nejsou
přimrzlé ke sklu. Stěrače plní důležitou roli
v bezpečné jízdě, s tím souvisí i doplnění ne-

mrznoucí směsi a dalších nezbytných kapalin.
Na vozovku by nemělo vjíždět vozidlo,
na jehož nákladu je led, který by při uvolnění
mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Nebezpečné jsou také
situace, kdy dochází k uvolnění kusů ledu či
sněhu z nákladních vozů, které pak mohou
způsobit vážné dopravní nehody.
V zimním období se prodlužuje brzdná dráha a řidiči by neměli podceňovat bezpečný
odstup minimálně dvou vteřin. Stejně tak by
měli i chodci zvýšit obezřetnost, nevrhat se
bezhlavě na přechod a být dostatečně vidět.
Buďte ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu, obzvláště v tomto zimním počasí.

Martina Jablońská,

krajské ředitelství PČR

Renova-kámen

Specializujeme se na výrobu a renovaci pomníků

Konzultace na místě ZDARMA objednávky: 702 808 840
Nabízíme tyto kamenické práce:
•
•
•
•
•
•
•

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

Využijte 20% SLEVU na sjednané zakázky na rok 2021
ZAVOLEJTE – PŘIJEDEME – PORADÍME – ZAMĚŘÍME – NACENÍME
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Březen 2021
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
tento měsíc přivítáme pravé astronomické jaro, které, jak všichni
doufáme, nám přinese hodně hezkých dnů a hlavně sluníčka, které
nám po dlouhé zimě tolik chybí. Bude to také rok, co se objevila pandemie koronaviru a my se museli naučit žít ve světě různých omezení,
zákazů a nařízení. Věřme, že to světýlko na konci tunelu, kterým je
očkování, nám přinese alespoň trochu nadějí na návrat do normálního
života, na který jsme byli zvyklí. Nepodléhejme marnosti a rezignaci, ale vydržme ještě chvíli
a věřme, že se vše obrátí k dobrému. Využijme každého jarního slunečného dne k doplnění
energie a potřebných vitamínů, které jsou důležité pro zdraví, ale též abychom měli sílu
do aktivních dnů, kdy nás čekají práce kolem svých domovů, na zahrádkách a zahradách.
Věřím, že už jste všichni natěšení na to, až se budete moct dát do práce při zvelebování
okolí svých domovů. Prvních teplejších dnů využívají i obecní pracovníci k provizorním opravám místních komunikací, které dostaly po zimě zabrat, a údržbě veřejného prostranství
a obecního majetku. Stejně jako každé jaro stojíme před úvahou, zda budeme mít dost
obecních pracovníků na údržbu, opravy a sezonní práce na obecním majetku. V dubnu končí
smlouva panu Mitáčkovi, který je financován z dotace z pracovního úřadu a byl skoro rok
spolehlivým spolupracovníkem pana Židka. Jako každoročně jednáme s pracovním úřadem,
ale je otázkou, zda se nám podaří nějaké schopné pracovníky získat. Předpokládáme, že
stejně jako poslední dva roky budeme poptávat i sezonní brigádníky z řad našich občanů
na údržbu zeleně a obecního majetku. Co se týká větších investičních akcí, tak čekáme, jak
dopadnou naše žádosti o dotaci na opravu místní komunikace od bývalého hostince Pod
Ořechem po p. Kopčáka a opravu fasády a schodiště obecního domu. Pokud budou žádosti
úspěšné, chtěli bychom obě tyto akce realizovat v letošním roce. Během tohoto měsíce by
měly být dokončeny i finální práce, jako jsou terénní úpravy, osetí trávy, doplnění zábradlí
a drobné nedodělky na novém chodníku směrem na sportoviště.
Pokud chcete pravidelně dostávat důležité informace z obce a nejste zaregistrováni
do Mobilního rozhlasu, proveďte registraci na https://obec-lhotka.mobilnirozhlas.cz/ a budou vám chodit přímo na vaši e-mailovou adresu. Jestli si nevíte rady, přijďte na obecní úřad
a my vám s registrací pomůžeme. Přeji vám do prvních jarních dnů hodně sluníčka, dobrou
náladu, a především pevné zdraví.

Zdeněk Kubala, starosta

Lhotka

Pilkaři by už rádi zatančili tu svou…
„Už aby se vše opět vrátilo do starých kolejí,“
říkají si obchodníci, restauratéři, majitelé ski-areálů, sportovci, herci, ale i školáci. A stejně tak
my ve Lhotce. Ani pamětníci nepamatují začátek roku bez plesů a posezení v restauraci u „točeného“ pivka či dobrého jídla. Stejně tak nám
chybí sportovní soutěže a oblíbené turnaje, ale
i „plno“ na nedělní mši v kapli při významných
svátcích ozdobených zpěvem Cantamusu…
Celoroční pauzu ve vystupování má i lhotecký
národopisný soubor Pilky, který si v letošním roce
připomíná už pětaosmdesát let od svého založení. U zrodu souboru v roce 1936 byl tehdejší řídící
učitel zdejší školy – Vincenc Socha, který pro zachování lašských písní, tanců, ale i místních lidových zvyků získal milovníky lidové kultury a umění
zejména z členů hasičského sboru. Zpočátku malá
skupinka nadšenců se velice brzy rozrostla na bezmála padesát členů souboru zejména z mladých
Lhoťanů. A nutno říci, že tři desítky let sbírala
i s vlastní cimbálovkou vavříny po celé republice.
Jedno přerušení činnosti ve své historii už Pilky jednou měly. To bylo od roku 1968, když umělecký vedoucí Vincenc Socha vážně onemocněl
a soubor neměl kdo vést. Až v roce 1995 – v prvním ročníku lhoteckých národopisných slavností,
konaných na počest pětadvacátého výročí od Sochova úmrtí, se členové souboru opět představili

se svým programem. Bylo jich sice už jenom přes
dvacet, ale kolektiv se natolik utužil, že na všech
pětadvaceti ročnících Sochových slavností nechybělo jeho vystoupení ani jednou. To už byly vydány i tři sbírky lidových písní a tanců, které od stařenek a staříčků ze Lhotky pod Ondřejníkem a zpod
Ondřejníka a Hukvald Vincenc Socha posbíral.
Tanečníci i zpěvačky znovuzrozeného souboru
od roku 1995 opět s pásmy sestavenými ze Sochových zpěvníků vystupovali pak nejen ve Lhotce, ale i v celé řadě blízkých i vzdálenějších obcí
okresu i kraje. Ale v loňském roce zkoušky Pilek
po jarním rozjezdu před létem skončily, protože
protiepidemická opatření neumožnila konání Sochových slavností, ani jiných podobných akcí. Užuž

to vypadalo, že se bude nacvičovat aspoň pásmo
vánoční, ale po úvodních zkouškách bylo brzy jisté,
že ani tradiční lhotecký vánoční koncert nebude.
A tak Pilkaři za pětaosmdesát let od založení
souboru mají přerušenou činnost už podruhé.
Protože pro svůj vyšší věk jsou členové souboru převážně koronavirově ohroženou skupinou,
zatím místo nácviku nového programu sledují,
kdy už na ně „vyjde“ vakcína Pfizer/BioNTech,
Moderna, nebo AstraZenecy. Ale i to se snad
v nebližších týdnech již vyřeší. Hlavně, aby brzy
– nejlépe už v letošním roce jejich polokulatého
jubilea – mohli zazpívat a zatančit s cimbálovkou divákům tu svou: „Už ty pilky dořezaly, už ty
mlynky domlely…“ 
P. Pasek

Představujeme ředitelku školky
Projektový den v Mateřské škole Lhotka
Ke konci února měly děti možnost prožít
projektový den ve spolupráci s Malou technickou univerzitou, za podpory projektu OPVVV III., do něhož jsme jako škola zapojeni.
Polytechnická výchova rozšiřuje dětem
vědomosti o vědeckých principech, znalosti
z technických oborů a poskytuje možnost získat všeobecně technické dovednosti. Naše
první setkání, na něž budou navazovat dal-

krátce z obce
Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat od března
vždy v sobotu od 10.00 do 12,00 hodin
na sběrném místě u bývalého kravína.

ší, mělo název Stavitel města a vycházelo
z poznání a pojmenování staveb, jež jsou
nejčastěji stavěny v obcích a městech. Děti
se zároveň ocitly v roli kartografů a učily se
pracovat s mapou, zakreslovaly do ní budovy
ve městě, které samy postavily. Věřím, že pro
děti bylo toto dopoledne obohacujícím a inspirujícím zážitkem.

Radana Buďo Kempová

jubilea
V měsíci březnu oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Ludmila Štefková – 81 let
Edita Stachlová – 80 let
Pavel Kurpil – 60 let

Termíny svozu

Termíny svozu komunálního odpadu v březnu: pondělí 8. a 22. 3.

rozloučili jsme se

Upozornění úřadu

S jarním úklidem ve vašich domácnostech
a zahradách vzniká i zvýšené množství různého odpadu. Proto vás žádáme, třiďte tento
odpad, ukládejte ho na sběrné místa do jednotlivých nádob, na kterých máte i popisky,
co do nich patří, a co ne. Neodkládejte k nádobám odpady, které nejsou vytříděné nebo
se do nich nevejdou. Odkládáním nevytříděného odpadu přiděláváte práci obecním pracovníkům, kteří to musí udělat za vás. OÚ

Loni obecní úřad vyhlásil konkurz na místo
ředitelky mateřské školy, v němž uspěla Radana Buďo Kempová a po Novém roce nastoupila. Pokusíme se ji trochu představit.
Jak jste se ocitla ve Lhotce?
„Již pár let bylo mým přáním pracovat v malé
mateřské škole, kterou je možno vést rodinným
způsobem. Není to tak anonymní, jako ve velkých
školách se stovkou dětí, kde se rodiče vůbec neznají a ani společenské akce nemají své kouzlo
jako na vesnici, kde mají lidé k sobě jaksi blíž.“
To jste asi předem odpověděla na připravenou otázku. Je malá škola plus nebo minus?
„Ono to má svoje plusy, ale i mínusy. Ve velké škole jsme neměli problémy s financemi,
tady je to náročnější. Možná jsem náročná jen
já a chtěla bych věci novější a modernější. Co
se týká personálu, když byl potřeba zástup,
snadněji se to vyřešilo. Tady například nemoc
zasáhne do chodu školy citelněji.“
Jak na vás prostředí ve Lhotce zapůsobilo?
„Určitě příjemně. My jsme se s manželem
přestěhovali na samotu blízko lesa, a tak mě
to sepětí s přírodou nekorespondovalo s dojížděním do Frýdku-Místku nebo Ostravy, kde
si děti třeba hrály na betonovém plácku. Tady
máme nádhernou zahradu, v zimě mohou
děti využít kopeček. Zkrátka jsou na zahradě
maximálně aktivní. Mohou pozorovat přírodu
a na procházkách život v obci. Díváme se, kde
mají na zahradě slepičky, kde je pes, kde mají
ptáčci krmítka. Maximálně využíváme možnosti
přirozeného učení se ze svého okolí.“
Na dveřích je plakátek – Dnes máme
zvukohrátky. Lhotka je taková zpěvná obec.
„Šlo to včera na dětech poznat. Jsou aktivní,
pracovalo se mi s nimi dobře. Je to zájmová aktivita po mé pracovní době. Pořídila jsem jednoduché perkusní nástroje a djembe bubny, společně
si užíváme takové přátelství s hudbou, zpěvem,
se zvuky a s pohybem. Je vidět, že i má kolegyně
– učitelka Lenka – tíhne k lidové hudbě a tradicím.
Roky jsem se nesetkala s kolegyní, která by měla
tak bohatou zásobu ve spojení písní s pohybem.“
Jaké kroky jste podnikla a co ještě plánujete?
„Nabídli jsme rodičům modernější způsob
úhrady plateb ve škole bezhotovostní cestou,

V lednu jsme se rozloučili
s panem Janem Fojtíkem.

Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších spokojeně prožitých let.
Pevné zdraví, životní elán a pohodu.

školka má své webové stránky, jejichž prostřednictvím můžeme rodiče i širokou veřejnost informovat o dění uvnitř školy. Pokud nám to finance
dovolí, tak i nějaká modernizace nábytku a vybavení. Mám i takovou myšlenku, která by šla realizovat s pomocí rodičů. Kdyby se pořídilo pár keřů
zlatého deště, tak by se jimi dala trochu oddělit
zahrada od stále rušnější silnice a na jaře bychom
si užívali kvetoucí krásu. Se zahradou mám více
plánů. Chtěla bych zařídit vyvýšené záhonky,
na nichž bychom s dětmi pěstovali zeleninu
a bylinky. Zde by se pomocí situačního učení děti
mohly zapojit do pěstování bylin nebo obohatit
naši školní kuchyni. Spatřuji jako důležité vést děti
k tomu, aby si uvědomovaly, že přispívají k tomu,
jaké ve výsledku bude jejich okolí. A to nejen věcně, ale také zvnitřněním určitých hodnot.“
A jsme u jídelníčku.
„Snažíme se do něj zařazovat klasická česká
jídla, která děti znají z domova, ale také jim dáváme ochutnat nové věci, jako je například kuskus
nebo tarhoňa. Někdy se stane, že dítě odmítne,
protože to nezná, ale to nás neodradí, protože mateřská škola je často prvním místem, kde se dítě
přes jídelníček, sociální vazby a jiné autority setká-

vá se světem po vypuštění z maminčiny náruče.
Došlo ke změnám také v dodávání surovin, jež
nyní funguje dodavatelským způsobem. Není problém ani denně čerstvé ovoce a zelenina. Pouze
pečivo si musíme prozatím zajišťovat sami, ale
věřím, že i tento problém časem vyřešíme.“
Máte za sebou jeden a půl měsíce. Kolik
jich bude?
„Člověk míní a život mění, ale nejraději bych
zde byla co nejdéle…“
Tak ať vám to vydrží a přání se splní.

J. H.

Odpady je nutné pečlivě třídit
Možná už jste někde zaslechli, že od letošního prvního ledna vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. V obci máme nakládání s odpady ošetřeno obecně závaznou vyhláškou,
která mimo jiné stanoví výši poplatku za odpad.
V letošním roce zůstal poplatek za sběr a likvidaci odpadu nezměněn. Nicméně na základě
nového zákona budeme muset v příštím roce
vyhlášku novelizovat, a proto bude na stole
cena odpadů a výše poplatku.
Dneska už víme, že budeme muset za nevytříděné odpady (komunální a velkoobjemový odpad)
zaplatit více, což je důsledkem zvýšení cen skládkovného, která je nyní 500 Kč/t a nově bude tato
cena limitována množstvím 200 kg na jednu trvale
přihlášenou osobu za rok. V dalších letech se má
tato hranice postupně dále snižovat až na 120 kg/

os. za rok v roce 2030. Za vyprodukované odpady
nad tento limit budeme platit 800 Kč/t. Za rok 2020
jsme v obci vyprodukovali v přepočtu na jednoho
obyvatele 289 kg, což je cca 49 tun odpadu nad
limit. Do zvýšení ceny komunálního odpadu se
promítne i zvýšení tzv. rekultivační rezervy o 45 Kč
za tunu. Za vytříděné odpady dostáváme od EKO
– KOMu část nákladů zpět. Proto bychom vás
chtěli požádat, třiďte odpady a dávejte do popelnice jen to, co tam patří. Nedávejte tam hlavně
těžké odpady, jako je sklo, kov, stavební odpad,
hlína apod. Věříme, že společnými silami jsme
schopni dosáhnout požadovaného limitu který
můžeme vyvézt na skládku, aniž bychom museli
doplácet nemalé peníze a tím zvyšovat i poplatky
za likvidaci komunálního odpadu v obci. Neničte
snahu těch, kteří to s tříděním myslí vážně. oú

glosa

Covid nás ničí

Prvního března bylo neslavné „výročí“ prvního prokázaného případu nemoci Covid-19
v Čechách. Tak už s tím neřádem žijeme
celý rok a společnost sčítá škody nejen ekonomické, ty jsou hrozivé a pro některé úplně
likvidační, ale také škody psychické a morální.
Odepsali jsme společenské aktivity, rezignovali jsme na kulturní život. Nástěnky u obecního úřadu a autobusové zastávky, které byly
vždycky plné pozvánek na různé akce, tak
už rok smutně zají prázdnotou. Dospělí sedí
doma, děti nemohou do školy a všem už nám

z toho trochu „hrabe“. Zažili jsme něco, co mi
doteď přišlo tak trochu nepochopitelné. Vnuk je
jako ostatní děti na online výuce. Blížily se jeho
narozeniny a učitelka se přes tablet zeptala, co
by si k narozeninám přál. Na její otázku zazněla věta: „Já bych chtěl do školy!“ No chápete
to? Před lety by snad s ním rodiče běželi k psychologovi. A vzpomenete si na ty různé způsoby a výmluvy, kterými jsme se chtěli vyhnout
školní docházce? Ale doba je taková zvláštní.
Změnila nás i naše přání. Zanedlouho budu mít
narozeniny – já bych chtěl točené!! 
J. H.
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Poplatek ze psů – splatnost do konce března
Držitel psa má dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 povinnost uhradit poplatek
na za svého mazlíčka na daný kalendářní
rok nejpozději do konce března.
Výše ročního poplatku:
180 Kč za jednoho psa,
600 Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele,
300 Kč za druhého psa, jehož
držitelem je osoba starší 65 let.
Poplatek je možné uhradit na pokladně obecního
úřadu v hotovosti, nebo prostřednictvím platebního terminálu (kartou). Vzhledem
k epidemiologické situaci je
nejlepším způsobem úhrada
z bezpečí domova – převodem na číslo účtu obce Baška:
1682044389/0800.

Na variabilní symbol se můžete dotázat
telefonicky na čísle: 558 445 212, nebo mailem: v.kvicalova@baska.cz.
Držitel psa je povinen ohlásit pejska
staršího tří měsíců, a to do 30 dnů od jeho
nabytí. Stejnou ohlašovací povinnost má
držitel také při ztrátě psa (úmrtí, darování,
utracení).
Mnoho obcí z ekonomických
důvodů už upustilo od zasílání
složenek. Vzhledem k celkovému počtu pejsků a zvyšujícímu se poštovnému nás zřejmě
tento krok čeká také.
Prosím, nečekejte na složenky a poplatky za psy a odpady uhraďte ve lhůtě splatnosti.

V. Kvičalová,

pokladní OÚ Baška

Aktivita Jednotky sboru dobrovolných
hasičů z Bašky v roce 2020
Naše dobrovolná jednotka hasičů z Bašky,
která provádí požární zásahy nebo záchranné
práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech, nezůstala v klidu ani
v roce 2020.
Jednotka Baška má v současné době
22 členů. V roce 2020 jsme tak přivítali dva
nové členy. V počtech zásahů jsme v minulém roce vyjeli k 37 případům. Nejčastěji to
bylo pro zajištění technické pomoci (27 případů) – kdy jsme
především odklízeli popadané
stromy ve stále se opakujících
lokalitách (cesta na Janovice)
nebo likvidaci nebezpečného
hmyzu. K požárům jednotka
vyjela naštěstí pouze v pěti případech, ale měli jsme i jeden
planý poplach.
Výjezdy a údržba techniky nejsou jedinými činnostmi, které jednotka
provádí. Pravidelně se musíme školit, což je
povinná součást a plán jednotek dobrovolných
hasičů. Některá cvičení si plánujeme jako sbor
samostatně, kdy si např. opakujeme práci
na vodě – záchrana tonoucího nebo používání
dýchací techniky – a totéž a mnoho jiného zaučujeme nové členy.
Od HSZ MSK jsme na jaře loňského roku

obdrželi nafukovací sáně RS-5, které slouží pro
záchranu na vodě nebo ledu. V prosinci pořídil
SDH Baška, díky dotaci z MSK, prapor.
Rok 2020 nebyl nakloněný pro naše mladé
hasiče, kdy se kroužky v celé republice zastavily, a děti tak zůstaly sedět pouze u počítačů.
Věříme, že se situace již co nevidět obrátí k lepšímu a budeme se moci naplno věnovat i našim
nejmenším – nejmladším hasičům.
Doufejme, že se v nejbližším období dočkáme i nové
hasičské zbrojnice u cihelny,
na kterou je připraven projekt.
V současné době se vlastními
silami snažíme získat podporovatele pro získání finančních
prostředků z Generálního ředitelství záchranných sborů, ale
i Moravskoslezského kraje.
Nutnost nové hasičské zbrojnice není pouze z důvodu uvolnění prostoru
pro ZŠ Baška, kde máme vyprojektováno
nádherné a prostorné multifunkční hřiště, ale
převážně z důvodu potřeb uložení techniky,
rozměrných šaten – kde se může najednou
při výjezdu oblékat alespoň šest hasičů, místnost pro krizové jednání aj.

