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Duben 2020

Veletrh turistiky a volného času – Wroclaw 2020

BESKYDY – Region Beskydy se zúčastnil
společně se sdružením Stowarzyszenie Region Beskidy mezinárodního veletrhu turistiky
a volného času „Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego“ ve Wroclawi.
Výstavní expozice Beskyd na veletrhu
ve Wroclawi vznikla díky spolupráci polského
sdružení Stowarzyszenie Region Beskidy,
které zajistilo v rámci projektu „Propagujeme
2x více“ výstavní plochu, a Žywieckého okresu, který zajistil v rámci projektu „Beskydy
zvou“ výstavní stánek. Na propagaci Beskyd
se dále podílel Region Beskydy, město Bielsko-Biala, Región Beskydy a města Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Žilina, Námestovo, Turzovka.

Na veletrhu se mohla veřejnost seznámit jak s turistickými cíli v české, slovenské
a polské části Beskyd, tak s kulturou, tradicemi a gastronomií zejména žiwiecké oblasti.
Region Beskydy představil v rámci veletrhu
ve Wroclawi veřejnosti nový propagační materiál „Tajemství beskydských hor a údolí
v České republice a Polsku“ a novou stolní
deskovou hru „Zbojníci v Beskydech“. Hra
byla hlavní motivací pro účast dětí a mládeže
v soutěžích, které probíhaly na stánku Beskyd
v průběhu všech tří dnů veletrhu.
Projekty „Propagujeme 2x více“ a „Beskydy zvou“ jsou realizovány v rámci Interreg V-A
Česká republika – Polsko 2014–2020 Fond
mikroprojektů Euroregionu Beskydy.

V BESKYDECH TO ŽIJE – 2020

BESKYDY
–
Na začátku letošního
roku byla vyhlášena
úplně první výzva
na předkládání žádostí
o příspěvek z dotačního programu s názvem „V Beskydech to žije
– 2020“. Tuto výzvu má na svých bedrech Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy za finančního přispění obcí našeho mikroregionu.
Do výzvy se registrovalo celkem 32 projektů
v celkové hodnotě 308.500 Kč. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a omezenému rozpočtu
jsme bohužel nemohli podpořit všechny projekty. Hodnocení žádostí nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec bylo Místní akční skupinou
vybráno k podpoře celkem 19 krásných akcí,
které budou pořádat především místní spolky

a obyvatelé mikroregionu. Podpořeny budou
projekty z téměř všech obcí mikroregionu o celkovém finančním objemu 186.500 Kč. Jedná se
například o akce věnované dětem (Den dětí,
drakiáda, turistické aktivity s plněním úkolů), jarmarky a akce zaměřené na setkání místních
občanů při příležitosti kácení máje, plackových hodů apod. Některé akce se s největší
pravděpodobností nebudou konat v původně
plánovaném termínu. Místní akční skupina těmto projektům vyjde vstříc a umožní jim náhradní
termín, popř. realizaci v příštím roce.
Ti z Vás, kteří nestihli podat žádost o podporu své akce v rámci programu „V Beskydech to žije – 2020“, nemusí zoufat, protože
letos na podzim vyhlásíme další výzvu s možností realizace projektů v roce 2021. Sledujte
naše webové stránky www.masfb.cz.

Frýdlant nad Ostravicí – pod rouškou
Nepříznivá situace s šířením koronaviru a nedostatek ochranných prostředků pro
ochranu dýchacích cest vzedmul po celé zemi
vlnu solidarity. S trochou nadsázky by se to
dalo nazvat „národ sobě“. Kdo mohl, vytáhl
šicí stroj. Vzniklo tak tisíce roušek různých
střihů a barev. Hned se ovšem projevil i druhý
fakt, a to nedostatek materiálu.
Šije se z triček, starých kusů látky a podobně. Akutně chybí gumičky. Šikovné švadleny
si však dokáží pomoci. Jak je patrno, Češi,
národ hobbistů, mají svá srdce na správném
místě. Nešijeme ale pouze pro vlastní potřebu.

V uzavřených školách, firemních provozovnách i domácnostech vznikají stovky roušek,
které putují k potřebným lidem, kteří by si sami
roušku obstarat nemohli. Ačkoli vláda vyhlásila zákaz pohybu na veřejnosti bez ochrany
obličeje, ochranné roušky nebyla schopna
včas obstarat. Lidé bez roušek, například senioři, by si tak nemohli jít ani nakoupit.
Rádi bychom tímto článkem poděkovali
všem, kteří se rozhodli tuto aktivitu v našem
městě podpořit a přiložili ruku k dílu. Jednou
z prvních, kdo začal šít, byla paní Radka Kubačáková. 
(Pokračování na str. 2)

Pod jednu střechou
teď šijeme roušky a padáky

FRÝDLANT – Sky Paragliders je tradiční
česká výrobní firma dodávající paraglidingové
vybavení do celého světa. Na příchod „doby koronavirové“ rychle zareagovala a část výrobního
potenciálu odklonila k šití látkových roušek pro
své okolí a pro ty, kteří je akutně nejvíc potřebují.
Šijí dvouvrstvé 3D tvarované roušky s kapsou, do kterých se dá jednoduše vložit filtr
nebo prostě jen další vrstva tkaniny či netkané
textilie. K výrobě tohoto typu roušek vyzvala i liberecká univerzita, která momentálně
zrychluje výrobu nanofiltrů.
„Naší prvotní prioritou bylo zajistit bezpečnost našich zaměstnanců a začali jsme šitím
roušek pro ně a lidi v našem okolí. Během
jednoho dopoledne jsme vyrobili několik prototypů a vyzkoušeli na sobě, v čem vydržíme
pracovat celou směnu. Pro vítězný návrh jsme
obratem spustili sériovou výrobu, abychom byli
schopni rychle vyrobit co nejvíc kusů a pomohli
těm, kteří na dodávky marně čekají. Nyní výrobu dále technologicky vychytáváme a ladíme
s odborníky tak, abychom byli schopni vyrábět
vysoce účinné ochranné pomůcky,“ uvedla zástupkyně společnosti Jana Němcová.
Vedení firmy intenzivně jedná o dodávkách
nanotkanin a ve spolupráci s libereckou uni-

verzitou pracuje na vývoji nové tkaniny s obsahem stříbra. Do budoucna by tak „padáčkáři“ mohli vyrábět pláště, roušky a respirátory
nižší ochranné třídy.
Video, kterým firma zdraví své zákazníky
v těžkých časech, je ukázkou toho, že budoucnost tvoříme tím, jak reagujeme na přítomnost.
Najdete jej na facebooku Sky Paragliders.

Horská služba vyzývá: „Respektujte
vládní nařízení i v horských oblastech“
BESKYDY – Všichni návštěvníci horských
oblastí v České republice by měli bezpodmínečně dodržovat všechna vládou vyhlášená
mimořádná opatření.
Horské oblasti se v těchto dnech potýkají
s důsledky vládou vyhlášeného nouzového
stavu. Velké množství lidí se přestěhovalo
z měst a podhůří do horských oblastí, kde se
mnohdy chovají nezodpovědně a nerespektují státem vyhlášená mimořádná opatření.
„Pohybují se po hřebenech hor ve velkých
skupinách bez roušek,“ řekl ústřední náčelník
Horské služby ČR Pavel Antl. „Pravdou je, že
se to nedá vztáhnout na všechny návštěvníky hor, ale těch nezodpovědných je bohužel
mnoho,“ dodal Antl.
Důrazně upozorňujeme všechny návštěvníky hor, že jsou naše zásahy v těchto dnech
náročnější než kdykoliv jindy. Mnohé zásahy
probíhají v součinnosti se zdravotnickými záchrannými službami a s hygienickými stanicemi. Dojezdové časy proto máme nyní delší,
než jsou standardně za normálních okolností.
Ke každému pacientovi se musíme chovat
jako k potencionálně rizikovému. „Pokud to
situace umožní, požadujeme nasazení dostupných ochranných prostředků, minimálně
však roušky,“ doplnil náčelník Antl.
Žádáme proto všechny návštěvníky
horských oblastí o dodržování vládou vyhlášených mimořádných opatření. Vyzýváme všechny k větší ohleduplnosti nejen k ostatním návštěvníkům, ale hlavně
i k našim záchranářům a kolegům z řad
IZS. Hory jsou aktuálně pokryty zledovatělým sněhem, buďte tedy prosím všichni
opatrní.
Záchranáři horské služby, mimo svých
denních povinností a služeb, v těchto dnech
pomáhají a jsou k dispozici v jednotlivých
horských oblastech nejen místním obyvatelům, ale i kolegům z řad IZS. Pomáhají
v rámci krizových štábů krajů např. na hranicích, pomáhají také seniorům a ostatním obyvatelům se zásobováním. Jsou znalí horského terénu, a pokud jim to situace a dispozice
ochranných pracovních prostředků dovolí,
jsou připraveni kdykoliv pomoci.
„Těší nás, že obdobně jako jiným slož-

kám IZS, tak i Horské službě ČR stále šijí
dobrovolníci roušky z řad jednotlivců, ale
i firem. Za tuto pomoc všem dobrovolníkům

a dárcům děkujeme. Jen díky tomu můžeme
v těchto dnech fungovat alespoň v omezeném režimu,“ uzavřel Pavel Antl.

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
ráda bych vás oslovila s příjemnými pocity a s radostí, tak jako pokaždé. Nicméně toto úvodní slovo se mi píše úplně jinak než všechny předchozí. Mám velmi zvláštní pocit při pohledu na poloprázdné ulice zalité
teplým jarním sluncem, kde se jen občas mihnou lidé zahalení v ochranných rouškách a jen z dálky kývnou hlavou na pozdrav. Chtěli by určitě
vzájemně se podívat do tváře, pousmát se. Ale teď to tak úplně nejde.
Bedlivě sleduji zprávy z domova i z celého světa a rozhodně mě nenechávají klidnou. Myslím na vás. Zejména na ty, o kterých vím, že právě
teď musí být v karanténě. Pevně věřím, že se nám dané virové onemocnění vyhne a za nějakou
dobu naše město opět ožije do nádherného jara. Chci poděkovat vám všem zejména za disciplínu, se kterou jsme společně do všech vládních opatření a omezení vstoupili. Za dodržování nových
pravidel, úžasnou solidaritu při výrobě ochranných roušek a zejména rodičům za bravurní zvládání
přerušení školní docházky. Možná si v první chvíli ani neuvědomujeme, kolik lidí přesto musí zůstat
v práci a být neustále v kontaktu s ostatními. Chtěla bych tímto poděkovat všem, zejména lékařům
a zdravotnímu personálu, lékárníkům, sociálním pracovníkům, pečovatelům v různých zařízeních
a dalším, kteří odvádějí skvělou práci a stojí doslova v první linii. Také řidiči a naše paní prodavačky
patří mezi ně! Mějte, prosím, všichni ohled na práci těch, kdo se o nás starají a zajišťují nám nezbytné služby. Naši hasiči i policisté denně pomáhají s šířením osvěty a vyzývají k ukázněnosti. Jediné,
co nám teď může pomoci, je opravdu velký respekt k ostatním a vzájemná tolerance. Neohrozili
bychom jen sebe, ale všechny kolem. Nesmíme podcenit prevenci, neboť ta je nyní zcela na místě.
Zejména pokud náš „nepřítel“ je neviditelný a nevíme, co lze od něj očekávat.
Vážím si pomoci vás všech. A myslím taky na ztráty, které vzniknou našim firmám, podnikatelům, majitelům restaurací, obchodníkům, živnostníkům a dalším. Ti totiž poskytují pracovní příležitosti našim spoluobčanům a zajišťují finanční prostředky jejich rodinám. Čeká je
velmi složité a náročné období, ale přesto věřím, že se jim podaří opět nastartovat v tuto chvíli
značně omezenou výrobu a získají zpět své původní pozice. Přeji si to nejen já, ale všichni
zaměstnanci těchto společností, kteří jsou na nich ekonomicky závislí.
Nechci zlehčovat situaci, ale naskýtá se i světlá stránka. Celý rok si často stěžujeme na to,
jak málo času máme na rodinu, na své koníčky a aktivity. Domácí omezení může být v jistém
smyslu i příležitostí, jak to napravit. Místo nekonečného hledání pesimistických a konspiračních zpráv je možná právě teď čas být spolu jako rodina nebo třeba zatelefonovat někomu,
koho jsme roky neslyšeli.
Pokud se vrátím k činnosti města, pak musím podat zprávu, že byť jsme v omezeném režimu, přesto fungujeme dále. Projekty a práce běží v upraveném harmonogramu, v průběhu
měsíce dubna se připravuje spuštění stavby dopravního terminálu na ulici Poštovní.
Milí Frýdlanťané, toto je snad historicky poprvé, kdy vás na konci mého úvodníku nezvu
k návštěvě žádné z kulturních, sportovních či společenských akcí. Spíše naopak! O to víc vás
vyzývám k trpělivosti a respektování domácího režimu. Společně to zvládneme!
I přes všechny komplikace vám přeji pokud možno klidný duben.
Jsem s vámi!
Vaše starostka Helena Pešatová
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Frýdlant nad Ostravicí

Dopravní terminál Frýdlant nad Ostravicí – stavba zahájena!
Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7,
příspěvková organizace

ZÁPIS DO I. ROČNÍKU ZŠ

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – MP
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole, písemným podáním žádosti do 30. dubna 2020:
• do datové schránky školy (kxgfdgn),
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
• poštou.
V žádosti o přijetí k povinné školní docházce uveďte:
jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti
zastupuje,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro
doručování.
•
•
•
•

K žádosti přiložte:
• kopii rodného listu,
• dokumentaci ze speciálně pedagogického centra, popř. rozhodnutí
o odkladu povinné školní docházky.

Bližší informace poskytneme na tel. 558 677 344

Jak jsme vás již dříve informovali, v letošním
a příštím roce bude probíhat výstavba dopravního terminálu v prostoru mezi stávajícím vlakovým a autobusovým nádražím a směrem ke křižovatce u kolejí. V současné době již proběhlo
předání stavby a zahájení přípravných prací.
Výstavbou terminálu dojde ke zpřehlednění
prostoru mezi oběma nádražími, zkvalitnění
a zefektivnění poskytovaných služeb, zlepšení
technického stavu autobusového nádraží, doplnění chybějících parkovacích míst v řešené
lokalitě a v neposlední řadě k zajištění bezpečnosti dopravy v okolí vybudovaného terminálu.
Na realizaci této stavby přispějí i nemalým podílem dotační fondy Evropské unie.
Součástí prováděných prací na dopravním
terminálu bude vytvoření nových nástupišť
s moderními autobusovými přístřešky a kvalitním osvětlením, které budou od křižovatky
ulic Poštovní a Nádražní odděleny nově vzniklým parčíkem s lavičkami, výsadbou dřevin
a dekorativními prvky. Dále proběhne úprava
zpevněných ploch v okolí budovy vlakového
nádraží a vytvoření parkoviště pro 93 vozidel
v prostoru nevyužité dlážděné plochy podél
kolejí. Součástí parkoviště bude i rychlodobíjecí stanice pro elektromobily, poskytující služby
pro dvě vozidla najednou. V rámci akce dojde
k rekonstrukci a doplnění stávajících chodníků,
rekonstrukci veřejného osvětlení podél ulice
Poštovní a v závěru celé akce bude provedena rekonstrukce povrchu ulice Poštovní v celém rozsahu prováděných úprav, tj. od pošty
po vjezd do uhelných skladů. Součástí prací
je i výstavba kanalizace, zajišťující odvodnění
celé vybudované plochy. Celý projekční návrh
je veden v duchu zvýšení bezpečnosti v lokalitě
nejen vybudováním přechodu pro chodce přes
ulici Poštovní před budovou vlakového nádraží,
ale také vytvořením podmínek pro umístění kamer v rámci kamerového systému města.
Celá realizace stavby je členěna do tří etap,
které však mohou v průběhu realizace v závis-

Soutěž pro základní školy a dětské kolektivy
Jste žáci základní školy, členové sportovního oddílu, žáci umělecké školy nebo
jen skupinka kamarádů a chcete pro sebe
i ostatní získat výlet za krásami československého příhraničí? Pokud ano, zapojte
se do naší soutěže a natočte společně
s kamarády či spolužáky krátkou videopozvánku do beskydských měst, městeček
a obcí.
Natočte se svou partou 45sekundové video
o maximální velikosti 500 MB a vyhrajte pro
všechny kamarády skvělý jednodenní výlet.
Vytvořte propagační video, kterým představíte turistické cíle místa svého bydliště, či místa,
kde navštěvujete školu. Ze zaslaných videí
porota vybere nejlepší. Oceněné kolektivy
obdrží věcné ceny, dvě nejpůsobivější videa
obdrží hlavní cenu poroty – výlet pro celou třídu, školu, kolektiv.
Více informací naleznete níže v pravidlech
soutěže.

SOUTĚŽTE S REGIONEM BESKYDY
A VYHRAJTE SKVĚLÉ CENY
PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?
Zúčastnit se mohou dětské kolektivy / školní družiny / školní třídy / kroužky / sportovní
oddíly z území Regionu Beskydy (CZ) a Mikroregiónu Horné Kysuce (SK). Účastníky musí
být žáci základních škol mladší 16 let.
TERMÍN SOUTĚŽE
1. 3. 2020 – 15. 5. 2020
PARAMETRY SOUTĚŽNÍHO VIDEA
maximální délka videa je 45 sekund
a maximální velikost videa je 500 MB
PRAVIDLA
Soutěž je určena všem zájemcům mladším 16 let. Rozhodným okamžikem je doba
odeslání soutěžního videa. Videa nesmí obsahovat vulgarismy, reklamu konkrétních produktů, nesmí znázorňovat požívání alkoholu či
jiných návykových látek. Videa s nevhodným
obsahem budou vyřazena ze soutěže.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Frýdlant nad Ostravicí – pod rouškou

(Pokračování ze str. 1)
Herna a místnost pro děti MŠ Janáčkova se proměnila v šicí dílnu. Zapojily se paní
učitelky, kuchařky i uklízečky. Jako materiál
jim posloužila stará povlečení. Několik set
roušek pro Středisko sociálních služeb ušili
i frýdlantští skauti. „Rodiče dětí nám po výzvě začali nosit látky, materiál nebo poslali
peníze, za které jsme jej obstarali. Za víkend
se podařilo ušít 300 roušek,” řekl Radek Macháč. „Děkuji všem těm, kteří jsou v tuto chvíli
s námi, solidární a účinně spolupracující. Mnozí přinesli našité roušky anonymně a vložili
je do košíku v předsíni u vstupu do Střediska
sociálních služeb, někdy s poznámkou, někdy
bez. Bezmála nám dárci našili k dnešnímu dni
650 roušek. Ohromná solidarita, akceschopnost, prostě zlaté ruce. Z těch, kteří jsou nám
známi, jmenuji skauty, restauraci Merlin, Kateřinu Veličkovou. Paní Buštíková z Frýdku nám
našila 155 roušek,“ vzkazuje ředitel Střediska
sociálních služeb Jiří Hořínek.
Šily se také roušky pro hasiče, o čemž čteme na facebooku SDH Frýdlant nad Ostravicí:
„Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali děvčatům Kateřině Zbránkové, Andree Kurečkové, Lence Hlavenkové, Káje Danihelové,
Heleně Walderové, Michaele Černé a firmě
Sky Paragliders a.s., které ušily roušky nejen
pro nás hasiče, ale také pro ty z vás, kteří je nemáte nebo je potřebujete pro sebe či své blízké.

Velký dík patří i dárcům tak nezbytně potřebného materiálu.“ K šití se přidaly třeba včelařky
a mnozí další, kteří si nakonec ani nepřáli být
zveřejněni, přesto jim patří naše poděkování.
A nešily se jen roušky, lidé nabízeli i pomoc
s obstaráváním nákupů. Výpadek v tréninku
thajského boxu vyřešil smysluplně i trenér
Mirek Chýlek, který se rozhodl dobrovolně donášet seniorům z naší DPS nákupy až domů.
S nabídkou pomoci se hlásili i naši skauti,
církev bratrská, členové horské služby i jednotlivci, aby se mohli zaregistrovat u ADRY
a pak na požádání přiložit ruku k dílu tam, kde
je třeba...
Velký kus práce je za sbory dobrovolných
hasičů, a to jak z Frýdlantu n. O., tak i Nové
Vsi a Lubna, objíždějících svými výjezdovými
vozidly všechny části našeho města. Pomalá jízda auta s majáky a zvukovým hlášením
mohla působit děsivě. Ale pouze na první pohled. Díky těmto jízdám se důležitá upozornění dostala i k lidem bez přístupu k internetu.
A nyní můžete naše hasiče spatřit, jak u vchodů do obchodních center obdarovávají hlavně
naše seniory tolik potřebnými rouškami.
Největší naší předností je to, že se dokážeme v těžkých časech semknout a vzájemně si
pomáhat.
Děkujeme!

