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Metylovský trojsešup získal dotaci
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 korun. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů a omezenému
rozpočtu nemohly být podpořeny všechny
projekty. Hodnocení žádostí nebylo vůbec jednoduché, ale nakonec bylo Místní akční skupi-

nou vybráno k podpoře celkem 19 krásných
akcí, které budou pořádat především místní
spolky a obyvatelé mikroregionu.
Z naší obce byl podpořen projekt Metylovský trojsešup, který podal Sportovní klub
Metylovice. Jedná se o turistickou akci, jejíž
hlavním smyslem je zdolání tří metylovských
vrcholů – Čupek (524 m n. m.), Na Magoni
(497 m n. m.) a Kubalánky (665 m n. m.). Délka této hlavní trasy je cca 14 km. Pro rodiče
s dětmi, seniory a méně zdatné turisty, zkrátka pro ty, kteří si chtějí jen zpříjemnit nedělní
odpoledne vycházkou, bude připravena kratší
trasa. Během této značené trasy budou účastníci odpovídat na otázky (teoretické) zaměřené především na historii obce a plnit různé

praktické úkoly, které připraví místní spolky.
Akce se uskuteční ve spolupráci s Obcí
Metylovice, konkrétně s PR výborem, v neděli
27. září 2020. Uznatelné náklady jsou ve výši
17 000 korun a dotace činí 10 000 korun.
Účastníci Trojsešupu poznají krásné výhledy na obec, zapojí sportovního ducha, osvěží si historické milníky dějin obce Metylovice
a vyzkoušejí znalosti a praktické dovednosti
z činnosti jednotlivých spolků. Po absolvování jakékoliv trasy dostanou dospělí guláš
a účastnický list, děti pak párek a malé překvapení.
Všichni jste zváni. Budeme se na vás těšit.

Radomír Kulhánek,

předseda SK Metylovice

MIKROREGION – Náhradní rodinná péče
má v Moravskoslezském kraji dlouholetou
tradici, a to ve všech jejích formách – osvojení (adopce), pěstounská péče a poručenská
péče. Jsou do ní svěřovány např. děti rodičů,
kteří jsou nemocní, nejsou schopni zajistit péči
o dítě, ocitli se v tíživé životní situaci, jsou pro
dítě nebezpeční nebo si delší dobu nevytváří
vhodné podmínky k převzetí dítěte do své
péče.
Existuje také pěstounská péče na přechodnou dobu, tj. krátkodobá pěstounská péče,
která trvá v rozsahu maximálně jednoho roku.
Díky pěstounské péči na přechodnou dobu se
daří zajistit péči dětem útlého věku v náhradních rodinách a předejít tak jejich umístění
do ústavního zařízení.
Hledáme náhradní rodiny nejen pro malé
děti, ale také pro děti mladšího a staršího školního věku, pro sourozenecké skupiny, děti jiné-

ho etnika, děti s výchovnými problémy a také
děti se speciálními potřebami, tedy děti vyžadující specifický výchovný přístup.
Nutno podotknout, že děti, které přichází
do náhradní rodinné péče, mají stejné potřeby
a tužby jako děti vyrůstající ve vlastní rodině.
Většina z nich však v průběhu svého dětství
zažívala velké těžkosti a jejich potřeby nebyly naplněny v dostatečné míře tak, jak by bylo
pro jejich zdárný vývoj žádoucí. Tyto děti často
vyrůstaly v neastabilním prostředí, nepocítily
dostatek lásky a podpory ve vlastní rodině.
Proč se tedy stát náhradním rodičem?
Náhradní rodiče:
• dáte šanci dětem vyrůstat v rodinném prostředí
• konají užitečnou věc, pomáhají dětem, které to potřebují
• učí dítě mít někoho rád, zpět dostávají radost a lásku
• pomáhají dítě rozvíjet, jsou svědky jeho
pokroku a připraví jej na budoucí život
• získávají cenné zkušenosti, odborné znalosti, učí se být trpělivými
A zde jsou pro inspiraci krátké příběhy
těch, kteří se již náhradními rodiči – pěstouny – stali:
Bydlíme v malé vesnici, na samotě. Končila
mi rodičovská dovolená a já řešila, co bude dál.
Neuměla jsem si představit, že budu denně vozit dítě autobusem do školky, později do školy