Za JSDHO Baška

David Blahut a Lukáš Handrejch

Letošní Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka se od předchozích ročníků zásadně lišila. Skupinky koledníků nemohly vyrazit do ulic našich obcí,
a tak se k vám tříkrálové poselství mohlo
donést pouze online. O to víc bychom chtěli poděkovat dárcům, kteří přispěli, ať už
do virtuální kasičky nebo do pokladniček,
které byly umístěny na veřejných místech,
jako jsou obecní úřady, kostely nebo obchody.
Právě díky pomoci vás všech se podařilo do tříkrálových pokladniček ve vaší obci

Rozpečetění pokladniček v knihovně Baška.

vybrat krásných 11 440 korun. Příspěvky
využijeme v Domě pokojného stáří a Oáze
pokoje na opravy a rekonstrukce budov,
zdokonalíme fungování Beskydského centra
duševního zdraví, rozšíříme nabídku terapií
pro naše klienty nebo podpoříme projekt doučování.
Nestihli jste přispět do statických kasiček
a rádi byste podpořili dobrou věc? Do online kasičky můžete přispět až do 30. dubna
na www.trikralovasbirka.cz
 Jana Opluštilová, Charita F-M

Foto: Archiv OÚ Baška
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Baby club Paleček se otevře i letos

Vyhlížíme den, kdy se děti a jejich rodiče
budou moci opět sejít v baby clubu Paleček.
Na pravidelná úterní setkání od 10.00 jsou
zvána všechna miminka a batolata do tří let,
a to společně s jejich rodiči z Bašky, Kunčiček
u Bašky a Hodoňovic.
Paleček se opět otevře stálým i novým návštěvníkům, jakmile to protiepidemický systém
umožní. Příznivci Palečku se mohou aktuální
informace o plánovaných setkáních dozvědět
na facebookové stránce baby clubu: https://
www.facebook.com/groups/babyclubpalecek.
Na této stránce budou mít rodiče možnost vždy
potvrdit svou účast na nejbližším plánovaném
setkání, aby nedošlo k překročení povoleného
počtu osob. Kontaktovat mohou také organizátorku na emailu petra.cinkrautova@gmail.com.
I když v minulém roce mohl baby club Paleček fungovat jen pár měsíců, navštívilo jej
za celý rok přes 20 rodičů s dětmi.
„Ráda chodím do Palečku, protože jsem tam
poznala maminky i jejich děti. Vznikají nová kamarádství, děti se socializují. Líbí se mi, že část
setkání je tematicky zorganizováno a děti mají
společný program, kde se učí nové hry, říkanky, písničky a rozvíjejí motoriku. Také je fajn, že
další část setkání probíhá formou volné zábavy, kde si děti s rodiči hrají,” říká Hanka Šubertová, jedna z maminek, která v minulém roce
na setkání baby clubu se svým synem chodila.
I v době uzavření však baby club nezel
prázdnotou. Rodiče, kteří předtím Paleček
pravidelně navštěvovali, jej mohli následně se
svými dětmi individuálně využít jako uzavřenou
dětskou hernu. Prostory baby clubu také osvěžilo další vybavení. A tak nyní na stávající i nové
návštěvníky čeká kromě hromady hraček také
například nafukovací trampolína, skvěle vybavená dětská kuchyňka, houpací kůň, odrážedla
nebo stan s tunelem. 
Petra Cinkrautová

Rok bašťanských rybářů bez přestávky
Rybářský rok prakticky nemá přestávek
a je možné jej ohraničit platností povolenky. U pstruhových vod (zpravidla tekoucí
vody s převahou obsádky pstruha) je lovecká sezóna otevřena v období od 16. dubna
do 30. listopadu. Již několik let je dovoleno
na našich mimopstruhových revírech (zpravidla nádrže) chytat ryby celoročně, pouze
s výjimkou dravců, kteří jsou do 15. června
hájeni. Proto nyní můžete vidět, pokud není
přehrada pokryta ledem, pár nadšenců, kteří zkouší ulovit svého lednového kapříka. Ti
ostatní, kteří vyčkávají na příznivější počasí,
musí pamatovat na nejzazší termín odevzdání mimopstruhových povolenek, kterým je
patnáctý leden. Pro místní skupinu Baška
odevzdání starých a nákupy nových povolenek dlouhodobě zajišťovali páni Myšinský
a Schindler. Nyní je tato činnost v dikci pana
Foldyny.
Zpravidla koncem února je pro všechny
členy pořádána členská schůze, na které
vystupují s jednotlivými příspěvky předsedové místní skupiny i organizace, hospodář,
ekonom a další členové výboru. Tradičně se
této schůze účastní i zástupci obce Baška.
Součástí schůze je i projednání návrhů změn,
případně mohou členové individuálně podat
návrh na změnu bližších podmínek výkonu
rybářského práva. Tyto změny jsou pak diskutovány ještě jednou na schůzi celé místní
organizace Frýdek-Místek, která ke změnám
zaujme jednoznačný postoj. Je určen delegát, který pak celou organizaci reprezentuje
na krajské schůzi v Ostravě. V loňském roce
byl delegátem zvolen náš dlouhodobý předseda pan Zdeněk Matejko.
Pro vyznavače rychlých proudů a tekoucích vod je klíčový termín 16. duben, kdy se
otevírají tzv. pstruhové vody. Tento opravdový svátek je umocněn pravidelným slavnostním zahájením na líhni v Bašce, kde
se mohou rybáři po ranním lovu občerstvit,
ochutnat guláš, a především se pochlubit
ostatním se svými úlovky. Snad tato tradiční
akce proběhne i letos…

Víte, že…

…máme novou knihobudku?
Ve vestibulu prodejny COOP jsou v regálech knihy různých žánrů, od různých autorů,
knihy pro malé i velké čtenáře – jsou tady pro
vás všechny.
Přijďte si vzít, co vás zaujme – můžete vrátit, ale nemusíte – záleží jen na vás.
Jsou tady i časopisy – různé tituly.
Věřím, že se tyto publikace i periodika
stanou brzy vašimi společníky při krácení
volných chvil!

Dajana Zápalková, knihovnice


Následuje asi nejintenzivnější období
roku. Teplota stoupá a úměrně tomu i aktivita ryb. Dají se lovit nejen ty malé, ale i ty
odrostlejší, velké a obrovské. Sezona dravců
je zahájena 16. června. Od tohoto data se
může lovit na přehradách i přívlačí, jednou
z nejaktivnějších disciplín. Tyto sportovce
poznáte velmi snadno. Krátký proutek, malá
taška a podběrák je zpravidla vše, co k rybolovu potřebují. Narozdíl od bobkařů jsou tito
rybáři mobilní a není neobvyklé, že obejdou
celou přehradu, aby se pokochali pohledem
na chyceného okouna nebo candáta. Prázdninové období a čas dovolených spousta rodin kombinuje s pobytem u vody. Nejednou
jsou vidět doslova stanová městečka. Pokud
vyhledáváte zázemí komfortnějšího typu,
jsou k dispozici různé alternativy ubytování.
Od kempů, jako je ten na Bašce, po chatičky
a apartmány s výhledem třeba na Slezskou
Hartu, náš největší rybářský revír na severní
Moravě.
Podzim patří k velmi úspěšným obdobím,
protože se ryby pomalu připravují na období
půstu a ládují do sebe vše, co do vody spadne. Zvlášť kapři jsou schopni vyzobat ze dna
všechny laskominy, které jim poskytnete.
Šance na trofejní úlovek je mimořádná. Se
soumrakem nastává i čas dravců. Ti nebývají
přes horké léto tak aktivní. Čím je voda studenější a je v ní méně potravy, tím je vyšší jejich
aktivita a tím i šance na jejich ulovení. Říjen
je tradičním měsícem výlovů a hospodáři se
dozvídají, jak efektivní bylo jejich roční hospodaření. Zatímco na rybochovném zařízení
pod přehradou Olešná dochází k odchovu
pstruha duhového, vzhledem k povaze ostatních chovných revírů zaměřuje naše organi-

Foto: Archiv MS rybářů Baška
zace své úsilí na chov kapra, lína a v menší
míře amura. Vylovené ryby z našich chovných revírů putují výhradně do přehrad Baška a Olešná a do řeky Ostravice, Morávky,
Olešné a Mohelnice, ze kterých jsou pak
velmi intenzivně loveny. Ještě před několika
lety dostávaly kaprovité ryby šanci v podobě
hájení a byly tak předmětem zájmu až v následující sezóně. Nyní, připojením revírů dříve
samostatně hospodařící organizace Frýdek-Místek k revírům regionu severní Moravy,
došlo ke zrušení tohoto hájení. Kapry a jiné
nasazené kaprovité ryby lze tedy lovit nepřetržitě. Nejednou uvidíte koncem října na přehradě nevídaný počet rybářů… Všichni touží
po úlovku a hráz vypadá, jako by se pořádaly
rybářské závody.
Díky teplým podzimním a zimním měsícům
je možné chytit zapomenutého kapříka i v listopadu. Každopádně toto období je spojené
především s lovem dravých ryb. Dříve toto
období sloužilo k cílenému lovu lipana podhorního, který je stále symbolem Českého
rybářského svazu. Bohužel jeho početnost je
na Ostravici i v jiných okolních revírech i přes
intenzivní zarybňování mizivá a muškařští
experti musí ze sebe vydat maximum, aby
si pohladili alespoň pár kousků a obdivovali
jejich výstavní hřbetní ploutve, kterým se říká
prapor. Je nepsaným pravidlem lipana pustit
zpět do vody a místo ní si odnést třeba duháka.
Silvestr ukončuje platnost povolenky a tím
i sezónu ve vodách mimopstruhových. Každý rybář musí zrekapitulovat svou úspěšnost
vyplněním sumáře úlovků, který odevzdává
zpět organizaci. Zakoupením nové povolenky
začíná další díl rybářské epizody rybáře…

Pržno
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Březen 2021
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a my stále žijeme v podivném světě plném omezení, strachu o zdraví
svých blízkých nebo také o práci. Bohužel nevím, jak dlouho to ještě potrvá, a nedokážu ani
odhadnout, kdy bychom se mohli vrátit ke svým životům v podobě, jak jej máme rádi.
Na všechny naše občany má toto covidové období dopad, přesto si troufám říct, že jedna
skupina lidí ho vnímá citlivěji. Hovořím o našich seniorech, kterým je často smutno, nemohou
se navštěvovat, setkávat se, radovat se společně z různých akcí i jen tak ze života. Ani jejich
rodiny k nim často nesmí a oni tak zůstávají na všechno sami. Milí senioři, vydržte. Určitě se
to časem zlepší. Držím vám palce, abyste současnou nepříznivou situaci ve zdraví zvládli,
a moc si přeji, aby to celé bylo už za námi. Potřebujete-li s něčím pomoci, s důvěrou se nás
obracejte.
Pomalinku, ale jistě, se k nám začne loudit jaro a s ním i krásné svátky – Velikonoce.
Všem vám přeji, abyste čekání na tyto svátky strávili ve zdraví a v pohodě. Držme si palce,
aby nám koronavirus nezkazil pomlázku stejně jako loni a abychom se už konečně mohli
sejít na nějaké akci, třeba na řehtačkovém průvodu.
Přeji vám všem pěkné dny a hlavně zdraví. A to rovnou celý kopec!

Petr Blokša, starosta

O dotaci na bytový dům nepřijdeme
Výstavba bytového domu na Pržně byla
opětovně započata až na konci února, neboť
počasí nepřálo plánovaným pracím. Minulý rok se vedení obce sice podařilo na tuto
náročnou investiční akci získat dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši deseti milionů
korun, podmínkou ale bylo, že finance musí
být utraceny v daném roce.
„Vzhledem k tomu, že jsme začali s výstavbou až v říjnu a skončili jsme v prosinci,
prostavěli jsme zhruba 3,6 milionu. Velkým
otazníkem tak bylo, zda ministerstvo vyhoví naší žádosti a umožní zbytek dočerpat
letos,“ vysvětlil starosta Pržna Petr Blokša.
Po týdnech nejistoty přišla v únoru pozitivní informace, že obec o 6,4 milionu korun
nepřijde. „Je to pro nás výborná zpráva. Výrazně tato částka uleví napětí v současném
rozpočtu a umožní přemýšlet nad realizacemi záměrů, které byly podmíněny financováním z vlastních zdrojů,“ dodal spokojený

starosta.
Bytový dům by měl být hotov do konce
srpna. Vznikne v něm šest bytových jednotek o velikosti 2+1 a 1+ KK. Půjde přede-

vším o startovací byty nebo byty pro seniory.
Místa jsou obsazena už od roku 2007, od té
doby má obec pořadník, který je doplňován
a aktualizován.

Karneval představil různá povolání

Vodní nádrž Rzavírko se dočká úprav
Další investiční akcí, která obec Pržno letos
čeká, je úprava malé vodní nádrže Rzavírka.
Obec dostala příslib dotace ve výši 1,4 milionu
korun na její obnovu.
„Předpoklad je, že bychom do konce května
mohli mít hotové výběrové řízení na zhotovitele. Stavební povolení máme vyřízené, takže by
se práce mohly realizovat v měsících červen až
září, a to s ohledem na to, jak bude probíhat
rekonstrukce vedlejšího mostku,“ upřesnil sta-

rosta Pržna Petr Blokša. V tuto chvíli jde o první fázi oprav této nádrže. Dotace se dotýká její
funkčnosti – odbahnění, vyčištění, úpravy břehů, úpravy přítoku do nádrže, výstavby nové
hráze a nového výpustního objektu. „Následně,
a to není součástí této dotace, by měla na řadu
přijít druhá etapa, která je nyní ve fázi studie.
Ta by měla řešit dokončení tohoto místa a jeho
přetvoření do podoby volnočasového prostoru
a laviček na posezení,“ doplnil starosta.

Jednou z nejoblíbenějších akcí školy v naší
obci je karneval. Letos se na něj děti připravovaly celý měsíc. Spolu s učitelkami si povídaly
o různých povoláních a o tom, čím jsou prospěšná pro náš život.
Děti získaly představu o tom, co by mohlo
být v budoucnu jejich prací a čím by se chtěly
živit. Vyvrcholením tohoto projektu byl karneval, kde se představily děti v kostýmech a nápaditých maskách. Téma? Vybraná povolání,
ale i pohádkové bytosti. „Velkou pochvalu si
zaslouží někteří rodiče, kteří svým dětem vyrobily velice pěkné a nápadité masky,“ chválily
učitelky MŠ.
Maškarní dopoledne bylo plné tance, zpěvu
a soutěží. Uběhlo jako voda a spokojená dítka
s donesla domů i pěkný dáreček v podobě obrázku s lízátkem.
Všichni ze školky se již těší na jaro, které jistě přinese spoustu pozitivních zpráv nejen pro
děti, ale i jejich rodiče.

Nová tradice s řehtačkami

Už minulý rok se měl v Pržně poprvé konat o velikonočním týdnu průvod s řehtačkami. Akci ale zhatil koronavirus. Letos se
tedy bude konat odložená premiéra. Průvod
projde obcí na Zelený čtvrtek a Velký pátek.
Po oba dva dny je sraz účastníků v 15 hodin u podniku Therma na parkovišti. Vítány
budou všechny děti, ale i dospělí s řehtačkami nebo dřevěnými klapačkami. Tradice
vychází z toho, že zvony odletěly do Říma
a řehtačky s klapačkami tak nahrazují jejich
vyzvánění.

Malí tvůrci vytvářeli
kouzla z ledu

Nezapomeňte na splatnost poplatků
Lidé by neměli zapomenout na splatnost
poplatků za svoz odpadů. Je třeba je uhradit
do konce března 2021. Pracovníci obecního
úřadu žádají občany o včasnou úhradu.
Platbu lze provést v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet obce
(23628781/0100, v. s. číslo domu). Výše poplatku činí 660 Kč/osobu (osoby přihlášené
k trvalému pobytu v obci).

krátce z obce
Valná hromada SK Pržno
V pátek 13. března by se měla konat valná
hromada Sportovního klubu Pržno. Jak přesně bude probíhat a zda vůbec, se rozhodne
podle aktuálních epidemiologických opatření.

Uzavírání smluv
na odvádění odpadních vod
V únoru jsme oznamovali, že budou rozesílány smlouvy na odvádění odpadních vod.
Vzhledem ke snaze o zjednodušení smluvních podmínek prochází smlouva ještě úpravami a bude tedy distribuována nejpozději
do konce dubna.

Následně po úhradě je zapotřebí vyzvednout si nálepku k označení popelnice. Odpadové nádoby, které nebudou při svozu od 21.
dubna 2021 označeny nálepkou, nebudou
vyvezeny!
U chat je výše poplatku stanovena na 660
Kč/objekt.
Do 31. března 2021 je splatný také poplatek
za psa ve výši 120 Kč. 
OÚ Pržno

jubilea
Březen je měsícem oslav
jubileí našich občanů:
paní Věra Adamcová – 84 let,
pan Aleš Foldyna – 55 let,
paní Marie Stavárková – 55 let,
pan René Hajduk – 55 let,
pan Michael Koch – 50 let.
Vážení oslavenci,
přejeme vám všechno nejlepší
k vašim narozeninám,
spoustu dalších krásných let
plných štěstí, zdraví a samozřejmě
i životní pohody, elánu a lásky.

Když se dětí zeptáte, jestli se těší na zimu,
většinou odpoví ano. Protože se ale paní
Zima nechtěla vzdát své vlády, mohly si děti
z naší školky v rámci projektu „Sněhovánky“
užít sněhu dosyta.
Poznávaly jeho konzistenci, seznamovaly
se s prašanem, mokrým sněhem, který stále
dokola vytvářel ledovou skořápku na svém
povrchu. Nejvíce se však dětem líbilo experimentování s vodou, kdy tuhý mráz vytvářel
z vody ledová kouzla. Děti vkládaly do mističek přírodniny jako například peříčka, šišky, traviny, jehličí a další. Poté to vše zalily
vodou obarvenou třpytkami, položily dovnitř
provázek a nechaly venku zmrznout. Další
den je vyklopily a připravily venku pro rodiče
velkolepou výstavku.

O kanalizaci mají lidé zájem

Projektanti, kteří mají na starost přípravu
projektové dokumentace na obecní tlakovou
kanalizaci, začátkem února procházeli naší
obcí. Navštívili vlastníky jednotlivých rodinných
domů, aby s nimi projednali optimální technická
řešení možného napojení objektů na budoucí
kanalizaci.
„Podařilo se jim kontaktovat zhruba 85 procent domů, kterých se kanalizace týká. Zbývající majitelé, kteří nebyli zastiženi nebo neměli
čas, budou kontaktováni a osloveni v dalších
termínech, pakliže na ně máme spojení. Pokud
ne, mohou se na mě obracet, pokud budou mít
zájem o zařazení do projektu,“ vyzval starosta
Pržna Petr Blokša.