Helena Pešatová, David Pavliska,
 vedení města Frýdlant nad Ostravicí

Výherci budou vybráni odbornou porotou
ze všech odeslaných videí, která splní výše
uvedené podmínky. Odesílání videí bude probíhat elektronicky prostřednictvím webového
portálu http://gobeskydy.cz/, který bude pro
tuto soutěž připraven a od konce března 2020
bude plně funkční.
Jeden soutěžící kolektiv může zaslat libovolný počet videí.
Hlavní výhry v soutěži:
Výlet na Slovensko obdrží vítězný kolektiv
vybraný z videí, které popisují turistické lokality na českém území, tedy v Regionu Beskydy.
Výlet je určen 45 dětem včetně doprovodu.
Cílem výletu bude vybraná lokalita slovenské
části Euroregionu Beskydy.
Výlet do České republiky obdrží vítězný kolektiv vybraný z videí, které popisují turistické
lokality na slovenském území, tedy v Mikroregiónu Horné Kysuce. Výlet je určen 45 dětem
včetně doprovodu. Cílem výletu bude vybraná
lokalita české části Euroregionu Beskydy.
Kolektivy, které se umístí na druhém až pátém místě, získají věcné ceny.
Hodnocení proběhne 22. 5. 2020 pro
všechna videa odeslaná do 15. 5. 2020.
Výlety jsou naplánovány na červen 2020.
Zaslaná videa budou použita pro propagaci Euroregionu Beskydy a jednotlivých obcí
na webových stránkách a sociálních sítích.
Tematické zaměření videí:
Videopozvánka do Beskyd, představení
turistických cílů nacházejících se v obcích
a městech Regionu Beskydy a Mikroregiónu
Horné Kysuce.
Jak odevzdat:
Video lze odevzdal elektronicky pomocí
formuláře na webu http://gobeskydy.cz/.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Zaslaná videa budou zveřejněna na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele
– Regionu Beskydy a členských obcí Regionu Beskydy a Mikroregiónu Horné Kysuce.
Tato videa je pořadatel – Region Beskydy
– oprávněn uchovávat pro účely propagace
po dobu 6 let. Pro účely soutěže pořadatel
nebude zpracovávat žádné další osobní údaje
soutěžících kromě soutěžního videoklipu. Pro
zajištění chodu soutěže a následnou komunikaci pořadatel potřebuje registrační email
soutěžícího týmu a smyšlený nebo skutečný
název týmu.
Webový portál www.gobeskydy.cz a související soutěž včetně hlavních výher jsou realizovány v rámci projektu „Propagujeme se
navzájem“, číslo CZ/FMP/6c/02/041, který je
financovaný v rámci Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika Fond malých
projektů.

losti na stavbě doznat mírných úprav a změn.
První etapa byla v rámci přípravných prací
zahájena nezbytnou úpravou prostoru spojenou
s odstraněním stromů a keřů, které jsou v kolizi s realizovanou stavbou, což se uskutečnilo
mimo vegetační období. Vzrostlé dřeviny nebránící stavbě budou po dobu realizace stavby chráněny před možným poškozením. Nejen za tyto
vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba, která představuje výsadbu 66 ks stromů
a keřů v prostoru dopravního terminálu.
Stavební část první etapy představuje současnou realizaci dopravního terminálu na pozemcích vymezených prostorem mezi nádražní
budovou a vjezdem do uhelných skladů a části
stavby budoucího parkoviště.
Realizace první etapy si vyžádá dočasný
přesun autobusového stanoviště pro linkové autobusy na jižní část stávající odstavné dlážděné
plochy. Bude vybudováno dočasné nástupiště
se zabezpečením vazby na stávající chodník podél ulice Poštovní s vytvořením přímého komunikačního koridoru pro pěší mimo zábor stavby.
Plocha stávajícího parkoviště před nádražní
budovou bude po dobu realizace I. etapy využívána pro náhradní autobusovou přepravu
v rámci vlakových výluk vyvolaných realizací
stavby obchvatu Frýdku-Místku a rekonstrukcí
mostu (železniční nadjezd) ve Frýdlantu n. O.
O termínech výluk budou občané v předstihu
informováni.
Zahájení stavebních prací předpokládáme
v průběhu měsíce dubna po přiznání dotačních
prostředků na financování stavby. Stavba terminálu bude koordinována s realizací vyvolaných přeložek podzemního vedení spol. ČEZ
a CETIN.

Druhá etapa představuje realizaci rekonstrukce zpevněných ploch před nádražní budovou a výstavbu parkoviště po odsunutém
provizorním autobusovém stanovišti včetně přilehlého chodníku ke stavbě podél ulice Poštovní.
V závěrečné třetí etapě bude realizována
úprava ploch s výstavbou parkovacích stání
v místě současného sklenářství a oddělení tohoto parkování od prostoru ČD CARGO, dále rekonstrukce povrchu ulice Poštovní včetně veřejného osvětlení a všech navazujících chodníků.
Vybudováním dopravního terminálu vznikne
v centru města Frýdlant nad Ostravicí komfortní dopravní uzel, který plynule propojí vlakovou
a autobusovou dopravu zajišťující dopravní obslužnost nejen obyvatel města, ale také obyvatel široké přilehlé oblasti a turistů, přijíždějících do našeho města za poznáním a krásami
Beskyd. V blízké budoucnosti se také můžeme
těšit na nové moderní vlakové soupravy a elektrifikaci trati ve směru na Ostravu. Vybudované
parkoviště zároveň zmírní požadavky chybějících parkovacích míst nejen v oblasti vlakového
a autobusového nádraží, ale vzhledem ke krátké docházkové vzdálenosti i pro centrum města.
Nově vzniklé kvetoucí a zelené plochy se spoustou odpočinkových míst se stanou brzy cílem
cestujících i četných návštěvníků města.
Realizace stavby bude probíhat ve dvou
letech. Aktuální informace o realizaci stavby
včetně související organizace dopravy budou
zveřejňovány na stránkách města, facebooku
nebo prostřednictvím aplikace „mobilní rozhlas“.
Žádáme občany, aby při realizaci stavby byli
trpěliví, respektovali dopravní značení, dbali
pokynů zhotovitele a zvýšené bezpečnosti při
pohybu v blízkosti stavby.

–3–

Staré Hamry
slovo starostky
Vážení spoluobčané,
vyhlášení nouzového stavu ovlivnilo životy nás všech. Obec v rámci krizového řízení dostává
spoustu informací o přijatých opatřeních, které se dotýkají našeho běžného života. Tyto informace vám v co nejkratším termínu předáváme. Najdete je na webových stránkách obce, na vývěsce
u obchodu a také vám je přeposíláme prostřednictvím mobilního rozhlasu.
Děkuji všem zaměstnancům obce, místostarostovi, lékařce, zaměstnancům školy, obchodu
a pošty za pomoc a součinnost při řešení problémů a předávání informací.
Děkuji všem ženám a maminkám, které poskytly materiál a bez ohledu na svůj volný čas se zapojily do výroby roušek, které byly následně distribuovány po obci občanům. Poděkování patří i jejich
rodinám za pochopení a pomoc při hlídání dětí, protože v prvních dnech hromadného šití roušek šly
záležitosti domácnosti tak trochu stranou.
Děkuji Věrce Janečkové s dcerou Kristýnou,
Lídě Červenkové s dcerou Míšou, Radce Mikmekové a její mamince p. Valáškové a dále Radce
Veselkové, Renátě Lepíkové, Lence Timkové,
Ivaně Dudové, Ivaně Šlosarčíkové, Andrei Sehnalové, Vlaďce Vroblové a Radce Vrbové.
Noste roušky a dodržujete všechna opatření,
abychom šíření nákazy předešli. Chráníme tak
sebe i své okolí. Šité roušky jsou k dispozici v obchodě, a to za symbolickou cenu 10 Kč/kus.

Přehled změn v důsledku zavedených opatření
V důsledku zavedených opatření, omezení volného pohybu osob a omezení osobního kontaktu, dochází ke změnám v provozu některých
zařízení i na území naší obce.
Obchod COOP – prodejní doba beze změn.
Vymezení prodejní doby pro seniory se naší
prodejny netýká. Přijaté opatření se vztahuje
pouze na prodejny o rozloze nad 500 m2.
Zajištění nákupu a dovozu domů – novou
službu nabízí paní Miriam Keita ze Starých Hamer. Službu můžou využívat lidé v karanténě
i senioři. Seznamy nákupu je zapotřebí nahlásit na telefonní číslo 775 770 858 nebo doručit
emailem na adresu miri.keita@gmail.com. A to
denně nejlépe do 10.00 hodin. Nákupy pak budou rozváženy ve večerních hodinách.
Pošta – pracovní doba pošty se nemění.
Důležité UPOZORNĚNÍ:
1. Veškeré zásilky, včetně důchodů, obdrží
pouze klienti s nasazenou rouškou.
2. Důchody, které si klienti vyzvedávali
na poště, budou doručeny.
Knihovna – dočasně uzavřena.
Rozvoz obědů – sociální služba je zachována.
Služba Senior Taxi – sociální služba dočasně
zrušena.
Dětský lékař – ordinační hodiny beze změn
(Čeladná, Ostravice).
Praktický lékař – poskytuje ošetření pouze
po telefonické dohodě – 558 690 017 nebo
603 288 497. Odběry, preventivní prohlídky
a plánované výkony v současné nejsou prováděny.
Zajištění léků z lékárny – s praktickým lékařem MUDr. Sýkorovou je dohodnuto, že v případě, že občan potřebuje léky a nemá možnost si je vyzvednout, se souhlasem pacienta
vypíše „papírový“ recept, který předá na obec.
Obec zajistí jeho vyzvednutí a dovoz domů.
Obecní úřad – omezuje úřední hodiny v pondělí a ve středu pouze na tři hodiny, od 8.00
do 11.00 hodin, a to jen pro vyřízení neodkladných záležitostí.
Doporučujeme využívat bezkontaktní způsoby
a návštěvu obecního úřadu po telefonické domluvě.
Kontakty OÚ Staré Hamry dle činností:

Starostka: 558 690 187, 724 178 725
starosta@stare-hamry.cz
Místostarosta: 724 523 633, 602 205 170
mistostarosta@stare-hamry.cz
Matrika, evidence obyvatel:
558 637 310, 602 204 969
matrika@stare-hamry.cz
Poplatky, CZECH Point:
558 637 310, 602 204 969
obec@stare-hamry.cz
Účetnictví, rozpočet, evid. majetku, mzdová
agenda: 558 690 225, 602 204 969
ucetni@stare-hamry.cz
Technik, obecní vodovod, veřejné osvětlení:
558 637 311, 602 205 500
technik@stare-hamry.cz
Hasič, údržba: 605 216 217
hasic@stare-hamry.cz
Údržba: 725 802 765
Platba místní poplatků (psi, komunální odpady a jiné) – doporučujeme převodem z účtu.
Č. účtu: 1682009399/0800, VS: číslo domu
Ve zprávě pro příjemce uveďte jednoduché
informace (jméno + příjmení a číslo domu,
u čísel evidenčních i s nulou na počátku),
které pomůžou platbu identifikovat a správně zařadit.
V případě, že nemáte možnost platit uvedeným
způsobem, úhradu v hotovosti odložte na pozdější dobu. Za nedodržení termínu úhrady
sankce účtovány nebudou.
Splatnost poplatku za komunální odpad je
do 30. 6. 2020.
Návštěvy jubilantů – obec odkládá na dobu
neurčitou.
Cvičení DAFLEX – se ruší do odvolání. Pokud
se nepodaří uskutečnit všechny domluvené
lekce do konce školního roku, budou lekce pokračovat od září.
Kulturní a společenské akce na měsíc květen – jako je Svěcení slavnostního praporu
SDH Staré Hamry a kostelních korouhví (plánovaný termín neděle 3. 5. 2020), kladení věnců,
tradiční Den matek či kácení máje a smažení
vaječiny – prozatím plánujeme a připravujeme,
ale zda se uskuteční, záleží na vývoji situace.
Budete včas informováni.

Víte, jak najít majitele ztraceného psa?

Státní veterinární správa spustila na svém
webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím
usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by
měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.
Všichni psi v České republice musí být
na základě novelizovaného veterinárního zákona v současné době označeni čipem (u starších psů i tetováním), a to nejpozději ve třech
měsících věku. Schváleno již bylo také vytvoření navazující centrální evidence označených
psů, k němuž má dojít k 1. lednu 2022.
V současnosti je v České republice několik

databází psů provozovaných soukromými subjekty (často placených) a také některými městy, svůj registr související s vydanými pasy pro
zvířata má také Komora veterinárních lékařů.
V případě nálezu označeného psa musí městští
či obecní policisté či správa útulku zpravidla prověřovat údaje hned v několika databázích.
Aplikaci najdete na: https://narodniregistrpsu.cz

Příroda se probouzí…

Duben 2020

K restaurování korouhví ze starohamerského kostela
Při přípravě starohamerského kostela sv.
Jindřicha před loňskou červencovou poutí byly
z kůru sneseny čtyři páry textilních korouhví
s malovanými obrazy světců. Po dlouhých desetiletích byly opětovně umístěny v chrámovém
prostoru u lavic na historických, čtyři metry dlouhých tyčích. Na účastníky poutní bohoslužby čekalo překvapení, starším vytanuly na mysli vzpomínky na někdejší podobu zdejšího kostela, těm
mladším možná černobílé historické fotografie
zobrazující interiér i s korouhvemi. Každopádně
se tento počin setkal se všeobecným uznáním.
S ohledem na tristní stav korouhví, způsobený jejich dlouhodobým nevhodným uložením na kůru,
se začalo ještě v červenci roku 2019 uvažovat
o jejich obnově.
Korouhve s oboustranně umístěnými obrazy svatých bývaly v minulosti součástí každého
katolického kostela či větší kaple. Původ tohoto
chrámového vybavení je kladen až do časů římského císaře Konstantina I. Velikého († 337), který podle svého snu při tažení proti vzbouřenému
Maxentiovi v roce 312 nechal umístit na dosavadních pohanských válečných standartách římského vojska znamení křesťanské symboly – Kristův
monogram a kříž. Až do poloviny 20. století se
používaly nejčastěji při procesích o slavnosti
Božího těla, na den sv. Marka v následující tzv.
křížové neboli prosebné dny či na poutě.
Korouhvemi byl také vybaven farní kostel sv.
Jindřicha ve Starých Hamrech po své dostavbě v 60. letech 19. století. Podrobnější zprávy
pocházejí až z období první republiky, kdy byly
pořízeny nové. Tehdejší farář Karel Bialek o nich
v kostelním inventáři kostela z roku 1936 napsal:
„Dvě kostelní korouhve – obrazy na nich sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána, sv. Valentina
a sv. Jana Sarkandra: dvě, nové. Zhotoveny 22.
6. 1927 u milosrdných sester Karla Boromejského ve Frýdlantě. Čtyři kostelní korouhve, a sice
dvě v barvě zelené a dvě v barvě bílé opraveny
tak, že obrazy byly staré a látka nová a velum
nové: čtyři, dobré.“ Pár červených korouhví byl
tedy pořízen zcela nově u frýdlantských boromejek Bialkovým předchůdcem farářem Janem Pitříkem v roce 1927 za 1 250 korun, přičemž částku
1 242 korun pokryly sbírky farníků. U bílých a zelených korouhví, pořízených z jiných finančních
prostředků, byla zhotovena nově textilní část
a přeneseny na ně malby ze starých korouhví
zobrazující sv. Aloise z Gonzagy, sv. Antonína
Paduánského, sv. Barboru a sv. Annu s Pannou
Marií. V roce 1950 byly zakoupeny dvě nové korouhve v hodnotě 3 081 Kčs. Pravděpodobně se
jedná o fialovo-šedé korouhve s malbami českých národních světců – Anežky České, Ludmily,
Prokopa a Václava.
Provedení samotných restaurátorských prací
značně komplikuje skutečnost, že většina z nich
je silně znečištěna a zaprášena, některé části látek jsou potrhány či napadeny moly.
U nejvíce poškozených korouhví bude nutné
vyměnit celou původní látku, část půjde zachránit
odborným čištěním a drobnými opravami. Sa-

Přehled bohoslužeb v dubnu
5. 4. 2020 Květná neděle
OSTRAVICE 8.00 mše, žehnání ratolestí
BÍLÁ 10.30 mše, žehnání ratolestí
9. 4. 2020 Zelený čtvrtek
OSTRAVICE 17.00 mše na památku
poslední večeře Páně
10. 4. 2020 Velký pátek,
den přísného postu a újmy v jídle
OSTRAVICE 15.00 Křížová cesta, Památka
umučení Páně, velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímaní)
11. 4. 2020 Bílá sobota
OSTRAVICE 19.00 Noční vigilie
(žehnání ohně, bohoslužba slova, obnova
křestních slibů, eucharistická slavnost)
12. 4. 2020 NEDĚLE – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše;
žehnání velikonočních pokrmů
BÍLÁ 10.30 mše
STARÉ HAMRY 11.30 mše
13. 4. 2020 Pondělí velikonoční
OSTRAVICE 8.00 mše
19. 4. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30,
Staré Hamry 11.30
26. 4. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30,
Staré Hamry 11.30
Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR se s okamžitou
platností až do odvolání ruší se všechny (tedy
nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání
a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách ve farnosti pořádané naších
farností. O případné změně budete včas informováni.

Sv. Václav – starý.

Sv. Václav – nový.

motné obrazy jednotlivých světců jsou vlastně
olejomalby, namalované vždy na každé korouhvi
z obou stran. Jsou zborcené, pošpiněné, s odlupující se barvou. Vyjmuté obrazy bude proto
nutné také nejprve vyčistit, napetrifikovat, místy
znovu domalovat a vyžehlit. Takto zrestaurované
obrazy se pak znovu všijí do opravených nebo
nových látek. Nutnými restaurátorskými pracemi
musejí projít také všechny původní nosné tyče.
Celková částka na zrestaurování všech
šestnácti korouhví byla předběžně odhadnuta
na částku cca 100 000 Kč. Po dohodě s administrátorem farnosti, otcem doc. DDr. Andrejem Slodičkou, PhD., byl na toto konto zřízen zvláštní samostatný účet č. 5807763319/0800, který bude
sloužit pro dary a poskytnuté příspěvky pouze
na kostel Staré Hamry a který bychom také rádi
pak využili i dlouhodoběji pro shromažďování finančních prostředků na další nejnutnější opravy
a postupnou obnovu kostela sv. Jindřicha.

V této souvislosti se proto nyní obracíme také
na všechny naše občany, firmy, bývalé spoluobčany původních Starých Hamer, ale i na všechny
ostatní, kterým není zcela lhostejný osud této
významné regionální nemovité kulturní památky,
s prosbou o jakýkoliv finanční příspěvek, který
mohou kdykoliv zaslat na výše uvedený nově
zřízený účet farnosti.
Žehnání zrestaurovaných korouhví bylo původně naplánováno uskutečnit společně při příležitosti slavnostního žehnání nového praporu
SDH Staré Hamry dne 3. 5. 2020, za účasti generálního vikáře a pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze, Mons. Mgr. Martina Davida.
Nyní je však velmi pravděpodobné, že bude nutné, s ohledem na vyhlášený nouzový stav v ČR,
tento termín přeložit na pozdější dobu. Případný
nový termín bude uveřejněn na stránkách obce
Staré Hamry a farnosti Ostravice. Všichni jste
na tuto významnou událost srdečně zváni.

Jsme v tom společně!

Celosvětově se řadu týdnů řeší nákaza virem COVID-19. Ohnisko se bohužel přesunulo
do Evropy a významně se dotýká naší země. Koronavirová pandemie se dostala do popředí společenské diskuze. Pomoc jednotlivcům, celým
rodinám i všem obyvatelům České republiky je
samozřejmá, jsme v tom přece všichni společně.
Znevažování onemocnění a nerespektování legislativy není v současné době na místě.
Změnou přístupu, chování a návyků dokážeme
všichni dohromady situaci zvládnout. Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České
republiky, aby chránili své zdraví a přispěli svým
počínáním k ozdravení celé populace. Respektování nastavených opatření znamená nejen
dodržování legislativy, ale i dodržování hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si
mezigeneračních, a pro starší populaci možná
i fatálních, dopadů. I přes mnohá a opakovaná
upozornění a stovky telefonátů, se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních objevují naši
starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě
zaznamenali, že zejména pro seniory může být
jakýkoliv styk s infekční osobou a nemocí CO-

rozloučili jsme se
Dne 1. 3. 2020 zemřel ve věku 75 let
pan Karel Chromec.
V měsíci dubnu by se 65 let dožil
Radomír Filip.
Děkuji všem, kteří si vzpomenou.
Jana Filipová

jubilea
V měsíci dubnu 2020
oslaví své životní jubileum:
Pan Dalibor Liška – 50 let
Paní Zuzana Červenková – 55 let
Pan Jaroslav Liďák – 65 let
Paní Anna Večeřová – 75 let
Paní Jiřina Milatová – 80 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

VID-19 velmi nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější z nás. Pokusme se proto
všichni svojí cestou seniory přesvědčit, že se
mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení
nákupu, lékařům se neostýchat zavolat a nikam
necestovat městskou hromadnou dopravou.
Tak jako jsme se již napříč generacemi
naučili preventivně pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát se obětmi
trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem
příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli
k zamezení šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách, nepořádejte párty, jděte příkladem svým
prarodičům dodržováním bezpečnostních
opatření. Babičky, dědečky, tetičky i strýčky
přesvědčte svým chováním k tomu, že ani oni
nebudou podceňovat doporučení související
s aktuální zdravotní hrozbou.

Očkování psů

Dne 25. dubna 2020 proběhne hromadné
očkování psů proti vzteklině.
Časový harmonogram:
8.00 OÚ Samčanka
8.45 Lojkaščanka
9.15 Jamník
Vzhledem k příznivé nákazové situaci
v České republice se vakcinace proti vzteklině
monovalentní vakcínou (vakcína pouze proti
vzteklině) provádí jedenkrát za 2 roky.
Ovšem při použití polyvalentní vakcíny
(vzteklina + vybrané psí nemoci) je nutnost každoročního přeočkování.
Vakcinace proti vzteklině je v České republice ze zákona povinná. U štěňat se první očkování provádí mezi 3. a 6. měsícem věku.
Očkování provede MVDr. Zbyněk Konvička
a cena očkování je 100 Kč za psa.
O případném zrušení nebo změně termínu
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
budete včas informováni prostřednictvím Mobilního rozhlasu a webu obce.
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Duben 2020
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě prožíváme nelehké období, kdy se celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak už jsem vám psal před nedávnem, vím, že my Lhoťané jsme
lidé zvykli žít bohatým kulturním a společenským životem. Bohužel teď to
musíme na nějaký čas z důvodu vzniklé situace omezit. Chtěl bych vás
poprosit, abyste nepodceňovali vzniklou situaci a dodržovali pravidla a nařízení vydaná vládou v době karantény. Noste ochranné roušky, rukavice,
nenavštěvujte se zbytečně, dodržujte předepsaný odstup a snažte se vyhnout kontaktu s ostatními osobami. Na nákupy, do lékárny a na úřad choďte jen v nejnutnějším případě. Dodržujte
důkladně hygienu a snažte se udržovat v dobré náladě. Svou zodpovědností ochráníte hlavně
své blízké, děti, rodiče, ale i sebe. Veškerá vydaná opatření a nařízení se snažíme zveřejňovat
na obecních stránkách, facebooku a ty nejdůležitější informace jsou vám doručovány i na mailové adresy mobilním rozhlasem. Lidem, kteří se ocitnou v nouzi, nabízíme pomoc z obecního úřadu. Nebojte se zavolat, budeme se snažit vám pomoci. Děkuji lhoteckým švadlenkám
za pomoc při zajištění ochranných roušek pro naše občany. Několik dobrovolnic nám zdarma
našilo roušky, které byly postupně dodávány do vašich schránek. K dnešnímu dni, kdy píšu tento
článek, holky našily 447 ks textilních ochranných roušek, které by měly mít ve svých schránkách všechny osoby starší 15 let. Jestli někdo roušku ve své schránce nenašel, může se obrátit
na obecní úřad, kde ještě roušky máme. Taktéž děkuji všem, kteří si ochranné roušky ušili
doma pro svou rodinu, sousedy a známé, i těm
kteří přispěli na jejich výrobu finanční částkou,
materiálem či nějakou sladkostí na zpříjemnění práce našim švadlenkám. Prosím používejte tyto roušky při pohybu na veřejnosti. Nosit
roušku či jiný prostředek na zakrytí nosu a úst
je znakem zodpovědnosti a odvahy. Buďme
všichni zodpovědní a společně zastavme tuto
pandemii. Zkusme to tu chvíli vydržet a věřme,
že si společného setkávání užijeme ještě dostatek. Přeji vám příjemné prožití nastávajících
velikonočních svátků, tentokrát pouze v okruhu svých nejbližších, hodně jarního sluníčka,
dobré nálady, a hlavně pevné zdraví.