v jiné obci a při tom zvládat ještě své zaměstnání, ze kterého bych se vracela večer domů.
To jsem pro svou rodinu nechtěla. Vždy jsme si
přáli více dětí, ale další dítě jsem už mít nemohla. Přijali jsme tedy děti jiných rodičů a stali se
pěstouny. Nyní mám už dvě děti v pěstounské
péči, jsem v domácnosti a nemusím denně dojíždět za prací. Máme velkou rodinu a myslím,
že jsme všichni šťastní. (Jana P., 35 let)
Vždy jsem chtěla pomoci dětem, které nemají vlastní rodinu, ale měla jsem vlastní děti
a manžela. Děti nyní žijí v zahraničí a manžel
zemřel. Najednou se mi vše změnilo. Vzpomněla jsem si na svůj sen a stala se pěstounkou. Chtěla jsem pomoci dítěti, které nemá
takovou šanci dostat se do rodiny, a přijala
jsem dítě mentálně i tělesně postižené. Měla
jsem z toho samozřejmě obavy, ale vše jsem
za podpory odborníků a doprovázející organizace zvládla. Dítě s mentálním postižením je
dítě jako každé jiné, snad jen, že potřebuje
větší podporu. A tělesné postižení? Že špatně
chodí? Ale zvládá to! A já vlastně také. (Anežka Z., 44 let)
Pro bližší informace neváhejte kontaktovat Městský úřad Frýdlant n. O., odbor sociálních věcí, pracoviště ul. Hlavní 139, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 120, sociální pracovnici pro náhradní rodinnou péči
Bc. Kateřinu Illésovou, tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz.

Staňte se i vy náhradními rodiči

Ladná Čeladná ve znamení zvučných jmen:
Ledecký, Čechomor nebo třeba Vypsaná fixa
ČELADNÁ – I když nad konáním hromadných letních akcí visí v současnosti otazník
kvůli epidemii koronaviru, pořadatelé Ladné
Čeladné čekají na definitivní rozhodnutí vlády, zda a za jakých podmínek se hudební
festival bude případně odehrávat. Program
pro hudební i dětskou scénu je hotový, a tak
nezbývá než doufat, že si návštěvníci budou
moci 7. a 8. srpna vychutnat koncerty, diva-

delní představení a spoustu dalších aktivit
zaměřených především na děti.
„Situace pro pořádání hromadných akcí
zatím nevypadá dobře, ale pořád doufáme
v příznivý vývoj epidemie. Díky tomu, že se
Ladná Čeladná koná až v druhé půlce léta,
máme stále jistou časovou rezervu na produkční práce, byť se s každým dalším týdnem
nejistoty dostáváme do většího presu,“ uvedl

JANEK LEDECKÝ: Známá tvář hvězdou festivalu. 

Foto: Igor Paliatka

ředitel festivalu Jindřich Vaněk.
Letošní šestý ročník, který spolufinancuje
Moravskoslezský kraj, nabídne šestnáctku
kapel. Hlavními hvězdami jsou Janek Ledecký, Čechomor, Vypsaná fixa, Vltava či
Pavel Dobeš. Za pozornost však stojí také
další jména jako kupříkladu ostravská kapela
Nedivoč, která má na kontě spolupráci třeba s Marií Rottrovou či Ondřejem Rumlem.
Mnohé návštěvníky jistě potěší Kaczi, písničkářka s beskydskými kořeny, balancující
mezi folkem, popem a šansonem. Dětská
scéna pak uvede Mixle v piksle – vedlejší
projekt zpěváka Vypsané fixy Michala Maredy a bubeníka Petra Martínka, kteří zahrají
důvěrně známé písničky a zhudebněná říkadla v rockových aranžích. Pokud vás zajímá,
jak zní dětské hity jako Skákal pes, Běží liška
k Táboru nebo Prší prší na elektrickou kytaru, basu a bicí, koncert si na Ladné Čeladné
nenechte ujít.
Na dětské scéně se dále odehrají divadelní představení v podání herců ze Staré arény
Ostrava či divadelní společnosti Cestovadélko. V rámci projektu Celé Česko čte dětem
budou vystupující umělci předčítat pohádky
a chybět nebudou ani tvořivé dílny, workshopy, soutěže a spousta dalších atrakcí pro
menší i větší děti.  (O vstupenkách na str. 14)