Jak dále řekl, potěšující je fakt, že z oslovených se pouze velmi málo lidí vyjádřilo, že
nemají o kanalizaci zájem. „Tady bych připomenul, že každý, kdo nebude napojen na kanalizaci, bude muset doložit, jakým způsobem nakládá s odpadními vodami. Toto platí
již dnes a každý by měl být schopen doložit
toto nakládání dva roky zpětně. Musí se připravit na povinnost překládat platná povolení nakládání s odpadními vodami, a pakliže
je nebudou mít, tak se vystavují nebezpečí
pokut,“ řekl starosta. Doplnil, že se sice lidé
budou moct na kanalizaci napojit i později,
ale čistě z vlastních zdrojů, a ne s podporou
dotace.

Děti ze školky děkují babičkám a dědečkům
V loňském školním roce vyhrála naše školka
díky hlasování veřejnosti v projektu Propojujeme generace.
„Velmi jsme se těšili na společné výlety,
společná setkávání se, dílny a besídky. Bohužel, pandemická situace nedovolila uskutečnit
plánované akce, a tak jsme se s dětmi školky
rozhodli, že potěšíme naše babičky a dědečky
milým dopisem,“ vylíčila učitelka MŠ Naděžda
Ivánková. Jak dále řekla, součástí dopisu byla
zábavná křížovka, obrázek ze života školky
od každého dítěte a malý dárek. „Bylo to kouzelné mýdlo, které naše děti vyrobily v dílně,
kterým, když se člověk umyje, omládne o deset
let a vzpomene si na společné a milé pohlazení
ve školce,“ pokračovala.
„Vánoční období uběhlo jako voda a my
jsme se přehoupli do nového roku, kdy nás
čekalo milé překvapení. Spousta seniorů nám
totiž poslala do školky milé odpovědi, přáníčka
i mnoho děkovných dopisů. Tímto bychom jim
všem chtěli moc poděkovat a společně věříme,
že covidová doba pomine a my se opět budeme všichni setkávat na různých akcích,“ doplnila Naděžda Ivánková.
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Ostravice
slovo starostky
Milí spoluobčané,
už to je rok, kdy do našich životů výrazně zasáhlo onemocnění covid-19. Všichni jsme tehdy věřili, že se nám rychle podaří vypořádat se
s ním nebo že virus postupem času sám vymizí. Bohužel se tak nestalo
a my stále musíme snášet všechna ta opatření, která nám znemožňují žít
tak, jak bychom si přáli.
Chci vás proto opět požádat o trpělivost, o zodpovědnost a snahu dodržovat všechna vládní protiepidemická opatření. Pokud budeme všichni
držet za jeden provaz a budeme se chovat zodpovědně, máme šanci epidemii zvládnout.
V opačném případě se bojím, že za rok budu opět psát podobné řádky, což bychom si rozhodně nepřáli.
Pomalu, ale jistě se k nám blíží jaro a s ním i nejkrásnější jarní svátky – Velikonoce. Moc
ráda bych chtěla věřit, že si letos užijeme tradiční pomlázku. Bohužel to zatím spíše opět vypadá na rodinnou a komorní oslavu křesťanského svátku. Ať už to bude tak nebo onak, přeji
vám, abyste si přípravu na Velikonoce i je samotné užili ve zdraví a v klidu.

Pavlína Stankayová, starostka Ostravice

Sjezdovka „Na Čele“ opět ožila

Pryč jsou doby, kdy se na sjezdovce „Na Čele“ s chutí proháněli lyžaři. Letos však
napadlo tolik sněhu, že na svah mohli aspoň sáňkaři. Kdo mohl, užil si jízdu králů.

Milý turisto,
tento způsob zimy zdá se nám býti poněkud nešťastným. Vzhledem k nedostatku jiných možností se stále větší část obyvatelstva rozhodla přesunout své aktivity do hor.
V Beskydech se už tak exponovaná místa stávají ještě exponovanějšími.
Abychom si dobrý pocit z hor uchovali všichni – tedy vy, návštěvníci, ale i my, kteří
zde trvale žijeme a staráme se o vaši bezpečnost a pohodlí, chtěli bychom vás oslovit
s několika radami, které nám snad pomůžou k tomu, aby Beskydy zůstaly krásné i pro
další generace:
No stress: chovejme se k sobě slušně. Přišli jsme si hory užít a není třeba se na nich
na nikoho mračit. Prostý pozdrav ahoj vždy pomůže prolomit ledy a ukázat, že máš
pohodu.
Pokud se nechceš mačkat jako na demonstraci, vyber si nějakou méně navštěvovanou trasu. Sice si neuděláš selfie na Lysé hoře ani před Libušínem, ale užiješ si klidnou
přírodu, kvůli které se do Beskyd jezdí. Tipy na taková místa najdeš na pomedvedichtlapkach.cz nebo beskydyportal.cz.
K turistickému výletu patří vlak, to je jasné jako facka. A bus vás zaveze i tam, kde
autem málokdy zaparkuješ. Těch pár metrů na nádraží snadno zvládneš. A pokud nemůžeš vlakem a busem, využij k parkování místa k tomu určená. Jsou označena symbolem
P. Nestojí za to zaparkovat někomu na pozemku nebo blokovat průjezd těm, kteří tě
v horách můžou dostat z maléru, a ještě se bát, že tě bude po návratu u auta čekat bloček
s pokutou. V CHKO je dovoleno parkování jen na vyhrazených místech.
Ať už si plánuješ cestu k otevřenému okénku někoho z těch, kteří se ti postarají o občerstvení, nebo si proviant neseš z domu, nezapomeň po sobě uklidit. V batohu se vždy
najde trochu místa, kde si můžeš odpadky schovat a vyhodit je doma. Určitě nechceš
najít les plný papírových kapesníků a odpadků, až zase přijdeš příště.
Díky ti, turisto, že si bereš tato slova k srdci. Rádi tě v Beskydech zase potkáme.

Starostové obcí pod Lysou horou a Spolek Beskydhost

Činnost výjezdové jednotky SDH Ostravice
Činnost jednotky Sdružení dobrovolných hasičů Ostravice není jen o výjezdech, ale hlavně
o pravidelné odborné přípravě jak teoretické,
tak praktické. Teoretickou přípravu si zajišťujeme sami, jezdíme se školit odborně i mimo
obec a zveme si odborné školitele. Praktická
část se zaměřuje na obsluhu technických prostředků, agregátů a techniky. Ačkoliv během
loňského roku bylo obtížné se scházet, tak
naše jednotka se domlouvala a prováděla školení on-line, pravidelně prováděla údržbu techniky a všech věcných prostředků.
V loňském roce jsme od Moravskoslezského kraje dostali nafukovací záchranné saně pro
práci na zamrzlé či klidné hladině, dále jsme
obdrželi detekční přístroj na měření pěti plynů
a jako poslední dárek jsme dostali samonosnou nádrž, která se využívá pro dálkovou dopravu vody či na chlazení tlakových láhví.
Dále jsme si obnovovali dosluhující výstroj
i výzbroj. Následovně jsme se dovybavili prostředky pro hašení lesních požárů, kterých je
rok od roku více.
A teď něco málo z výjezdové části. Naše
jednotka je zařazena v kategorii JPO II. To
znamená, že musíme na událost vyjet do pěti
minut od ohlášení jednotce z krajského operačního centra. Jednotka zasahuje jak v naší obci,
tak i v okolních obcích dle požárního poplachového plánu kraje. Naše výjezdová jednotka má
22 členů.
V roce 2020 jednotka vyjížděla celkem k 73
událostem. Z toho jsme vyjeli: 23x požár, 1x
planý poplach, 2x ostatní pomoc, 46x technická pomoc, 1x dopravní nehoda. Při zásazích
jednotka strávila celkem 107 hodin, při údržbě,
opravě a uvedení do akceschopnosti jednotky
po zásazích to bylo zhruba 150 hodin.
Dále probíhala školení, u kterých každý člen
strávil minimálně 80 hodin ročně. Během výjezdů jednotka najela s oběma auty 870 km.
Mezi zajímavější zásahy a náročné zásahy
bych zařadil výjezd k dopravní nehodě kamionu ve Starých Hamrech. Při této události byla
naše jednotka povolána z důvodu naší předurčenosti pro práci na vodě. Jednotka postavila
nornou stěnu na řece Ostravice, která je přítokem do přehrady Šance, dále naše jednotka



















Ve dnech 2. 3. – 30. 4. 2021 budou mít
občané Ostravice znovu možnost bezplatně
se zbavit starých nepotřebných pneumatik
bez disku.
V této době bude možné takové pneumatiky
uložit na sběrném dvoře v Ostravici
v pravidelné provozní době:
úterý – neděle 13.00 – 17.00 hodin.
OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE

ve spolupráci s Povodí Odry stavěla dvě norné
stěny na přehradě Šanci. Další ze zajímavých
zásahů byl požár klestí po těžbě na Ondřejníku.
A ke konci roku jednotka zasahovala při požáru
výškové budovy ve Frýdlantě n. O., kde naše
jednotka vyváděla osoby ze zakouřených prostor za pomoci vyváděcích masek, které jsme
dostali v tom roce od Moravskoslezského kraje.
Pokud by měl někdo zájem se k nám přidat,

nechť neváhá a ozve se na e-mail: hasiciostravice@seznam.cz.
Nakonec mi dovolte poděkovat Obci Ostravice, vám občanům, členům a všem, kteří
nám v naši práci pomáhali, a hlavně rodinným členům, kteří mají takovou trpělivost
a shovívavost, aby nám trpěli naši dobrovolnou činnost.
Roman Lojkásek, velitel JSDH Ostravice

Parkování pod Lysou horou řešíme
Dopravní situace a parkování se staly v poslední době velmi aktuálním problémem. Nárůst turistů v podhorských oblastech je v době
epidemie velký a tím se také zvýšila potřeba
nových parkovacích míst i organizačních prvků, které by systém parkování zpřehlednily
a zjednodušily.
Touto otázkou se v posledních měsících
zabývají starostové pobeskydských obcí
a orgány, kterých se problematika dotýká,
jako jsou Lesy ČR, Biskupské lesy, CHKO,
Policie ČR a další. „Z jejich posledních jednání vyplynulo několik doporučení, která by
mohla situaci posunout správným směrem.
Prvotním úkolem je vyřešit majetkoprávní
vztahy u ploch, kde by mohla vzniknout velkokapacitní parkoviště,“ uvedla starosta Os-

travice Pavlína Stankayová.
Dále je zde návrh parkovacích zón, jejich
osazení značkami a ujasnění sankcí za špatné parkování, v obcích se také nabízí varianta omezeného parkování. Uvažuje se také
o zřízení shuttle busu na úsecích, kde dochází
k dopravním kolapsům, a to zvlášť v zimních
měsících. „Výhledově je zde představa o zajištění parkovací aplikace pro přehlednost
parkování v oblasti pod Lysou horou, a nejen
zde,“ upozornila starostka a dodala: „Námětů pro zlepšení dopravní situace v naší obci
i v obcích okolních je mnoho, jejich realizace
však vyžaduje nemálo legislativních a organizačních kroků. Věřme, že s přispěním a ochotou beskydských obcí a dotčených orgánů se
parkování podaří vyřešit.“

šem území pobýval o půlnoci z 26. na 27.
března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou
způsobilé k právním úkonům, je může vyplnit
jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než
90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích
státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona
uložit pokutu do výše 10 000 korun.

Kontaktní místa budou v provozu od 17.
dubna do 11. května na označených přepážkách vybraných poboček České pošty
a na krajských správách Českého statistického úřadu. Otevírací hodiny kontaktních
míst sčítání jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena.
Zveřejněny jsou v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst
na webu České pošty nebo vám je sdělí operátoři kontaktního centra sčítání na infolince
840 30 40 50.

Pozor, sčítání lidu se blíží, je povinné

Obyvatele České republiky čeká povinné
sčítání lidu. Tentokrát budou mít možnost se
zapojit nejen pomocí tradičních formulářů, ale
i přes webové stránky či mobilní aplikaci. Sčítání začne 27. března a potrvá do 9. dubna.
Veškeré informace o sčítání najdou lidé
webu www.scitani.cz. Bude tam k dispozici elektronický formulář, který stačí vyplnit
a odeslat. Případně si mohou lidé stáhnout
mobilní aplikaci. Ta bude dostupná až v den
začátku sčítání na App Store a Google Play.
Kdo nevyužije tuto možnost, má zákonnou
povinnost mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit a odevzdat listinný formulář, jehož distribuci zajišťují sčítací komisaři. Distribuce bude
vzhledem k současné situaci probíhat za přísných hygienických podmínek. Formuláře mohou občané získat a odevzdat i na kontaktních
místech, i jejich seznam najdou na webu www.
scitani.cz.
Sčítání lidu je pro všechny občany povinné.
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který
má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musí vyplnit
i v případě, že mu byl udělen azyl nebo na na-

Velikonoční mše 2021

SBĚR
PNEUMATIK

Březen 2021

28. 3. – 8.00 Květná neděle
1. 4. 17.00 Zelený čtvrtek,
mše na památku poslední večeře Páně
2. 4. 15.00 Velký pátek,
den přísného postu a újmy v jídle
3. 4. 19.00 Bílá sobota, noční vigilie
(bohoslužba slova, obnova křestních slibů,
eucharistická slavnost).
4. 4. 8. 00 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
Hod Boží velikonoční
5. 4. 8.00 Pondělí velikonoční

Tibetská vlajka zavlaje
nad Ostravicí

Ostravice i tento rok vyjádří symbolicky
podporu Tibetu. 10. března opět vyvěsí tibetskou vlajku. Tento krok schválila rada
obce.
„Tento rok si připomínáme 62. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci.
Cítíme, že musíme vyjádřit podporu malému utiskovanému národu, a proto jsme se
k celostátní akci Vlajka pro Tibet připojili
i my,“ vysvětlila starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Beskydhost doporučuje toulky po horách
Beskydy nejsou jen Lysá hora či Pustevny.
Tento vzkaz posílá lidem spolek Beskydhost
a jeho projekt Po medvědích tlapkách. Právě
na tomto webu najdou zájemci každý týden tipy
na výlety, které si mohou užít, aniž by naráželi
na davy turistů.
„Snažíme se vybírat nenáročné a atraktivní
trasy pro rodiny s dětmi, s možností zaparkování a někdy i s občerstvením,“ vysvětlil Vít Březina, předseda spolku Beskydhost. Podle něj
jsou naše hory plné krásných míst, jen je třeba
je najít a pak už si jen užívat ticha, čerstvého
vzduchu a krásné přírody.
Vít Březina například lidem doporučil tento
výlet: „Prozkoumejte za jedno dopoledne skály
nad údolím Mazáku. Zaparkovat můžete v oblasti Mazáku, pak po modré půjdete malebným
údolím Mazáku kolem Dolních Mazáckých skal
na Butořanku. Z Butořanky doporučujeme
si udělat malý okruh kolem hory Smrčina, při

kterém můžete prozkoumat Liščí díry – další
skalní útvar. A kousek od Butořanky se ukrývají Horním Mazácké skály a chata Tatranka.
Z ní je krásný výhled na Smrk. Zpět navrhujeme jít po červené turistické značce k Opičárně
a od ní po červených tlapkách kolem Chaty Liptov zpět na Mazák.“
Starostka Ostravice Pavlína Stankayová má
jiný tip: „Po červené krkavčí stezce od hráze
Šance (parkování) přes Čupel, Mazák, památnou Lípu na Ujmiskách, k hrázi. Na této
trase zaručeně potkáte málo turistů. Chvílemi
se budete pohybovat v ptačí oblasti Beskyd.
Zaparkovat můžete na Mazáku nebo u hráze
přehrady Šance.“
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Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
bude to už rok, co do našich životů zasáhla pandemie koronaviru. Rok, během něhož byl na minimum omezen společenský život i společné sportovní a kulturní aktivity (nejen) v naší obci. Tento stav
může zvenčí logicky působit, jako by se na obci nic nedělo, jako bychom snad upadli do nějakého celoročního zimního spánku. Tak to ale rozhodně není. Naopak – vedle běžné agendy pracujeme intenzivně
na přípravě a realizaci hned několika zásadních projektů. A i když se zrovna nemůže konat ples nebo
dětský karneval, děje se tak toho vlastně docela dost.
Jak jste si mohli všimnout již v minulém roce, zahájili jsme postupnou kultivaci separačních míst
v obci. Začali jsme tříděnými kontejnery u Rajské boudy a u Tkáčů, nyní jednáme s farností a biskupstvím, jakožto vlastníky pozemků, abychom mohli důstojně zkulturnit i prostor separačního hnízda
u kapličky.
Vloni na podzim jsme zpoplatnili obecní parkoviště na Konečné. Někteří se k tomuto kroku sice
stavěli skepticky, již po několika prvních měsících provozu je však třeba říci, že to byl krok správným
směrem. Parkoviště vydělává a investice vložená do parkovacího systému se do rozpočtu brzy vrátí
zpět. Projekt tak může sloužit jako dobrý příklad udržitelného turismu, který si na sebe vydělá sám
a nezatěžuje obecní finance. Počet legálních parkovacích míst v obci stále není dostačující, aktivně
proto ve spolupráci s Policií, CHKO i Lesy ČR řešíme nepovolené parkování a zároveň pracujeme
na dobudování dalších záchytných ploch. Doplnit plánujeme i chybějící sociální zařízení.
Další důležitou rozpracovanou akcí je chodník Božoň – Rozhraní. Projektová dokumentace je již
ve fázi žádosti o vyjádření dotčených orgánů.
V rámci modernizace a zefektivnění veřejného osvětlení v obci připravujeme výměnu všech starých
sodíkových svítidel za nová, šetrnější.
Velkým tématem, které jsme slíbili řešit, je odkanalizování obce. Této otázce věnujeme v aktuálním
čísle Mikroregionu samostatný článek, shrnující jak podstatné dosavadní kroky, tak budoucí možnosti.
Podobně jako byla vloni veřejně prezentována Studie odkanalizování, svoláme i k tomuto bodu samostatné setkání, jakmile to dovolí epidemiologická situace.
Veškeré investiční aktivity musejí samozřejmě být podloženy aktuální a přehledně zpracovanou plánovací dokumentací. Proto jsme již loni schválili chybějící Strategický plán rozvoje obce, pracujeme
na Změně územního plánu č. 3, připravujeme (po 17 letech) Pasport komunikací a v návaznosti na něj
i Plán zimní údržby.
Odpovědným hospodařením se nám za uplynulé dva roky podařilo uspořit přes 10 milionů korun.
Protože si však velmi dobře uvědomujeme (a v dnešní složité době víc než kdy jindy), že obecní rozpočet zdaleka není bezedný, hledáme pro všechny projekty a investice vhodné dotační tituly, včetně dotací
mimořádných, individuálních. Z dotací jsme ostatně již pořídili Studii odkanalizování a v nejbližších měsících bychom měli mít díky dotacím dodánu i elektronickou úřední desku a zásahové obleky pro hasiče.
Bude to už rok, co nám koronavirová epidemie ukázala, že i „neviditelná“ věc má často velký dopad
na naše životy. Platí to přitom nejen o zákeřných virech, ale v dobrém smyslu právě i o těch „neviditelných“ přípravných pracích, které nutně předcházejí každému významnému projektu.