Zdeněk Kubala, starosta

Lyžování nás baví
Lyžování nás baví, prohlásily děti již po prvním dnu lyžování v dětském lyžařském parku
Sun Outdoor na Bílé, kam tradičně v tuto předjarní dobu děti z Mateřské školy Lhotka jezdí.
I když počasí během prvních tří dnů dětem příliš
nepřálo, na chuť a snahu podávat ty nejlepší lyžařské výkony nemělo vliv.
Začátečníci nadšeně zvládli základní postoj,
kterému říkají hranolky, což je poloha lyží rovnoběžně vedle sebe. Delší procvičování potřebovaly při tzv. pizze, kdy špičky lyží směřují k sobě
a konce lyží od sebe – postoj pro brzdění a zastavení. Ve chvíli, kdy děti pochopily pokyn Bob
a Bobek, což je krok přísunný stranou, měly vyhráno nad neposlušně „ujíždějícími“ lyžemi a začaly je ovládat. Pak se už lehce přes jakoukoliv
terénní nerovnost dostávaly vzhůru proti svahu
a nastoupit na jedoucí koberec (přibližovací pás)
nebo pomu bylo hračkou. Se sjížděním svahu už
neměly problém. Nejvyspělejší lyžaři ani se svahem sjezdovky Jih. Na závěr se počasí umoudřilo a nádherný slunný den na Bílé uvítal rodiče
i ostatní blízké, kterým děti mohly předvést své
lyžařské dovednosti. Týden lyžování skončil, ale
dětem bude připomínán vždy při pohledu na získaný diplom a medaili. 
M. Laníková

Připomínáme splatnost místního poplatku za psa
č. účtu 1690539349/0800
PES – V.S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu do sdělení pro příjemce napsat
vaše jméno – 80 Kč. Za každého dalšího psa přihlášeného na tutéž osobu – 140 Kč. Poplatek zaplatit do 31. 3. daného roku. Z důvodu současného stavu dáváme přednost
platbě přes bankovní spojení. Děkujeme.

krátce z obce
Odpadové hospodářství

Upozornění

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový
papír můžete odevzdávat vždy v sobotu od 10.00
do 12.00 hodin na sběrném místě u bývalého
kravína. Neodkládejte odpad v okolí sběrného
místa mimo provozní dobu, a to ani biologicky
rozložitelný odpad, který přijde do uzamčeného
prostoru. Nevhazujte trávu a zbytky rostlin přes
plot. Mimo provozní dobu můžete odkládat pouze
větve z ořezu stromů a keřů na vyznačené místo.

Upozorňujeme občany, aby ukládali na sběrných místech v obci pouze vytříděný odpad
do jednotlivých nádob podle druhu odpadů.
Pokud nevíte, co do které nádoby patří, stačí si
to na nich přečíst. Neodkládejte u nádob taktéž
odpad, který se do nich nevejde. K tomu je určeno sběrné místo u budovy bývalého kravína.
Do nádob na použité jedle oleje odkládejte pouze oleje a tuky v pevně uzavřených PET láhvích.
Tyto nádoby neslouží pro odkládání starých zavařenin a zbytků potravin. Od dubna máme pouze jednoho obecního pracovníka, který to musí
po vás třídit, tak mu nepřidělávejte práci.  oú

Termíny svozu
Termíny svozu komunálního odpadu: pondělí
6. 4. a 20. 4. 2020

Lhotka

poděkování

jubilea

Děkujeme rodině Ivánkové za provozování prodejny potravin. Jejich
práce je v tomto období zvlášť náročná, kdy nasazují své zdraví. Jsme
rádi, že tento malý dostatečně zásobovaný obchůdek ve Lhotce máme
a nemusíme se vystavovat nebezpečí nákazy v přeplněných supermarketech. Ulehčete jim taky práci
a dodržujte pravidla daná pro nakupování v obchodech v době nouzového stavu.

V měsíci dubnu oslaví své významné životní
jubileum a dal ke zveřejnění souhlas:
Libor Zajonc – 60 let

Oslavenci, přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let.
Pevné zdraví, spokojenost,
životní elán a pohodu.

Seniorům se změnily plány

Každoroční hodnocení činnosti na jarní výroční členské schůzi lhoteckého Klubu seniorů
se tentokrát uskutečnilo v sále Obecního domu
ve čtvrtek 12. března 2020.
Ještě před začátkem předvedly své pásmo
děti z místní mateřské školy. Některé z nich
v sále měly právě toho svého dědečka a svoji
babičku. V závěru nejenom ty „své“, ale i ostatní
seniory v sále vyzvaly, aby si známé písničky
zazpívali s nimi společně. Ve vlastním programu
pak předsedkyně Klubu Marie Holečková zhodnotila uplynulé období, ve kterém celá řada akcí
byla o něco vylepšena. Například „buřty“ a „vaječina“ o znalostní soutěže, a zejména zájezd
nově o společné cestování autobusem. Stejně
jako loni si mohli účastníci navíc připomenout
zdařilé akce promítáním fotografií Jardy Fojtíka.
S činností obecního úřadu a zastupitelstva pak
všechny seznámil starosta obce Zdeněk Kubala. Zvýraznil zejména ty akce, které se připravovaly a budou připravovat pro starší občany obce.
Kuchyně pro seniory připravila chutné „vepřo-knedlo-zelo“, s nápojem podle výběru každého účastníka. Ženy dostaly k Mezinárodnímu
svátku žen žluté tulipány, všichni pak barevné
papírové tulipánky od dětí z mateřské školy.
Účastníci „výročky“ se rozcházeli s představou,
že se někteří setkají už začátkem dubna při celostátním a obecním „Uklízení Česka a Lhotky“
a o několik dnů později v co největším počtu
na tradičním jarním smažení vaječiny…

…ale v dalších dnech už bylo všechno
jinak
Po Číně, Itálii i ostatních světových i evropských zemích se nákaza koronavirem dostala
i do Česka a úplně omezila výrobu, služby, ale
i společenský život. A navíc se zejména senioři
stali tou nejohroženější skupinou. Ale rozhodně ne nečinnou. Protože v Klubu seniorů jsou
převážně ženy, zapojila se většina z nich do šití
roušek pro sebe, své nejbližší, ale i své známé.
Významně vyšla vstříc starším lidem Lhotky
i Obec, která již v počátcích nouzového stavu
v informacích, na webových stránkách i v mo-

bilním lhoteckém rozhlase řadou konkrétních
nabídek a doporučení věnovaných právě seniorům obce potvrdila svůj zvýšený zájem v péči
právě o ně. Celosvětově i v Česku neradostná čísla vlivem koronaviru od poloviny března
neustále rostou. Všichni však věříme, že mimořádná omezení po dobu nezbytně nutnou
státy světa, Česko i naše obec se zvýšenou
zodpovědností zvládnou. Stejně tak věříme,
že se opět nejen pracovní i společenský život
všech lidí, ale i činnost lhoteckého Klubu seniorů obnoví ve stejném rozsahu, jako tomu bylo
dosud. 
P. Pasek
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Baška

Krásné prožití velikonočních
svátků, hodně zdraví,

pohody, spokojenosti, radosti
a dětem bohatou pomlázku
přejí všem občanům

zastupitelé a zaměstnanci
Obce Baška

V souvislosti s vyhlášením NOUZOVÉHO STAVU v ČR z
důvodu zabránění šíření nákazy Koronavirem Covid-19
je na 30 dní

KNIHOVNA BAŠKA

UZAVŘENA
Musí být jasné, že Ježíš je jediným prostředníkem mezi
Bohem a člověkem.
Ale aby se toto jeho dílo rozšířilo ke všem lidem, potřebuje
Ježíš nás.“
G. Amorth, S růžencem v ruce
Požehnané Velikonoční svátky
přeje P. Mgr. Pawel Grodek,
farář farnosti Skalice u Frýdku-Místku

„
OČKOVÁNÍ
PSŮ ve čtvrtek 9. dubna 2020

Hodoňovice (u Hostince U Čendy) – 16:00 hod.
Kunčičky u Bašky Hlíny (hospůdka Pohoda) – 17:00 hod.
Kunčičky u Bašky U mlýna – 17:30 hod.
Baška (parkoviště za obecním úřadem) – 18:00 hod.
CENA:
vzteklina 170 Kč – 200 Kč dle typu vakcíny
komplet očkovací kombinace 400 Kč
MVDr. Michal Trapek

Duben 2020

Kavárnička trochu jinak

Když se řekne kavárnička, kdekdo si vybaví
malou útulnou místnost provoněnou vůní čerstvě pomleté kávy. Když se řekne Kavárnička
s Hejného matematikou, v mnohých z nás to
vyvolá obavy, zda takto netradiční spojení je
vůbec možné. Je.
Přesvědčili jsme se o tom v podvečer 5.
března, kdy několik rodičů našich prvňáčků
přijalo pozvání a v improvizované kavárničce,
tedy přesněji řečeno ve třídě 1. A, jsme si uvařili tento voňavý mok.
A teď už nám nestálo nic v cestě, abychom
se pustili do matematiky. Jak již bylo řečeno,
jedná se o Hejného matematiku, která již funguje mnoho let, i v několika zemích světa, ale
v Základní škole v Bašce se s ní poprvé setkali
žáci 7. třídy v loňském školním roce prostřednictvím Tomáše Chrobáka, učitele matematiky.
V letošním školním roce byla výuka matematiky
podle profesora Hejného zahájena i u prvňáčků.
Ale zpět k naší kavárničce. Celá akce proběhla pod vedením již zmiňovaného Tomáše
Chrobáka, který nejen vyučuje matematiku
na 2. stupni naší školy, ale je také dlouholetým spolupracovníkem autora metody. Podílí
se na tvorbě učebnic matematiky, je držitelem
ocenění Global teacher, ale především je milým kolegou a spolehlivým rádcem.
Rodiče si na třech stanovištích formou
workshopu vyzkoušeli jen zlomek toho, s čím se
jejich děti potýkají v hodinách matematiky. Svého
úkolu se zhostili na výbornou. S chutí postupovali
podle pokynů vyučujících, hledali možná řešení,
ale především se nebáli diskuse, která je nedílnou součástí v pracovních prostředích matematiky. I přes připomenutí nutnosti ukončit svou práci
bylo zjevné, že někteří hosté nad danou úlohou

stále přemýšlí a debatují mezi sebou. Ať už řešili součtové trojúhelníky, krychlové stavby nebo
krokování na páse, během těchto činností se zrodilo množství otázek, na které odpovídaly učitelky Monika Švantnerová, Pavlína Pyšková a Eva
Palovská, ale širší rozsah potřebných informací
na závěr zajistil Tomáš Chrobák.
A ještě malá zmínka o tom, jak výuka matematiky probíhá v 1. třídě. Je nutné připomenout, že se jedná o velkou změnu pro ty z nás,
kteří dlouhá léta vyučovali matematiku tradičním způsobem. Vžíváme se do role průvodce,
rádce. Nezasahujeme do diskuse dětí, nepředkládáme jim hotové postupy se správnými
výsledky. Snažíme se u žáků budovat radost
z vlastního poznání a objevování. Zároveň se
děti učí předávat informace svým spolužákům,

a to i těm, kteří si neví rady. S radostí sledujeme
jejich ochotu nejen objasňovat a vysvětlovat
jednotlivé kroky své práce, ale také naslouchat.
Při získávání nových informací jsou v oblibě
manipulativní činnosti. Díky svému barevnému
provedení se krychle, dřívka, vláčky, parkety
a jiné jeví jako hračky a děti si mnohdy ani neuvědomují, že se učí.
Diskuse v třídním kolektivu bývá někdy dosti
živá. Nebýt zásahu učitelky, často by pokračovala i v čase přestávky.
Věřím, že jak pro nás vyučující, tak pro rodiče, to byl příjemně strávený čas, během něhož
jsme zažili legraci, ověřovali si logické postupy a souvislosti, ale především se přesvědčili
o tom, že matematiku lze vyučovat i „jinak“.

Eva Palovská, učitelka

Před sedmdesáti lety došlo k násilné likvidaci všech řeholních řádů
v Československu – postihlo to i salesiány v Hodoňovicích
„Až se svět ohlédne za dvacátým stoletím,
bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.“ Martin
Luther King
Historie salesiánského domu v Hodoňovicích se začala psát v roce 1943. Němci, na rozdíl od komunistů, sice neruší řeholní řády, některé jejich budovy však zabírají pro účely říše.
Takto jsou postiženi i salesiáni, kteří musí
opustit své domy např. v Ostravě či Fryštáku.
Manželé Pavlasovi z Hodoňovic, jejichž syn
Josef byl salesiánem, tehdy přišli s nabídkou,
že bezplatně poskytnou část svého pozemku
na stavbu nového salesiánského domu. Tato
nabídka byla přijata a pomocí bohoslovců Josefa Zerzáně, Josefa Fabíka, dalších mladých
salesiánů a s velkým přičiněním místních obyvatel byla dřevěná budova s kaplí za půl roku
hotova. Salesiánský dům sloužil až do konce
války jako filozofický studentát.
Svoboda a příkoří
Po skončení II. světové války přicházejí
do Hodoňovic novici z Ořechovic u Polešovic
spolu se svým ředitelem a magistrem P. Antonínem Dvořákem, který se po abdikaci P. Ignáce Stuchlého 24. 2. 1948 stává jeho nástupcem. Na jeho místo nastupuje v Hodoňovicích
P. František Vitásek, hudební skladatel, autor
převážně duchovních skladeb. Do roku 1950
se tu vystřídalo pět noviciátských ročníků.
Osudovým okamžikem nejenom pro hodoňovické salesiány, ale pro všechny mužské řeholní
řády se stává noc z 13. na 14. dubna 1950, kdy
příslušníci Státní bezpečnosti spolu s milicionáři, podle pokynů schválených 20. ledna 1950
církevní šestkou, kterou tvořili ministři Čepička,
Kopecký, Fierlinger, Široký, Clementis a Nejedlý,
násilím obsazují všechny mužské řeholní komunity. Z Hodoňovic je odvezen do internace P. Vitásek, novicové zůstali do konce dubna a pak
byli propuštěni domů. A osudy dalších salesiánů,

kteří prožili část svého života také v hodoňovické
komunitě? Mezi třinácti odsouzenými řeholníky
24. března 1953 je i P. Antonín Dvořák, inspektor
salesiánů a ředitel hodoňovického noviciátu z let
1945–1948, je odsouzen na 21 let. Ještě v lednu
1958 jsou odsouzeni P. Zerzáň na 15 měsíců
a P. Vitásek na 12 měsíců V období let 1948–
1989 bylo odsouzeno celkem 47 salesiánů. Podle vynesených rozsudků celkem na 244 let.
Pamětník vzpomíná
A jak na toto období vzpomínal dnes již
zesnulý pan Rudolf Špok: „V roce 1950 jsem
v Hodoňovicích nebyl, tragické dubnové události tohoto roku mne zastihly v salesiánské komunitě v Pardubicích. Byl jsem internován nejdříve
v Oseku a od září 1950 jsem byl již ve zmiňovaném Želivě. Odsud jsem byl po několika
měsících propuštěn a po složitých peripetiích
jsem mohl pracovat v místecké cihelně. Rád
bych připomenul, že jeden z mých salesiánských spolubratrů, bohoslovec Vladimír Musial
z Kunčiček u Bašky, musel nastoupit vojenskou
službu u útvaru PTP, kde však na následky
smrtelného zranění 21. června 1954 umírá, je
pohřben na kunčičském hřbitově.“
A život šel dál
Po vyhnání salesiánů z Hodoňovic byl dům
nějaký čas opuštěný. Byl o něj velký zájem jako
o rekreační zařízení. Posléze sloužilo Slezanu,
Dolu Čs. armády, krajskému velitelství Lidových
milicí, které blízko něho zřídilo střelnici a v domě
pořádalo různé oslavy a pitky. Z kaple byl taneční sál, na místě oltáře barový pult. Když objekt spravoval Důl Staříč, byly k němu připojeny
další pozemky a byl zde zřízen pionýrský tábor.
Dům však chátral, a tak hygienik jeho provoz
v roce 1988 zakázal. Byl určen k demolici, ale
ukázalo se, že by byla značně nákladná. Proto
byla užívací práva převedena na tělovýchovnou
jednotu a ta 22. prosince 1989 objekt prodala
Jednotě ve Frýdku-Místku za 365 tisíc Kč.

V roce 1990 dochází k navrácení majetku
a 14. listopadu se salesiánští novicové navrátili
do Hodoňovic. Jejich pobyt zde trval do roku
1994. Objekt je stále ve vlastnictví salesiánské
komunity, ale slouží již jen k rekreační činnosti
s mládeží.
(Prameny: písemné vzpomínky dnes již zesnulých P. Rudolfa Špoka a P. Josefa Topinky.
Dr. Martin Luther King, Jr. (15. ledna 1929
Atlanta, Georgie ), americký baptistický kazatel, jeden z nejvýznamnějších vůdců afroamerického hnutí za občanská práva. Jeho život
byl násilně ukončen atentátem spáchaným
Jamesem Earlem Rayem dne 4. dubna 1968
v Memphisu ve státě Tennessee.)

František Vaníček

Součástí projektu „Baška dětem“
je kroužek orientačního běhu.
Přidáš se?
Pro děti z Bašky nabízíme další sportovní
aktivitu.
Přijď a dozvíš se víc!
Děti se naučí základním znalostem související s tímto sportem a následně budou
mít možnost se zúčastnit závodů pořádaných v Moravskoslezském kraji.
Kdy a kde kroužek orientačního běhu probíhá a kolik stojí: Tělocvična ZŠ Baška
ve středu v čase 15–16 hodin, děti platí
200 Kč/půlrok.
Na nové zájemce se těší Vlastimil Mutina,
předseda SKOB a Jiří Mutina, vedoucí
kroužku
Kontakty:
Vlastimil Mutina, vmutina@centrum.cz,
725 686 762
Jiří
Mutina,
jiri.mutina@centrum.cz,
725 611 386
www: http://skobfm.cz/
Kroužek zabezpečuje Sportovní klub orientačního běhu Frýdek-Místek za podpory
Obce Baška.