Turistické informační centrum
ve Frýdlantě je opět otevřeno
FRÝDLANT – V pondělí 27. dubna se opět
otevřely všechny pobočky turistického informačního centra ve Frýdku, Místku a Frýdlantě
nad Ostravicí. Otevřeny budou podle standardní otevírací doby.
V souvislosti s onemocněním COVID-19
však budou platit na všech prodejnách následující opatření:
- do prodejny ve Frýdku a Místku budou
ve stejnou dobu vpuštěny maximálně dvě
osoby, ve Frýdlantě nad Ostravicí pak pouze
jedna osoba
- dodržení odstupu dva metry

- všichni návštěvníci musí mít zakryta ústa
a nos
- upřednostněna bude platba kartou
- veškeré propagační materiály budou
k dispozici na vyžádání
Vrácení vstupného za zrušená představení:
- ověřte si možnosti vrácení vstupného
na webových stránkách prodejce (Ticketportal, Ticketstream, Colosseum apod.)
- v případě, že je uvedeno místo pro vrácení
peněz u nás na pobočkách TIC F-M, navštivte
pobočku, ve které jste vstupenky zakoupili

slovo starostky
Vážení spoluobčané,
měsíc květen nás zastihl s rouškou na tváři. Všichni víme, že to
není nic příjemného, a možná právě díky rouškám není tolik vidět,
jak vážně tuto situaci všichni bereme a jak moc bychom si přáli vrátit
se opět do normálu. Abychom si mohli místo každodenního sledování zpráv o vývoji pandemie vyjít do kina, divadla nebo si s rodinou
a přáteli společně posedět.
Jsem ráda, že se situace u nás ve Frýdlantě nad Ostravicí
a všech obcích našeho Mikroregionu vyvíjí pozvolna a že se držíme
nižší statistiky nakažených. Pevně doufám, že se toto sdělení nezmění, a těším se, až budeme opět na nule a všichni pozitivně testovaní budou zdrávi. Doba rozhodně není jednoduchá
a do jisté míry nás zkouší. A to jak naši ohleduplnost, tak naše vnitřní nasazení. Vydaná opatření totiž platí bez výjimky pro všechny. Dovolte mi, abych poděkovala všem za dodržování
hygienických nařízení. Obrovskou práci v posledních týdnech odvedli naši lékaři, zdravotní
personál, ošetřovatelky, sociální pracovníci, dobrovolníci a další nejmenovaní. I nyní jsme se
mohli spolehnout na naše hasiče. Díky nim se povedlo do našich domácností ve Frýdlantě,
Lubně a Nové Vsi rozdistribuovat tisíce roušek, které jste mnozí šili a dodali i vy sami. V tuto
chvíli město připravuje několik tisíc balení dezinfekcí pro výše uvedené domácnosti, které
vám budou rovněž dodány. Někteří z vás tiskli a osobně dodávali obličejové štíty doslova
všem, kteří stojí „v první linii“, včetně našich prodavaček a pokladních. Díky grantu skupiny
ČEZ se novoveští hasiči vybavili zařízením na dezinfekci venkovních ploch a ošetřují autobusové zastávky, lavičky, dětská hřiště apod., pomáhají při dezinfekci uzavřených veřejných
prostor pomocí ozonizéru. I když většina firem a podniků nyní bojuje s výrobou a někteří
přímo zápasí o existenci, přesto mnoho z nich podporuje všechny potřebné.
Vám všem patří obrovské díky a uznání! Moc si toho vážím!
Bez ohledu na nouzový stav se nám daří pokračovat v plánovaných investičních projektech. Když jsme před měsícem informovali o začátku rekonstrukce ulice Poštovní, dnes
najdete provizorní autobusové stanoviště poblíž pošty. Pozor dávejte i na hřbitově, kde již
dochází k opravám chodníků a úpravě terénu. V půli tohoto měsíce dojde k zahájení stavby
relaxační oddychové zóny Brána Beskyd, která by měla poskytnout zázemí nejen rodinám
s malými dětmi, naší mládeži k možnosti získání lepší fyzické kondice, ale i těm, kteří nehledají žádné aktivity a chtěli by si jen tak posedět v klidu a relaxovat, třeba s novinami nebo
s knížkou v ruce. Věřím, že současná situace ve stavebnictví nebude mít negativní dopad
na zahájené stavby tak, aby se nám je podařilo v termínu dokončit.
Měsíc květen je každoročně spojován s připomenutím památky padlým ve druhé světové
válce. Mějme na paměti, že naši předkové položili život za nás a naši budoucnost. Proto
v těchto májových dnech věnujte alespoň krátkou vzpomínku obětem tohoto válečného konfliktu. Zaslouží si to!
Osobně nám všem přeji nádherný rozkvetlý květen. Ať je měsícem pohody a lásky v rozkvetlé přírodě i v našich srdcích a samozřejmě s rouškou i úsměvem na tváři!