Přeji vám všem krásný, jarem vonící březen…
 Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,
pomalu ale jistě se blíží jaro, už je cítit
ve vzduchu i na síle slunečních paprsků. Zimní
chmury se postupně rozplynou a veselá nálada
bude všude okolo nás.
V únoru nemohl proběhnout maškarní bál
ani dílnička v herně, ale my jsme si poradili… Nachystala jsem dětem kreativní obálky,
ve kterých měly sadu na přípravu maškarních
škrabošek. Podle ohlasu maminek byly děti
spokojené a já tímto všem rodičům děkuji
za pomoc. Alespoň takto jsme dětem společně
zpříjemnili a zpestřili jedno únorové odpoledne.
Velikonoční dílna, která je letos plánována
na sobotu 20. března, pravděpodobně také nebude, tudíž abychom vám všem
pomohly navodit jarní atmosféru
i u vás doma, připravujeme se
Sylvou Jarní kreativní balíček
– keramické zajíčky a kuřátka
(které si dle libosti nabarvíte buď

akrylovými nebo temperovými barvami, popř. lihovými
fixy), vystřihnutou šablonu
na papírový košíček, zdobení a pentličky. Balíčky budou
k dispozici od 10. března a cena bude 60 Kč.
Více info na FB Rosnička Malenovice a www.
urosnicky.eu.
Vzhledem k nezlepšující se situaci jsem nucena zrušit Jarní burzu. Podle vývoje situace
bude burza hned v prvním možném termínu,
včas dám vědět.
Kapacita táborů je již téměř obsazená, ještě
se mohou hlásit náhradníci. Na FB a webu jsou
aktuální informace k obsazenosti jednotlivých
táborů. Pevně věřím, že letní tábory proběhnou bez problémů
a všichni budou spokojeni.
Přeji všem krásné, voňavé a slunečné jaro, spoustu sil
a pevné zdraví.  Teta Blanka

Informace obecního úřadu
• Obecní úřad objednal respirátory KN95
(FFP2), které budou v počtu tří kusů na osobu zdarma distribuovány občanům ve věku
od 60 let. Stejně jako v předchozích covidových vlnách mohou senioři a lidé v karanténě kontaktovat úřad, pokud potřebují
pomoci s nákupem potravin, léků, zajištěním
roušek a desinfekce, případně vyřízením dalších záležitostí. Pomoc s registrací k očkování
nabízí Charita Frýdek-Místek i Moravskoslezský kraj.
• Vzhledem k aktuální epidemiologické
situaci využívejte, prosím, pro komunikaci
s úřadem přednostně formu telefonickou
či mailovou (podatelna@malenovice.eu;
obec@malenovice.eu; 558 677 877).
• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů
– Připomínáme, že částka za odvoz a likvidaci
odpadů činí pro občany trvale žijící v obci (stejně
jako v loňském roce) 450 Kč za osobu na rok.
Termín zaplacení poplatku je do konce března.
Majitelé rekreačních objektů, kteří v naší obci
nemají trvalé bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt
na rok. Zde je termín úhrady stanoven do konce
června. Vzhledem k epidemiologické situaci využívejte prosím přednostně platbu elektronicky
na účet: 107-6963890277/0100, kde můžete
uhradit i stokorunový poplatek za psa. Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, příjmení

a počet osob, za něž platíte. Nálepky na popelnice si následně můžete vyzvednout na úřadě.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2020 vyvezeny.
• Lesy ČR jakožto vlastník účelových komunikací v lokalitě Hutí a Satiny vyznačí v březnu
v této oblasti Zónu zákazu stání mimo vyhrazená parkoviště. Věříme, že toto opatření
pomůže omezit provoz a nežádoucí nelegální
parkování v této lokalitě. Přehled legálních parkovacích ploch v obci je k dispozici na webových stránkách obce v sekci pro turisty.
• 8. února proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 dle § 2 a 3 zákona
420/2004 Sb., přičemž dle § 10, odst. 3, pís.
a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Hospodaření obce vloni skončilo přebytkem
ve výši 4 861 631,75 Kč.
• 15. zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 18. 3. od 18.00 v sále
Obecního domu.
• Návrh zadání Změny územního plánu
č. 3 byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce dne 9. 2. 2021 a bude
projednán na březnovém zasedání zastupitelstva. Připomínky je možné do 11. 3. 2021
uplatnit písemně u pořizovatele na odboru regionálního rozvoje a stavebním úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Únor byl letos po dlouhé době i v Malenovicích opět krásně bílý.

Decentralizované čištění odpadních vod je
systémové řešení, reálné i pro naši obec
Otázka likvidace odpadních vod je jedním
z nejpalčivějších aktuálních problémů (nejen)
v naší obci. Stále přísnější legislativa pod hrozbou citelných sankcí zvyšuje tlak na hledání
systémového řešení a většina z nás jistě i sama,
přirozeně, vnímá potřebu chránit čistotu životního prostředí, našich potoků i podzemních vod.
Nikdo z nás pochopitelně nechce žít mezi páchnoucími splašky. Na druhé straně všichni se pohybujeme ve skutečném světě, a proto je nutné
hledat řešení reálné, respektující naše ekonomické možnosti i konkrétní místní podmínky.
Studii máme a co dál?
Vedení obce si problematiku odkanalizování vytklo jako jednu ze svých zásadních priorit.
Prvním krokem v tomto směru bylo hned na jaře
2019 získání krajské dotace, díky níž máme
nyní zpracovánu aktuální studii gravitačního
odkanalizování. Ta byla v základním rozsahu
odprezentována na veřejné schůzi v lednu 2020
a následně bylo řešeno i její možné prodloužení
(ve spolupráci s Městem Frýdlant nad Ostravicí)
přes Novou Ves na čistírnu společnosti SMVAK.
Studie ukázala, že vybudování gravitační kanalizace, která by odpadní vody z podstatné části
Malenovic odvedla až pod Frýdlant, případně
zbudování obecní čistírny odpadních vod v Malenovicích, je technicky možné.
Již při prvotní prezentaci však v diskusi zazněly i silné argumenty proti výstavbě centrální kanalizace. Problémem se jeví především
finanční náročnost takového projektu. Odhadované celkové náklady se řádově pohybují
kolem 150 milionů korun, což i při maximálním
využití dotací představuje pro obec opravdu
velkou zátěž a zadlužení nejspíš na řadu let.
Přes veškerou snahu rovněž centrální kanalizace není reálně schopna zapojit do řešení
některé odlehlejší lokality v obci. S vlastním
budováním jsou pak spjata i další potenciální
negativa jako rozkopané místní komunikace,
majetkoprávní problémy při průchodu kanalizační sítě přes cizí pozemek a podobně.
Logicky je nyní potřeba položit si otázku, co
tedy dál? Kousek jsme se posunuli, ale stojíme
vlastně opět tak trochu na dalším mrtvém bodě.
Bylo by přitom alibistické a zbabělé, kdybychom
celou záležitost uzavřeli s tím, že to nejde. Že
jsme udělali, co se dalo, a víc pro řešení odpadních vod v Malenovicích udělat nemůžeme. Vnímáme argumenty pro i proti, nechceme variantu
centrální kanalizace rovnou zcela odmítnout,
hledáme však i další, reálnější možnosti.
Decentralizovaná soustava čistíren
jako reálnější alternativa
Pro obce s relativně malým počtem obyvatel,
rozptýlených na poměrně rozsáhlém území, což
je přesně případ Malenovic, se jako schůdnější,
a přitom velmi efektivní, řešení jeví tzv. decentralizované čištění odpadních vod. V praxi se jedná
o systém jednotlivých domovních čistíren (vždy
pro jeden či několik domů), které jsou pomocí
čidel dálkově monitorovány. Průběžně a podle
skutečné aktuální potřeby je tak zajišťována jejich kontrola i údržba. Výsledkem je vlastně jakási síť moderních domovních čistíren, o jejichž

správu se stará obec. A zkušenosti z míst, kde
tento systém díky dotacím ministerstva životního
prostředí již funguje, vyznívají velmi pozitivně:
- Nižší pořizovací náklady
V obci Rybí na Novojičínsku (asi 1250 obyvatel), kde se původně také chystali budovat
centrální kanalizaci, vyšlo pořízení 190 čistíren
včetně monitorovacího systému a softwaru
na celkem cca 40 mil., přičemž asi 25 mil. z této
částky pokryla dotace. Celkové náklady byly
proti odhadům na centrální kanalizaci zhruba
čtvrtinové. Při menším počtu obyvatel lze v Malenovicích počítat přibližně se stovkou čistíren,
a tedy náklady ještě nižšími.
- Reálná možnost i pro periferní (jinak
neodkanalizovatelné) části obce
Na rozdíl od tlakové či spádové centrální kanalizace je možné zapojit do systému prakticky
kohokoli, což je ostatně jeden z důvodů dotační
podpory. Všichni trvale přihlášení občané bez
rozdílu – v centru i odlehlých částech obce,
dokonce i na rekreačních chatách užívaných
k trvalému bydlení – si tak mohou dát likvidaci
odpadních vod do pořádku.
- Variabilita řešení
Systém zahrnuje DČOV od těch nejmenších pro 1–5 ekvivalentních obyvatel až po velké, s kapacitou do 50 EO. To znamená, že je
možné napojit jednotlivé domácnosti, i „hnízda“
po několika domech (což je lepší pro zajištění
plynulosti provozu ČOV, ale pochopitelně také
náročnější na domluvu a spolupráci vlastníků).
- Možnost zapojit jen ty, kdo budou mít zájem
Není potřeba řešit průchod kanalizace přes pozemek vlastníka, který se zapojit nechce, nikdo by
tedy svým nezapojením neměl zablokovat ostatní.
Limitující je v tomto ohledu pouze minimální
počet zapojených obyvatel. V podmínkách aktuální výzvy MŽP je totiž stanoveno, že navržená soustava DČOV musí řešit minimálně 30 %
z celkového počtu ekvivalentních obyvatel
v rámci řešeného území (v domech užívaných
pro trvalé rodinné bydlení, včetně rekreačních
chat užívaných k trvalému bydlení).
Zapojit se mohou všichni trvale žijící, kteří
jsou dosud bez domovní čistírny, nebo mají svou
ČOV zastaralou, nevyhovující – což je potřeba
prokázat na základě odborného posudku. Z praxe lze říci, že velká část čističek starších několika let nefunguje tak, jak by měla. Teoreticky je
možná také varianta pouhého připojení stávající
plně funkční DČOV k monitorovacímu systému.
- Nulové poškození komunikací
Celý systém jednotlivých DČOV je propojen
pouze „virtuálně“, takže jeho vybudování se obejde bez rozkopaných silnic. To je jistě velké plus.
- Nezávislost na Frýdlantu i dalších institucích
Na rozdíl od centrální kanalizace svedené
na čistírnu společnosti SMVAK je v tomto ohledu
decentralizovaný systém jednodušší – odpadá
nutnost spojenectví s Městem Frýdlant nad Ostravicí i provozovatelem čistírny odpadních vod.
- Ekologický bonus – zadržování vody
v krajině
V době, kdy se stále více hovoří o vysychání

krajiny, stojí za zmínku i tento aspekt. Přečištěná voda není odváděna pryč, ale zůstává
v obci a je možné ji používat například k zalévání nebo jako užitkovou vodu v domácnosti.
Nic není zadarmo…
Samozřejmě i systém decentralizovaného
čištění odpadních vod má svá úskalí a slabá
místa. Bylo by hloupé je zastírat.
- Odpovědnost obce
Udržitelnost by po dobu 10 let spočívala
na bedrech obce. Zásadní je v tomto směru
konkrétní podoba smlouvy mezi obcí a uživateli, nastavení povinností, odpovědnosti apod.
- Zaměstnanec obce
Podle množství zapojených DČOV by se
musel některý z obecních zaměstnanců určitou
částí úvazku zabývat touto činností – kontrolou
vzdálenou i „na místě“ a zhruba dvakrát do roka,
dle potřeby, fyzickou údržbou jednotlivých čistíren. Ve zmiňovaném Rybí (190 DČOV) je to jeden zaměstnanec, který vedle správy a údržby
čistíren vykonává i další činnost.
- Provozní náklady pro obyvatele
Jakékoli řešení představuje oproti současnému stavu pro majitele žump a septiků nárůst nákladů. Tedy samozřejmě pokud svědomitě každý
týden svou žumpu nevyvážejí. Uvážíme-li však,
na kolik takové jedno řádné vyvezení žumpy vyjde, vyznívá rázem i tento argument jednoznačně
pro „decentrál“. Ani fungující DČOV ostatně není
„zadarmo“ – laboratorní testy, chemie, čerpadla…
V případě centrální kanalizace by zase kvůli
stočnému bylo třeba počítat s minimálně zdvojnásobením plateb za vodu.
Pro ilustraci opět příklad z Rybí. Tam obyvatelé platí asi 3 500 ročně za správu + cca 1 000
ročně za elektřinu.
- Minimum 30 % zapojených EO z celého
řešeného území
O této podmínce pro získání dotace již byla
řeč. Z celkového počtu cca 800 obyvatel vychází jako minimum asi 240 zapojených lidí. V obci
je 302 domů s číslem popisným, takže zapojit
by se mělo minimálně kolem stovky domů.
- Termín současné dotační výzvy končí
30. června
Rozhodnutí o tom, zda obec bude odkanalizování řešit právě formou decentralizovaného systému, je natolik zásadní, že mu musí
předcházet veřejná diskuse. Jakékoli řešení
je ostatně podmíněno přesvědčivým zájmem
dobře informovaných občanů. Proto není reálné, že bychom do konce června byli schopni
podat hotový projekt k žádosti o dotaci. Podle
informací z ministerstva životního prostředí se
ale počítá s vyhlášením výzvy další, do níž by
se již Malenovice zapojit mohly.
O kanalizaci se v naší obci mluví již desítky
let. Zpravidla s tím výsledkem, že se jakožto
nesmírně nákladná, v zemi zakopaná a sama
o sobě nijak vábná věc nakonec vždy znovu
odloží… Nespokojme se s tím, že to nejde.
Pojďme společně hledat řešení, které je reálné. Setkání občanů věnované tomuto tématu
proběhne, jakmile to umožní epidemiologická
situace.
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Divadelní spolek zkouší novou hru Obec Metylovice se zapojila

Pandemická omezení se tvrdě dotkla i divadelního souboru Sokol na prknech. Už je to rok,
co se soubor nemůže pořádně scházet.
„Nacvičovali jsme hru Ještě jednou, pane
profesore. Premiéra měla být v květnu 2020.
Kulisy jsme měli hotové a v březnu už jsme
zkoušeli na jevišti. Zdálo se, že vše dopadne
podle očekávání. Bohužel, koronavirová situace se horšila a my jsme se museli přestat scházet. S těžkým srdcem jsme byli nuceni sezonu
přerušit s tím, že se uvidí, jak to bude dál,“ popisoval situaci vedoucí divadelního spolku Milan
Hajdušek.
Vše nakonec rozhodly neočekávané události. Dvě členky souboru oznámily, že očekávají
narození dítěte, a tím padl i záměr inscenaci
od Antonína Procházky dostudovat. Na podzim se proto ochotníci sešli a společně vybrali novou hru. Jedná se o úspěšnou situační
britskou komedii Robina Howdena Dokonalá
svatba. Koncem minulého roku se divadelníci pustili do práce a pilného nacvičování. Pak
ale do všeho opět hodil vidle covid-19. „Takže současný stav je takový, že nacvičujeme
všichni individuálně a přes Skype zkoušíme
dialogy. Do letních prázdnin bychom chtěli hru
umět a doufáme, že se nám na podzim podaří
sehrát její premiéru,“ věří Milan Hajdušek. Vše

ale bude samozřejmě záležet na aktuální epidemiologické situaci.
Nová hra Dokonalá svatba vypráví příběh
Billa, který má se svou milovanou Ráchel před
sebou svůj velký den. Bill s Ráchel jsou šťastní.
Oba se na svatbu velice těší. I Tom, Billův svědek, se těší. I Ráchelini rodiče se těší. A krásné
svatební apartmá je pronajato... Jenže ráno
před svatbou se Bill probudí v posteli po noci,
kterou si nepamatuje, s dívkou, kterou si nepamatuje, a navíc si ani nepamatuje, co se mezi
nimi dělo. A dívka říká, že leccos. Nezbývá než
ji okamžitě ukrýt do koupelny a za vydatné pomoci svědka Toma a nebohé, do věci omylem
zapletené, pokojské Julie se pokusit vše utajit před nevěstou a její matkou. Mezitím však
na radost pijící otec začíná působit hotelové
obsluze mírné komplikace. Vše se navíc definitivně zaplete ve chvíli, kdy Tom zjistí, která to
dívka s Billem strávila noc.
Vše v této komedii záměn, lží a nedorozumění spěje k nevyhnutelné katastrofě, která
se nakonec ukáže paradoxně být tím nejšťastnějším řešením. Skvostná klasická situační komedie zkušeného britského dramatika Robina
Hawdona obletěla od své premiéry v roce 1994
jeviště celé Evropy. Nezbývá než doufat, že si
jí užijí i obyvatelé Metylovic.

Práce na zázemí na hřišti rychle pokračují
Budova zázemí na našem hřišti dostává čím
dál více konkrétní podobu. „Začali jsme s pokrývačskými pracemi na střeše, ale v tomto případě nás lehce zdrželo počasí a sníh. Ve vnitřních
prostorách se ale pilně pracovalo po celou zimu,“
zhodnotil starosta Metylovic Lukáš Halata.

Pokračoval, že vevnitř jsou provedeny rozvody elektřiny a slaboproudu. Nyní se pracovníci chystají na montáž oken a dveří a během
jara přijdou řemeslníci na vnitřní vodovody, odpady a topení. „V tuto chvíli zateplujeme místnosti a krovy,“ dodal starosta.

do projektu Šetři přírodu

V přízemí obecního úřadu je umístěn box
na prázdné tonerové a inkoustové kazety.
Do tohoto boxu mohou občané tyto kazety
odložit.
„Již první box, který byl na úřad umístěn
před Vánoci, se rychle naplnil a už máme
nový. Prázdné tonery tak již nemusí končit
v komunálním odpadu a najdou další využití,“
vzkazují lidem pracovníci obecního úřadu.
Všechny sesbírané inkoustové kazety jsou
nejdříve pečlivě vytříděny. Znovu použitelné
jsou totiž jen některé originální inkoustové
kazety.
„Značnou část předáváme renovátorům,

kteří znovu použijí vnější plastové tělo. Inkoustová kazeta je renovována, není pouze
plněna novým inkoustem, dochází k výměně mnoha dalších částí inkoustové kazety.
V průměru se tak použije z jedné inkoustové
kazety 28 g plastu. Dojde tak k úspoře 28 g
plastového odpadu a úspoře 42 g emisí CO2,“
vysvětlili.
Sběr prázdných tonerových a inkoustových kazet zajišťuje Asociace renovátorů,
z. s. Jejím cílem je snižování tvorby odpadů
a negativních dopadů na životní prostředí při
používání a likvidaci tonerových a inkoustových kazet.

Počet obyvatel se nijak moc nemění
Metylovice měly k 31. prosinci celkem 1772
občanů. Pro srovnání – na konci roku 2018
to bylo 1746. Do naší obce se za minulý rok
přistěhovalo 65 osob, a naopak odstěhovalo
37 lidí. Zemřelo 20 obyvatel, z toho devět žen
a jedenáct mužů. Naopak světlo světa spatři-

lo 17 dětí. Rodičům se narodilo 12 chlapečků
a pět děvčátek. Své životní ano si řeklo 11
párů.
Průměrný věk obyvatel Metylovic je 42.
Nejstarší občanka má 97 let, nejstarší občan
92 let.