Martin Ogořalek, předseda komise
 pro sport, školství a práci s mládeží
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Duben 2020
slovo starosty
Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem. Tak přesně tato lidová rčení vystihují
naše počínání v posledních týdnech. Pravdou je, že setrvání za pomyslnými kamny nezpůsobila letošní zima-nezima, ale bohužel celosvětové šíření viru COVID-19. V souvislosti s rozpínavostí tohoto viru dolehla na celou republiku celá řada vládních nařízení, od používání roušek,
karantény, až po omezení volného pohybu.
Nikdo z nás nebyl a nemohl být na takovouto situaci připraven. Virus se šířil každým dnem
a s ním přišlo i zcela nové vnímání každodenního běžného života. Život, tak jak jsme jej pravidelně žili, ustal. Začali jsme všichni žít jakési provizorium. Každé ráno a večer se dovídáme
počty nemocných ve světě i u nás doma. Bohužel, každý den narůstaly a narůstají. Všichni
relativně zdraví museli začít s aktivní obranou. Nastal shon po ochranných a desinfekčních
prostředcích.
Ale… Ale najednou všichni odshora až dolů zjistili, že nejsou v dostatečném množství k mání
prostředky ochrany ani pro ty první na ráně, pro zdravotníky a složky IZS. Povinnost chránit se
před ostatními a zároveň ostatní chránit před námi samými dolehla na všechny. Začalo rouško
šílenství. Všude znělo – potřebuji roušku, kde ji vzít, v lékárnách nejsou. Na sociálních sítích
se rozběhla vlna rad a informací, jak si poradit, jak chránit sebe a blízké. Ochranné pomůcky
začali šít jednotlivci, řada lidí se ptala, jak a čím může pomoci. Stejně tomu bylo i u nás v Pržně. Začalo to nenápadně, ale výroba pomůcek v průběhu jednoho dvou dnů vytryskla doslova
jako gejzír. Během pár dnů se v obci podařilo soustředit skvělou partu žen, které okamžitě
zahájily výrobu v rámci svých možností a s ohledem na domácí zásoby materiálu, nezbytného
pro výrobu roušek. Sociální sítě a všechny další moderní způsoby komunikace byly a jsou
v tuto dobu na naší straně. Byly a jsou obrovským pomocníkem v komunikaci. Z jedné strany
se linulo, co kdo může nabídnout, jak může pomoci a z druhé zase, kde se pomoci dobereme?
Jsem přesvědčen, že se nám to podařilo skvěle! Skvěle zejména proto, že zde máme hodně
hodných a zapálených lidí, kteří jsou připraveni a ochotni kdykoli přiložit ruce k dílu a obětovat
svůj čas i zdroje pro druhé, pro sousedy.
Dohromady se dala parta amatérských švadlenek a ty chrlily desítky roušek denně. Týden
před koncem března měla naše děvčata na kontě okolo 650 ušitých roušek! Ty byly distribuovány mezi občany i za hranice obce. Roušky byly zaslány i zaměstnancům Našeho světa či
nezdravotnickému personálu Nemocnice v Karviné Ráji. Tam doputovalo 110 ks ochranných
pomůcek. Část domácí produkce putovala také do Fakultní nemocnice v Ostravě. Solidarita
se doslova vznášela Pržnem. Jsem na to jako starosta náležitě hrdý a pyšný. Mám radost, že
dokážeme být komunita, ne panelák naležato, jak se mnohdy satelitům říká. Obrovské poděkování patří těmto ženám švadlenkám: Anně Javorkové, Haně Gucké, Romaně Hajdukové, Olze
Rýznarové, Markétě Nedomové, Monice Adamcové s mládežníky, Gabriele Daniszové, Ditě
Štichauerové, Katce Matýskové, Radce Dostálové s babičkami Líbou a Blážou.
Díky patří rovněž všem, kteří přispěli materiálem, penězi či občerstvením: Odtahová služba
Radomil Jaroš, manželé Kožušníkovi, Václavíkovi, Grasseggerovi, Daniszovi, Vašutovi, Raclavští, Křivovi, Gistingerovi, Gavorovi, K. Žilová a R. Krhut. Podpora dorazila také z hospůdky
Nahřišti, která věnovala své kulaté občerstvení, tedy vynikající pizzy. Děkujeme za dodávky materiálu Galanterii z Frýdlantu n. O. paní Vévodové a také manželům Kociánovým z obchodu
Látky – metráž. Organizaci zastává obecní úřad se svými zaměstnanci, kterým rovněž děkuji.
Zapomenout nemohu ani na celé dámské osazenstvo v našem obchodě Hruška a také
za poštovní přepážkou. Díky jim za stálé zachování služeb i v tomto nelehkém jarním čase.
Nezbývá než doufat, že se vše podaří co nejdříve zvládnout.
Nelze dnes s jistotou říci, že to bude za měsíc nebo za dva, ale určitě to zvládneme, když
budeme k problému přistupovat zodpovědně a budeme i nadále chránit druhé i sebe. Noste
roušky. Děkuji všem. 
Petr Blokša, starosta

Vyhráli jsme! Děkujeme, že jste hlasovali!
Dříve, než se dveře naší mateřské školy
uzavřely z preventivních důvodů, stihli jsme
s dětmi podniknout plánované exkurze a návštěvy.
V letošním roce se snažíme dětem přiblížit povolání dospěláků nejen povídáním
nad obrázky, ale upřednostňujeme, aby se
děti mohly seznámit s náplní práce v praxi
skutečného života. Na začátku měsíce března poznaly děti práci lékárníka, prodavače
elektro spotřebičů a potravin, knihovnice

nebo řidiče autobusu. Největším zážitkem
však byla exkurze v zubní ordinaci MUDr. R.
Cimaly, kterou nás provedla dentální hygienistka p. Věrka Kuchařová. Předvedla dětem
všechny nástroje sloužící k opravě a prevenci zubních kazů, odvážné děti si nechaly
zkontrolovat zoubky a svezly se na elektrickém polohovacím křesle. Odměnou jim byla
věnována omalovánka s dětskými příběhy.
Tímto jim všem moc děkujeme.
Na závěr bych ráda poděkovala všem

trpělivým, kteří urputně hlasovali pro výhru
v projektu Propojujeme generace vyhlášenou Moravskoslezským deníkem. Ano,
naše školka právem vyhrála 1. místo a určené finance budou využity právě na aktivity s místním Klubem seniorů. Už nyní
plánujeme setkání v MŠ při předvádění řemesel, společný výlet do Včelařského muzea v Chlebovicích a další akce. Přejeme
všem hodně sil a zdraví.

Děti a uč. MŠ Pržno

k zápisu do školy letos nepůjdou
Omezení provozu Děti
Zákeřný nový typ koronaviru ovlivní letos
jim ho pošle emailem nebo je ho možné stáhradostnou událost, a to zápisy dětí do první
nout na webu školy (http://www.zsprzno.cz/
České pošty v obci itřídy.
Aby se děti i jejich rodiče vyhnuli možné
pro-rodice). Osobní předání je možné 2. a 14

Česká pošta na Pržně omezuje rozsah
otevíracích hodin pro veřejnost na nezbytně nutnou dobu, a to až do odvolání. Jedná tak podle vládního nařízení v důsledku
možného šíření nového typu koronaviru.
Otevřeno je ve všední dny v časech od 9
do 10.30 a od 14 do 16 hodin.

Pozor na nakládání
s odpady!

Domácnosti, které se ocitly v karanténě
(nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad
(včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat
do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně
do směsného komunálního odpadu, případně
na místo, které určí obec.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě
nebo nejsou přímo infekční se nic, ani v třídění
odpadů, nemění!

nákaze, nepůjdou do školy osobně.
Zápis k povinné školní docházce se uskuteční v termínu od 1. do 16. dubna 2020. Vedení školy upřednostňuje, pokud je to možné, aby
rodiče podali přihlášku bez osobní přítomnosti
ve škole, tedy například datovou schránkou
nebo emailem. Pozor, tato přihláška ale musí
mít elektronický podpis. Případně je možné přinést přihlášku osobně do školy nebo ji poslat
poštou.
Pokud lidé nenaleznou formuláře v domovní
poštovní schránce (žádost o přijetí a dotazník
pro rodiče), mohou se obrátit na školu, která

dubna od 17 do 18 hodin, 7. a 16. dubna od 8
do 9 hodin.
Pokud budou rodiče žádat pro své dítě odklad školní docházky, musí dodat škole posudek z pedagogicko-psychologické poradny
a vyjádření pediatra nebo odborného lékaře.
Pro předčasný nástup k plnění školní docházky
je pro děti narozené od září do konce prosince
doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a pro dítě narozené v období od ledna
do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pržno hledá své nové logo

Platba místních
poplatků

Výsledky březnových výběrových řízení
Ještě před vypuknutím epidemie řešila
Obec Pržno dvě výběrová řízení na blížící se
investiční akce. První z nich se týkala demolice bývalého úřadu, na jehož místě by měl
v příštích letech vyrůst malý bytový dům s šesti bytovými jednotkami. Pro demolici se zastupitelstvo rozhodlo s ohledem na stáří objektu
a na vysoké náklady související s případnou
rekonstrukcí. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 18 firem! Jako vítěz vyšla společnost z Frýdlantu nad Ostravicí, INSTALL CZ,
s.r.o. Nabídková cena činila 465.891,95 Kč

bez DPH. Demolice by měla vypuknout
ve druhé polovině června.
Druhé výběrové řízení se týkalo výstavby
nové komunikace v lokalitě pod ústavem, která bude v budoucnu sloužit k dopravní obsluze nové zástavby, čímž se notně uleví domům
ve starší kolonce. Do tohoto výběrového řízení
se přihlásilo celkem 12 firem! Zde nabídla nejvýhodnější cenu společnost SEMITA-DS s.r.o.
z Veřovic, která předložila nabídkovou cenu
ve výši 2.732.143,70 Kč bez DPH. Výstavba
komunikace by měla být zahájena v dubnu.

Pro platbu poplatku za komunální odpad
a psa by měli lidé využít bezhotovostní platbu
na účet obce 23628781/0100, variabilní symbol
číslo domu. Výše poplatku za odpady činí 660
korun za osobu na rok. Výše poplatku za psa je
120 korun za prvního psa a 200 korun za druhého a každého dalšího psa. Nálepku na popelnici si lidé mohou vyzvednout až po zrušení
nouzového stavu.
V případě, že občané Pržna nemají bankovní účet, nebudou z důvodu nouzového stavu
poplatky zaplacené v hotovosti po splatnosti
sankciovány.
U chat je výše poplatku stanovena na 720
korun za objekt. Chataři by měli provést bezhotovostně na účet obce 23628781/0100, variabilní symbol číslo chaty. Sadu pytlů si všichni
zájemci mohou vyzvednout až po zrušení nouzového stavu na obecním úřadě.

jubilea
Naše dubnová jubilantka
Duben je měsícem narozeninových
oslav naší občanky,
paní Ivany Czakanové – 55 let.
Vážená oslavenkyně, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví
a samozřejmě i životní pohody a elánu.

Naše obec hledá nové logo. Které z navržených variant se vám nejvíce líbí? V návrhu je
zachycen samozřejmě symbol obce, kohout, který vychází z obecního znaku. Vlnka symbolizuje řeku Ostravici. Své favority můžete zveřejnit například na Facebooku obce Pržna.
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Ostravice
slovo starostky
Milí spoluobčané!
Obvykle bych vám v tuto dobu přála hezké první jarní dny, hodně sluníčka a chuti do všech
s jarem spojených aktivit. Nyní se na vás obracím, abych vám v této pro nás všechny nelehké
době dodala sílu, abyste co jak nejlépe zvládali tyto složité dny, kdy nás okolnosti donutily přizpůsobit se nařízením a opatřením pro záchranu našeho zdraví, zdraví našich rodin a všech blízkých.
Věřte, že zdraví a naše životy jsou to nejcennější, co máme, a proto si je musíme chránit.
I za cenu dočasné ztráty toho, na co jsme byli běžně zvyklí. Přišli jsme tak nyní například o možnost sportování, cestování, o návštěvy známých a kamarádů. Trápí nás, že nemůžeme chodit
do zaměstnání nebo do škol.
Buďme ale trpěliví a věřme, že tato mimořádná situace zase pomine a vše se vrátí do zaběhnutých kolejí.
Chci touto cestou poděkovat všem, kteří jakkoliv v této době pomáhají, ať už ve svých rodinách
nebo svým spoluobčanům v obci. Děkuji těm, kteří zajišťují nákupy, šijí roušky nebo třeba jen
vlídným slovem podpoří své blízké, všem vám patří velký dík.
Závěrem vám přeji, abyste v klidu, rodinné pohodě, a hlavně ve zdraví prožili velikonoční
svátky a abyste stále věřili, že se zase vše v dobré obrátí. 
Pavlína Stankayová, starostka

Jsme Zelená obec i Zelená škola
Naše obec se zapojila do projektu Zelená
obec a umožňuje svým obyvatelům zbavit se
pohodlně a ekologickým způsobem vysloužilých
baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Vysloužilé baterie z domácností mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného
boxu, který je umístěn v základní škole.
Zapojení naší školy do projektu Zelená škola
umožňuje žákům a učitelům třídit drobný elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vyslouži-

lých elektrozařízení a baterií je předpokladem
pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.
V rámci projektu Zelená obec budou
také pro žáky připravovány programy
a materiály, které bude možné využít
ve výuce nebo při projektovém Dni Země.
Iniciátorem projektu je společnost
Rema Systém, která zajišťuje organizaci sběru,
třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem
v celé České republice.

kos informuje

Duben 2020

Karneval na poslední chvíli děti pobavil
Doslova za minutu dvanáct se na Ostravici
konal dětský maškarní karneval. Klub rodičů při
mateřské škole jej naplánoval na pondělí 10.
března. Byl to den, kdy se takováto akce mohla
konat naposledy.
Děti i jejich doprovod přivítal krásně nazdobený
sál hotelu Freud. Divadelní soubor Nahodile připravil pro všechny zábavný program. Na všechny
ty malé princezny, víly, zvířátka, pohádkové bytosti či mnoho různých bojovníků čekala promenáda v maskách, spousta tančení, soutěží a her.
Nechybělo vynikající občerstvení a spousta dobrot. Děti tak zakončily plesovou sezónu velkolepě.

noví občánci
V měsíci březnu 2020 jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Lauru Kubošovou, rodičů Daniela
Kuboše a Nikoly Rácové
Isabelu Boháčovou, rodičů Petra
Boháče a Radky Boháčové
Matěje Šedu, rodičů Jana Šedy
a Heleny Šedové
Theru Janošcovou, rodičů Radima
Janošce a Sylvy Janošcové
Jiřího Golu, rodičů Pavla Goly
a Ireny Golové
Dětičkám přejeme šťastné a
spokojené dětství.
Celým rodinkám pak pohodu
a pevné zdraví.

Senioři oslavili svátek žen

Ještě před vyhlášením nejpřísnějších vládních opatření v souvislosti s pandemií jsme
se sešli v sále hotelu Freud a oslavili svátek
žen MDŽ.
Všechny přítomné přivítal a popřál přípitkem pan Kožušník. Velice nás potěšila
návštěva paní starostky Stankayové, která
nám rovněž popřála vše nejlepší a také další
úspěšnou činnost našeho seniorského klubu.
Sváteční náladu umocnilo milé vystoupení
žáků ostravické základní školy pod vedením
paní Hrdinové. Poté naši muži předali všem
přítomným ženám květinu a písemnou gratu-

laci. Poděkování patří dětem,
paní vychovatelce, maminkám,
které své ratolesti přivedly
k vystoupení, personálu hotelu
a všem, kteří se podíleli na příjemném průběhu našeho odpoledního setkání.
Jistě každý z nás ví, jak těžká situace nastala. Proto se všechny naše další plánované
akce klubu odkládají. Jménem výboru klubu
přeji všem našim členům, a také všem Ostravičanům, v této velmi neobvyklé a pro všechny
těžké době pevné nervy. A hlavně – zůstávejte
všichni zdrávi. 
JN

Naše občanky pilně šijí roušky
Také na Ostravici se lidé potýkali s nemožností sehnat si hygienickou roušku. A podobně
jako na jiných místech i zde se našly ochotné
švadlenky, které se ihned pustily do díla. „Obec
Ostravice děkuje Janě Pospěchové a kolegyním z Domova pro seniory, Katce Pekové, Ivce
a Katce z MEDELY, Ivance Lojkáskové, Ivě
Mrkvové, Marcele Závodné, Zdence Slezákové,
Markétě Martinisko, Darině Němcové, Květě Kubačákové, Resortu Sepetná, Romaně Bojdové,
Martině Kulštejnové, Katce Růžičkové a Monice
Dubské za šití roušek pro naše občany,“ vzkázala starostka Ostravice Pavlína Stankayová.
Děkuje i dalším dobrovolníkům, kteří pomáhají.

Zápis do 1. třídy bude letos bez dětí
Zápis do první třídy proběhne během dubna bez přítomnosti dětí. Děje se tak s ohledem
na možnou nákazu novým typem koronaviru.
Ani zákonní zástupci nemusí jít osobně
do školy, stačí, když si stáhnou na stránkách
školy žádost, tu vytisknou, podepíší a zašlou
poštou (nebo vhodí do schránky u vchodu
do školy). Musí se jednat o originál podpisu,

žádost tedy nesmí být naskenovaná a zaslaná
emailem. Emailem mohou rodiče zaslat žádost
pouze tehdy, když je podepsaná elektronickým
podpisem. Poslední možností je zaslání žádosti
datovou schránkou.
Zápis bude probíhat od pondělí 20. do pátku
24. dubna, v tuto dobu musí být žádost zaevidována.

Čistá Odra – svazek obcí – má za sebou desetiletí
V prosinci roku 2019 uplynulo deset let, od prvého nátoku odpadní vody do čistírny odpadních
vod v Ostravici. Tato skutečnost je vhodnou příležitostí k malému ohlédnutí za uplynulým desetiletím. Významné výročí si připomínáme následujícími řádky na pokračování. První část vyšla
v únorovém čísle, v březnovém jste si mohli
přečíst druhou část a nyní v seriálu pokračujeme.
První odpadní voda přitekla na ČOV dne
10. prosince 2009, v 8.15 hodin, stokou „C“,
jak se lze dočíst v provozním deníku čistírny.
Délka stokové sítě má tyto parametry: stoka
„A“ – 2 665 m. Ostravice horní konec – stoka
„B“ – 1 734 m. Ostravice dolní konec stoka „C1“
– 3 819 m. Nová Ves – odpadní stoka – 807 m.
ČOV – řeka Ostravice.
Spolu s odbočnými a přiváděcími stokami
celá síť dosáhla po dokončení délky úctyhodných
22 076 m. Stoková síť je vybudována z polyetylénových hadic HDPE o průměru 63–225 mm.
Standardní domovní přípojky jsou provedeny ze
stejného materiálu, ale jejich průměr je 40 mm.
Domovní přípojka propojuje stokovou síť a domovní čerpací stanici. Hodnota kanalizační sítě,
vybudované v I. etapě, je 120 340 tis. Kč. Výstavba čistírny odpadních vod přišla na 95 740 tis. Kč.
V této částce jsou stavební objekty za 40 090 tis.
Kč a zbytek připadá na čistírenskou technologii
a DČS. Čistírna odpadních vod je moderní zděná budova, opatřená sedlovou střechou. Uvnitř
jsou dvě linky biologického čištění, vzduchotechnickým potrubím propojené s dmýchadly. V této

části čistírny se vyrábí tlakový vzduch k nucené
aeraci aktivačních nádrží v obou linkách. Voda
přiváděná k čištění vstupuje do ČOV nátokovým
objektem s česlemi. Cezením vody přes česle
se přiváděná voda zbavuje plovoucích nečistot.
Česle jsou průlinové, s automatickým stíráním.
Čistírenský proces je ukončen kalovým hospodářstvím. Zde se čistírenský kal sráží pomocí
flokulantu. Vysrážený kal se odvodňuje na sítopásovém lisu. Odvodněný kal se plní pásovým
dopravníkem do automobilového kontejneru a je
pravidelně odvážen ke kompostování. Technologická část ČOV je doplněna nezbytným
zázemím pro obsluhu. ČOV se nachází uvnitř
oploceného areálu, v sousedství někdejšího
fojtství a objektů bývalého JZD. Součástí areálu
jsou zpevněné komunikační plochy a z technologie pouze příjmový objekt pro dovážené vody.
Tento objekt se používá pro příjem odpadní vody
ze žump a septiků, které se navážejí fekálními
vozy. Budova ČOV byla od svého okolí, směrem do části obce zastavěné trvale obývanými
domy, odcloněna ochranným valem. Zemní val
byl vybudován jako stavební objekt, v souladu
s projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení. Podle projektu byl zatravněn a osázen keři
a stromy. Aktuálně je val odstraněn, ale v plánu
investic pro rok 2020 je počítáno s jeho obnovou.
Cílem je, aby ochranný val i nadále plnil svou
ochrannou a estetickou funkci. Celková hodnota
díla vybudovaného v I. etapě je 216 milionů.
Projektovaná kapacita ČOV je 4000 ekvi-

a intenzivní přípravě a údržbě kluziště. Také
chceme poděkovat Zbyňkovi Irglovi a Radce
Kovaříkové, že si v takto uspěchané době udělali čas a zpestřili dětem trénink.
Velké díky také pro všechny členy týmu, kteří se starali o ledovou plochu.

Vedení OÚ

Parní vlak letos nepřijede
Každý rok přijíždí na Ostravici parní vlak. Letos se bohužel nostalgická jízda na První máj
konat nebude, a to s ohledem na současnou
situaci s koronavirem v ČR.

Obecní úřad v Ostravici pořádá
povinné očkování psů proti vzteklině

Bruslařská sezóna byla opět zdařilá

Už třetí bruslařská sezóna je za námi. Všichni malí bruslaři pod vedením Petra Hlisty udělali
značné pokroky nejen v technice bruslení, ale
i v samotné hře hokeje.
Především bychom chtěli poděkovat Petru
Hlistovi za jeho úsilí, obětavost a nasazení, se
kterým se věnuje ve svém volném čase dětem

valentních obyvatel (EO). Množství vyčištěné
vody se v posledních letech pohybuje v rozmezí 87 000–89 000 m3. Denní nátok za poslední
tři roky je 239–246 m3. Nátok odpadní vody
se měří indukčními průtokoměry. Díky tomu je
možné konstatovat, že 55 % přiváděného objemu je voda z obce Ostravice a zbylých 45 %
připadá na Novou Ves. V části Ostravice je
398 kusů domovních čerpacích stanic (59 %),
v části Nová Ves 277 kusů (41 %). Aktuálně je
na kanalizační síť I. etapy napojeno 675 DČS
a každoročně se nově připojuje cca 20 nemovitostí. Spotřeba elektrické energie na čisticí
proces na ČOV v r. 2018 byla 155 111 kWh.
Měrná spotřeba elektrické energie na vyčištění
1 m3 splaškové vody se pohybuje v rozmezí 1,52–1,78 kWh. Měrná spotřeba elektrické
energie na dopravu 1 m3 odpadní vody z Nové
Vsi na ČOV se pohybuje 0,20–0,24 kWh. Kvalita čisticího procesu na ČOV se sleduje na souboru pěti ukazatelů. Akreditovaná laboratoř
v pravidelných intervalech odebírá reprezentativní vzorky. V roce 2018 se účinnost čištění
pohybovala v rozmezí od 99,977 do 99,994 %.
 (Pokračování příště)

Miroslav Hůrka, předseda svazku

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
OSTRAVICE
SE USKUTEČNÍ 5.

5. 2020

V BUDOVĚ MŠ OD 14–17

HODIN

S SEBOU PŘINESTE: RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ
PRŮKAZ, ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
www.zs-ostravice.cz

Oznamujeme chovatelům psů, že povinné očkování psů proti vzteklině bude
v obci Ostravice provádět MVDr. Konvička

v sobotu 18. dubna 2020
na níže uvedených místech:
- před budovou Obecního úřadu
- Mazák – před domem pana Kuboše čp. 503
- před restaurací „U Tkáčů“
- dolní – autobusová čekárna u pana Mohelníka

od 8.00 do 9.00 h.
od 10.00 do 10.20 h.
od 10.35 do 11.00 h.
od 11.15 do 11.45 h.

Upozornění:
- očkování psů proti vzteklině je povinné, chovatel zaplatí za naočkování
jednoho psa částku 100 Kč,
- k očkování se pes dostaví opatřen náhubkem v doprovodu dospělé
osoby,
- chovatel může zároveň obecnímu úřadu uhradit místní poplatek ze psů,
který se vybírá ve stejné výši jako v roce 2019.