S úctou Helena Pešatová starostka města
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Frýdlant nad Ostravicí

Komeňák v dubnu aneb korespondenční výuka pokračuje
I v měsíci dubnu byly všechny školy v naší
republice uzavřeny. Žáci se i nadále vzdělávají
doma a to vyžaduje nemalé úsilí od žáků samotných, ale hlavně od jejich rodičů. Všichni
jsme se ze dne na den museli naučit plánovat
svůj čas trošku jinak, zaměstnávat svou mysl,
nezapomínat na fyzickou aktivitu v domácích
podmínkách a také na pomoc našim dětem se
školní – domácí prací.
Nejinak jsou na tom i rodiče žáků našeho
Komeňáku, kteří si museli přibrat ke svému zaměstnání roli učitele, školníka, kuchařky a pustit se s vervou do pro mnohé naprosto nové
činnosti.
Věříme, že velkým pomocníkem ve složité
situaci je i nadále korespondenční výuka ZŠ Komenského, kterou rodiče najdou na našich webových stránkách pod adresou www.padlet.com.
Jak funguje?
Rodič nebo žák si najdou jméno svého třídního učitele nebo učitele daného předmětu, který

zadává a vysvětluje učivo zpravidla v horizontu
jednoho týdne. Učitelé pravidelně aktualizují své
virtuální nástěnky, doplňují učivo nebo doporučují další odkazy, ve kterých žáci najdou další
témata k procvičování. Po několika týdnech
společné práce jsme si zvykli na určitý systém
a počáteční rozpaky jsou, doufám, za námi.
Odměnou nám učitelům jsou milé vzkazy
od žáků, jak na padletu, tak i formou osobních
emailů. Rodiče nám píší o tom, jak si učivo
s dětmi opakují, pouštějí se společně do činností, na které pořád nebyl čas, a naopak děti
mají radost z toho, že se s nimi rodiče více učí
a mají čas na společné hry nebo popovídání.
Proto děkujeme touto cestou všem rodičům
našich žáků za skvělou spolupráci a komunikaci s námi učiteli. Věříme, že mimořádná opatření už nebudou dlouho trvat, my se co nejdříve
vrátíme do našeho Zlatohradu a nastartujeme
náš pomyslný autobus plný zvídavých dětí toužících po dalším společném vzdělávání.
Pár postřehů z našich padletů, které mluví
samy za sebe.
„Paní učitelko, kdy už začne škola?“
„Zdravím všechny spolužáky a vzpomínám
na vás.“
„Paní učitelko, celou stránku z chemie mám
hotovou.“
„Je mi po vás smutno, spolužáci milí.“

Pevné zdraví přeje ZŠ Komenského

(www.zskomenskehofno.cz)