Začíná sčítání lidu, lidé jej mohou vyplnit on-line
Po deseti letech čeká všechny obyvatele
sčítání lidu. Bude jiné než tenkrát, obyvatelé
budou mít možnost se zapojit nejen pomocí tradičních formulářů, ale i přes webové
stránky či mobilní aplikaci. Sčítání začne
27. března a potrvá do 9. dubna. Rozhodným okamžikem, podle kterého se všichni
musí řídit, je noc z pátku 26. na sobotu 27.
března.
Veškeré informace o sčítání najdou lidé
webu www.scitani.cz. Bude tam k dispozici elektronický formulář, který stačí vyplnit
a odeslat. Případně si mohou lidí stáhnout
mobilní aplikaci. Ta bude dostupná až v den
začátku sčítání na App Store a Google Play.
Kdo nevyužije tuto možnost, má zákonnou povinnost mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit a odevzdat listinný formulář,
jehož distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Distribuce bude vzhledem k současné situaci probíhat za přísných hygienických
podmínek. Formuláře mohou občané získat
a odevzdat i na kontaktních místech, jejich
seznam najdou na webu www.scitani.cz.
Sčítání lidu je pro všechny občany povinné. Sečíst se musí každý občan a cizinec,
který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Za nezletilé děti
a osoby, které nejsou způsobilé k právním
úkonům, je může vyplnit jiný dospělý člen
domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří
jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu
na základě údajů, které jsou k dispozici
v databázích státu. Za neposkytnutí úda-

jů lze podle zákona uložit pokutu do výše
10 000 korun.
Kontaktní místa budou v provozu od 17.
dubna do 11. května na označených přepážkách vybraných poboček České pošty
a na krajských správách Českého statistického úřadu. Otevírací hodiny kontaktních
míst sčítání jsou totožné s otevíracími hodinami poboček, na kterých jsou zřízena.
Zveřejněny jsou v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů a kontaktních míst
na webu České pošty nebo vám je sdělí operátoři kontaktního centra sčítání na infolince
840 30 40 50.
V tomto sčítání lidu se bude zjišťovat
o polovinu méně údajů než před deseti lety.
Statistici maximálně využili existující data
z registrů a ptají se pouze na to, co není
možné zjistit jinak. Už se tak například vůbec nebudou vyplňovat formuláře za domy,
nebudou se zjišťovat majetkové poměry ani
zdravotní stav.
Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení
a složení domácnosti a z části za jednotlivé
osoby. Formulář pro fyzické osoby obsahuje
nejprve otázky na místo obvyklého pobytu,
což mnohdy nemusí být trvalé bydliště. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok
před sčítáním a v době narození. „To je důležité pro zjišťování migračních trendů. Tedy
odkud a kam se lidé stěhují, zda do větších
měst přicházejí jen obyvatelé z okolních
obcí nebo i ze vzdálenějších lokalit, zda
se na venkov vracejí ti, kdo se tam narodili, nebo život na vesnici přitahuje spíše lidi
narozené ve městech,“ říká Marek Rojíček,

předseda Českého statistického úřadu.
Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury jsou pak zásadní údaje o dojíždění do práce či do školy.
Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak často lidé
do práce či do školy cestují a jaké k tomu
využívají dopravní prostředky. Ženy ve věku
15 a více let v rámci sčítání rovněž vyplňují,
kolik se jim narodilo dětí.
Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné otázky na národnost a náboženskou
víru.

krátce z obce
Odvoz odpadů
Odvoz odpadů nastane ve středy 3. a 17.
března 2021. Cyklus odvozu ve středu
každý lichý týden zůstává zachován.

Pozor na splatnost
Poplatky za odpad činí tento rok 500
korun pro občana s trvalým pobytem
na území obce a 670 korun pro majitele rekreačního objektu nebo rodinného
domu, ve kterém není nikdo přihlášen
k trvalému pobytu. Splatnost poplatku je
do 31. března.
Poplatek za psa činí 70 korun za prvního psa a 100 korun za každého dalšího
psa. Splatnost poplatku je do konce dubna. Všechny poplatky mohou lidé platit,
pokud možno, převodem na účet obce:
č. účtu 27-3599820227/0100, VS: číslo
domu nebo chaty.

Karneval u Medvídků si děti užily

I přes koronavirová omezení si ve čtvrtek 25.
února ve třídě Medvídků konal karneval. Děti si
přinesly krásné kostýmy, ve kterých si zahrály

různé hry a užily si tak zábavné karnevalové
dopoledne. Na závěr dostaly diplom a drobné
dárečky za krásnou masku. Škola děkuje rodi-

čům za krásné kostýmy a také p. Ochmanové,
p. Halatové, p. Závodné, p. Chlubnové a p. Čajánkové za pomoc při přípravě karnevalu.
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Pstruží přijme pracovníka
Obecní úřad Pstruží přijme pracovníka na pozici údržby obecního majetku.
Bližší informace získají zájemci na Obecním úřadě Pstruží či na telefonu 602 728 764.

Hledáme staré a krajové odrůdy
V poslední době si řada z nás uvědomila
hodnotu vypěstované zeleniny na své zahrádce nebo čerstvě utrhnutého ovoce. Lidé
již pochopili jisté spojitosti s životním prostředím a jak je důležitá půda, která je pro
některé zdrojem obživy, a hlavně základem
pro pěstování plodin, které nutně potřebuje
každý z nás.
Pojem krajová odrůda se může vysvětlit
poměrně snadno. Je to taková odrůda, jejíž
vznik a rozšíření má velice blízko s určitou
(specifickou) oblastí našeho území. Naproti
tomu stará odrůda je pojem dosti neurčitý.
Většinou si pod tím můžeme představit odrůdu odedávna pěstovanou, kterou známe
ze zahrady po babičce. Někteří však tvrdí, že
stará odrůda je přímo spojená s určitou historií ovocnářství. Není však určený rok, odkdy
považujeme ovocné druhy za „staré“.
Proč bychom měli takové odrůdy
chránit a znovu šířit?
Jedná se o dědictví se zvláštní přidanou
hodnotou. Strom v krajině plní celou řadu
funkcí. Ovocné stromy jich mají hned několik.
Meliorační, stromy sázíme zčásti jako větrolamy a mají taky protierozní charakter. Hygienickou, protože svými izolačními vlastnostmi
působí jako protihluková bariéra a snižují
prašnost. Stromy, které vysazujeme, značně
ovlivňují mikroklima v regionu, ve kterém rostou. Dále můžeme zmínit i estetiku vůči okolní krajině. Nalézáme u nich hodnoty kulturní
i historické. Pěstování určitých odrůd v konkrétních oblastech lze vnímat jako tradici,
dědictví po našich předcích. Pak je tu také
hodnota biologická. Staré a krajové odrůdy
lze totiž vnímat jako zdroj nepřeberného bohatství genů. Není také toto součást obrazu
tradičního venkova a kulturního dědictví?
Do popředí zájmu se dostávají odrůdy ovoce, které v našich zahradách a sadech rostly
již před mnoha desítkami let. Čím dál častěji slyšíme o místech, kde proběhla výsadba
těchto odrůd.
Proč vysazovat staré a krajové odrůdy?
Důvodů se najde více než dost. Jsou
osvědčené v místních podmínkách, mají široké spektrum uplatnění, můžeme je vysazovat do alejí, sadů, ale i zahrad. Pěstujeme je
ve vyšších kmenných tvarech. Dále je to variabilita, každý plod má u dané odrůdy svou
specifickou barvu, vůni, a hlavně originální
chuť. I v dřívějších dobách se ovocné stromy
pěstovaly pro jejich plody a všestranné využití. Nesloužily jen k přímé spotřebě a skladování. Ty nevzhledné se použily na výborný
mošt, při větším množství k výrobě pálenky.
Používaly se k sušení, k výrobě kompotů,
džemů, k pečení koláčů, bramborových placků. O to vše bychom chtěli přijít? Mimo jiné,
i zachování co nejširšího genofondu pro další
rozmnožování, je velice důležité.
Přicházíme o ně?
V dnešní moderní době jsou nové odrůdy
šlechtěny dle požadavků velkých pěstitelů.

Tito pěstitelé vyžadují kultivary, které budou co nejdříve v plodnosti, nejlépe kdyby
vyrůstaly bez jakýchkoli chorob a škůdců.
A navíc aby plodnost byla pravidelná a vydatná. V dnešních intenzivních výsadbách
se průměrný výnos pohybuje mezi cca 40–60
t/ha (závisí na odrůdě a mnoha dalších faktorech). Rovněž musí splňovat tvrdá kritéria
na transport či manipulaci. Nemluvě o co
nejdelší skladovatelnosti v řízené atmosféře.
Ano, je to možné! Tyto sady však vyžadují
intenzivní péči. Tzv. druhá strana mince. Nejčastěji se pěstují jádroviny, zejména jabloně.
Ty jsou pěstované na slabších podnožích,
které vyžadují oporu. Nesmí chybět automatické zavlažování, sítě proti kroupám, ale taky
ptákům. Příkmenné pásy musí být udržovány
v bezplevelném stavu. V sadech se používá
bio ochrana, systém signalizace, feromonové
lapače. K opylení jsou nasazovaní čmeláci.
A teď se vrátím ke krajovým a starým odrůdám. Tyto, na rozdíl od těch intenzivních,
nemají tak vysoké nároky na půdu, živiny
a klimatické podmínky. Jsou podstatné pro
drobné pěstitele a pro všechny ty, kteří si
chtějí vypěstovat ovoce jednak pro sebe,
ale i pro celou rodinu. A přitom je v podstatě
jedno, zda ovoce pěstují pro přímý konzum,
skladování nebo k výrobě pálenky.
Aktuální výzva
Ve spolupráci s předními odborníky oboru
Ovocnářství se poohlížíme po jakékoliv snaze z řad běžných občanů o určení, byť i jen
jediného stromu, který mají na své zahradě.
K určení odrůdy nám stačí pořízení několika
fotografií a darovaní jednoho průměrného
plodu při sklizni letošní úrody.
Naším společným cílem je ve spolupráci
s některou obcí vysadit Genofondový sad,
který bude zpřístupněn pro veřejnost a bude
sloužit jako výukový materiál týkající se široké palety jádrovin, a to nejen hrušní a jabloní,
ale i kdouloní. Peckoviny nezůstanou pozadu. Ideální pro aktivity základních a středních
škol nebo pro všechny občany okolních obcí
jako poradce pro výběr vhodné odrůdy pro
svou zahrádku.
V souvislosti s tímto projektem probíhá i mapování starých a krajových odrůd
na zdejším území. Nyní mi dovolte požádat
vás o pomoc. Pokud máte na své zahradě
nebo víte, že někdo kolem vás má na pozemku starou nebo krajovou odrůdu, obzvlášť pak
z jádrovin, neváhejte mě kontaktovat na stanislav.poppek@seznam.cz, tel. 737 882 471.
Informace o vašich stromech budou zakomponovány do Diplomové práce na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzitě v Brně.
Strom může být v jakékoli kondici, kmenném
tvaru. Pokud jste si jisti odrůdou, budeme
rádi. V případě, že odrůda nebude určená,
budeme se snažit za pomoci pomologických
vodítek ji určit.
Přispějte i vy k záchraně starých a krajových odrůd! 
Stanislav Poppek

Namísto tělocviku přišlo bobování
V únoru k nám konečně došla pořádná
zima. V tělocviku jsme chodili pravidelně bobovat. Jak zpívá pan Nohavica, bobovali jsme
už jenom z povinnosti, ale bylo to nádherné.
Nakonec jsme si začali tvořit ze sněhu různé
stavby, sněhuláky a bunkry. Zima byla jako
malovaná.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky, kteří u nás

přezimují. V okolí školy jsme rozvěsili lojové
koule už v prosinci. Všimli jsme si, že většina
z nich už je vyzobaná. Vrhli jsme se do výroby vlastního krmení pro ptáčky. Zhotovili jsme
jablíčková krmítka se semínky a položili je
na okna třídy, abychom mohli ptáčky pozorovat. Doufáme, že jim zobání vydrží až do jara.

Druháci ze Pstruží

Pstruží

Obec má před sebou řadu investic

Naše obec má před sebou celou řadu investičních akcí. „Po několika letech jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se nám konečně podařilo uzavřít smlouvu
o odkupu pozemku před obchodem,“ prozradil
starosta Pstruží Milan Vaněk.
Jak dále řekl, na této odkoupené ploše
bude provedena oprava příjezdové komunikace k základní a mateřské škole, vybudována
parkovací stání i místa pro umístění kontejnerů
na tříděný odpad. Nakonec také dojde k úpravě
přilehlého parku.
Další připravovanou akcí je zatrubnění příkopy a vybudování chodníku včetně nového
veřejného osvětlení podél Bílé cesty.
Je rovněž zpracována studie stavebních
úprav na silnici II/483(směr Čeladná) na vybudování autobusových zastávek. „Nyní probíhá
jednání s vlastníkem komunikace, s Moravskoslezským krajem a se Správou silnic Moravskoslezského kraje, se kterými řešíme souhlas s realizací stavby a převedení pozemků
do vlastnictví obce,“ pokračoval starosta.
Dále probíhá výběr dodavatele na rekon-

strukci sociálního zázemí včetně vybudování
sprchy v přízemí budovy obecního úřadu a vybudování ČOV pro budovu obecního úřadu.
„Neméně důležitá je chystaná investice

v základní a mateřské škole. Tam chceme vyměnit zařízení kuchyňky a upravit výdejní místo. Plánujeme rovněž rekonstrukci sociálního
zázemí u tělocvičny,“ doplnil starosta.

Děti se ve školce rozhodně nenudí

Děti v mateřské škole prožívají aktivně
a radostně zimní období. Ve třídě Květinky se
prostřednictvím motivačních témat o zimě bílé,
grónské, ptačí, či ze sněhuláckých pohádek
děti dozvídaly poznatky související s ročním
obdobím, o životě Eskymáků a taktéž obecné
povědomí o důležitosti pomoci ptákům v zimě.
Zažily legraci i údiv pedagogů školy, které
zdravily nadšeně pozdravem v eskymácké
řeči, školou se nesl zpěv dětí výstižné Grónské
písničky Jarka Nohavici a rodiče doma čelili
mnohým hádankám o zimě. Užívali jsme si her
na sněhu, ale také překvapení, že z roztátého
sněhu zůstala špinavá voda. Zábavný byl sběr
zimních zásob zrní kolíčky na prádlo, které nám
posloužily místo ptačích zobáčků.
Děti ve třídě Motýlci se staly na celý týden vrcholovými sportovci. Jejich olympiáda byla zahájena pořádnou rozcvičkou a vyráběním třídní vlajky.
Olympijské kruhy na vlajce si vyrobily otisky dlaní.
Další dny byly v duchu jednotlivých sportů.
V úterý nás čekal hokejový den, kdy si všichni
malí sportovci vyzkoušeli hokejové dresy, přilby, hokejky a také, jak je těžký puk. Slalomem
s míčkem a střelou na branku bylo toto hokejové dopoledne ukončeno.
Středa se nesla ve znamení lyžovačky. Prvním

úkolem bylo vytvoření lyží, které můžeme použít
i ve třídě. Jak na to? Jednoduše! Lyže jsme vytvořili z kartonu a aby nebyly pouze hnědé, tak jsme
je nabarvili. Lyžáky jsme vytvořili z PET lahví. Třída
se náhle změnila na lyžařský okruh. Neváhali jsme
a hned jsme ho šli otestovat. Obuli si lyže, vzali
hůlky, přilbu a vyrazili. Odvážnější děti dokonce
„střílely“ na terč míčkem, jako praví biatlonisté.
Ve čtvrtek nás čekala imaginární bobová dráha. Ta nám kromě zábavy pomohla i s procvičením zákeřné pravé i levé strany. Svaly nám také
přibyly při sáňkování na dece. A konečně v pá-

tek jsme si v tělocvičně zopakovali ve větším
měřítku všechny sporty a cviky. Zlatým hřebem
pátečního dopoledne bylo ocenění našich malých zdatných sportovců medailemi a diplomy.
Všechny děti se nyní celý týden horlivě připravují na třídní karnevaly. Podílí se na výzdobě
třídy a poznávají, že bez práce nejsou koláče.
Nějaká dobrota jim jistě bude zaslouženou odměnou po dopoledním zábavném programu
a karnevalovém veselí. Děkujeme rodičům
za spolupráci při přípravě masek, pohoštění
a dárků do tomboly. 
Kolektiv MŠ Pstruží

Podivuhodný příběh prvního portáše na Opálené
Na Opálené u lyžařského areálu stojí dřevěná plastika portáše. Proč tam je a kdo vlastně
byli oni portáši? V několika dílech si budete
moci přečíst o mužích, kteří kdysi chodívali
po Beskydech a často zavítali i na Pstruží.
(3. část)
Psal se rok 1830, kdy byli portáši nahrazeni
centrálně řízeným četnictvem a finanční stráží.
Na portáše se však nezapomnělo. Na Opálené
se scházeli vždy v první červencovou sobotu ještě dlouhá léta po oné události. Jenže jak portáši
odcházeli, postupně se neměl kdo scházet. Poté
přišly revoluce, války a portáši přežívali spíše
v legendách. Ještě když pohřbívali Jurajku Halatu
z Opálené, připomněl pan farář, že šlo o prvního,
a také bohužel posledního, portáše na Opálené.
Na portáše by se po mnoha letech možná
pomalu zapomnělo. Majitelé hospůdky Opálená
však přišli v roce 2012, přesně 200 let od prvního portášského ohně, na myšlenku onu tradici obnovit. 7. července vysvětili sochu Jurajka

Halaty, prvního a posledního portáše z Opálené.
Od té doby uspořádali řadu akcí, které portáše
připomínaly. Konají se každoročně v červenci

a lidé se na nich seznamují se starými zvyklostmi. Portáši v Beskydech tak díky tomu každoročně ožívají a připomínají lidem dávnou minulost.
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Spánek pokračuje – ještě že je na co vzpomínat IV.
V minulých měsících jsme probrali naše klubové
autobusové zájezdy, nyní opět zašátrám v archivu
a vybírám tentokráte pěší vycházky a výlety, byť někdy bylo nutno použít hromadnou dopravu. Samozřejmě musím vybírat, neboť těchto akcí bylo za ta
léta přehršel. Vrátíme se nyní do let 2010–2012,
což bohužel potvrzuje faktum, jak ten čas letí…
Jak to bude v březnu
Podle všeho nijak, takže v příštím vydání budeme zřejmě pokračovat v archivních vzpomínkách.
Pár slov závěrem
Buďte zdrávi a držte se. Jinak není co dodat.
Vše o našem klubu od jeho vzniku v r. 2010
najdete na www.senioriceladna.cz.

Petr Bernady

2010 – U Pacáků na Morávce, posléze Slavíč.

2011 – U sv. Prospera na cestě do BRC.