Náhradní očkování psů se nebude konat.
JINÝ TERMÍN LZE DOHODNOUT NA TELEFONU

558 682 343, 774 978 770

Mgr. Pavlína Stankayová v. r.
starostka obce
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Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
předvelikonoční období, označované tradičně jako postní doba, zasáhlo letos do našich životů citelněji, než kdokoli z nás čekal, a vše nasvědčuje tomu, že tento půst nebude tentokrát
jen čtyřicetidenní, nebude jen symbolický a neskončí ani s Velikonocemi. I ony samotné budou
nejspíš úplně jiné, než jsme byli zvyklí. S mírnou nadsázkou lze říct, že jiné bude teď skoro vše.
Letošní březen nás opravdu donutil zalézt „za kamna“. Nikoli však kvůli zimě. Vládou nařízený
stav nouze striktně omezil na minimum náš veřejný život – pracovní i společenský. Zavřené
školy, obchody, restaurace, prázdné ulice, zrušené koncerty, bohoslužby, divadla, obnovené
hranice, omezení volného pohybu…
Na druhou stranu těžká doba dokáže v lidech leckdy odkrýt i nečekaně dobré stránky. Ochotu nezištně a nesobecky pomáhat. Semknout se i na dálku. Rád bych zde vyzdvihl právě tuto okolnost současné koronavirové epidemie a poděkoval všem, kteří v těchto nelehkých časech pomáhají. Lékařům,
zdravotním sestrám, všem složkám záchranného systému, ale i „obyčejným“ lidem v mnoha ostatních
profesích. Dobrovolníkům, šijícím pro ostatní roušky, obstarávajícím nákupy, dodávajícím naději.
Duben – ještě tam budem? Uvidíme. Čeká nás zřejmě ještě dlouhá řada náročných dní a týdnů. Věřím však, že když se budeme soustředit na to lepší v nás, když budeme ohleduplně a nesobecky přistupovat i ke všem nařízeným omezením, všechno dobře dopadne.
Přeji vám krásný duben, pevné zdraví a pozitivní mysl! Zvládneme to…

Pavel Kuběna, starosta

Ještě jednou k odpadům v kontejnerech
V minulém čísle Mikroregionu jsme se obšírně věnovali tématu nakládání s odpady. Dnes se
ke stejnému tématu vracíme ještě jednou. Krátce,
ale důrazně:Kontejnery na směsný komunální
odpad nejsou v žádném případě určeny k odkládání stavební suti, odpadu objemného ani nebezpečného. A nepatří do nich ani odpad biologicky
rozložitelný. Porušení tohoto zákazu (stejně jako
vytváření černých skládek) je přestupek podle Zákona o odpadech a obecní úřad za něj může uložit
pokutu až 50 000 Kč. U podnikatelů se pak pokuty
mohou vyšplhat až ke stovkám tisíc korun. Svoz
nebezpečného odpadu je v obci zajišťován dvakrát
ročně (aktuálně v sobotu 25. dubna). Objemný odpad mohou občané Malenovic bezplatně odkládat
na Sběrném dvoře ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Není však myslitelné, aby obec (tzn. v důsledku my všichni) doplácela na to, že se někdo snaží ušetřit na poplatcích ve sběrném dvoře nebo
za přistavení soukromého kontejneru na stavební
suť, případně je mu zatěžko svůj objemný odpad
odvézt do sběrného dvora. Nikdo z nás si jistě nepřeje, abychom pro nezodpovědné spoluobčany
a „odpadové turisty“ z okolí fungovali jako jakási
podhorská popelnice. V posledních týdnech, zřejmě i v souvislosti s dočasným uzavřením frýdlantského sběrného dvora, se v kontejnerech objevuje skutečně kdeco. To ale není řešení. Důrazně
proto žádáme občany, aby respektovali pravidla
nakládání s odpady. Kontejnery opravdu nesuplují
sběrný dvůr. V opačném případě bude nutné přistoupit ke zmiňovaným represivním krokům.

Milí rodiče a přátelé Rosničky, opatření ohledně pandemie koronaviru dolehla i na naši obec
a Rosničku. Od 13. 3. až do odvolání je Rosnička uzavřena pro veškeré veřejné aktivity. Bohužel
jsme byly nuceny zrušit jarní keramickou dílničku, velikonoční dílnu, jarní burzu oblečení, veškeré
kroužky. Rezervace prodejních míst proběhla. Ještě je několik míst, zájemci si ještě mohou rezervovat místo na tel 724 144 368. Pokud se situace v České republice uklidní a avizované otevření
škol proběhne na začátku června, rozjede se znovu také Rosnička. Burza bude mít náhradní termín
pravděpodobně v termínu 15.–18. 6. Co se týče rosničkových letních táborů, tak pevně doufám,
že se všechny uskuteční dle plánu. Ještě jsou volná místa na Keramickém táboře a Turisťáku II.
Prosím, pro aktuality sledujte www.urosnicky.eu a FB Rosnička Malenovice.
Přeji všem pevné zdraví, rodičům pevné nervy a provoněné jaro. 
teta Blanka

informace obecního úřadu
Poděkování

Úřední hodiny v době epidemie

OÚ Malenovice děkuje touto cestou dobrovolnicím, které se zapojily do šití ochranných
roušek: Paní Sylvě Holáňové, Karin Lednické, Lucii Pyškové, Janě Plucnarové, Báře
Mikušové, Bohunce Kmošťákové a Janě
Lerachové. Díky jejich nezištné ochotě
a obětavosti bylo již mezi malenovické občany distribuováno zdarma přes 500 roušek.
Děkujeme!

Obecní úřad v době vyhlášeného nouzového stavu zrušil úřední hodiny. Pro kontakt
s úřadem využívejte, prosím, telefonické
či e-mailové spojení: referentka OÚ (558
677 877, 725 787 337, obec@malenovice.
eu), starosta (558 678 533, 724 176 522,
starosta.kubena@malenovice.eu), účetní
(558 677 877, 773 982 228, ucetni@malenovice.eu). Sledujte, prosím, aktuální informace na www.malenovice.eu a fb profilu
obce.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 25. dubna. Kontejnery budou přistaveny v 8.30 – 8.45 hodin na Konečné a 8.55 –
9.10 na parkovišti před Obecním domem.

za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
a 500 Kč za rekreační objekt. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do zprávy
pro příjemce pak jméno poplatníka. Nálepky
na popelnice lze po telefonické domluvě vyzvednout na OÚ.

E-mailová komunikace s občany
V rámci zefektivňování komunikace s občany
plánuje obecní úřad rozšířit rozesílání zpráv
i na e mailovou formu. Zájemce o tento způsob informování žádáme, aby na adresu
obec@malenovice.eu poslali zprávu ve znění:
Souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu
byly zasílány informace obecního úřadu v Malenovicích.

Zrušené obecní akce

Poplatky za odvoz
a likvidaci odpadů

U všech obecních akcí zrušených v důsledku
koronavirové epidemie se budeme snažit najít
náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Občané, kteří dosud neuhradili poplatky
za odvoz a likvidaci odpadů (termín pro
osoby s trvalým pobytem v obci vypršel
ke konci března), mohou takto učinit převodem na účet 107-6963890277/0100 – KB.
Částka je vyhláškou stanovena na 450 Kč

Sběrný dvůr ve Frýdlantě nad Ostravicí je dočasně uzavřen. Upozorňujeme občany, že jeho
úlohu v žádném případě nenahrazují obecní
kontejnery na směsný komunální odpad.

Uzavření sběrného dvora
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Metylovice
slovo starosty
Milí spoluobčané,
dny, které právě nyní prožíváme, jsou pro všechny z nás těžké. Nikoho dříve asi ani nenapadlo, že budeme čelit tak nebezpečné nákaze, která ovlivní život každého z nás. Jsme pod
tlakem, jsou nám odpírány všemožné zábavy, od sportu, kultury, až po obyčejné návštěvy přátel
či společnou nedělní bohoslužbu.
A jakkoliv jsou tyto chvíle těžké, jsem moc rád, že je snášíme statečně a s odhodláním. Jsem
pyšný, že i v naší obci se zvedla vlna solidarity a ochotní občané začali pomáhat šitím roušek.
Jsem vděčný, že lidé u nás pochopili závažnost situace a roušky nosí. Děkuji proto všem. Děkuji
za ochotu, solidaritu, zodpovědnost. Ukázalo se, že i v dnešní době se umíme semknout a držet
při sobě. Děkuji.
Třebaže si to mnohdy neuvědomujeme, blíží se nám Velikonoce, nejvýznamnější křesťanské
svátky, nejkrásnější svátky jara. Ano, budou letos jiné. Nebudeme chodit s pomlázkou, nenavštívíme své blízké. Přesto vám všem ze srdce přeji, ať jsou pro vás plné rodinné pohody, nerušených chvil a snad i zábavy, třebaže jen v nejužším rodinném kruhu. Užijte si je v lásce, a hlavně
ve zdraví. To je to nejdůležitější, oč musíme nyní pečovat. Lukáš Halata, starosta Metylovic

Nezapomeňte na platby poplatků

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 prodloužena bez sankcí do 31.
května 2020.

Poplatek za psa činí 70 korun za prvního psa
a 100 korun za každého dalšího psa. Splatnost
poplatku je také v tomto případě prodloužena
bez sankcí do 31. května 2020.
Všechny poplatky mohou lidé platit, pokud
možno, převodem na účet obce: č. účtu 273599820227/0100, VS: číslo domu nebo chaty.

Nabídka pomoci a informace
pro dobu nouzového stavu v ČR
Vážení spoluobčané, obec Metylovice nabízí
v případě nutné potřeby bezplatnou pomoc lidem v nařízené karanténě a dalším ohroženým
osobám (zejména senioři, ZTP, zdravotně postiženi a další) při zajištění nákupu a dodávky
základních potravin přímo do domu.
Požadavky jsou přijímány na telefonu:
737 345 110, rozvoz bude organizován dle
možností v co nejkratší době. Pokud se na číslo nedovoláte, zanechte prosím SMS. V případě jakékoli vážné situace můžete dále volat
starostovi Metylovic Lukáši Halatovi na tel.
731 414 352 nebo místostarostovi Metylovic
Janu Koloničnému na tel. 734 670 676.
Taktéž nás kontaktujte v případě, že byste
nutně potřebovali jakoukoli jinou pomoc. Prosíme informujte všechny, koho by se pomoc
mohla týkat. Služba je jen pro občany Metylovic.

Změny se dotýkají školy i dopravy
Pobočka Pošty Partner v Metylovicích již opět
funguje podle normálního režimu. Otevřeno je
v pondělí od 8 do 11 a od 15 do 17 hodin a v další pracovní dny od 8 do 12 a od 15 do 16 hodin.
S ohledem na přerušení školní docházky je
omezena veřejná autobusová doprava a funguje v rozsahu jízdních řádů platných v období
letních školních prázdnin. Změny jízdních řádů
jsou dostupné na webových stránkách https://
www.portal.idos.cz a www.kodis.cz.
Sokolovna, muzeum i knihovna jsou uzavřeny.
Zrušeny jsou všechny bohoslužby. Mše svaté můžete sledovat v TV NOE v 7, 12, a v 18 hodin, a to
denně, pak v rádiu PROGLAS FM 93.3 v 18 hodin.
Děkujeme za dodržování dočasných omezujících nařízení.

Jan Koloničný

Výstavba chodníků v letošním roce
Letos se konečně po dlouhé době posuneme v občanské vybavenosti a vybudujeme další chodníky v obci. V minulém zpravodaji byla
uvedena vybraná firma, která však nakonec
smlouvu o dílo nepodepsala.
Finálně byly uzavřeny smlouvy s dalšími
firmami v pořadí, a tím byl proces výběrového
řízení dokončen. Ověřoval jsem u firem situaci
a v této chvíli jsou plně připraveny na práce nastoupit a řeší k tomu potřebné poslední povolení, týkající se omezení provozu a dočasného
dopravního značení. Na obě stavby jsou podány žádosti o dotaci, zatím výsledek nevíme, ale
samotnou realizaci to neovlivní. Zároveň probíhá zpracování stavebních projektů chodníků v
dalších částech obce.
Prodloužení chodníku ve směru od Frýdlantu nad Ostravicí v části pod Pasekami bude

stavět firma SEMITA-DS s.r.o. z Veřovic. Na
konci měsíce mají obdržet poslední povolení
a pak stavbu chtějí ihned zahájit. Tudíž tento
úsek by se měl začít stavět zhruba v polovině
dubna a na jeho dokončení má firma tři měsíce.
Chodník mezi autobusovými zastávkami
Dvořáček a kostel bude stavět firma JANKOSTAV s.r.o. z Ostravy-Kunčic. Tento úsek je
znatelně delší a komplikovanější, proto i získání
stejného povolení trvá delší dobu a doufáme,
že tento úsek začne být budován od první poloviny května. Hotovo by mělo být za půl roku,
tedy někdy v průběhu listopadu.
Omlouváme se za způsobené komplikace
ve spojitosti s těmito stavbami. Prosíme spoluobčany, aby se v místech staveb pohybovali se
zvýšenou opatrností.
(JK)

Získali jsme dotace na kotlíkové půjčky
Po delším čekání k nám konečně dorazilo
rozhodnutí o poskytnutí dotace na poskytování bezúročných půjček občanům na realizaci
výměny starých kotlů za nové zdroje na vytápění díky tzv. kotlíkové dotaci. Jedná se o celkovou částku 4,78 milionu korun.
Půjčky bude moci využít až 23 žadatelů.
Původně vážný zájem projevilo 20 žadatelů,
pro které byl projekt sestaven a pamatoval
ještě na rezervu dalších tří žadatelů. V této
chvíli víme, že někteří původní zájemci půjčku nevyužijí, máme tak možnost poskytnout
půjčku dalším zhruba pěti novým žadatelům.

Požádat může kterýkoli úspěšný žadatel
z posledního kola kotlíkových dotací, který
původně neprojevil o půjčku zájem. Zájemci
obracejte se prosím na místostarostu. Nyní
jsou finalizovány detaily programu poskytování půjček v obci, které však musí být odsouhlaseny zastupitelstvem, což bude možné
nejdříve po ukončení krizového stavu. V plánu
je následně využít získanou dotaci na realizaci investičních akcí Zateplení budovy hasičské
zbrojnice a Instalace fotovoltaických systémů,
na jejichž přípravě se začalo pracovat.

Jan Koloničný

Letošní zápis dětí do první třídy proběhne úplně jinak než v předešlé roky. Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné
školní docházce pro školní rok 2020/2021.
Děti tentokrát nepřijdou, aby ukázaly svou
školní zralost. Ve dnech od 3. až 8. dubna jejich
rodiče do školy pouze doručí vyplněnou přihlášku. Způsobů je několik. Mohou je doručit do datové schránky školy (každá škola má svou datovou
schránku), e-mailem, ovšem pouze s uznávaným
elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!), poštou nebo osobně, a to v kanceláři
školy v době úředních hodin – pondělí a středa
od 8 do 10 hodin. Vedení školy žádá, aby v případě osobního podání byli zákonní zástupci bez

zdravotních obtíží a dbali nařízené hygieny v rámci šíření nákazy koronaviru. Formuláře k přijetí
do školy jsou k dispozici na webu školy.
Zákonní zástupci dětí, které nenavštěvovaly
metylovickou mateřskou školu, musí k žádosti
a zápisovému lístku přiložit fotokopii rodného
listu a občanského průkazu zákonného zástupce. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho
zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
V případě, že zákonný zástupce žádá o odklad docházky, k žádosti a zápisovému lístku
přiloží žádost o odklad povinné školní docházky, podepsanou oběma zákonnými zástupci.
V případě, že mají rodiče již vyřízena doporučení ze školského poradenského zařízení a doporučení od lékaře, mohou jej přiložit k vyplněným
dokumentům.

Duben 2020

Přivítali jsme naše nové občánky

V neděli 1. března se v 15 hodin sešlo
ve slavnostně vyzdobeném kinosále místní Sokolovny dvacet rodičů. Společně s nimi jsme
přivítali samozřejmě také děti, které se v naší
obci narodily od posledního vítání občánků
(mezi nově narozenými občánky byly také jedna dvojčata).
Mezi dalšími hosty byli nejbližší členové
rodin rodičů a jejich známí, kteří se na tento
slavnostní akt rovněž přišli podívat.
V úvodu všechny přítomné přivítal a pozdravil místostarosta obce Metylovice a předseda
Kulturního výboru obce Jan Koloničný. Následovalo vystoupení žáků místní školy pod vedením učitele Miroslava Klimánka. Děti zarecitovaly několik básniček a zazpívaly také několik
písniček za doprovodu zobcové flétny a houslí.
Dlouhý a upřímný potlesk jim byl velkou odměnou za chvíle trémy, kterou prožívali někteří při
pohledu z jeviště do zaplněného sálu. Dalším
bodem programu bylo čtení zamyšlení nad příchodem nových občánků. Čtení o tom, že děti
nepřicházejí na svět s návodem na zacházení,
že rodiče nesou břímě odpovědnosti za jejich
budoucnost, za období klidného dětství, dospívání, bezpečného rodinného zázemí a ochrany
před nástrahami vnějšího světa. Přání, aby se
Metylovice staly tou vesnicí, která jim navždy
přiroste k srdci, kam se rádi budou vracet,
i když by je vítr života zavanul kamsi daleko.
Následně místostarosta vyzval přítomné ro-

diče nově narozených občánků, aby, jak bude
číst jména, přistupovali k pamětní knize a do ní
se za svého novorozence podepsali. Po podpisu obdržel každý nový občánek od obce papírovou tašku s dárky. Jeden z dárků byly ručně pletené botičky, které pro tento slavnostní
akt napletly členky Asociace sport pro všechny
– Cvičení žen. Maminky dostaly květinu.
V další části slavnostního aktu rodiče své
děti uložili do slavnostně nazdobené kolébky.
U ní stály tři sudičky a každému novému občánkovi přednesly tři přání do života. Veškeré

dění zaznamenával pohotový pan fotograf,
aby, až novorozenci dorostou, měli nač vzpomínat. Jak rodiče dětí, tak i přítomní hosté,
kteří seděli u stolů, měli možnost se během
slavnostního vítání občerstvit malým občerstvením.
Obecní úřad i Kulturní výbor obce Metylovice děkuje všem přítomným rodičům s dětmi
i ostatním hostům za účast na této kulturní akci
a těší se na setkání na nějaké další akci pořádané obecním úřadem. 
Za KV a OÚ

Vavřín Michalec a Jan Koloničný

Vernisáž opět zaplnila výstavní místnost
Jednou z posledních společenských událostí, která se v Metylovicích mohla konat, byla
vernisáž výstavy Lenky Schmidtové. Nesla
název Barvy mého života a lidé si ji mohli prohlédnout v místním muzeu v neděli 8. března.
Pro Lenku Schmidtovou se jednalo o velkou životní premiéru. Nikdy ještě neměla svou
vlastní samostatnou výstavu. Je to dáno tím,
že jde o amatérskou výtvarnici, pro níž je malba především velkým koníčkem. „Vždy jsem
se ráda věnovala ručním pracím. Bavilo mne
plést, háčkovat, vyšívat, ale nikdy mě nenapadlo zkoušet malovat nebo kreslit. Vždyť z výtvarné výchovy jsem ve škole mívala dvojku,“
uvedla s úsměvem výtvarnice.
K malování se ale nakonec přece jen dostala, a to doslova náhodou. V roce 2014 ji k němu
přivedla kamarádka. „Začalo to nevinně. Řekla
mi jen, pojď, půjdeme si zamalovat. Šly jsme
a já tomu úplně propadla,“ pokračovala ve vyprávění. Začala vyhledávat různé výtvarné kurzy, ale stále nebyla úplně spokojena. „Až jsem
se potkala s Marcelou Brodovou, rodačkou
z Metylovic. Její malířské kurzy navštěvuji stále
a ráda už pět let. Je to moje velká kamarádka,
učitelka i rádkyně. Díky ní trávím jednou týdně nádherné odpoledne. Společně malujeme,
navzájem si radíme, fandíme si a postupně se
zlepšujeme a posouváme se v malování dále
a dále,“ prozradila Lenka Schmidtová. Společně už uspořádaly několik výstav, jedna z nich
byla i v Metylovicích.
Výtvarnice má štěstí i v tom, že ji v umění
podporuje její rodina. „Takže s radostí maluji
nebo kreslím, jak jen to jde a čím to jde. Zkou-

ším pastelky, pastely, akrylové barvy štětcem
i špachtlí. Pozorovat a malovat přírodu mě baví
asi nejvíce, a tak mou nejlepší předlohou je můj
rodný kraj, Beskydy a pak také místa, která navštívím při svých toulkách po světě,“ doplnila
talentovaná výtvarnice.

Zápis do školy bude bez dětí Odečty vodoměrů SmVaK Ostrava
ve změněném režimu

Společnost VodoTech provádí prostřednictvím online terminálů fyzické odečty vodoměrů
pro Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava i v okrese Frýdek-Místek. V důsledku
šíření nového typu koronaviru v České republice se společnost rozhodla z preventivních
důvodů pozastavit fyzické odečty v domácnostech svými pracovníky a preferuje jiné formy hlášení spotřeby pitné vody.
„Z preventivních důvodů jsme se s ohledem na minimalizaci potenciálních rizik rozhodli, že naši zaměstnanci nebudou vstupovat do domácností odběratelů, ale budeme
preferovat řešení, při kterém kontaktujeme
odběratele telefonicky s žádostí, aby našemu zaměstnanci nahlásil stav vodoměru.
Údaj následně zadáme do našeho systému.

Dalším alternativním způsobem nahlášení
stavu vodoměru je buď telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 292 400, elektronicky na adresách nabidkasluzeb.smvak.
cz a www.vodotech.cz nebo prostřednictvím
našeho korespondenčního lístku vhozeného
do schránek odběratelů. Jako odpovědný zaměstnavatel musíme chránit před riziky naše
zaměstnance. Stejně tak chceme vyjít vstříc
odběratelům, kteří v současné citlivé době
mohou negativně vnímat návštěvy ve svých
domácnostech,“ říká ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok.
Zjišťování stavu vodoměrů se ve většině
případů provádí čtyřikrát ročně podle schváleného harmonogramu, o němž jsou odběratelé
v dané lokalitě předem informováni.

krátce z obce
Sběr velkoobjemového
a BIO odpadu
S příchodem jara mohou opět využít lidé
služeb sběrny surovin. Sběr velkoobjemového odpadu se bude konat v pátek 3. dubna
od 14 do 18 hodin a v sobotu 4. dubna od 8
do 12 hodin.
Sběr BIO odpadu nastane v sobota 4. dubna
od 10 do 12 hodin a každou následující sobotu nebo po domluvě. Vše v areálu bývalého
horního kravína.