– projekt Brána Beskyd právě začíná

V květnu letošního roku bude zahájena realizace významné investiční akce města relaxační
a oddychové zóny s názvem Brána Beskyd.
Vyroste tak outdoorové volnočasové centrum
i multifunkční budova s kavárnou a potřebným
zázemím pro širokou veřejnost. Projekt navíc
přichází s novou zelení či parkovacími místy.
O projektu
Kořeny projektu je třeba hledat již před rokem 2010, kdy se začalo uvažovat o tom, jak
se využije nově vzniklá proluka v centru města
v prostoru za bývalým kinem a továrnou NIPOKOV na ul. Nádražní. Původní projektová dokumentace předpokládala výstavbu čtyř bytových
domů se zhruba 70 byty. Celý více méně developerský projekt nesl název Brána Beskyd, který
se tak zažil, že jej používáme prakticky dodnes.
Projektová dokumentace pro provádění
stavby byla zpracována společností CHVÁLEK
ATELIÉR s.r.o., Ostrava v roce 2018. V roce
2019 byla vydána potřebná stavební povolení.
Na přelomu minulého a letošního roku byla realizována veřejná zakázka na zhotovitele stavby,
ve které zvítězila společnost BYSTROŇ Group
a.s., Ostrava. Tato společnost bude realizovat
stavební práce od května 2020 do poloviny příštího roku. Celkový náklad stavby činí 50 mil. Kč ním podlaží hmota objektu ustupuje a vytváří
Oba typy hřišť jsou napříč generacemi velmi
a bude hrazen z vlastních zdrojů města.
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amfiteátr,
LED
barevná
v příštím týdnu.
a zpevněné plochy.
Architektonická
si pohrála
s teréna celkovým pojetím se bude vymykat od jaké•započne
wifi zóna
• nová
zeleň akancelář
květinové
záhony
Žádáme nájemce hrobových míst a náPolyfunkční objekt se zázemím
ními úpravami a díky tomu v této lokalitě vy- hokoliv jiného prostoru u nás ve městě.
vštěvníky hřbitova, aby dbali na své bezpeNejvětším objektem je polyfunkční dům, kte- roste nový kopec, který rozšíří spektrum vyuStavební práce si vyžádají zamezení parkočí a respektovali případná omezení.
rý má dvě nadzemní podlaží. V přízemí bude
žití celého venkovního areálu. Kopec nabídne vání na ulici Jana Trčky. Zhotovitel stavby musí

Odbor majetku a investic kavárna s možností občerstvení pro 60 osob prostor pro tradiční zimní radovánky, v letních provést taková opatření, která zajistí příjezd
s potřebným technologickým zázemím, dále měsících bude možnost zde využít prolézačku a průchod ke zdravotnímu středisku i k rodinsklady, hygienické zázemí a šatna pro perso- se skluzavkou, kterou doplní velký herní prvek ným domům podél ulice Jana Trčky. Po zbounál, technická místnost a dva sklepní boxy pro
ve tvaru lodi, dále zemní trampolíny, hrazdy rání bývalé prodejny „Perla“ bude možné příhorní byty. Součástí tohoto objektu v přízemí a jiné oblíbené dětské herní prvky nebo napří- jezd ke zdravotnímu středisku odklonit touto
bude také sklad a sociální zařízení pro venkov- klad boulderová (lezecká) stěna.
trasou. Žádáme občany, aby při realizaci stavní hřiště, které budou přístupné vně objektu.
Celkovou atmosféru nového prostoru podby byli trpěliví, respektovali dopravní značení,
Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy dvě poří také nový vodní prvek. Voda totiž dokáže dbali pokynů zhotovitele a zvýšené bezpečnosbytové jednotky, jedna menší 1+1, druhá větší nabídnout i vynikající relaxaci. Hledal se tedy ti při pohybu v blízkosti stavby.
3+1, jejíž dispozici a konečné stavební úpravy vodní prvek, který by nebyl jen hezký, ale
Před několika lety byl zakoupen pozemek
si budoucí nájemce může upravit podle svých také uklidňující, a který by mohl sloužit dětem
přímo navazující na tuto lokalitu, kde by měla
LESNÍ STEZKA VYHLÍDKA NAD HORSKOU SLUŽBOU
CHODNÍKŮ
II. ETAPA
BUDOVY
MĚSTSKÉHO
potřeb. VariabilněREKONSTRUKCE
by bylo možné plochy
ve 2. NA
v HŘBITOVĚ
letních měsících
k příjemnémuREKONSTRUKCE
osvěžení. vzniknout
klidová
zóna bezÚŘADU
jakýchkoliv atraknadzemním podlaží využít např. i na kancelář- Vznikne tak nehluboká osvětlená vodní plocha cí doplněná stromy, keři a lavičkami a určená
• Edukativní dřevěné prvky
• Oprava chodníků v dalších částech hřbitova
• Oprava střešní krytiny a krovu
ské prostory, ordinace apod. Tento objekt má s kameny, která přispěje i jako zajímavá kulisa k posezení v zeleni např. s knížkou v ruce.
• Venkovní učebna
• Náhradní výsadba stromů
• Rekonstrukce fasády a soklu
nepravidelné
tvary,
výrazná
oblá
část
fasády
s
barevným
provedením.
Určitě
Doba realizace je rozložena do dvou let,
• Odpočívky a herní sestavy
• Instalace laviček a košů
• bychom
Výměna byli
oken a elektroinstalace
v přízemí bude prosklená, umožňující vizuální otevřeni i větším nápadům, protože víme, že
nicméně již nyní se těšíme na otevření nového
kontakt s okolím. Před touto fasádou je z jiho- voda děti láká a různé vodní herní atrakce jsou
prostoru. Odměnou nám bude nová příjemná
západní strany umístěna terasa, která může vyhledávané, ale jsme limitováni prostorem.
zóna přímo v centru našeho města – Brána
sloužit jako venkovní podium. Ve 2. nadzemParkourové a workoutové hřiště
Beskyd, která bude sloužit úplně všem!