Plná škola pohádkových bytostí
Lidově se karnevalu
říká fašank. V dnešní
době je karneval spojován s tanečními zábavami a lidovými veselicemi v maskách. Maškarní bály se staly u lidí
i dětí velmi oblíbené. Nejznámějším karnevalem ve světě je karneval v Rio de Janeiru. Evropským karnevalům kraluje ten v Benátkách.
Před čtyřicetidenním půstem, který provází období Velikonoc, se musí lidé pobavit a potěšit.
Současná situace neumožňuje cestování, a tak jsme uspořádali karneval pro děti
ve školní družině. Nebylo to snadné, protože
i my jsme vázáni bezpečnostními opatřeními,
ale nám se to podařilo. Náš karneval měl téma

„postavy z televizní obrazovky“. Děti se celý
týden těšily a připravovaly si kostýmy. V den
„D“ jste tak mohli potkat princezny, čarodějky,
tanečnice, detektivy, lupiče či astrounauta,
kovboje, lékaře a mnoho dalších.
Slavnostního zahájení se ujala přímo paní
ředitelka. Pak děti společně procházely zábavná stanoviště, kde pro ně měly pohádkové
postavy připraveny úkoly. Kluci a holky mohli
navštívit Ledové království a setkat se s Elzou,
v nejvyšším patře školy vznikl pohádkový les,
ve kterém žila holčička Máša, o patro níže
jsme společně navštívili pracovitou Popelku
a na závěr si děti vyzkoušely plnění úkolů ze
školy čar a kouzel v Bradavicích. Za splněné

úkoly kluci a holky získali razítka a za celou
vyplněnou kartičku pak nechyběla sladká odměna.
Naše paní kuchařky nám napekly výborné
muffiny, takže hladem ani žízní nikdo netrpěl.
Po chutné svačince se nám podařilo prostřednictvím internetových sítí spojit se s tanečníkem Toníkem Langrem, který měl připravenou
jednoduchou taneční choreografii. Takže nechyběl veselý tanec.
Čas, který jsme měli vymezen pro karnevalový rej, uplynul jako voda. Největší odměnou
pro nás byla věta malého školáčka, který zcela
upřímně prohlásil, že to byl ten nejlepší den
v družině, který zažil. 
MM

Čeladenské BRC otevřelo nový léčebný dům Dr. Storch II
Úkolem Beskydského rehabilitačního centra je pomáhat pacientům na cestě ke zdraví.
Naším jedinečným léčivým zdrojem jsou ruce,
dovednosti, znalosti a srdce fyzioterapeutů,
lékařů, sester a dalších zaměstnanců BRC.
Velmi důležité je také příjemné prostředí, pohodlné ubytování, harmonicky působící společné
prostory a moderní pracoviště pro poskytování
rehabilitačních procedur. A také okolní beskydská příroda a udržovaný lázeňský park.
Stavbu Léčebného domu Dr. Storch II.
jsme zahájili na podzim roku 2018 a úspěšně
ukončili v srpnu 2020 přestěhováním pacientů
z pronajatého léčebného domu Golf. Stavbu

realizovala firma Nosta, a. s. z Nového Jičína pod vedením zkušeného stavbyvedoucího
Ing. arch. Marcela Kupky. Léčebný dům nabízí
svým klientům komplexní služby a ve čtyřech
poschodích celkem padesát lůžek. 26 pokojů
je jednolůžkových a 12 pokojů dvoulůžkových,
každý má balkon nebo terasu a vlastní sociální
zařízení. Šest pokojů je navíc vybaveno speciálním zvedacím zařízením pro imobilní pacienty. V posledním, čtvrtém patře jsme vybudovali prostorné apartmány s krásným výhledem
do lázeňského parku.
„Jsme rádi, že navzdory loňským ztíženým
podmínkám se nám podařilo stavbu úspěšně

dokončit a věříme, že bude dobře a dlouho
sloužit ke spokojenosti našich pacientů,“ řekl
ředitel BRC Milan Bajgar.
Průběh stavby jsme zaznamenali ve dvou
videodokumentech, které právě dokončujeme. V prvním budou hlavně fotografie, pořízené v průběhu stavby, doplněné komentářem.
Druhé video využije časosběrné záběry z kamery umístěné na střeše sousedního Léčebného domu Dr. Storch I. Již brzy je uvidí naši
pacienti ve vysílání naší vnitřní Televize Ondřejka a budou také ke zhlédnutí na YouTube
kanále BRC Čeladná.

Blanka Ochmanová

2011 – V Metylovicích – Kožane město.

2012 – Před Lašským dvorem v Hodoňovicích.

Celkový pohled na Léčebný dům Dr. Storch I a Dr. Storch II (vlevo). Přízemní stavba vpravo je budova nové rehabilitace, která slouží pacientům
v obou budovách. Všem pacientům slouží také jídelna v přízemí (v popředí), z níž je možné vyjít na terasu s posezením a slunečníky.

2012 – Před zámkem Kinských ve Val.Meziříčí.
Léčebný dům Dr. Storch II spojuje s původní budovou chodba
v prvním patře (na snímku je zcela vpravo vidět její část), kterou se pacienti
dostanou pohodlně do nové jídelny a na pracoviště procedur.

Nová jídelna s výdejnou stravy se nachází v přízemí původní budovy
a její součástí je malá kavárna. Příjemné prostředí dotvářejí
originální díla od regionálních výtvarníků.

Plně vybavená velká tělocvična v nové budově rehabilitace slouží
pro skupinová cvičení i k individuální fyzioterapii.

Praktické a pohodlné vybavení jednolůžkového pokoje
odpovídá nejvyšším standardům.

2012 – V Lískovci na exkurzi v Marlence.
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Březen 2021
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme už za sebou leden a únor a pomalými kroky se blížíme do přicházejícího jara. Zcela jistě
se již všichni těšíme, až nás definitivně opustí zima, které nás letos po mnoha letech potrápila.
Rok 2021, jak se zdá, bude stále ve znamení COVID-19 a s tím spojeným očkováním. Nechci
trávit čas polemikou, zda se nechat očkovat, či ne. Je to volba každého z nás a očkování je dobrovolné. Na základě zkušeností a informací, které jsme získali za posledních 12 měsíců, věřím,
že je to cesta, jak můžeme naši společnost vrátit co nejdříve do normálu. V rámci obecního úřadu
jsme nabídli pomoc s online registrací k očkování a ihned jsme zjistili, že registrace není jednoduchá pro nás, natož pro starší generaci. Za absurdní pak považuji informaci, kterou jsem obdržel
v předvečer očkování, že podle názoru Centrálního řídícího týmu očkování nemůže úřad pomáhat registrovat seniory do systému z důvodu ochrany osobních údajů. No, co dodat. Chtěl bych
za nás říci, že i nadále budeme rádi pomáhat všem seniorům, kteří při registraci narazí na potíže.
A nyní trošku z jiného „soudku“. V zimních měsících jsme intenzivně pracovali na zpracování
podkladů a na následném podání žádosti o dotace na stavbu chodníků II. etapa – od zastávky
u Základní školy v Janovicích po rozcestí u zastávky „U Řezáče“. V meziobdobí proběhla veřejná
soutěž na dodavatele stavby, s nímž jsme již uzavřeli smlouvu o dílo. Cena stavby chodníků II.
etapa činí 17,4 mil. Kč bez DPH a s přípravnými pracemi stavby by se mělo započít již v jarních
měsících. Druhou investiční akcí, na kterou jsme získali dotaci ve výši 412 tisíc Kč, je street workoutové hřiště, kterým rozšíříme sportovní areál v naší obci. Rádi bychom v letošním roce rovněž
započali výstavbu budovy komunitního bydlení seniorů, toto je však podmíněno tím, zda budeme
úspěšní s žádostí o dotace, kterou nyní připravujeme. S přicházejícím jarem nás čeká pravidelná
údržba zeleně a veřejných prostranství v naší obci.
V jarních měsících bychom také chtěli dohnat skluz a přivítat všechny naše nejmenší občánky
a vysadit nové stromy dětem. Pokud nám to epidemická situace nedovolí, budeme hledat jinou
cestu, jak malé občánky obdarovat malinkou pozorností a přivítat je v obci.
V letošním roce by měl proběhnout další ročník „Ondrášovských slavností“. Celá příprava
této folklorní akce je již v běhu. Termín je plánován na 19. června. Jestli situace dovolí konání
veřejných hromadných akcí, si v tuto chvíli ale nedovolím předpovídat.
Závěrem vám přeji s přicházejícím jarem mnoho pohodových dní a elánu. Věřím, že se brzy
spolu potkáme a že rok 2021 bude radostnější než ten minulý. A samozřejmě, pokud vás něco
trápí, jsme tu pro vás, nebojte se na nás obrátit.

Svatopluk Běrský, starosta obce

Janovice

Královský bál v Mateřské škole v Janovicích
Covid necovid – u nás ve školce to prostě žije. A protože je letos všechno tak trochu
jinak – výlety žádné, kultura žádná – v Myšičkách jsme se rozhodli uspořádat „Královský
bál“.
A tak ve středu 17. 2. přišly do školky holčičky v princeznovských šatech a kluci v maskách princů a rytířů a mohlo se „plesat“. K dispozici byla i celá škála šatů k zapůjčení, čehož
nejedna holčička využila a během večera,
tedy dopoledne, se nejednou převlékla.
Děti si vyzkoušely, jak se žilo na královském hradě, jak se jezdilo na koních nebo
třeba jak se vyráběly korále, a vůbec jim nevadilo, že hrad i koně byli z kartonu a korále
z těstovin.
A pro paní učitelky to byla skvělá příležitost,
jak letos oprášit společenské plesové šaty.

Kateřina Boorová

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Od soboty 27. března 2021 bude Český statistickým úřadem zahájeno online sčítání lidu,
domů a bytů v České republice. Toto online
sčítání bude probíhat do 9. dubna 2021 a lidé
mohou sčítací elektronický formulář vyplnit
na webových stránkách www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci.
Kdo v této době nevyužije možnosti vyplnění
online sčítacího formuláře, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář v termínu od 17. dubna 2021 do 11. května 2021. Distribuci tohoto formuláře zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci
připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci

a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou
sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České

pošty (vybrané pobočky). Předtištěnou obálku
obdržíte společně s formuláři a její odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu.
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání
a jsou také místy, na kterých lze získat nebo
odevzdat listinné formuláře. Nejbližší kontaktní
místo pro obec Janovice je pobočka České pošty ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Český statistický úřad žádá všechny občany,
aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání.

V letošním roce 2021 nemohli putovat obcí
tříkráloví koledníci jako v jiných letech. Do průběhu Tříkrálové sbírky zasáhla pandemie nemoci Covid-19, a proto bylo nutné řídit se zpřísněnými přijatými opatřeními, které byly celý
měsíc leden v 5. stupni PES.
Koledníci vyjít nemohli, ale bylo možné přispívat online nebo do pokladniček umístěných
do 24. 1. 2021 na těchto místech: obecní úřad,

kostel sv. Josefa, Perfect Store s.r.o. (prodejna potravin) a u paní Kateřiny Siegelsteinové;
v části Bystré v Prodejně potravin a restauraci
u Toflů. Na těchto místech najdete také ještě
malé kalendáříky, které na požádání rádi předají.
Po rozpečetění na obecním úřadě byla předána pracovníkům Charity Frýdek-Místek částka ve výši 20 899 Kč.

Děkujeme za vaši štědrost. Nemusíte mít
obavy, že jste letos nestihli přispět fyzicky
do pokladniček, můžete ještě do 30. 4. 2021
přispět do tzv. online kasiček skrze www.
trikralovasbirka.cz nebo poslat dárcovskou
SMS.
Požehnaný rok K+M+B+2021.
Ludmila Kaňoková,
koordinátorka sbírky v Janovicích

Výsledky Tříkrálové sbírky v Janovicích

Úřední hodiny obecního úřadu v Janovicích

Foto: Jana Kapsová

Pohled na obec. 

Informace k návštěvám jubilantů
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci nebudou stále, stejně jako v loňském roce,
až do odvolání probíhat osobní návštěvy členů
sociální komise u občanů za účelem gratulace
u příležitosti narozenin.

Jubilantům bude tedy dodatečně po zlepšení aktuální situace předán dar a gratulace zástupcem obce a zástupcem sociální komise bez
návštěvy a za dodržení zvýšených hygienických
opatření.  Sociální komise obce Janovice

Obec Janovice

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
KDY: sobota 24. dubna 2021
ČAS: 9:25 – 10:10 Janovice, dvoreček

Od pondělí 15. února 2021 byly opět obnoveny úřední hodiny pro veřejnost Obecního
úřadu Janovice v plném rozsahu.
Pondělí: od 8.00 do 12.00,
od 13.00 do 16.30 hodin.
Středa: od 8.00 do 12.00,
od 13.00 do 16.30 hodin.
V úterý, čtvrtek a pátek je Obecní úřad Janovice pro veřejnost uzavřen. Zaměstnanci úřadu
jsou v těchto dnech na úřadu přítomni a k dispozici občanům pro telefonickou či emailovou
komunikaci, pouze je omezen osobní kontakt.
Mnoho záležitostí lze vyřídit elektronicky
nebo telefonicky, a proto vyzýváme občany,
aby nutnost návštěvy na úřadu pečlivě zvážili
a upřednostňovali neosobní druhy komunikace. Žadatelé si budou moci vyřídit v úředních hodinách neodkladné záležitosti nejlépe
po předchozí telefonické dohodě. Chceme tak
zabránit kumulaci většího počtu lidí na jednom
místě a zajistit všem klientům bezpečné, rychlé
a pohodlné odbavení. Při platbách poplatků,
prosím, využijte bezhotovostní platební styk,
tzn. realizujte platby prostřednictvím internetového bankovnictví.
Do budovy budou vpuštěni jen lidé s hygi-

10:20 – 10:35 Bystré, U Toflů
CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité obaly
od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev, laků a ředidel,
autobaterie, prošlé a nepotřebné léky, a rozbité či rozebrané
elektrozařízení např. televizory, monitory, obrazovky, rádia,
počítače, mrazničky, sporáky a pračky.

jubilea
Hodně štěstí, zdraví, lásky
a spokojenosti k životnímu jubileu
přejeme paní Matyldě Kaňokové,
Miladě Korčové,
Jiřině Velčovské,
Jiřině Nálepové
a Milanu Gřundělovi,
všem z Janovic,
a panu Ludvíku Magdoňovi
z Bystrého.
Obec Janovice

Zpětný odběr pneumatik bude probíhat průběžně do 21. 4. 2021 na
hospodářském zařízení dvoreček, během otevírací doby. Pneumatiky by však
měly být přednostně odevzdány v servisu či u prodejců nových pneu, kteří je
ze zákona mají povinnost odebírat!

Blahopřejeme
všem oslavencům

enickou rouškou nebo jinou adekvátní ochranou nosu a úst, bude nutno použít dezinfekci
na ruce.
Telefonní a emailové spojení:
Obecní úřad Janovice: 558 681 039,
oujanovice@obecjanovice.cz
Svatopluk Běrský, starosta: 727 962 290,

starosta@obecjanovice.cz
Lukáš Plánička, radní: 727 962 297,
l.planicka@obecjanovice.cz
Iveta Kociánová, referentka: 727 962 293,
oujanovice@obecjanovice.cz
Lenka Hunková, ekonomka: 727 962 294,
ekonom@obecjanovice.cz

V obci Janovice bude probíhat obnova katastrální mapy novým mapováním, rozdělená
na dvě etapy. Základním principem obnovy je
nové šetření vašich vlastnických hranic v terénu za účasti zaměstnanců katastrálního úřadu
a případně zástupce obce.
Zahájení zjišťování hranic 1. etapy (rozsah
etapy je vyvěšen na úřední desce obce Janovice) v terénu je naplánováno na začátek mě-

síce dubna tohoto roku a bude probíhat zhruba
do konce roku 2021.
O termínu a místu schůzky budete informování nejméně jeden týden předem. V zaslaném dopisu bude uveden datum, čas a místo
schůzky a další vysvětlení a principy nového
mapování.

Těšíme se na spolupráci.
Zaměstnanci Katastrálního úřadu Opava

Obnova katastrálního operátu
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Březen 2021

Beskydy varují: Nepodceňujte hory!

Záchrana chlapce a noční pátrání
BESKYDY – Hned dvě náročné akce čekaly
beskydské horské záchranáře poslední únorový den po setmění, případ těžce zraněného
desetiletého chlapce na Lysé hoře a pátrání
po polském výletníkovi nad Jablunkovem.
Chlapec uklouzl během sestupu z Lysé hory
na zledovatělé cestě a při pádu se hlavou zaklínil
do dřevěné zábrany na kraji stezky. „Místo nehody bylo i pro nás složitě dostupné, takže jsme se
ke zraněnému dostávali poměrně dlouho a obtížně. Hocha mezitím vyprostili náhodní turisté spolu
s jeho maminkou a poskytli mu tepelný komfort,“
popsal okolnosti výjezdu Pavel Masopust, zasahující člen Horské služby Beskydy.
Jak záchranáři zjistili, chlapec si přivodil
pravděpodobně poranění páteře. „Ihned jsme
jeho stav konzultovali s dispečinkem linky 155
Moravskoslezského kraje a ti se rozhodli, že
k nám vyšlou vrtulník. My jsme mezitím hocha
zafixovali do vakuové matrace a velice šetrně
jej dopravili na zhruba půl hodiny vzdálený heliport, kde mohl vrtulník ve tmě přistát,“ uvedl
Pavel Masopust. Posádka pak zraněného
transportovala do Ostravy k dalšímu ošetření.
V půl jedenácté večer pak beskydskou HS
kontaktovala polská horská služba GOPR.
„Od setmění pátrali po výletníkovi v oblasti
Velkého Stožku. Vyrazil do hor s kamarádem,

kolem páté hodiny odpoledne se od něj oddělil
a vůbec nebyl schopen telefonem záchranářům
říci, kde je. Poláci si tedy vzali na starost hřebeny a jejich stranu pohoří,“ komentoval noční
pátrání člen beskydské HS Marcel Svoboda.
Muž tvrdil, že vidí světla nějakého sídla, ale
nebylo jasné, na které straně hřebenu. „Asi dvě
hodiny jsme prohledávali vytipované cesty.
Jak se ukázalo, polský výletník se pohyboval
na naší straně, vyčerpaný a silně prochladlý.
Když jsme mu poskytli tepelný komfort, dopravili jsme jej na hraniční přechod Bukovec
a předali polským policistům,“ doplnil Marcel
Svoboda.
I v tomto případě měl výletník naprosto nedostatečné oblečení a obutí. „Do oblasti umrzlého
sněhu se vydal v městských polobotkách a džínách, bez jakéhokoliv dalšího vybavení. Ani jeho
bunda mu moc tepla nedodala, takže v případě,
že bychom ho nenašli, hrozilo mu silné podchlazení s možná i tragickými následky,“ řekl k nočnímu pátrání Radan Jaškovský, náčelník Horské
služby Beskydy, a opět varoval turisty před podobným chováním v zimních horách.

BESKYDY – Hezké počasí přilákalo
v těchto dnech do Beskyd mnoho návštěvníků, záchranáři pak častěji zasahovali u turistů s naprosto nedostatečným vybavením či
úplným vyčerpáním.
Jedním z takových případů byl i výjezd
k páru mladých lidí, který špatně odbočil při
sestupu do údolí. Oba se ocitli v hlubokém
sběhu, vyčerpaní, a vůbec nevěděli, jak dál.
„Vybavení ovšem neměli ani tak do hor jako
spíš na vycházku do města. Především obuv,
sice sportovní, ale nanejvýš na procházku
zámeckým parkem. Podobný případ jsme
pak řešili na hřebenech, kde do rozměklého sněhu v nočních hodinách zapadl mladík
s přítelkyní v šestém měsíci těhotenství,“
popsal dění v pohoří Pavel Masopust, zasahující člen Horské služby Beskydy s tím, že
slečna měla dokonce dámskou kabelku.
V posledních dnech je v údolních partiích
větší zima a cesty jsou zcela zledovatělé.
Naopak ve vyšších partiích hor je slunečno
a hluboký sníh je již rozměklý. „Pak se lehce
přihodí to, co se stalo mladé rodině s dvěma
malými dětmi, opět v nedostatečném oblečení a obutí. Vydali se mimo značené cesty,
bořili se do rozměklého sněhu a děti se zcela
vyčerpaly, takže jsme je museli najít a náročným terénem transportovat do bezpečí,“ uvedl Pavel Masopust.
I v dalších částech Beskyd měli záchranáři plné ruce práce. „Včera jsme zasahovali
u paní ve středním věku, kterou postihly během výletu mohutné křeče z nedostatku hořčíku v krvi. A ve chvíli, kdy jsme jí předávali
rodině, ohlásili nám zdravotní potíže u starší paní. U ní byl ovšem problém v tom, že
pozemní transport by znamenal značný problém a zdržení, takže ji nakonec z hor do nemocnice převezl vrtulník Letecké záchranné
služby,“ řekl k dění v Beskydech Marcel Svoboda, zasahující záchranář HS.
Velká část případů, které členové Horské
služby v těchto dnech museli řešit, byla zaviněna nedostatečným vybavením a neznalostí
bezpečného pohybu v horách. „Znovu a znovu, přes naše častá a důrazná varování, se
do pohoří vydávají lidé v oblečení, které je
vhodné maximálně k návštěvě obchodního
centra. Neuvědomují si, že ani horská služba nedokáže být u jejich problému okamžitě
a záchrana je často časově náročná a transport obtížný,“ varoval návštěvníky Beskyd náčelník zdejší HS Radan Jaškovský.