Odvoz odpadů v dubnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 15. a 29.
dubna 2020. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

Pozor, změna provozní
doby obecního úřadu
Úřední hodiny Obecního úřadu Metylovice
po dobu nouzového stavu se mění! Otevřeno
je každé pondělí v čase od 14 do 17 hodin
a každou středu od 9 do 12 hodin. Vedení
obce žádá všechny občany o striktní dodržování výše uvedené doby.
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Duben 2020
slovo starosty
Milí občané,
prožíváme těžké časy. Všudypřítomná hrozba nákazy novým typem koronaviru ovlivnila naše
životy. Nemůžeme cestovat, sportovat, žít kulturním ani společenským životem. Naše děti nesmí
do škol a mnozí z nás do práce. Musíme ale vydržet, být stateční a pokud možno optimističtí a hlavně ukáznění. Pokud budeme i zodpovědní, věřím, že dříve či později se naše životy vrátí k normálu.
Říká se, že všechno zlé je pro něco dobré. V této celospolečenské krizi se ukázalo, že lidé
stále drží při sobě a že si umí navzájem pomáhat. I v naší obci se našli úžasní a ochotní občané,
kteří obětavě a pohotově začali šít ochranné roušky, aby je pak nezištně rozdávali ostatním
lidem. Moc jim za to děkuji. Těší mne, že máme takové občany, a jsem na to hrdý.
Pokud v tuto chvíli ještě roušku nemáte, obraťte se na obecní úřad, pomůžeme vám. Stejně
tak nabízíme pomoc pro seniory nebo osaměle žijící občany, kteří by potřebovali zajistit nejnutnější potřeby, nákup potravin nebo léky.
Podobně jako ochotným švadlenkám ale chci poděkovat všem lidem, kteří roušky na veřejnosti nosí a chovají se i jinak zodpovědně.
Vážení spoluobčané, blíží se nám Velikonoce, nejkrásnější svátky jara. I když budou letos jiné,
přeji vám, abyste si je užili ve zdraví, v klidu a míru v rodinném kruhu.

Na shledanou s vámi se těší Milan Vaněk, starosta Pstruží

Pstruží

Pstruží usiluje o světelnou křižovatku
Hlavní silnice vedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí na Čeladnou je čím dál více frekventovaná. Při dopravní špičce, kdy se lidé vrací z města do svých domovů, je často téměř nemožné
vyjet ze Pstruží směrem na Frýdlant. Na Čeladné se navíc staví další bytové domy, takže se
situace bude spíše zhoršovat.
„Z těchto důvodů, i na základě připomínek

občanů, jsme započali jednání s vlastníkem
komunikace, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Nechali jsme proto zpracovat
studii na vybudování světelné signalizace, která by dopravní situaci vyřešila,“ uvedl starosta
Pstruží Milan Vaněk.
Na frekventované křižovatce by krom semaforů vznikly i dvě nové autobusové zastáv-

ky. „V následující době proběhnou jednání
o možnosti převodu pozemku ze správy silnic
na obec Pstruží. Pak nás čeká další jednání,
tentokrát s Policií ČR, od které potřebujeme
souhlas se stavbou,“ poukázal starosta. Podle
něj je světelná křižovatka jediným možným
řešením. Kruhový objezd v této lokalitě nepřipadá v úvahu.

Odečty vodoměru obec Pstruží
Vážení občané,
ve dnech 31. března až 16. dubna probíhají odečty vodoměru v domácnostech, a to formou samoodečtu. Stav vodoměru zašlete formou SMS
zprávy na tel. číslo 604 731 472 nebo na e-mail: vladahorsky5@seznam.cz
Do zprávy uveďte: číslo popisné a stav vodoměru. Uveďte pouze odečet
v domě, vodoměry venku si opíšeme sami. 

Děkuji, váš odečítač.

Obec bude zase trochu hezčí

Nevzhledné okolí popelnic často zbytečně
hyzdí naši obec. Kolem se válí nepořádek,
který vítr často roznáší po okolí. Proto vedení
Pstruží začalo budovat dvě nová „hnízda“. Jsou
podobná stávajícímu u obecního úřadu.
„Naše obec realizuje výstavbu dvou zpevněných ploch na kontejnery. Jedno stanoviště na-

jdou lidé na severu, druhé nad rybárnou,“ upřesnil
starosta Pstruží Milan Vaněk. Jak dále řekl, akce
probíhá nejen pro zajištění pořádku kolem kontejnerů. Částečně uzavřené prostory se zpevněnou
plochou na tříděný odpad ale přinesou i větší komfort pro obyvatele obce. „Neposledně ona hnízda
vypadají daleko estetičtěji,“ doplnil starosta.

Zápis do první třídy bude letos jiný

V souvislosti s mimořádnými opatřeními
Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva, rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení
nouzového stavu a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro
školní rok 2020/2021 se zápis na Základní
školu a mateřskou školu Pstruží, příspěvkovou organizaci uskuteční v termínu 1.–24.
dubna 2020 bez osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich zákonných zástupců.
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách www.
zspstruzi.cz. Vyplněnou a podepsanou žá-

krátce z obce
Hrozba nákazy ruší akce
Z důvodů vládních opatření, kdy se nesmí
lidé scházet a trávit společně čas, musí obec
Pstruží zrušit plánované akce. Konat se tak
nebude vítání občánků, Velikonoční jarmark
a rovněž se nepojede na plánovaný jednodenní zájezd. Zda budou zrušeny i následující
akce, není v tuto chvíli jisté.
Výstavba „hnízda“ v severní části obce právě probíhá.

Platby poplatků online
Pstruží upozorňuje své občany, že platby za psy a za svoz komunálního odpadu
lze zrealizovat převodem na účet obce:
1682011309/0800, variabilní symbol je číslo
popisné domu nebo rekreační chaty.

dost doručte ve stanoveném termínu do školy pouze prostřednictvím datové schránky
(ID datové schránky xj2mp6f), nebo poštou na adresu základní školy, případně
do schránky na budově školy. Prosíme zákonné zástupce, aby na žádosti uváděli výhradně datum mezi 1.–24. 4. 2020.
Co by měl umět předškolák?
Mnoho rodičů dítěte předškolního věku
váhá, zda je potomek připraven započít školní docházku. Je několik kritérií, podle kterých
se to dá částečně rozpoznat.
Filipínská míra – dítě by mělo dosáhnout
rukou přes hlavu na protilehlé ucho. Váha by
se měla pohybovat kolem osmnácti kil.
Předškolák by měl být schopen samostatně a logicky uvažovat, správně vyslovovat

hlásky, mluvit v souvislých větách a srozumitelnou řečí. Měl by umět říci, jak se jmenuje, kde bydlí, znát svůj věk a dny v týdnu.
Zvládat by měl také jemnou i hrubou motoriku, orientovat se, co je dole, nahoře, vlevo,
vpravo, pod, nad. Dítko by mělo být schopno
recitovat básničku a zazpívat písničku, počítat po jedné do deseti, držet správně tužku
a vystřihovat jednoduché tvary. Důležité také
je, aby dítko vydrželo nad zadaným úkolem
a umělo pracovat samostatně i ve skupině.
Mělo by umět navázat kontakt s dospělými
a mít z nich respekt. Důležité také je, aby
školáček byl samostatný, uměl se oblíkat
a obsluhovat se a dodržovat hygienu. Dítě
by mělo také umět pozdravit, poprosit a poděkovat.

Jak nakládat s odpadem v době pandemie
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků)
od osob s potvrzeným onemocněním COVID-19
a v karanténě jsou povinni lidé ukládat do plastových pytlů a po naplnění jej pevně zavázet.
„Po dobu karantény odpad netřiďte. Povrch
pytle před vložením do popelnice nebo kontejneru dezinfikujte. V případě, že je odpad odkládán do pytle s tloušťkou méně než 0,2 mm,
vložte pytel s odpadem ještě do dalšího pytle a teprve až ten vnější dezinfikovat. Dobře
zavázané pytle vhazujte pouze do nádoby
na směsný komunální odpad,“ radí starosta

Pstruží Milan Vaněk.
Jak dále řekl, obyvatelé by v žádném případě neměli odkládat tyto pytle mimo kontejnery
(popelnice), aby neohrozili zdraví pracovníků
Frýdecké skládky a ostatních občanů. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umýt si ruce
mýdlem a vodou, popř. použít dezinfekční gel.
„Pro domácnosti, které nejsou v karanténě
nebo nejsou přímo infekční, se nic v nakládání
s odpady nemění a odpady jsou povinny třídit.
Děkujeme za dodržování stanovených pravidel,“ dodal starosta.

Škola a její okolí doznává změn
Školáci se v těchto dnech učí ve svých domovech. Nastala tak ideální příležitost k zabydlení školky v nové přístavbě. „Jak dlouho
nám stěhování potrvá, nevím. Jisté je, že
v září malé děti vejdou do nového,“ ujišťuje
starosta Pstruží Milan Vaněk. Zdůraznil, že

Takto vypadá zpevněná plocha u obecního úřadu.

Plocha pro výstavbu vzniká právě nyní i nad rybárnou.

rekonstrukcí došlo k navýšení kapacity školky o deset dětí.
V současné době se tak školka stěhuje
do svých nových prostor. Zároveň probíhají terénní úpravy kolem přístavby školy,
výstavba příjezdové cesty ke škole a nové

oplocení.
Součástí celé akce je i zadání na zpracování návrhu nového hřiště pro mateřskou
školu. „Přesněji řečeno, jde o rekonstrukci
stávajícího hřiště, na kterém by měly přibýt
nové herní prvky i zázemí,“ dodal starosta.
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Čeladná, Kunčice p. O.

Duben 2020

Klubový březen jen poloviční – přerušená píseň
Starší ročníky si možná vzpomenou na stejnojmenný film, i když válka, která naši píseň
přerušila, má trochu jiný charakter. V souladu
s vládním nařízením jsme někdy v půli měsíce
klub uzavřeli na petlici a budeme doufat, že
válka s koronavirem bude vítězná a že nebude
trvat extrémně dlouho. I když jsme byli nuceni
zrušit zbývající naplánované programy, nezoufejte, uskuteční se později, až bude po všem.

Hovory s lékařkou
Úvodem se ještě vracíme na konec února,
kdy proběhlo již jedenácté pokračování zdravovědného cyklu přednášek. Tentokráte na téma
Léčivé konopí. Jako obvykle přednášela a besedovala paní MUDr. Andrea Glosová a jako
obvykle to nemělo chybu.
Dopoledne s Čeladenskou beruškou
První březnový čtvrtek jsme byli pozváni k návštěvě naší družební mateřské školy.
Paní ředitelka Jana Bartošová se svým týmem
a dětmi nám společně přichystali krásné a milé
dopoledne. Krom bohatého občerstvení jsme

se mj. dozvěděli, o čem je Ekoškola, děti nám
také zazpívaly a zarecitovaly, společně jsme
zasadili nějaké rostlinky a závěrem jsme si prošli prostory MŠ a plánované dvě hodiny byly
pryč. S pocitem, že jsou zdejší děti na správném místě, jsme pak odešli také k obědu. Velké
díky všem v Berušce (nejen) za tyto chvíle.
Odpoledne pro ženy
S tušením, že se jedná zřejmě o poslední
klubovou akci před očekávanými opatřeními,

jsme s malým zpožděním neformálně oslavili
letošní svátek žen. I když někteří již z opatrnosti zůstali doma, klubovna se téměř zaplnila,
a tak měl pan Josef Seifert alias Pepino pro
koho hrát a zpívat. Ženy obdržely jako obvykle
květinu a nějaké to „kokinko“, taneční parket
byl téměř stále v permanenci a lze říci, že jsme
se důstojně a optimisticky dočasně rozloučili
na dobu neurčitou. O to více se budeme těšit
na comeback. 
Petr Bernady

Ženám hraje a zpívá Pepino z Ostravy.

Kunčice p. O.

Proč se snažíme omezit šíření viru

Z návštěvy v Čeladenské Berušce.

Zátiší se ženami a karafiáty.

slovo starosty

Akce roušky: Šijete? Potřebujete?

Šijete látkové roušky, již máte pro sebe dost
a chcete je darovat dalším? Například jsme
nově zjistili, že o látkové roušky mají zájem i nemocnice. Takže roušky nyní sbíráme pro ně.
Nebo naopak jste sami a žádné roušky nemáte? Ozvěte se nám, roušky pro vás máme!

V obou případech se, prosím, obraťte na nás
a my pomoc zprostředkujeme. Od dárců roušky
převezmeme a potřebným předáme. Reagujeme tak na nabídky, které dostáváme. Děkujeme!
Starostka – 724 161 964
Sekretariát – 556 850 154

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v budovách finančního úřadu, které jsou
v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových
přiznání v pracovních dnech od 8.00 do 17.00
hodin. Sběrný box je v pracovních dnech vybírán
denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena
podacím razítkem s datem jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení
podání (vynětí z boxu) potvrzeno SMS zprávou
odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým
subjektem v daňovém přiznání. Úplnost listin
doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat
na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou
nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.
cz
Občané, kteří jsou zvyklí podávat přiznání
v papírové podobě, mohou své přiznání k dani

z příjmů fyzických osob vložit do obálky, opatřit
poštovní známkou a vhodit do poštovní schránky
nebo obálku s přiznáním vložit do některého ze
sběrných boxů, umístěných na 14 pracovištích finančního úřadu, a to v pracovních dnech od 8.00
do 17.00 hodin. Na územních pracovištích v Karviné, Ostrava II, v Novém Jičíně a v Bruntále jsou
sběrné boxy v pracovních dnech přístupné NON
STOP. Sběrné boxy nejsou zřízeny na územních
pracovištích v Orlové, v Bohumíně, v Českém
Těšíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku,
protože tato pracoviště jsou zcela uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Další informace o omezeních provozu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj naleznete
na stránkách www.financnisprava.cz v záložce
Nouzový stav (COVID-19) – Informace z krajů –
Tiskové zprávy 2020.
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Vážení spoluobčané,
ještě nikdy jsme nebyli konfrontováni s nouzovým stavem, jako tomu bylo na počátku března
tohoto roku, a učíme se v tom pohybovat stejně jako vy. Proto mi dovolte se omluvit, pokud
máte pocit, že některé kroky z naší strany se
vám jeví jako nekoncepční, někteří říkají chaotické. Učíme se za pochodu stejně jako vy všichni.
Rád bych také vaším prostřednictvím poděkoval
všem našim zdravotníkům, lékařům, sestřičkám,
lékárníkům, prodavačkám, pracovnicím pošt
i doručovatelkám, policistům, hasičům, řidičům,
strojvůdcům, zkrátka všem, kteří stojí v první linii
tohoto boje se zákeřnou pandemií. Chci vás požádat i o pochopení, že jsme byli nuceni omezit
provoz obecního úřadu, na který jste byli již léta
zvyklí a který nenajdete nikde, v žádné ze sousedních obcí. Děkuji vám, že řešíte své žádosti
telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové korespondence. Jsem přesvědčen, že žádná řízení,
ať již stavební či jiná, nemají přednost před zdravím nejen vaším, ale ani mých kolegů spolupracovníků. Stejně jako v minulých letech vás obec
nehodlá sankcionovat, že jste v termínu neuhradili poplatky za odpad či za psa, přesto děkujeme všem, kteří dlouhá léta platili včas a učinili tak
i letos. Daň z nemovitostí se platí koncem května,
takže složenky vám, předpokládám, stejně jako
v minulých letech přijdou z finančního úřadu.
Nacházíme se stejně jako svět kolem nás
ve složité době, kterou ještě nikdy nikdo z nás
nezažil a byť se snažíme sebelíp, přesto to ještě
někde zaskřípe. Zatím se daří čelit této pandemii
jen díky nezměrné obětavosti našich zdravotníků, lékařů, sester, lékárníků, záchranářů, ale
i díky našim policistům a hasičům, a především
pak díky všem lidem, kteří se rozhodli šít roušky nejen pro sebe, své blízké, ale i pro sousedy,
a kterým není lhostejno, že se i stát na počátku
choval jako slon v porcelánu. Ukazuje se, že stát,
jako již poněkolikáté ve své mladé historii, kdy
opravdu o něco šlo, opět selhal. Buďme k němu
ale dnes milosrdnější, protože ani okolní státy
tuto pandemii nezachytily včas a nejsou na tom
tedy o nic lépe než my. Koneckonců času na vynášení soudů budeme mít, až pandemie odezní,
určitě dostatek. Není to tak dávno, co se v souvislosti s migrantskou krizí některé státy v EU dovolávaly solidarity všech zemí unie. Čas oponou
trhnul a dnes jsme svědky toho, že ti největší
řvouni o solidaritě, Němci a Holanďané, zadržují
naše ochranné prostředky (stejně jako Švýcarům, Italům, Slovákům). Možná si řekneme, co
nám do Italů, je to jejich problém, tak ať si jej

řeší. Tak to ale přeci není. Ideologicky jsme dnes
masírováni – připravováni již od mateřských
škol – že jsme přeci součástí jednoho velkého
společenství všichni. Nicméně přijde-li katastrofa těchto rozměrů, ukazuje se, že národní zájmy
stavíme na místo nejvyšší. Na tom určitě není nic
špatného, jen kdyby se ještě několik měsíců před
pandemií nekázala voda a pilo se víno. Někteří
naši eurohujeři již mají obavu, aby se toto nestalo
signálem k nějakým protiintegračním výstřelkům.
Je docela k smíchu, s jakou vážností své myšlenky prezentují v mediálním prostoru, bez ohledu
na to, aby přiznali, že jsme se jako rodina – společenství evropských států – na ten třetí největší
zcela, ale zcela vykašlali… A k tomu ještě onen
nonsens s rouškami pro Itálii. Itálie, pomoz si, jak
umíš. Kde zůstala ta armáda úředníků a Evropská komise, která nám ráda nařizovala například
to, jak velké mají být okurky, když se zcela odmlčela při této pandemické situaci?
Přes všechny tyto nové zkoušky jsem optimista a věřím, že tato krize prověří nás všechny. Prověří zejména naše charaktery a já jsem
přesvědčen, že ať to bude jakkoli složité, bude
po této pandemii svět zcela jiný, a věřím, že si
opět začneme vážit lidí, přírody, práce zdravotníků a učitelů stejně tak, jak to uměli naši předkové. Tedy radovat se z maličkostí života, ze
kterých je koneckonců svět kolem nás tvořen.
Bude-li konečný účet pandemie mít tento výsledek, tak ta naše zkouška přišla v pravou chvíli.
V poslední době se mi totiž – snad jsem nebyl
sám – zdálo, jako by se svět pomalu zbláznil.
Někdy jsem nabýval dojmu, že nám chybí nejen
pokora, ale i úcta jednoho k druhému, a především k těm nejstarším a nejzranitelnějším
ve společnosti, k seniorům. Brali jsme již věci
s takovou samozřejmostí, myslíce si, že některým je povoleno úplně všechno, jako když
se den střídá s nocí, a nevědomky jsme si tak
možná zadělávali na dnešní problémy. Zkusme
se společně zamyslet, zda jsme tomu nešli sami
tak trochu naproti. Přestávali jsme si vážit svého
zdraví, než tato nemoc ochromila naše životy,
a po jejím příchodu si začínáme uvědomovat, že
zdraví je to nejdražší, co máme a na čem by nám
mělo nejvíce záležet. Přehlíželi jsme matičku přírodu v domnění, že v ní můžeme páchat všechno. A až s touto nemocí zjišťujeme, jak vzácný
je pohyb v ní. Přestali jsme již dávno fungovat
v rodinách, tato nemoc nás však mnohé uzavřela do našich domovů, abychom se jako rodina
naučili znovu společně žít. Staří a nemocní lidé
byli odsunování nejen ve společnosti, ale i ro-

dinnými příslušníky na vedlejší kolej. A až COVID-19 nám připomněl, že právě staří a nemocní
jsou v naší společnosti ti nejvíce zranitelní, kteří
vyžadují tu největší péči. A tak teď našim dětem
dáme návod, jak se k těmto lidem chovat. Věřme, že ony nám to v našem stáří vrátí. Přestali
jsme si vážit zdravotníků, hygieniků, lékárníků,
policistů či hasičů, aby nám tento zákeřný virus
ukázal, že ne strýček Google, ale oni jsou nepostradatelní. Ztratili jsme úctu k učitelům, než se
kvůli viru uzavřely školy, školky a družiny, abychom si to opravdu mohli na vlastní kůži, jako
rodiče, vyzkoušet. Měli jsme pocit, že už můžeme mít opravdu vše, nač si vzpomeneme, koupit
si všechno, jezdit po světě kdekoli a jak si jen
kdo z nás umane. Zkrátka konzumní život nás
oslepil natolik, že náš drahocenný čas na této
životní pouti jsme obětovali, když jsme se jej
dobrovolně rozhodli trávit v nákupních centrech,
ale i ta nám tato nemoc uzavřela, abychom měli
dostatek času k přemýšlení. Snad pochopíme,
že opravdové štěstí si musíme zasloužit vlastním přičiněním, že si jej dlouhodobě nemůžeme
koupit. Velkou pozornost a spoustu peněz utrácíme za to, abychom vypadali co nejlépe, zkrátka abychom byli tzv. cool. A teď jsme si kvůli
nemoci museli zakrýt tváře, abychom se sami
přesvědčili, že ta pravá krása vůbec nespočívá
v našem vzhledu. Dlouho jsme si mysleli, že
jsme pány této země. A ejhle, přišel zákeřný vir,
který ani nevidíme, něco tak malého, s čím jsme
se dosud nesetkali. A ta malá věc nás dokonale
zkrotila a udělila nám pořádnou lekci z pokory.
Ano, tato nemoc nám toho hodně bere, možná
i vezme, ale zároveň nám dává dostatek času se
některé věci, které byly tak dobře známy našim
předkům, opět naučit. Především nás povede
k přemýšlení, co a kdo je pro nás v našem životě tím nejdůležitějším. Někdo, a nebylo to určitě to mladé děvče, které by spíše mělo sedět
ve školní lavici, a ne pobíhat po demonstracích,
ale určitě náš stvořitel, který nám skrze tuto nemoc připomněl, že vždy se můžeme změnit, že
ještě nic a ani my nejsme ztraceni. Co si však
z tohoto varování vezmeme k srdci, již bude záležet jen a jen na každém jednom z nás. Jsem
však přesvědčen, že jako jsme společně již přestáli mnohé zkoušky, porazíme společně i koronavirus. Jen svět kolem nás již zřejmě nebude
takový, na jaký jsme byli zvyklí, jaký jsme také
– ruku na srdce – pomáhali vytvářet. Bude-li tato
proměna k lepšímu, Pán Bůh zaplať za ni. Nevezmeme-li si ani z tohoto ponaučení, pak Bůh
s námi. 
Pavol Lukša

Kunčice p. O.