NOVÁ TVÁŘ ULICE POŠTOVNÍ
A DOPRAVNÍ TERMINÁL

RELAXAČNÍ ZÓNA BRÁNA BESKYD

Oprava zpevněných ploch na hřbitově
ve Frýdlantě nad Ostravicí, II. etapa

Město Frýdlant nad Ostravicí, zastoupeno
odborem majetku a investic, informuje tímto
nájemce hrobových míst a návštěvníky hřbitova o zahájení stavebních prací – opravy
chodníků na hřbitově ve Frýdlantě n. O., které

Prvňáčci letos zapsáni bez oficialit

Tak moc jsme si přáli, abychom si na úvod
společně zazpívali. Téma letošního zápisu
do 1. tříd v Tégeemce totiž bylo „Do školy s píní našich výrobků by každého zákazníka čekasničkou“. Že proběhlo nakonec všechno jinak,
lo velmi milé překvapení!
Dříve než jsme stihli mile překvapit my, če- nevěděl dopředu nikdo. Než nastala situace
oficiálně zvaná „karanténa“, stihli jsme přece
kalo nemilé překvapení nás!
jen aspoň jeden plánovaný projekt. Ale pojďme
My ale
ničeho CISTERNA
nelitujeme…CAS
Drželi
jsme 4X4
NOVÁ
HASIČSKÁ
20 SCANIA
REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR HASIČÁRNY
PROTIOVODŇOVÉ OPATŘENÍ MĚSTA
v rukou milion, naučili se manipulovat s pla- začít od začátku.
Takový březen• Komplexní
jako letos v rekonstrukce
historii nikdy nebyl
•tební
CAS skartou
výkonem
2000 litrů za
minutu
vnitřních prostor
• Montáž varovného systému města
a komunikovat
s online
bankéřem.
a určitě se ani nenacházel
v našich představách.
•Víme,
Pohonjak
4x4
• Úprava zpevněných
ploch
• Zpracování digitálního povodňového plánu
rozpoznat falešné bankovky, rozumíZavření a omezení chodu škol a celého státu, šíme novým pojmům, umíme vést peněžní deník
Děti za školky si ještě stihly zahrát na školu.
Některé si ji odpoledne prohlédly i s rodiči.
ření epidemie koronaviru bylo pro mnohé něčím
i chytře nakupovat.
naprosto
nečekaným.
Když
po
návratu
z
jarních
doucích
prvňáčků
se
letos
uskutečnilo
k
naší
a
uděláme vše pro to, abychom vaši důvěru
Hlavně jsme si ale dokázali, že když nám
prázdnin probíhala ve škole mimořádná hygie- velké lítosti bohužel bez jejich účasti. Co už
nezklamali. A pokud se týká neuskutečněného
o něco jde, umíme táhnout za jeden provaz.
nická opatření, my věřili, že postačí. Mýlili jsme s tím naděláme? Nic. A protože tuhle dobu
zápisu s osobním kontaktem, jsme přesvědčeA to je nejvíc!
ni, že najdeme způsob, jak to budoucím prvňáč
Jiří Satinský, Dominik Forgač se. V úterý dopoledne 10. března, kdy k nám ovládly počítače, i do první třídy bylo potřeba