Přehled bohoslužeb
v březnu

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání lidu zavedla na území českých zemí
císařovna Marie Terezie v roce 1754. První sčítání lidu proběhlo 17. 2. 1754 a poté probíhalo
každoročně. V novodobé historii Československa proběhlo sčítání lidu poprvé právě před 100
lety v únoru 1921, a to vždy v desetiletých intervalech. A právě letošní rok, rok 2021, je rokem
sčítání lidu, domů a bytů.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021 a až do 9.
4. 2021 se každý z nás může sečíst online
prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. 2021 do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář, jejichž distribuci
zajišťují sčítací komisaři. Ti však vzhledem
k stále trvající nepříznivé epidemické situaci
nebudou nápomocni při vyplňování formulářů.
Vyplněné formuláře je možné v předtištěné
obálce odeslat bezplatně prostřednictvím poštovních schránek nebo odevzdat na kontaktních místech České pošty.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají trvalý nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení je-

jich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců
přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým
pobytem do 90 dnů.
Za rekreační objekty (chaty a chalupy) a další domy s číslem evidenčním vyplníte sčítací
formulář pouze v případě, že v některém z nich
skutečně bydlíte. Pokud vlastníte rekreační objekt, ale nikdo v něm nebydlí (využívá se jen
k rekreaci), žádný formulář za tuto nemovitost
nevyplňujete. Domy s číslem popisným určené
k bydlení, které jsou využívány pouze k rekreaci, budou sečteny sčítacími komisaři jako neobydlené.
Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích
státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona
uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Cílem však
není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat cenné informace pro další rozvoj naší
země.
Více informací naleznete přímo na webu
www.scitani.cz, obrátit se můžete také na infolinku 840 30 40 50.
Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci preferujte prosím sečtení online, rodinní příslušníci buďte nápomocni zejména
seniorům s vyplněním sčítacího formuláře,
případně senioři, kterým nemá kdo pomoci,
obraťte se na pracovnice obecního úřadu.

poděkování

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
V prvních dnech letošního roku se konala Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Charita
Frýdek-Místek, letos netradičně distančně. Koledníci nás nemohli navštívit v našich domovech,
proto byly pokladničky rozmístěny po obci, a to v Bistru, Domovjance, kostele sv. Bedřicha
a na obecním úřadě. V obci se letos vybralo 5 870 Kč. Děkujeme všem štědrým dárcům.

7. březen 2021
3. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
14. březen 2021
4. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
19. březen 2021
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie:
Ostravice 16.00
21. březen 2021
5. neděle postní: Ostravice 8.00, Bílá 10.30
25. březen 2021
Slavnost Zvěstování Páně: Ostravice 16.00
28. březen 2021
Květná neděle: Ostravice 8.00, Bílá 10.30

Letošní Velikonoce
28. 3. 2021
Neděle – Květná neděle
Ostravice 8.00 mše
Bílá 10.30 mše
1. 4. 2021
Čtvrtek – Zelený čtvrtek
Ostravice 17.00 Mše na památku poslední
večeře Páně
2. 4. 2021
Pátek – Velký pátek,
den přísného postu a újmy v jídle
Ostravice 15.00 Památka umučení Páně,
velkopáteční obřady (bohoslužba slova,
adorace kříže, sv. přijímání)
3. 4. 2021
Sobota – Bílá sobota
Ostravice 19.00 Noční vigilie
(bohoslužba slova, obnova křestních slibů,
eucharistická slavnost)
4. 4. 2021
Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně,
Hod Boží velikonoční
Ostravice 8.00 mše
Bílá 10.30 mše
Staré Hamry 11.30 mše

Sběrný dvůr na Ostravici pro naše občany končí
K poslednímu únoru skončila výpovědní
lhůta smlouvy mezi obcemi Bílá a Ostravice
o možnosti ukládání odpadu pro občany obce
Bílá a vlastníky nemovitostí v katastru obce
Bílá, smlouva byla vypovězena ze strany Obce
Ostravice.
Nyní můžete velkoobjemový odpad odevzdávat společně s mobilními svozy nebezpečného odpadu. Nejbližší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne 15. 5.
2021. Časy a místa jsou uvedeny níže.
Na sběrném dvoře v Ostravici můžete dále
ukládat zařízení, které se využívají jako zpětný odběr: Pračky, myčky, televizory, počítače,
lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací
hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářiv-

ky, výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí
spotřebiče. Zařízení nemusí být funkční, musí
být kompletní.
Veškeré informace naleznete na webových
stránkách obce v sekci obec / odpadové hospodářství.
Mobilní svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu 15. 5. 2021
Bumbálka 8.00 – 8.10
Třeštík 8.20 – 8.30
Hlavatá 8.40 – 8.50
Mezivodí 8.55 – 9.05
Zámeček 9.15 – 9.25
Jednota 9.30 – 9.40
Konečná – točná 9.45 – 9.55
Mlýn 10.10 – 10.20

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

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

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ
Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

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

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

Zastupitelstvo obce schválilo ambiciózní AKČNÍ PLÁN NA ROK 2021

VIZE: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
vytvoří obyvatelům příjemné prostředí pro
život tak, že bude poskytovat standardní
služby odpovídající současné době, přičemž
bude zachován vesnický ráz obce a její přírodní krásy, aby stálo za to ji navštívit a bylo
pýchou v ní bydlet.

V letošním roce navazujeme na Program
rozvoje obce, který jsme si stanovili v minulých
letech. Akční plán je velmi důležitým dokumentem obce, díky kterému se nám daří řídit
investice a větší opravy nad rámec běžného
provozu obce. Letos jednak dokončíme realizaci
již započatých staveb, ale hlavně zrealizujeme
mnoho drobnějších i větších projektů, na které
jsme v minulém roce nebo letech připravovali
projektové dokumentace, vyřizovali stavební povolení nebo žádali o dotaci, abychom je zvládli
zafinancovat.
Za tímto účelem také zastupitelstvo obce
schválilo přijetí úvěru od České spořitelny
a.s. ve výši 20.000.000 Kč s možností čerpání
od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021, s dobou
splácení od ledna 2022 do prosince 2031 (10
let), s měnící se výší splátky z důvodu souběhu
s dalšími závazky obce a pohyblivou úrokovou
sazbou, která bude konstruována takto: 1M
PRIBOR + odchylka 0,51 %. Úvěr je účelově určen na opravy místních komunikací ve vlastnictví obce a na realizaci investičních akcí dle Programu rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem.
Plněním akčního plánu roku 2020 jsme se
podrobně zabývali v prázdninovém dvojčísle
obecních novin. O jednotlivých dotačních projektech také informujeme na webu obce a také
samozřejmě všechny smlouvy nad 500.000 Kč
zveřejňujeme na našem profilu zadavatele.
Chodník k DPS a související infrastruktura
V letošním roce dokončíme stavbu, na kterou
jsme dlouho čekali. Celkové předpokládané náklady na chodník zahrnuté do letošního rozpočtu 6.565.000Kč. Na část chodníku od Huťařství
k benzínové pumpě obdržíme dotaci Státního
fondu dopravní infrastruktury. Na část nákladů
2. etapy chodníku jsme požádali o dotaci Moravskoslezský kraj.
Náklady na vybudování vodovodu Parmovice
jsou ve výši 644.000 Kč.
Náklady na napojení lokality Parmovice
na kanalizaci jsou ve výši 3.969.000 Kč.
Nové centrum obce na základě vítězného
návrhu urbanisticko-architektonické soutěže „Nové centrum v Kunčicích pod Ondřejníkem“
1. etapa
Předmětem této etapy je revitalizace prostoru
před obecním úřadem a vybudování parkoviště.
V listopadu 2020 bylo získáno stavebního povolení (všechny potřebné dokumenty jsme k tomuto začali vyřizovat již v dubnu 2019). Aktuálně
sledujeme dotační výzvy na veřejná prostranství
a možnost dotace na retenční nádrž – projekt
Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, obec Kunčice pod Ondřejníkem – Obecní

úřad. Odhad nákladů realizace celé první etapy
je 10–15 mil. Kč. V letošním roce se ale s realizací tohoto projektu nepočítá. S ohledem
na platnost stavebního povolení ale bude nejpozději příští rok nutné stavbu zahájit a například začít vybudováním parkoviště za obecním
úřadem.
2. etapa
V loňském roce jsme avizovali, že opravíme
prodejnu Hruška. Nechali jsme proto zpracovat architektonickou studii od WMA architects
na Udržovací práce prodejny potravin. Předpokládané náklady na zvažované nutné opravy
jsou okolo 3 mil. Kč. Jen výměna oken a vstupních dveří dle rozpočtu i cenové nabídky vychází na 0,5 mil. Kč. Vzhledem k návrhu akčního
plánu na výstavbu nové prodejny potravin se
vstupem soukromého investora, kdy předpoklad
zahájení prací je do dvou let, by bylo neúčelné
na tak krátkou dobu finance obce na opravu objektu vynaložit, a proto se všechny další přípravné práce zastavily. Soustředíme se nyní na vybudování nového obchodu. Věříme, že se nám
podaří najít spolehlivého partnera, abychom
se konečně dočkali moderního obchodu, který
v naší obci citelně chybí.
Předmětem druhé etapy bude návrh řešení
vymezeného území jižně od budovy obecního
úřadu. Jedná se o řešení centrálního veřejného
prostranství, úpravu místní komunikace, návrh
prodejny potravin a komerčního objektu včetně
navazujících zpevněných a dopravních ploch.
Přece jenom ale již letos alespoň s něčím
začneme
Dva sloupy veřejného osvětlení (před obecním úřadem a za prodejnou potravin) zmizí.
Kabel bude umístěn v zemi. Realizace přeložky
těchto dvou sloupů veřejného osvětlení, která
je nutná pro obě etapy budování centra, bude
provedena v letošním roce. Investorem stavby
je společnost ČEZ Distribuce za finanční spoluúčasti obce ve výši 800.000 Kč.
Budování zázemí pro knihovnu, společenská místnost pro setkávání matek s dětmi, seniorů a dalších
Na tento projekt máme v rozpočtu obce vyčleněno 600.000 Kč. Máme uzavřenu smlouvu
na poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova, přes MAS Frýdlantsko-Beskydy. Z dotace
plánujeme pořídit dataprojektor s příslušenstvím, nakoupit regály na knihy a provést rekonstrukci prostor (bývalé ordinace lékařů) – opravu
podlahy, elektroinstalace a opravu WC. Nejpozději v létě musíme mít hotovo.
Výstavba vodovodů
V této oblasti jsme pro letošní rok připravili tři projekty.
1. Kunčice pod Ondřejníkem, napojení
oblasti IV. – Bystré na OOV
Za tímto poněkud krkolomným názvem se
skrývá napojení lokality za nádražím, Maraláku
a Bystrého na Ostravský oblastní vodovod. Protože vodojem na Bystrém přestal kapacitně stačit,
je potřeba propojit dva vodovodní systémy, které
jsou v obci provozovány. Vybudujeme 476,50 m
propojovacího vodovodního potrubí a malou au-

Jedná se o původní výkres dle soutěže, který nyní bude potřeba rozpracovat. A detailně dořešit.
Obrázek je tedy spíše ilustrační, zejména v dopravním řešení očekáváme změny. Území je členěno na stavební objekty:
SO 01 – Prodejna potravin
SO 02 – Komerční objekt
SO 03 – Parkovací plochy a navazující zpevněné plochy prodejny potravin
SO 04 – Zpevněné pochůzí plochy ve vazbě na obchodní objekty
SO 05 – Zastávka + navazující zpevněné plochy
SO 06 – Centrální veřejné prostranství + navazující parkové úpravy
SO 07 – Úpravy místní komunikace
tomatickou čerpací stanici, která zajistí vytlačení
pitné vody do oblasti s vyšší nadmořskou výškou.
Stanice bude osazena dvěma celonerezovými
čerpadly, jejichž provoz bude řízen střídavě přes
tlakovou nádrž a rozvaděč s řídicí jednotkou se
signalizací. Současně s propojením bude také realizováno prodloužení vodovodního řadu směrem
pod bytovým domem Relax v délce 236 m, pro
zásobování pitnou vodou rodinných domů v této
oblasti. Na část této akce jsme podali žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, kdy
max. výše dotace je 3.000.000 Kč. Předpokládané
náklady jsou ve výši 5.300.000 Kč. Protože se jedná o životně důležitou infrastrukturu obce, stavbu
postavíme, i kdyby nám dotace nevyšla.
2. Vodovodní řad u likérky
Jedná se o výstavbu nového vodovodu.
V rámci stavby bude položeno vodovodní potrubí v profilu DN 80 z polyetylénu v celkové délce 177 m, napojené na stávající vodovodní řad
DN 150. Na akci jsme v rozpočtu obce vyčlenili
600.000 Kč.
3. Vodovod Parmovice
Tato stavba se realizuje současně s chodníkem k DPS.

Jak a proč jsme nekoupili Huťařství
V loňském roce hýbalo naší obcí téma zvažované koupě objektu v centru obce – Huťařství. K tématu se vyjádřilo, nejrůznějšími kanály, mnoho občanů. Někteří byli kategoricky
proti, někteří byli pro koupi, jiní si zcela logicky kladli otázku „proč?“ a sami přemýšleli nad
výhodami či nevýhodami případné koupě.
Psali jste nám maily. Oslovovali jste nás
na ulici. Ptali jste se. Diskutovali. Přesvědčovali. Navrhovali jste například uspořádání
referenda. Téma znělo ve veřejném prostoru
poměrně silně. I účast na zastupitelstvu obce,
které k tomuto tématu bylo svoláno, byla nebývalá. To je fajn, tak to má být. Občané se
mají zapojit do dění obce, a nejen pasivně
přihlížet. Zpětně se omlouvám všem, kterým
jsem nestihla na jejich emaily odpovědět.
Také vám všem dlužíme informaci, jak to celé
dopadlo. I když věřím, že tamtamy spolehlivě
duní a všichni to přece již vědí.
Podrobně jsme se touto záležitostí zabývali na únorovém zasedání, kde byla vyzdvihována především vazba na urbanisticko-architektonickou soutěž Nové centrum v Kunčicích
pod Ondřejníkem (připomínalo se zadání soutěže a zapojení veřejnosti do přípravy zadání). Při zadávání soutěže se s tímto objektem
v centru počítalo, počítalo se s využitím sálu
a zázemí, proto nebyla navrhována žádná novostavba s tímto účelem. Obec tedy aktuálně
nepřipravuje výstavbu kulturního sálu. Vlastní
ale objekty, kde je možné některé akce pořádat (například velký sál galerie Karla Svolinského v nové přístavbě školy, diskutuje se
o využití sokolovny).
ZO v únoru shledalo veřejný zájem na pří-

padném nabytí Huťařství za účelem zajištění
prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí, zajištění prostor pro podnikání a zajištění nájemního bydlení a pověřilo starostku
obce jednáním s majitelem objektu za účelem
zjištění podmínek nabytí hmotných nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví 2521
v k. ú. Kunčice pod Ondřejníkem do vlastnictví
obce Kunčice pod Ondřejníkem a aby výsledek těchto jednání předložila Zastupitelstvu
obce Kunčice pod Ondřejníkem k rozhodnutí.
Dne 13. 3. 2020 proběhlo v kanceláři starostky obce jednání, kterého se zúčastnili
všichni členové finančního výboru (David
Strnadel, Blanka Přečková, Jiří Mikala), starostka obce a tři zástupci majitele objektu.
Proběhla diskuse o ceně, ale ke shodě nedošlo. Byla dohodnuta fyzická prohlídka objektu,
ke které v důsledku vládních opatření (pandemie koronaviru) nakonec nedošlo. Na jednání
finančního výboru dne 30. 10. jsme se shodli,
že situace není dobrá a investice do oprav objektu by obec nadměrně zatížily.
Obec dále ustoupila od realizace projektu
„Nájemní byty v obci Kunčice pod Ondřejníkem“, na MFČR byla zaslána informace, že
projekt nebudeme realizovat. Připravili jsme
se tak o možnost získání dotace. Při projednávání návrhu Programu rozvoje obce, akčního plánu na rok 2021 jsme již tento projekt
do plánu nezařadili.
Situace se od února významně změnila. Je
nejasná budoucnost financování obcí.
Zastupitelstvo se po zralé úvaze a jednáních nakonec rozhodlo objekt nekoupit. Nevýhody převážily nad výhodami. Jedná se

o důležitou stavbu v centru obce, s významnou historií, a bylo by úžasné, kdyby obec
mohla ovlivnit budoucnost této stavby. Nutně
potřebujeme prostory pro pořádání společenských a kulturních akcí. Jenže finanční náklady na pořízení objektu, jeho nutnou přestavbu
a následný provoz (když opomenu veškerou
administrativu) byly pro nás bohužel příliš vysoké. Vždyť i na infrastrukturní investice jsme
schválili přijetí úvěru ve výši 20.000.000 Kč.
Na závěr pro přehlednost uvádím, o jakých
usneseních zastupitelé obce v prosinci hlasovali:
Návrh usnesení:
ZO schvaluje koupi hmotných nemovitých
věcí zapsaných na listu vlastnictví 2521 v k. ú.
Kunčice pod Ondřejníkem do vlastnictví obce
Kunčice pod Ondřejníkem za cenu ve výši
10.500.000 Kč.
ZO schvaluje nabytí 100% podílu ve společnosti U malířů s.r.o., se sídlem č. p. 70,
739 13 Kunčice pod Ondřejníkem, IČO
25673513.
Ani jeden návrh nebyl schválen, usnesení
nebyla přijata. Nikdo ze zastupitelů obce nebyl pro.
Konec příběhu.
Za sebe doplním, že doufám, že se rekonstrukce objektu podaří soukromému investorovi, že budova nebude chátrat a že
obec si i nadále bude moci sál na Huťařství
pronajímat a zažijeme tam spolu mnoho krásný koncertů, divadel, setkání, plesů, na které
budeme později často vzpomínat. Přeji si to
a držím zainteresovaným osobám palce.