Nabídka frenštátské Charity
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nabízejí pomoc. Zveřejňujeme nabídku Charity
Frenštát pod Radhoštěm:
Charita Frenštát p. R. nabízí seniorům nad
65 let a občanům se zdravotním postižením
pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb nebo léků. Nabídka je
určena těm, kdo se ocitli v situaci, kdy si sami
nejsou schopni nákupy zajistit a ani nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Nabídka je určena osobám, které netrpí onemocněním COVID
– 19 a nejsou v karanténě. V takovém případě
zajišťuje nákupy pro své občany obecní úřad.
Zajištění nákupů přes Charitu Frenštát p. R.
je bezplatné, ti, kdo službu využijí, uhradí pou-

ze výši nákupu. Nákup bude prováděn vždy
pouze v jednom obchodě, a to na základě našeho zvážení.
Kontakty:
Informace ohledně zajištění nákupů, možnosti předání a způsobu zaplacení nákupů
přes Charitu Frenštát p. R. vám poskytneme
na tel. čísle 731 141 801, a to vždy v pracovní
dny od 7.00 do 14.30 hodin. Nabídka je určena
občanům z obcí a měst, kam Charita Frenštát
p. R. dojíždí.
Vážení spoluobčané, sousedé, pokud víte
ve vašem okolí o někom, kdo by mohl být osamocený, bez informací, prosím dejte nám vědět, aby nikdo nezůstal bez pomoci.

30. 3. 2020 – 100 let
české vlajky
Je tomu právě sto let, kdy 30. března roku
1920 tehdejší československý parlament
schválil podobu vlajky nového státu.
Málokdo si uvědomuje, že právě tato vlajka
je i po jednom století v naší části bývalého Československa stále stejná. Vše ostatní se měnilo,
počínaje názvem státu, přes hranice, až po státní symboly.
Právě proto
jsme
30.
3.
vlajku
na obecním
úřadě vyvěsili.
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Duben 2020
slovo starosty
Vážení občané,
na základě vládou vyhlášeného NOUZOVÉHO STAVU z důvodu ohrožení zdraví onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem, bych vám chtěl sdělit následujících pár
informací, které se týkají života nejen v naši obci:
- NOUZOVÝ STAV je vyhlášen od 12. 3. 2020 od 14 h na dobu 30 dnů,
- zákaz volného pohybu po celém území České republiky se státem vyjmenovanými výjimkami byl prodloužen nejméně do 1. 4. 2020 (do 6.00 h.),
- Obecní úřad Janovice poskytuje pomoc seniorům a lidem v karanténě. Jedná se o pomoc starším občanům, kteří mají problém zajistit si potřebné nákupy či vyzvednutí léků. Ti se
mohou obrátit telefonicky 727 962 290, 727 962 297 nebo přímo do prodejny v Janovicích
778 074 909, rovněž se na nás mohou obrátit i rodinní příslušníci, kteří vědí, že toto je potřeba pro jejich rodiče nebo prarodiče zajistit. Upozorňujeme, že tato služba je i pro seniory,
kteří se rozhodli nouzový stav trávit na své rekreační nemovitosti v naší obci. Stále platí, že
zajišťujeme seniorům rozvoz obědů, a to prostřednictvím restaurace U Toflů. PROSÍME JEN
VŠECHNY, POKUD JSOU V NAŘÍZENÉ KARANTÉNĚ, ABY O TOM INFORMOVALI, a to
jak poskytovatele obědů, tak lidi, kteří budou zajišťovat nakupování,
- vláda zakazuje od 19. 3. 2020 všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo
bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,
- vláda zakazuje od 24. 3. 2020 všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách
potravin a drogerií v čase mezi 8.00 a 10.00 hodin, a to s výjimkou osob starších 65 let věku
a držitele průkazů ZTP/P starších 50 let. Toto nařízení se týká jen obchodů s rozlohou nad
500 metrů čtverečních. V menších obchodech, jako je ten v naší obci (jak Janovice, tak Bystré), mají tito lidé pouze přednost,
- v této situaci došlo i ke změně otevírací doby pobočky pošty a obchodu v Janovicích:
ČESKÁ POŠTA má provozní dobu: pondělí–pátek: 8.00 hod. – 10.00 hodin a 14.00 –
16.00 hodin,
PRODEJNA POTRAVIN V JANOVICÍCH A NA BYSTRÉM: pondělí–pátek 7.00 – 14.00
hodin, sobota od 7.00 do 12.00 hodin a neděle 8.00 – 12.00 hodin.
Pošta i obchod je přístupná pouze lidem, kteří mají ochranné prostředky dýchacích cest.
- vláda nařizuje osobám v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro
seniory a domovech se zvláštním režimem zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení,
ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu.
Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo
svá obydlí, a to pouze s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem neodkladné
zdravotní péče.
- V úterý, čtvrtky a pátky je obecní úřad pro veřejnost uzavřen, v současné době jsou
úřední hodiny v pondělí a ve středu stanoveny od 13.00 do 16.00 hodin.
Žadatelé si budou moci vyřídit v úředních hodinách neodkladné záležitosti pouze
po předchozí telefonické dohodě se starostou nebo pracovníkem úřadu.
Většinu životních situací lze i nadále řešit bezkontaktním způsobem a to emailem, datovou
schránkou, či telefonicky na kontaktech uvedených na www.obecjanovice.cz.
- od 16. 3. až do odvolání se ruší provoz SENIOR TAXI,
- uhradit poplatky je možno převodem na účet Obce Janovice. V případě, že tuto možnost
nemáte, tak obecní úřad dle doporučení Ministerstva vnitra přistoupil k mimořádnému opatření, a to nesankcionování nezaplacení všech poplatků, a to do 30. 6. 2020.
Žádáme všechny občany, aby z důvodu ochrany svého zdraví a zdraví ostatních spoluobčanů důsledně dbali všech nařízených opatření, omezení a doporučení a dodržovali základní
hygienická pravidla. V případě, že se vrátili z rizikových oblastí ze zahraničí, aby důsledně
dodržovali karanténní opatření. Sledujte prosím aktuální informace. I nadále se vás budeme
snažit co nejpřehledněji informovat o vývoji situace na našich webových stránkách a místním
rozhlasem.
Chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům, lékárníkům, prodavačům, poštovním doručovatelům, řidičům autobusů, policistům, hasičům, no prostě všem, za jejich obětavou práci,
kterou pro nás v této době zodpovědně vykonávají. Jelikož jsem se v této složité době osobně stal svědkem nevybíravého chování, tak bych vás chtěl požádat o trpělivost a o tolerantní
a slušně chování, abychom těmto vyhroceným situacím předešli. Prostě používejte zdravý
rozum. Domnívám se, že v těchto chvílích není kam spěchat. Zkusme tedy na chvíli zpomalit.
Pamatujte, že dodržováním všech nařízení, byť jsou nepříjemná, přispějeme k minimalizaci přenosu a dřívějšímu uzdravení společnosti.
Společně to dáme.

S přáním hodně sil a hlavně zdraví Svatopluk Běrský, starosta

Janovice

Informace o distribuci bavlněných roušek
Ode dne, kdy jsme začali shánět materiál na výrobu bavlněných roušek a rozvážet
jej občanům k šití, se podařilo nashromáždit
přes tisíc kusů této ochranné pomůcky.
První vlna rozvozu byla zaměřena na občany starší sedmdesáti let, kteří patří v souvislosti se šířením koronaviru k nejzranitelnější skupině. Společně s rouškou obdrželi
také informační leták s důležitými informacemi a kontakty, jelikož si uvědomujeme,
že někteří tito lidé nemají přístup k internetu
a dalším komunikačním prostředkům obce.
Leták obsahuje také informaci o údržbě a použití roušky.
Dále jsme pokračovali v rozvozu roušek
všem občanům starším padesáti let. Všichni
tito občané, kterých je v obci více než sedm
set, již našli svou roušku v poštovní schránce. Velmi si ceníme, že se vše povedlo v poměrně krátkém čase, díky velkému nasazení
všech, kteří se do šití zapojili.
Tímto děkujeme všem jednotlivcům, členkám ČČK Janovice a členkám Šikovných
děvčat, jež se do šití zapojili. Děkujeme také
lidem, kteří nám pomohli zajistit materiál
k výrobě, a samozřejmě hasičům z Janovic
i Bystrého a zaměstnancům obce, kteří zajistili rozvoz roušek. Jsme nesmírně rádi
a vděční, jak se i v této těžké situaci najde
mnoho lidí, kteří chtějí pomoci ostatním.
Vzhledem k efektivnosti distribuce ochranných roušek a omezujícímu se množství
materiálu jsme změnili způsob doručování
dalším občanům. Jelikož již řada občanů si
roušky ušila nebo je obdržela od příbuzných
či známých, vyzýváme tedy všechny, kteří
ještě roušku nemají, aby nás kontaktovali
a my jim roušku doručíme.
Již při distribuci občanům nad padesát let
se stalo, že někteří nám roušky přinesli zpět
s tím, že již jsou vybavení a roušky podstoupí
někomu, kdo je potřebuje víc. Chceme tomu
tedy tímto předejít a vozit roušky adresně
jako v jiných obcích.
Rovněž nás mohou kontaktovat lidé, kteří
roušku již obdrželi, ale potřebovali by z důvodu např. opotřebení další.
Můžete nás tedy kontaktovat na tel. čís-

Omezení návštěv
jubilantů
Sociální komise Rady obce Janovice
oznamuje, že po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření nebudou členové
Sociální komise Rady obce Janovice navštěvovat občany, kteří oslavili svá významná
jubilea.
Dále budou probíhat blahopřání prostřednictvím obecních internetových stránek
a zpravodaje Mikroregion. Tato opatření platí
až do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

lech 727 962 290, 727 962 297, stačí i SMS,
nebo emailem na starosta@obecjanovice.
cz, l.planicka@obecjanovice.cz. Uveďte pro-

sím jméno a příjmení, adresu a počet členu
domácnosti, pro které potřebujete roušku.
Máme i dětské roušky. 
Vedení obce

Použití a údržba bavlněné roušky
Děkujeme všem těm, kteří dodržují opatření a nosí roušky, čímž chrání nejen sebe, ale
i ostatní. Aby tyto roušky správně fungovaly, je nutno dodržovat určité zásady při jejich
používání a sterilizaci.

Jak roušku udržovat?
• Roušku je nutno prát minimálně na 60 °C a žehlit.
• Sterilizovat vyvářením (ideální je nechat roušku v hrnci projít varem na dobu minimálně
5 minut).
• Žehlit, nejlépe parní žehličkou, nebo na nejvyšší stupeň po dobu 5 minut žehličkou bez
páry.
Před nasazením roušky je nutno si umýt ruce a snažit se nesahat na roušku, pouze
na gumu či tkanici. Při nošení se roušky nedotýkejte. Po sundání roušky je nutno si opět
umýt ruce. Při delším nošení je nutné si po 2 až 3 hodinách, nebo po zvlhnutí, roušku
vyměnit za čistou a sterilní.

Zápis do první třídy ZŠ a MŠ Janovice
V souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva
a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu se zápis k povinné školní docházce
uskuteční v termínu 1.–24. dubna 2020 bez
osobní přítomnosti zapisovaných dětí a jejich
zákonných zástupců.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
jsou ke stažení na webových stránkách školy
(www.skolajanovice.cz).
Podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podle §37 zákona č.500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
provést v elektronické podobě, a to do datové
schránky dané školy nebo e-mailem s uznáva-

ným elektronickým podpisem nebo poštou.
Po doručení žádosti škola potvrdí zákonným
zástupcům její přijetí telefonicky a přidělí k žádosti registrační číslo. Rozhodnutí o přijetí bude
zveřejněno na webu školy, kde přijaté děti
budou uvedeny pod přidělenými registračními
čísly.
V případě nepřijetí budou zákonní zástupci
informováni v zákonné lhůtě doporučeným dopisem.
Při podání žádosti o odklad školní docházky budou zákonní zástupci postupovat stejně,
žádost o odklad povinné ŠD lze najít opět
na webových stránkách školy. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučení školského
poradenského zařízení a odborného lékaře
(pediatra).
Kontakty: datová schránka školy: yybmdzw,
email školy: zsjanovice@cbox.cz, adresa školy:
Janovice 410, 739 11

Ivo Tošenovjan, ředitel

Příjem aktuálních
informací z obce

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V JANOVICÍCH
pro školní rok 2020/2021 proběhne 4. května 2020 od 10.00 do 16.00 v budově kmenové MŠ – Janovice 267
Zápis je zároveň spojen se Dnem otevřených dveří, kde si rodiče s dětmi mohou mateřskou školu prohlédnout.
Vezměte s sebou:
•

vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•

vyjádření lékaře

•

rodný list dítěte

•

občanský průkaz

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ!
Dokumenty „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ a „Vyjádření lékaře“ si můžete vyzvednout v MŠ, nebo stáhnout na
webových stránkách ZŠ a MŠ Janovice (http://www.skolajanovice.cz/ke-stazeni2/)

Obec Janovice má kromě webových stránek, ABO systému a informačních vitrín také
další informační kanály, přes které můžete
dostávat aktuální informace o dění v obci, výzvách a upozorněních.
Jedná se o SMS informační systém, prostřednictvím něhož dostáváte informační
SMS zprávy přímo do vašeho mobilu. Pro
přihlášení stačí pouze zaslat SMS ve tvaru
„CHCI SMS“ na číslo 727 962 292.
Dále má obec k dispozici také mobilní
aplikaci Česká obec, kterou můžete bezplatně stahovat z Google Play nebo App Store.
Po instalaci stačí vyhledat obec Janovice
(73911) a vybrat jaké informace chcete odebírat.
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Duben 2020
z historie

Lidový umělec Ondřej Filípek

Obec Janovice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
KDY: sobota 25. dubna 2020
ČAS: 9:25 – 10:10 Janovice, dvoreček
10:20 – 10:35 Bystré, U Toflů
CO JE NEBEZPEČNÝ ODPAD:
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.).

Proběhne také zpětný odběr pneumatik, které by však měly být přednostně odevzdány
v servisu či u prodejců nových pneu, kteří je ze zákona mají povinnost bezplatně odebírat!

Byl nadaný řezbář. Kromě vyřezávaní věci
denní potřeby věnoval se také řezu uměleckému. Vyřezal svatého Martina, který se dělí
o plášť s žebrákem. Vyobrazil také patrona
janovického kostela, svatého Josefa pečujícího o Jezulátko. Vyřezával také hračky pro
děti, figurky zvířat, pohledná děvčata či švarné
mládence.
Bohužel doba jeho umělecké duši moc
nepřála. Život v horské vesnici, v časech 19.
až 20. století, byl tvrdý. Lidé tak raději šáhli

po pevném topůrku než po dřevěné sošce.
Jeho výtvory tak našli oblibu především u dětí.
Ondřej Filípek umřel 30. 9. 1938 ve věku
78 let. Jeho hrob se objevit nepodařilo, ale
nejspíš je pochován kdesi na janovickém hřbitově.
To jest krátká vzpomínka na zapomenutého lidového umělce Ondřeje Filípka.
Máte-li nějaké další informace k tomuto
umělci nebo vlastníte nějaký jeho výtvor, dejte
nám vědět.
Filip Petroš

Senioři jsou IN III. – dotační program z kraje

jubilea

Připomeneme si dnes už zapomenutého
lidového umělce Ondřeje Filípka. Od jeho narození uběhlo v loni 160 let.
Narodil se 20. 11. 1859 v Janovicích (čp.
185) do chudých poměrů. O jeho dětství toho
není moc známo. Nejspíše chodil do obecní
školy v Janovicích. V dospělosti pásl krávy
u stavení, kde bydlel a pravděpodobně se živil
jako příležitostný nádeník. Byl také měchošlap v janovickém kostele. Celý život zůstal
svobodný.

V letošním roce se nám opět podařilo získat dotaci z Moravskoslezského kraje v rámci
Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na projekt Senioři jsou IN.
Neinvestiční dotace ve výši 58.700 Kč je určena na aktivity seniorů ve věku nad šedesát
let. V průběhu roku se tak naši senioři mohou
těšit na oblíbené aktivity, jako je zdravotní
cvičení, trénování paměti, kurz ovládání výpočetní techniky, nohejbal a podobně. Rovněž
proběhne několik zájezdů za poznáním krás
Moravskoslezského kraje. V plánu je například zájezd do Hradce nad Moravicí, kde se
nachází jedinečný zámek. Dále je plánována
prohlídka hornického muzea Landek. Senioři
se také podívají mimo náš kraj, a to do Valaš-

ských Klobouku, kde se koná tradiční Valašský
mikulášský jarmek. Kromě těchto výletů nebude na podzim chybět ani setkání janovických
a bystřanských seniorů, které se v loňském
roce těšilo velké oblibě.
Některé z plánovaných aktivit měly být zahájeny již v březnu, ale vzhledem k současné
situaci se jejich realizace posouvá do doby,
než bude možno vše uskutečnit. Věříme, že
bude brzy lépe a plánované aktivity stihneme
v letošním roce zrealizovat.

Lukáš Plánička

Gratulace
Všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti přejeme
březnovým jubilantům
paní Ludmile Burdové,
Marii Muroňové,
Martě Walachové
a panu Jaroslavu Merovi,
Emilu Škulavíkovi,
všem z Janovic,
a panu Josefu Židkovi z Bystrého.
Obec Janovice

Elektrospotřebiče a zařízení prosím odevzdávejte na Sběrném dvoře v Janovicích po celý
rok.
UPOZORNĚNÍ: VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI OHLEDNĚ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU MŮŽE
DOJÍT KE ZRUŠENÍ SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU. O TOMTO KROKU BUDETE VČAS
INFORMOVÁNÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE, V INFORMAČNÍCH VITRÍNÁCH A
PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ APLIKACE A SMS.

Bílá
slovo starosty

Informace pro občany

Vážení spoluobčané,
nacházíme se nyní ve složité době plné
vládních opatření, nařízení a zákazů v souvislosti s šířením pandemie SARS CoV-2. Věřím, že všechna tato nařízení jsou smysluplná
a jsou zde pro ochranu toho nejcennějšího co
máme, a to je zdraví nás všech.
Obezřetnost a důkladné dodržování všech
hygienických nařízení je skutečně namístě.
Pomocí všech možných komunikačních kanálů jste denně informováni o vývoji situace
nákazy SARS CoV-2. Sledujte prosím také
naše webové stránky, kde se snažíme zveřejňovat průběžně veškeré důležité a aktuální informace, jelikož vydaná opatření a nařízení jsou velice živá a „to co platilo včera, už
nemusí platit dnes“.
Jako další nástroj, jak informovat široké
spektrum občanů, jsme zřídili službu Mobilní
rozhlas, kdy všichni zaregistrovaní uživatelé
v případě potřeby obdrží SMS zprávy, popř. emaily, pro starší občany jsou pak k dispozici
hlasové zprávy. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se do systému přihlásili, a zároveň apelovat
na všechny, kteří tak doposud neučinili. Registraci lze provést prostřednictvím webu, která
nezabere více než tři minuty, popřípadě zavoláním na obecní úřad. Pro příznivce chytrých
technologií je zde k dispozici aplikace V OBRAZE, kterou si můžete zdarma stáhnout na Google play či AppStore. Aplikace vám bude na vašich chytrých telefonech zobrazovat notifikace
aktualit, zpráv, úřední desky atd.
Dle nařízení vlády jsme byli nuceni přistoupit k řadě opatření, jako je zrušení plánovaných
akcí, zrušení zasedání zastupitelstva, uzavření mateřské školky a jídelny, omezení provozu
praktické lékařky, uzavření zvířecí obůrky, uzavření všech venkovních sportovišť nebo omezení
provozu obecního úřadu – úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost jsou v pondělí a středu
od 8 do 11 hodin po předchozí telefonické dohodě. Obecní úřad navštěvujte prosím jen v neodkladných záležitostech, můžete využít například komunikaci pomocí emailu nebo telefonického
kontaktu, kdy jsou zaměstnanci obce v pracovní dny k dispozici.
Klademe velký důraz na zajištění provozuschopnosti Obchodu – Bistro, před vstupem
prosím dodržujte nařízená opatření. Pro seniory, popřípadě občany v nařízené karanténě,
nabízíme možnost dovozu základních potravin a léků. Občané, kteří doposud nedisponují
vhodnou opakovaně použitelnou rouškou, kontaktujte prosím obecní úřad. Za veškeré roušky, které rozdáváme
mezi obyvatele, vděčíme dobrovolnicím z řad našich občanů, které bez váhání usedly k šicím strojům
a neúnavně šijí a kompletují v dnešní
době velice potřebné roušky.
Nedokážu vyjmenovat všechny
a nerad bych na někoho zapomněl, děkuji proto všem dobrovolníkům, kterým není lhostejná
tato složitá situace a přiložili ruku
k dílu. Není jednoduché přijímat
všechna nařízená opatření, všichni jsme museli změnit svůj každodenní život, ale už dnes vidíme,
že tato opatření mají smysl. Díky
vašemu zodpovědnému chování
a dodržování nařízených opatření k dnešnímu dni neevidujeme
žádný pozitivní výsledek nákazy
na území naší obce.
Spolu to zvládneme!

Tomáš Kubačák

Bílá

Dočasně se pozastavuje přechod na DVB – T2
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, s tím spojenému zákazu volného pohybu
osob a uzavření některých prodejen, přistoupilo
ministerstvo průmyslu a obchodu k dočasnému
přerušení přechodu na vysílací standard DVB-T2
a prodlouží stávající vysílání ve standardu DVB-

-T. Dočasné přerušení již schválila vláda svým
nařízením č. 120, čímž bude zachována informovanost občanů, která je v dnešní době klíčová.
K přerušení na vysílači Lysá hora Frýdek-Místek mělo dle plánovaného harmonogramu dojít
u prvních multiplexů k 30. 4. 2020. Nyní ještě není

znám přesný datum přerušení vysílání našeho
vysílače, s jistotou však můžeme říct, že dojde
k opoždění oproti původnímu termínu v řádech
několika měsíců. Všichni tak budete mít dostatek
času na nákup nového set-top boxu či nového televizoru, který podporuje standart DVB-T2.