(5. A, ZŠ Komenského) do školy zavítaly děti z místních mateřských ško- přihlásit se online nebo poštou. Termín byl pev- kům vynahradit. Snad se vše brzy obrátí k lepšílek a probíhalo zde v náhradním termínu již dru- ně stanoven a my stejně jako v jiných letech mu a my se budeme moci vrátit k běžné výuce.
hé naše Pohádkové hraní na opravdovou školu, s napětím očekávali, kolik rodičů vybere pro Na závěr nám dovolte připojit malé poděkování:
jsme se dozvěděli skličující zprávu o celostátním svého potomka a jeho budoucí základní vzděUčitelé Tégeemky srdečně děkují rodiuzavření škol. V první chvíli šok, nejistota. Pro lávání právě naši Tégeemku. Ve čtvrtek 23.
čům, kteří v tomto nelehkém období zodučitele, pro rodiče, pro všechny. Sdělení zapů- dubna můžeme s radostí konstatovat, že máme
povědně přistupují ke spolupráci se školou
sobilo jako blesk, pedagogové okamžitě začali zapsáno 65 dětí. Znamená to tedy, že i v příštím
v oblasti náhradní domácí výuky a přejí
vymýšlet, jak svým žákům zabezpečit alespoň roce bude u nás výuka v prvních třídách pokravšem hodně síly, trpělivosti a pozitivní
částečnou výuku v domácím prostředí. Vše mělo
čovat ve třech prvních třídách s ideálním počtem
energie do následujících dní. Velmi ocenastat od následujícího dne a my měli ještě v plá- žáků. Máme velikou radost, že jste nám zacho- ňujeme vaši pomoc, společně to musíme
nu odpolední setkání s rodiči budoucích prvňáč- vali přízeň i v době koronavirové, vážíme si toho zvládnout, děkujeme! lg
ků. To jsme ještě naštěstí mohli uskutečnit.
Od 15 hodin k nám zavítala skupinka rodičů
se svými ratolestmi, pro něž byla připravena
V rámci péče o městskou zeleň bylo v dru(Aesculus hippocacastanum), 1 ks smuteční vrba
ukázka pomůcek, učebnic, paní učitelky na(Salix alba ´Tristis´), 4 ks svítel latnatý (Koelreuchystaly rovněž tvořivou část. Rodiče pak měli hé polovině dubna na městských pozemcích
teria paniculata), 1 ks javor babyka (Acer cammožnost vyslechnout si na společné schůzce vysázeno celkem 20 ks listnatých druhů okraspotřebné informace týkající se zápisu do 1. tří- ných alejových a solitérních dřevin vhodných pestre ´Elsrijk´), 7 ks okrasných třešní (Prunus
cerasifera ´Nigra´ a Prunus serrulata ´Kanzan´).
dy, seznámit se s chodem školy a vedení školy do městského prostředí.
Výsadba byla provedena v lokalitách:
Výsadba byla provedena převážně v místě
odpovídalo na jejich dotazy.
Celé odpoledne se neslo v přátelském du- - na ul. Hlavní – za č.p. 1375 a 1374 a u BD č.p. pokácených stromů, které musely být odstraněny
z důvodu špatného zdravotního stavu a z důvodu
chu, a tak jsme na chvíli zapomněli na staros- 1342, 1343 a č.p. 1088
- za poštou před bytovým domem č.p.1376
zajištění provozní bezpečnosti a zdraví osob.
ti, které byly před námi. V té chvíli jsme věřili,
Dále byla provedena výměna 2 ks habrů
že těžké chvíle, které nám březen připravil, co - na ul. Bezručova za bytovým domem č.p. 1077
(Carpinus betulus ´Fastigiata´) ve stávající aleji
nejdříve pominou a my budeme moci v dubnu - na ul. 5. května u č.p. 909
na ul. Nádražní a ještě bylo plánováno do konuskutečnit to, nač jsme se celou dobu připra- - na ul. Pionýrů naproti č.p. 1265
vovali, a to samotný zápis do 1. tříd. Ale mýlili - v lesoparku na ul. Komenského vedle č.p. 1129 ce dubna dosazení okrasných keřů (pustoryl
Jednalo se o dřeviny – 4 ks jírovec pleťový vonný, tavola kalinolistá a štědřenec odvislý)
jsme se.
(Aesculus carnea ´Briotii´), 3 ks jírovec maďal v počtu 8 ks na ul. Hlavní a 5. května.
Jak bylo později rozhodnuto, zapisování bu-