Michaela Šebelová

Sběr a separace odpadů
Zapojili jsme se do dvou společných projektů několika obcí, které by nám měly pomoci
v problematice odpadového hospodářství. Realizátorem obou projektů je Sdružení měst a obcí
východní Moravy ze Zlína.
Zvýšení materiálového využití odpadů
v obcích Moravskoslezského kraje I.
V rámci projektu obec nakoupí 45 kusů kontejnerů (3x15 papír, sklo, plasty) na separovaný
odpad o objemu 1100 l. Předpokládané náklady
obce na projekt jsou odhadovány na 70.000 Kč.
Dotace přislíbena – 126. výzva OPŽP.
Předcházení vzniku odpadů v obcích Moravskoslezského kraje I.
Předmětem projektu za naši obec bude pořízení 100 ks kompostérů o min. objemu 1000 l.
Kompostéry by byly přiděleny objektům, na které se nedostalo v předchozích projektech, a také
novostavbám. Projekt bude realizován pouze
v případě přidělení dotace (OPŽP). Spoluúčast
obce je odhadována 50.000 Kč.
Obec Kunčice pod Ondřejníkem prostřednictvím dotace z Operačního programu Životní
prostředí (OPŽP) pořídila v roce 2013 550 ks
kompostérů o objemu 910 l a v roce 2014
pak 600 ks kompostérů o objemu 675 l.
Staráme se o obecní majetek
Rozvoj a péče o areál TJ Sokol
Oblasti údržby areálu pro tento rok byly navrženy po konzultaci se zástupci TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem, z. s. Spolek má budovu
č.p. 360 a přilehlý areál v dlouhodobém užívání.
V letošním roce jsme si na tyto opravy vyčlenili z obecních rozpočtu 310.000 Kč (nad rámec
neinvestiční dotace pro TJ) a předpokládáme,
že opravíme oplocení, antuku, vyčistíme fasádu,
opravíme lavičky v areálu, nadstřešíme nouzový
východ, vybudujeme místo na bio odpad (trávy
z fotbalového hřiště opravdu není málo), dle
možností se provedou úpravy po vybudování
běžecké dráhy, doskočiště, tréninkového hřiště. Také by bylo moc fajn, kdyby konečně zase
podpora sportu přišla i shora, v posledních letech byly dotace v této oblasti téměř minimální.
Rekonstrukce objektu požární zbrojnice
Na letošní rok jsme si naplánovali generální opravu sociálních zařízení (2. NP), opravu
podlahy v garáži (1. NP), komplexní opravu
fasády a střechy věže sušárny hadic, včetně
malby vnitřních omítek, opravu soklu, komplexní
opravu fasády (osekání a výměnu keramického
obkladu, nátěr fasády), opravu střechy budovy
(výměnu výplní otvorů – 4x střešní okno, očištění
a nátěr plechové střechy).
Na tyto opravy bychom měli obdržet dotaci z Ministerstva vnitra, generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru, kdy celkové
předpokládané způsobilé výdaje jsou ve výši
1.050.502 Kč a dotace je ve výši 50 %. Zbytek
nákladů budeme hradit z rozpočtu obce a také
bychom chtěli využít dotace Moravskoslezského

kraje, která by za tímto účelem měla být vypsána.
Opravy místních komunikací
Pro opravy místních komunikací (MK) do dalších let bude stanoven plán oprav, který bude
vycházet z pasportu MK, z jejich důležitosti,
stavu a frekvence využití (dopravní vytíženost).
Případně se zohlední další podstatné skutečnosti. Předpoklad vyhotovení plánu je 03/2021.
Na opravy v rozpočtu letošního roku počítáme
s částkou 7.000.000 Kč.
Péče o budovu a areál školy a školky
Přestože se v posledních letech o budovu základní školy opravdu staráme, stále je v původní
budově ZŠ, která je 40 let stará, co opravovat.
Na tyto opravy počítáme v rozpočtu letošního
roku s částkou 1.000.000 Kč. Počítáme s výměnou radiátorů. V roce 2020 bylo vyměněno 32 ks
radiátorů v 3. NP za cenu 340.000 Kč, letos
bychom chtěli vyměnit radiátory v 2. NP. Dále
chceme opravit litinové svody ve školní jídelně
a v dalších částech budovy školy (např. kabinetech) jsou původní litinové vnitřní dešťové svody,
kdy dochází k jejich praskání a nežádoucímu zatékání do budovy. Dále je potřeba opravit sedlou
kanalizaci školní jídelny.
Celý dokument program rozvoje obce –
Akční plán na rok 2021, který je daleko
detailnější a obsahuje i mnohé „drobnější“
akce naleznete ke stažení na webu obce:
http://www.kuncicepo.cz/rozvoj-obce-aktual
V tištěné podobě jej můžete získat na obecním úřadě.



Připravila Michaela Šebelová,
starostka obce

Nový automobil na údržbu obce
– BONETTI – je V AKCI doslova každý den
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Návraty Jiřího J. Drozda v Národním domě
Pobeskydský spolek přátel výtvarného
umění ve Frýdku-Místku soustavně seznamuje veřejnost i své členy se současnými i zapomínanými umělci. Letošní prodejní výstava
pod názvem Jiří J. Drozd NÁVRATY – OBRAZY DOMOVA je k vidění v Národním domě
ve Frýdku-Místku od 1. do 31. března.
Jedná se o náhradu nerealizované výstavy v Kulturním centru ve Frýdlantě n. O.
Výstava bude přístupná jednotlivcům a celou ji můžete vidět na stránkách Kultury FM.
Patřil ke klíčovým autorům našeho regionu.
V jeho malířské, a hlavně grafické tvorbě se
silně projevil vliv Antonína Strnadla a vazby
na rodný kraj. Jeho rozsáhlá krajinářská tvorba je vázána na Beskydy a Valašsko. Aktivně
se totiž podílel na výtvarném životě v regionu
až do své smrti (1984) jako člen Sdružení
umělců Slezských, tvůrčí skupiny Bezruč,
ale byl i členem Umělecké Besedy. Na výstavě jsou zastoupeny krajinářské motivy, ale

v tvorbě najdeme i motivy pražské. Je rodák
z Bordovic u Frenštátu p. R. (1924). Studoval na Státní grafické škole a VŠUP v Praze.
Studium bylo přerušeno válkou a totálním
nasazením, takže studia dokončil po roce
1945 v grafické speciálce vynikajícího umělce Antonína Strnadla. Jeho rozhled byl však
daleko širší, studoval současně na Karlově
univerzitě dějiny umění, estetiku a pedagogiku. Jeho domovem byl Frenštát a Valašsko,
i když část života prožil v Praze. Prodejní výstava seznamuje s průřezem autorovy tvorby hlavně sedmdesátých let, jak ji zachytily
soukromé sbírky, se zaměřením na malbu
a tapiserii art protis. Souběžně dlouhodobě
probíhá ve výstavních prostorách Cukrárny
pod Lysou ve Frýdlantě nad Ostravicí nabídka grafické tvorby umělce. Autor patřil k významným představitelům českého výtvarného umění a přesáhl svým významem region,
který miloval. 
(ká)

Politika dnes podle sociologa Jana Kellera

Covid-Kultura 3 – pomoc v oblasti kultury

Vážení občané, určitě jste zaznamenali,
že Vláda ČR schválila pomoc nejen podnikajícím, které ovlivnily restrikce kvůli protiepidemiologickým opatřením, ale také další miliardu
korun na pomoc lidem pracujícím v oblasti kultury. V současnosti naše ministerstvo kultury,
ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, připravilo další dvě výzvy. Jedna je pokračování programu COVID kultura – podpora
umělců, herců, kouzelníků, tanečníků, hudebníků, ale také zvukařů, osvětlovačů apod., avšak
ještě navíc rozšířená například o výtvarníky
a spisovatele. Druhá výzva je určena pracovníkům v audiovizuálním umění.
V programu COVID-Kultura 2, který byl
ke konci prosince 2020 ukončen, bylo podáno celkem 5934 žádostí za 819 milionů korun. Z toho 5002 žádostí za 300 milionů korun

podaly osoby samostatně
výdělečně činné. Úspěšnost
žadatelů byla kolem 90 %.
Vím, že i u nás v Moravskoslezském kraji, ve Frýdlantě i okolních obcích
Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy působí mnoho umělců, kterým současná situace příliš nepřeje. Zároveň jsem si
vědom, že mnozí z vás si nejste jisti, zdali se
do toho programu můžete zapojit, jak vyplnit
žádost apod. Proto, pokud byste měli zájem
se dozvědět bližší informace, či něco zkonzultovat, určitě se na mě obraťte – jiri.vzientek@
mkcr.cz či sledujte můj FB Jiří Vzientek | Facebook. Já a mí kolegové jsme vám připraveni
pomoci. 
S úctou Jiří Vzientek,

náměstek ministra kultury

Minigalerie knihovny Baška:
Výstava obrazů Elišky Reskové
Výstava – VIZE SNŮ A SKUTEČNOSTÍ,
která potrvá během měsíců březen–duben,
je prodejní, proto případní zájemci o koupi
některého díla kontaktujte knihovnici na tel.:
553 034 332.
Kdo je Eliška Resková?
Tato šarmantní básnířka
a malířka hledala při svých
cestách po cizích zemích inspirativní zdroje ve vzrušujících
zážitcích. Po čtyřiatřiceti letech
se s manželem vrátila z Olomouce do rodného Frenštátu
pod Radhoštěm, kde žije a tvoří. Zkušenosti z cest i vlastní
prožitky vkládá do svých básní
i obrazů. V roce 2000 získala
hlavní cenu v celostátní literární soutěži „Beskydy 2000“
– obor poezie. Je členkou Literárního klubu Petra Bezruče

ve Frýdku-Místku.
Zvláštní pozornost zasluhuje ztvárnění španělské krajiny. Jevy v přírodě se těsně prolínají
s životem člověka a rozvíjejí se v nekonečných
obměnách a zákonitostech.
Autorka používá ponejvíce temper a suchých pastelů, často však propojuje zajímavým a neotřelým
způsobem obě techniky. Malířka sama na sobě poznala tíhu
komunistického režimu, který
ji připravil nejen o možnost
uplatnit svůj talent (studovala operní zpěv), ale následky
šikanování poznamenaly i její
zdravotní stav. Vřelý a profesionální vztah k hudbě prozrazují i koláže. Roku 2001
vstoupila do Klubu frenštátských výtvarníků a účastní se
jeho výstav.

Ne, politika mě nebaví… Tohle je časté
ohrazení těch, kteří si v duchu nepřiznávají,
že současnému politickému jazyku nerozumí.
Přesto o řadě věcí musí rozhodovat, přinejmenším ve volbách. Přímo vzrušující četbou
je proto nová kniha Jan Kellera Hybridní politika. Autora není nutno představovat, známe
jej z článků i besed v Kulturním centru ve Frýdlantě a jinde. Je to dnes asi nejvýznamnější
sociolog, který uvažuje i v psychosociálních
a politologických souvislostech. Mimo jiné také
bývalý europoslanec. Není pochyby, že k řadě
dosti skeptických závěrů obsažených v dané
knize mohl dospět právě na základě zmíněné
zkušenosti.
Pojem hybridní politika totiž osvětluje paradigma naší doby. Klasická levicová a pravicová
politická ideologie dostala v neomarxismu a neoliberalismu zcela nové významy, které jsou pro
běžného občana těžko dešifrovatelné. Autor se
na ně dívá v knize ze tří stylově odlišných částí.
První má čtyři kapitoly. Prvá z nich líčí, jak křížením náboženských a „vědeckých“ prvků vzniklo
jednak učení marxismu o kolektivní spáse, jednak liberální učení o prozřetelnostním trhu. Druhá

ukazuje, jak se dovedením jistých prvků obou
ideologií do extrému formoval neoliberalismus
a neomarxismus. Třetí na základě tohoto pozadí
vysvětluje současnou hybridní povahu Evropské
unie, jak ji poznal autor v praxi a my ji známe z jejích rozhodnutí, které jsou nám často zcela nepochopitelná . Už jen tato analýza stojí za pročtení.
Čtvrtá část je věnována termínu „populismus“,
který je pro běžného čtenáře novin někdy zašifrovaný, ale je často jedinou kritickou reakcí na toto
podivné křížení dvou ideologií.
Druhá část knihy probírá ve třiceti přehledných heslech klíčové pojmy dnešní politiky, jak je
používají politici a novináři v médiích a veřejných
debatách. Jsou to jednak klíčové pojmy zdánlivě známé (např. integrace, gender, humanitární
války, lidská práva, migrace, multikulturalismus,
metropolitizace, modernizace a další), pojmy,
které pomáhají pochopit dnešní dění, např. globalizace, paralelní společnost, ale i pojmy, které
jsou často užívány, ale jejich obsah je nejasný
(gouvernance, politická korektnost, viktimizace
aj). Lapidární styl hesel velmi přesvědčivě ukazuje i hlubší vazby mezi pojmy, např. mezi multikulturalismem a vznikem paralelní společnosti,

jak ji řeší například Francie.
Závěrečný Stručný slovník hybridní novořeči
obsahuje kolem dvou stovek výrazů používaných politiky, manažery na národní i evropské
úrovni, které slouží k manipulaci veřejnosti
a zakrývání existujících poměrů. Sleduje novořeči v oblasti politické, ekonomické i jazyce a prohlášeních EU. Současně vysvětluje
podstatu v jejich typologii jako slova klamavá,
podprahová, omračující, značkovací nebo tabuizovaná, čímž pomáhá k jejich dešifrování.
Kladem práce je to, že čtenáři nevnucuje nějaký názor, jen se snaží vysvětlit co nejhlouběji
podstatu současné situace v Evropě i u nás.
Závěry nechává na čtenáři.
Knihu vydalo Nakladatelství Ivan David
ve spolupráci se sdružením Medias res a pro
kulturního čtenáře a občana to bude skvost,
bez kterého se jeho knihovna neobejde. Pro
studenty by se publikace měla stát vstupní branou do současného světa, a to nejen politiky.
Publikaci je možno objednat na www.pi-shop.
cz, pro přátele autora a další zájemce v regionu je možno za zvýhodněných podmínek získat
na e-mailu bogar@seznam.cz. 
Kb

Z deníku Františka Pochyly (část 2.)
16. 11. 1915 nastoupil František Pochyla vojenskou prezenční službu u 100. pěšího pluku.
Byl přidělen ke IV. náhradní (záložní) rotě. O tři
dny později si poznamenal: „Včera jsme přijeli
do Piotrkova. Je nás tu několik známých, takže je tu dost veselo. Vaníček je tu též a učitel
Kutač, co jsme spolu chodili do ústavu. Včera
už jsme oblékli mundur.“ V prosinci se mu zastesklo po teplé posteli: „V kasárnách se netopí, okna jsou rozbitá, takže vítr pěkně fouká.
Většina vojáků je nachlazená, ale to je maličkost. Jinak jsme všichni zdraví a veselí.“ 30.
března 1916 napsal na lístku bratrovi z Res.
Off. Schule v Troppau (německý název pro
Opavu): „Chtěl jsem jít na nádraží, ale nebude
možno. Dostal jsem dnes kasárníka až na neurčitou dobu. Snad jen deset dní. Dostalo nás
ho 65. Je to sranda, že? Doma nic neříkej. Oni
by třeba mysleli, že jsem svázaný ve sklepě!“
Z Opavy vyrazil do pole s 31. zeměbraneckým
plukem.
V pátek 23. června 1916 začal psát svůj válečný deník: „Sedím na slamníku a vzpomínám
na domov. Za chvíli nás poveze vlak pryč –
vstříc neznámému osudu. Došli jsme na cvičiště. Obrst si nás prohlédl a pronesl řeč, aby nás
nadchl do boje. „K noze zbraň! K modlitbě!“
Hudba zahrála hymnu. Obrst stiskl všem šaržím ruku a za chvíli jsme s hudbou v čele odcházeli na nádraží, doprovázeni jsouce matkami, sestrami, manželkami a milenkami vojínů.
Chvála Bohu, nevidím tam žádné z těch tváří,
s kterými jsem se byl již rozloučil. Doma nemají
tušení, že již odjíždíme. Jistě by někdo za mnou
ještě přijel. Takhle však se mi lehčeji odchází.
Nasedali jsme do vozů. Jednoročáci a šarže

do druhé třídy. Hudba zahrála
poslední kousek a vlak se hnul.
Bílé šátky v dálce ještě se zatřepotaly a zmizely z očí. Odvrátili
jsme se od oken a sedli do kupé.
Bylo půl sedmé večer. V Bohumíně jsme se setkali se známými jednoročáky od padesátého
sedmého pluku z Přerova. Vzpomínali jsme na život v Opavě.
Oknem jsme pozorovali slezské
dědinky a chaloupky. Jako by se
všechno otáčelo na obrovském
kruhu, mizelo, ubíhalo za nás. Občas se mihnul
mimo vlak s raněnými vojíny nebo vystěhovalci. Těm prvním mnohý z nás záviděl. Krakovem
jsme projeli ve dvanáct hodin v noci. V sobotu
24. června ráno jsem se probudil v Tarnově.
Bylo to pěkné město s dvouvěžatým kostelem
krytým červenou střechou. Za Tarnovem jsme
viděli první díry od granátů, vypálené a zbořené domy. V Rešově jsme měli na snídani kávu
a pečené maso. Před Jaroslaví byl nový železniční most přes Vislok. Dvouvěžatá věž. Jedna
svržena. V Jaroslavi jsme obědvali. Ve tři hodiny jsme projeli pevností Přemyšlem. V devět
hodin jsme byli ve Lvově. Přes noc jsem měl
službu jako „bereit.fd.kom“. V neděli 25. června bylo krásné ráno. Byla jasně modrá obloha.
O půl sedmé se vznesl nad Lvovem jeden německý (jednoplošník) a jeden rakouský (dvojplošník) aeroplán. Kroužily vzduchem. Vyjeli
jsme v osm hodin. V prvé stanici za Lvovem
Dublany-Lašky jsme zůstali stát. Bylo děsné
vedro. Na oběd byly konzervy. Nad Lvovem
kroužily aeroplány. Mimo projížděly transporty
německých vojsk jedoucích od Rigy. Vyjeli jsme
v šest hodin. Podél tratě
se nacházely trosky ruské polní dráhy vedoucí
do Lvova. Před Sapižonkou bylo vidět staré
zákopy a hroby ruských,
rakouských i německých
padlých vojínů. Ve stanici před Ramionkou
Strumilovou jsme dohnali
německé dělostřelce jedoucí od Rigy. V pondělí
26. června jsme v Sapi-

žonce v jednu hodinu vystoupili z vlaku. Byla
jasná chladná noc. U země se rozprostírala bílá
mlha. Na prostranství u nádraží jsme postavili
pyramidy a odložili výzbroj. Zažehli jsme ohně
a ohřívali se. Čekali jsme na kávu. Po kávě
jsem šel se šikovatelem Konkolským, kaprálem
a osmi muži hledat byty pro kompanii do vesnice Dernova. Šli jsme oklikou. Cestou vystupovaly z bujné luční trávy hroby padlých vojínů.
Za malým borovým lesíkem v malém údolíčku
jsme viděli malou rusínskou dědinku Dernov.
Na břehu potůčku rostlo vrboví. Na levém břehu uprostřed ovocných zahrad byly roztroušeny dřevěné chaloupky s doškovými střechami.
Uprostřed dědiny stál malý pravoslavný kostelíček, obklíčen vysokými jedlemi. Naše četa
obývala dvě blízko sebe stojící stodůlky. Hned
za nimi se táhla ovocná zahrada, jíž tekl mělký
potůček. Na jeho břehu jsme se celé dopoledne vyhřívali s Lubojeckým a Mokrošem na sluníčku. Prali jsme. Po obědě jsem si lehl pod
košatou jabloň a psal. O půl deváté byl přečten
rozkaz polního podmaršálka Švába. Postavili
jsme si s Mokrošem stan z celty na zahradě.
Spali jsme venku. V úterý 27. června dopoledne probíhalo cvičení u lesíka za Dernovem,
odpoledne kopání zákopů. Doma nás čekala
lékařská prohlídka. Ve čtvrtek 29. června byla
o půl deváté zádušní mše svatá za Ferdinanda
v malém pravoslavném kostelíčku. Byl chudobně vyzdoben, bez varhan. Na kůru zpěváci zpívali, pop odpovídal. Odpoledne byl pop se svou
hezkou dceruškou (17 let) u starosty (našeho
hospodáře). Prý přicházejí dosti často. V pátek
30. června probíhalo fasování ruského chleba,
tabáku, peněz a zápalek. Před spaním jsme
slyšeli zřetelně v dálce dunět děla.  Jiří Šajer

(pokračování příště...)
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Inzerce

měření zraku optometristou
zázemí oční ambulance s garancí očního lékaře
nejmodernější přístrojové vybavení Rodenstock
včetně DNEye Scanneru a centrační věže
komplexní vyšetření zrakových funkcí
s možností zhotovení individualizovaných
brýlových skel přímo "na míru"
Najdete nás:

Školní 117
Frýdlant nad Ostravicí
kontakt:

+420 730 164 014

Otevřeno máme:

Po–Pá 8,30–17,00 h

www.optikaocni.eu

KOUPÍME VÁŠ
DŮM, BYT, CHATU

Nejvyšší nabídka, stav nerozhoduje.
Rychlé jednání, rychlá platba.

Lumír Matula, oprava elektroniky

Televizory plazmové, LCD, videa, DVD, CD, videokamery,
satelitní přijímače, set-top-boxy, mikrovlnné trouby.
Přijedu k Vám
732 16 46 36, 558 622 296

TEL. 606 032 038

Pro inzerci volejte: 603 249 743
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