Informace pro občany – shrnutí opatření k 31.3.2020
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2)
na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března
2020 na dobu 30 dnů.
Z důvodu prozatím nezměněné situace ve vývoji nákazy SARS – COV-2 došlo ze
strany vlády k prodloužení omezeného pohybu občanů a s platností
do dne 11. dubna 2020 do 6:00:
- se zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
* cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
* nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
* cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup
potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a
jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
* cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle předchozího odstavce
pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
* cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
* cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
* výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního
pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo
sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a
služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele,
včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče,
* pobytu v přírodě nebo parcích,
* cest zpět do místa svého bydliště,
* pohřbů;
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Kultura, sport

Členové Literárního klubu Petra Bezruče
nezahálí ani v době karantény

Milí čtenáři,
na této dvoustraně jste vždy našli Program kina a Kulturní a sportovní akce na daný
měsíc. Obojí jsme měli pro vás připraveno i na duben, bohužel, člověk míní a koronavirus mění. Až do odvolání je uzavřeno Kulturní centrum, knihovna, veřejné WC
i středisko osobní hygieny, zrušeno je promítání kina, plánované koncerty a divadelní
představení. V tuto chvíli jednáme o náhradních termínech, zakoupené vstupenky zůstávají stále v platnosti, rezervace se prodlužují. Pokud vám náhradní termín nebude
vyhovovat, samozřejmě nabídneme vrácení vstupného, o všem vás budeme s předstihem informovat.
Uvědomujeme si, že tato doba je velmi nelehká a po všech stránkách náročná!
A když už nemůžete k nám, hledáme cesty, jak alespoň kousek kultury dostat k vám
– pravidelně budeme zveřejňovat tipy na dostupné divadelní představení, koncerty, literární čtení, zajímavé besedy apod., abychom alespoň tímto způsobem přispěli k překlenutí těchto těžkých dnů. Prosím, sledujte naše webové a FB stránky.
Věřte, že bude líp! S pokorou, trpělivostí a humorem to společně zvládneme!

Kateřina Kaiserová, ředitelka KC

Vzpomínka na olympijskou vítězku
Ve věku 97 let (13. 3. 2020) zemřela
v Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích v Praze legendární atletka Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem
z Helsinek 1952, bývalá světová rekordmanka a vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi.
Vedle zlaté medaile z Helsinek získala
i olympijské stříbro o osm let později v Římě.
Jako oštěpařka pak kromě olympijských medailí vybojovala 13 titulů mistryně republiky,
dva tituly mistryně Evropy, sedmnáctkrát překonala československé maximum a do historie se zapsala i jako držitelka posledního světového rekordu v hodu dřevěným oštěpem.
V roce 1998 obdržela Olympijský řád, o 15
let později převzala medaili Za zásluhy.

Při této smutné události bych rád připomněl, že v září roku 1984 u příležitosti oslav
550. výročí trvaní Obce Baška, přijali manželé Zátopkovi pozvání k návštěvě Bašky od jejich tehdejších představitelů.
Uskutečnila se nejen zajímavá beseda
o sportovní činnosti obou manželů, ale také
se oba zúčastnili „Jiřinkového bálu“ pořádaného LSPS v sále dnes již zaniklé restaurace
U Mlýna. Na organizaci této vzácné návštěvy se spolu s Osvětovou besedou Baška, TJ
Sokol, podíleli také manželé Nina a Jiří Štivarovi, kteří patřili k přátelům Dany Zátopkové
a také ji několikrát v Praze – Troji navštívili.
Na setkání s těmito legendami si i po mnoha letech mnozí pamětníci snad rádi vzpomenou.
František Vaníček

V souvislosti se šířením nákazy novým
typem koronaviru začala v půli března platit v celé republice nařízení vlády, která mají
za úkol zamezit dalšímu nárůstu onemocnění.
Proto vstoupily v platnost zákazy shromaždování občanů na veřejnosti. Byly pozastaveny
veškeré kulturní, společenské i sportovní
akce, zavřely se provozovny restaurací a další. A jak se k této situaci postavili členové Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek
(LKPB), který sdružuje autory z Beskyd a blízkého okolí? Připravují své letošní almanachy,
dopisují nové knížky, nechávají se inspirovat
současným světem, utíkají do vzpomínek.
Snaží se psát a tvořit nadále, protože tato činnost je jim koníčkem, láskou a naplněním.
Součástí LKPB jsou i internetové stránky
https://literatinawebu.webnode.cz/, kde se
členové a také autoři z řad hostů prezentují
svou tvorbou. Literární web je prostřednictvím
internetu dostupný všem kdykoli a kdekoli.
Čtenář se zde může seznámit s ukázkami
nových knih, najde zde různorodé verše, povídky, fejetony a další. Pro zpestření mohou
literáti přispívat do nejrůznějších rubrik, jako
jsou – Verše na vybraná počáteční písmena
nebo Dopiš příběh s nápovědou. Mohou být
součástí rubriky – Téma, kde lze nejen přispívat, ale i zadávat nová témata pro další
„psavce“. Vše se zde děje v poklidu, bez stresu, soutěživosti, s velkou dávkou tolerance.
Vždyť web má především bavit a zpříjemnit
chvilky, kdy musíme zůstávat v domovech.
Chce být společníkem při pití kávy. Je virtuálním pošťákem nesoucím literární pozdravy
kolegům, známým i nahodilým brouzdalům
na sítích. Zůstává otevřen všem, kteří se budou chtít se svým literárním snažením přidat.
Samozřejmě nikdy nenahradí plně osobní
setkávání, literární podvečery, autogramiády. Literáti pevně věří, že situace se brzy
dostane do normálu, a rádi pro své kolegy

protože psaní nás spojuje.

Za literáty Pavlína Kollárová

O nové filmové trháky letošní sezony nepřijdete
Přinášíme přehled filmových novinek, které
byly plánovány na první pololetí letošního roku.
Bohužel, jejich premiéry byly přeloženy, ale nebojte se, o nic nepřijdete. Na všechny se můžete těšit v následujících měsících, resp. ihned,
jak skončí epidemie COVID19, a my zase budeme moci otevřít naše frýdlantské kino. Věříme, že to bude brzy.
3BOBULE
Volné pokračování letní komedie z prostředí
prosluněných moravských vinic. Rež. M. Kopp.
Po mnoha sklizních… Honza (Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči
dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je
však odcizily a momentálně žijí odděleně. Toto
je příběh renesance jejich lásky v překrásné
krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou nastává rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností
po letech setkává s kumpánem Jirkou (Lukáš
Langmajer). Ten se nadšeně hrne do návštěvy
Moravy, aby pomohl se sklizní, které samozřejmě vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že
svého pubertálního syna Kubu, který cestuje
s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které
stihl nasekat za dobu, co se neviděli. Honza
s Klárou mají sami problémů nad hlavu. Vedle
manželství řeší, jak pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím ve vinicích. Klára navíc
bojuje s úklady zaměstnance Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena může
dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce
(Václav Postránecký)…
ŠARLATÁN
Strhující životopisné drama inspirované
skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Rež. A.
Holland.
Příběh je inspirován skutečnými osudy
léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou
o pomoc statisíce lidí ze všech společenských
vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. Mikolášek je člověk bez odborného lékařského vzdělání, ale
s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat a pomocí bylinek léčit nemoci, se
kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho mimořádné schopnosti jsou však vykoupeny bojem
s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní
spásou a ochranou před sebou samým…
V hlavní roli Jana Mikoláška se představí Ivan
Trojan, jehož mladší verzi ztvárnil jeho syn
Josef Trojan.

Jiřinkový bál v sále restaurace U Mlýna (14. 9. 1984), sólo pro Danu Zátopkovou
s tehdejším sbormistrem LSPS Adolfem Kolčářem. Foto: Václav Klečka

i veřejnost připraví krásné poetické zážitky.
Na shledanou v lepších časech. Jsme s vámi,

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
Nová česká komedie Štěstí je krásná věc je

plná situačního humoru a vypointovaných dialogů. Rež. J. D. Novák.
Čenda s Janou nemají v životě na růžích
ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má
dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější
návštěvou u nich je exekutor. To ale změní
farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková
výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře
do velkého světa neomezených možností. Ale
také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si
z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to
některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší výhrou
v životě je láska… V hlavních rolích se objeví
Petra Hřebíčková a Karel Zima.
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
Nová česká fantasy pohádka. Rež. P. Kubík.
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne
slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední
sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Pokaždé, když se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých dvacátých narozenin a je
nucena ho prožít celý znovu. Aby zachránila
své království i sebe samotnou, musí v sobě
nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě
se jednou provždy postavit. Ve filmu můžete
vidět Marina Písaříka, Martina Dejdara, Romana Zacha a další.
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Animovaná rodinná komedie. Rež. T. Maltby
a R. Finn.
Lední medvěd a polární lumíci v exotické
džungli? Proč ne, když to situace v animované
komedii vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Po vzoru slavných hrdinů Indiana Jonese, Lary Croft a především Johnyho Englishe
se roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí domova kolem světa na velké a zábavné
dobrodružství. Po svém boku má nezničitelné
chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí
vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří.
Měli by zabránit katastrofě, ale sami přitom obrátí džungli vzhůru nohama.
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se
vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump
Petr. Rež. W. Gluck.
Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček

Petr vezme do zaječích do světa, kde mu jeho
lumpárny nikdo nevyčítá. Když se však jeho
rodina rozhodne dát všechno v sázku, aby ho
ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký
králíček chce vlastně být.
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
Přežijete, jen když budete potichu. Díky
respektování jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi přežít Tiché
místo I. Pokračování úspěšného hororu jim
do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy. Rež. J. Krasinski.
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv zvuk
a jeho původce bleskově zlikvidovali. Abbottovi přežili i díky tomu, že se kvůli nejstarší dceři
naučili všichni komunikovat posunkovou řečí.
Jenže ani to jim nakonec nepomohlo, otevřený střet s vetřelci nepřežil otec Lee a matka
Evelyn zůstala se třemi dětmi (z nichž jedno je
novorozeně) úplně sama. Pragmatické ženě
je jasné, že přežít dokážou jen s pomocí dalších přeživších. Právě tak začíná příběh druhé
části Tichého místa. Abbottovi opouštějí svou
farmu, díky systému přísných pravidel relativně bezpečné útočiště. Vydávají se na extrémně nebezpečnou pouť, na jejímž konci snad
čeká někdo, kdo jim pomůže. Během svého
putování si však uvědomí, že stejně velké
nebezpečí jako od nezvaných hostů z jiné
planety jim může hrozit od jejich vlastních
lidí, k nimž se upínali jako k poslední naději
na záchranu.
TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“ a jejich tři hlavní tváře včetně představitele
učitele se znovu sešli u jednoho filmu a natočili
spolu jiskřivou komedii Téměř dokonalá tajemství. Rež. B. Dagtekin.
Na společné večeři se sejde několik párů
a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje
telefony položí na stůl a všechny zprávy,
vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
Zprávy se přečtou nahlas, hovory budou
nahlas. Vždyť o nic nejde, bude zábava.
Jenže právě naši chytří a mobilní kamarádi
o nás vědí úplně všechno, znají naše tajnosti,
druhé životy, drobné lži, milenky i milence.
Nevinná hra se nejdříve vyvíjí jako báječná
legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které
se svými partnery či přáteli raději nesdílíte.
Rozjede se série šílených situací a trapasů.
Odejdou domů partnerské páry, které přišly nebo budou v jiném složení nebo budou
po večeři všichni single?
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Sport, koronavirus

Na ZŠ Baška funguje opět
sportovní kroužek orientačního

Fotbal Baška po zimní přípravě
běhu

Co je orientační běh??
Orientační běh (OB) je moderní sportovní odvětví
vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně a
rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají
kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a
v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý
volí podle vlastní úvahy za pomocí mapy, buzoly a stručného
popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná
orientace a rychlý běh.
Je to zelený sport!!
Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho
provázanosti s přírodou - lesem. Sportovištěm může být každý
dostupný les. Při samotném závodě se pohybujete ve
zdravém prostředí na čistém vzduchu.
Proč tento sport??
-

protože
protože
protože
protože
protože

Duben 2020

je zdravý, sportovištěm je příroda
není věkově omezen
náklady nejsou vysoké
nejsou nutné pouze rychlé nohy, ale také bystrá hlava
les je pokaždé jiný

Kdy a kde??

středa 15.00-16.00 v tělocvičně školy
kontakt: vmutina@centrum.cz, 725 686 762

Kontakty v souvislosti s koronavirem
Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života: 155 a 112.
Bezplatná Linka seniorů: 800 200 007 (v provozu od 8 do 20 hodin). Volajícím pomůže:
zorientovat a najít správné informace, zprostředkovat kontakt na organizace, které mohou pomoci
v místě, propojit se s dobrovolníky, sestavit krizový plán, sdílet jejich obavy a hovořit o tom, co je trápí.
Další kontakty:
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19, www.koronavirus24.cz, http://www.msk.cz,
http://www.koronavirus.mzcr.cz, http://www.mzcr.cz, http://www.mvcr.cz

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu
(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)
Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:
1. Prokazování totožnosti: Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním
pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České
republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Je-li občan držitelem
alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz),
upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.
2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel: Osoby, jimž skončila
platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit
motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Po dobu trvání nouzového stavu
není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej
odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen
bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).
3. Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu: Občané, kterým
skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle
ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
v těchto případech:
a. došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
o aa) uplynutí doby v něm vyznačené
o ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
o ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
o ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
o ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
b. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
c. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
d. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
e. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
f. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
g. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
h. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení,
nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
i. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí
o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
j. po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský
průkaz.
4. Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§
14 odst. 1 písm. f): Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz
orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil
trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno,
že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.
5. Neprojednání přestupků: Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků,
jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4)
tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.
Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.
Odbor správních činností Ministerstva vnitra Praha, 20. 3. 2020

Zimní příprava našich fotbalových družstev
skončila. Muži podstupovali tvrdý dril na rozbahněném tréninkovém hřišti nebo při výbězích
po naší obci. Sněhu jsme sice zažili pramálo,
ale dešťové srážky několikrát nastavily podmínky tak, že by ani psa ven nevyhnal. Přesto
muži tréninky pojali poctivě a absolvovali je
v hojném počtu.
Přípravka a starší žáci zimu „přečkali“
v nové školní tělocvičně. O tréninky přípravky
je velký zájem. Jsme za to velice rádi a v nabitém harmonogramu školní tělocvičny jsme měli
v zimních měsících vyhrazen prostor v úterní
odpoledne. Tréninky vedli Jan Richter, František Huška, Martin Boháč nebo Jiří Karásek
za velké pomoci dalších rodičů. Na tréninky
pravidelně chodilo více jak 15 dětí včetně několika dívek. Nejmladší bašťanští fotbalisté jsou
jak školního, tak i předškolního věku. Děti proto
byly rozděleny na dvě skupiny, kterým se snažíme různými cvičeními ukázat a naučit fotbalové základy. Samozřejmě, že největší radost
mívají mladí fotbalisté ze samotné hry, do které
dávají veškerou svou energii a um. Tělocvična
je fajn, fotbalista ale patří na trávník, a proto se
moc těšíme, až vysvitne sluníčko a budeme
moci vyběhnout na kunčický pažit. S uzavřením škol tréninky v tělocvičně skončily.
Družstvo starších žáků hraje okresní přebor
6+1. Tým trenéra Václava Fojtíka je průběžně
na druhém místě za vedoucím družstvem z Raškovic. Bašťanští mladíci disponují nejlepším
útokem a nejlepší obranou v soutěži. Podzim
se pro naše kluky dlouho vyvíjel skvěle. Až poslední dvě podzimní utkání, ve kterých naši fotbalisté nebodovali, rozhodly o průběžném stavu.
Na první místo ztrácejí spolu s dalšími dvěma
týmy tři body. Mladíci však útok na první místo
nevzdávají a slibují, že se o vítězství v soutěži
pobijí. Aktuálně je v týmu 15 hráčů. Jak již bylo
zmíněno, také naší starší žáci trénovali v zimních
měsících v tělocvičně místní školy. Herní praxi si
kluci vyzkoušeli na čtyřech halových turnajích
Krajské zimní ligy. Do ní bylo přihlášeno 24 týmů.
Ve třech turnajích náš tým obsadil předposlední
místo. Na tom závěrečném však bašťanští fotbalisté vybojovali 2. místo z šesti zúčastněných
družstev. V rámci Krajské zimní ligy nakonec
obsadili celkové 14. místo. Brzký odchod zimy
dovolil, aby žáci začali trénovat na hřišti v Kunčičkách. Cílem trenéra i hráčů pro jarní část sou-

těže je vyhrát soutěž. K tomu trenér Fojtík dodává: „Pokud kluci budou hrát jako na podzim, tak
šanci vyhrát máme, elán jim nechybí.“
Mužský tým pod vedením Jana Šponiara má
plánovanou zimní přípravu za sebou a již netrpělivě čeká na jarní část. Jaká bude? Za ideální situace nás v dohrávce hlavní soutěže ještě čekají
dva zápasy. V Pržně a v Palkovicích. Původní
termíny výkopů jsou však do odvolání odloženy.
V minisoutěži o postup do 1.B třídy náš tým doplní z frýdecké části Janovice a Hukvaldy. Z třinecké části jsou jistými postupujícími fotbalisté
z Nebor. O zbylé dvě místa zabojují Hrádek, Písek a Bukovec. Jaká bude realita, uvidíme.
V únoru a začátkem března jsme nastoupili k pěti zápasům. Všechny jsme odehráli
na umělé trávě ve frýdeckých Stovkách.
• přátelské utkání: Baška-Sedliště 8:1 (2x
Kocúr, 2x Michálek J., 1x Lys, 1x Quitt, 1x Sloboda, 1x Šponiar A.)
• 1. kolo okr. poháru: Baška-Palkovice 6:1
(3x Lys, 1x Vavřík, 1x Kaňák, 1x Šponiar A.)

• 2. kolo okr. poháru: Baška-Kozlovice 2:1
(1x Kocúr, 1x Quitt)
• 3. kolo okr. poháru: Baška-Fryčovice 3:5
(2x Kocúr, 1x Sloboda)
• přátelské utkání: Baška-Nýdek 6:3 (2x
Sloboda, 1x Šponiar A., 1x Křenek J., 1x Michálek J., 1x vlastní)
Jsme velmi rádi za tyto zápasy, neboť jsme
si vyzkoušeli hrát s týmy z vyšších soutěží.
Z pěti utkání jsme 4 odehráli proti soupeři 1.
B třídy a troufám si říct, že jsme v žádném zápase herně nepropadli. Příprava je o zkoušení
a testování. Stane se, že hráči udělají chybu,
ale platí to i pro soupeře. Proto mohli diváci vidět docela hodně branek. S týmem se rozloučil
Marek Bílek, který se vrátil do Palkovic. Do přípravy se zapojil nově Jiří Mroviec a po delší
době zasáhl do hry i Stanislav Galuszka.
K tradičnímu „Sportu zdar, bašťanskému fotbalu zvláště” bychom za bašťanské fotbalisty
všem rádi popřáli hodně zdraví a lepší časy!

Martin a Tomáš Boháčovi

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO)

Světová zdravotnická organizace vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje
o používání ochranných prostředků a opatření
v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID – 19.
Zde je v bodech stručné shrnutí důležitých faktů:
- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky na bázi alkoholu.
- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku, který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň rukáv.
- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku
a umyjte si ruce po každém jejím sundání.
- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 2 m.
- Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního
onemocnění z důvodu zamezení dalšího šíření
nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení
u všech osob.
- Používání lékařských roušek je jistě jedno
z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních
onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé
používání roušky bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno
s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
- Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu

„S námi nejste sami“
„S námi nejste sami“ je název projektu Charity Frýdek-Místek, který funguje od 23. března.
Jedná se o linku pomoci určenou seniorům, nemocným osobám se sníženou soběstačností,
duševně nemocným, rodinám s dětmi v nouzi,
lidem v tíživé životní situaci a těm, kteří zůstali
sami doma a cítí se osamělí.
Nabízí: nákupy potravin, léků a drogerie,
krmiva pro domácí mazlíčky a následný dovoz
nákupu do místa bydliště, a další.
Nabízí, ale také možnost popovídat si
po telefonu o každodenních věcech, případně se poradit v oblasti sociálních dávek
apod.
Kontakty:
Každý pracovní den od 7.30 do 15.30 hodin
na tel. č. 734 682 682 nebo 739 002 785.

rukou!
- Kapacity výrobců jednorázových lékařských
roušek rozhodně nejsou dostatečné, aby každý
člověk na zemi mohl roušku nosit a denně střídat.
Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně
neměli bezdůvodně používat lékařské roušky,
anebo respirátory, ale chránit sebe a především
okolí jiným vhodným způsobem, například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud
budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky
a respirátory, existuje možnost, že jich nebude
dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.
- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci,
kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené
pacienty, používali tyto ochranné pomůcky:
ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku

a ochranu očí.
- WHO dále doporučuje používat respirátory
(N95, FFP2 nebo obdobného standardu) pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská
vyšetření nebo zákroky, jako jsou tracheální
intubace, tracheostomye, bronchoskopie, kardiopulmonární resuscitace atd.)
- Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou roušku nebo šátek, lékařskou
roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení
rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete
a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.
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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.

Okna Dveře
Fasády
●

Tel: 730 508 310

NÁTĚRY STŘECH
A FASÁD

natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

tel.: 602 553 881 ❘ www.ternofirek.cz
POBOČKA ul. Spořitelní 1, Frýdlant nad Ostravicí

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

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

Svazek obcí Čistá Odra,
Frýdlant nad Ostravicí
Přijme pracovníka pro údržbu
tlakové kanalizace a provoz ČOV.
Uchazeči s odborným vzděláním
nebo praxí v oboru mají přednost.
Motivační dopis a životopis zasílejte
na email: hana.faltinova@cistaodra.cz
Pracovní poměr: plný úvazek
Benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené

Pro inzerci volejte

603 249 743
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