MLSNA … aneb mlsáme s nápadem

Jsme žáci 5. A třídy ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí a rádi bychom vám představili naši třídní firmu. Ano, čtete správně, už
v páté třídě jsme si vyzkoušeli, jaké je to podnikat. Jsme totiž úplně první třída naší školy, která se zapojila do projektu ABECEDA PENĚZ.
Jedná se o celorepublikový projekt České
spořitelny, který umožňuje nám dětem nahlédnout do světa podnikání. Během celého
projektu jsme se učili nejen orientovat ve světě
peněz, ale také spolupracovat a být zodpovědní k ostatním.
Na začátku všeho byl nápad, pak podnikatelský plán, průzkum trhu, propočty, tvoření
reklamních materiálů, nákupy, a když už jsme
se blížili k samotnému vyvrcholení našeho úsilí,
zastavila naše snažení koronavirová pandemie.
Byli jsme neuvěřitelně zklamaní a smutní.
Nakonec jsme i tuto skutečnost přijali jako velmi cennou zkušenost. Podnikání zkrátka vůbec
není jednoduchá záležitost a rizika jsou zde
veliká. To už víme i my!
Vymysleli jsme firmu, ta firma se jmenovala
„Mlsna“ a my v ní chtěli péct ty nejluxusnější
koláčky a preclíky na světě. Naše motto znělo
„MLSÁME S NÁPADEM“, protože při zakoupe-

Výsadba stromů ve Frýdlantě

–3–

Staré Hamry

Květen 2020

Hasiči informují o své činnosti

Pohled z Němčanky…

Poutní bohoslužba na Gruni

Tradiční poutní bohoslužba ve filiálním kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Gruni
se koná 30. 5. 2020 v 10 hodin.
Dnešní mariánský svátek vznikl roku 1814
a připomíná nám těžkou dobu zkoušek na začátku XIX. století. K té době se počítá odvlečení
papeže Pia VI. z Říma vojsky revoluční Francie
a jeho smrt v zajetí 30. 1. 1800. Nebyl mu dopřán ani křesťanský pohřeb a nad jeho rakví se
místo modliteb nesla slova o konci jedné éry,
jejímž byl představitelem. Francie se spojenci
se snažila, aby už nebyl žádný následovník.
Ale pod rakouskou ochranou se sešlo konkláve
v Benátkách a zvolilo dalšího Petrova nástupce,
kterým byl Pius VII. Také tento papež byl zajat
Napoleonem a vězněn od 6. 7. 1809 do března

1814. Pius VII. v té době svěřoval sebe i celou
Církev do ochrany Panny Marie a ona ho nezklamala. Z vděčnosti za návrat do Říma k hrobům
apoštolů korunoval obraz Panny Marie a zavedl svátek „Panny Marie, Pomocnice křesťanů“.
Slavení svátku bylo i pro budoucnost stanoveno
na den slavného návratu Pia VII. do Říma.
Mariino poslání pomocnice křesťanů vyvěrá
jako některé další svátky z ustanovení jejího
Syna, aby nám byla Matkou. Mezi její nejvýznamnější pomoc patří pomoc v hodině smrti.
Je patrná zejména u jejích ctitelů. Mnozí z nich
se dopustili nevěrností a vzdálili se, ale protože
ji jednou s důvěrou svěřili svou duši, ona jim
před smrtí pomohla. A tam je to pro každého
z nás nejdůležitější. 
(catholica.cz)

zprávičky ze školy
Od 11. března je škola pro žáky zavřena,
zdánlivě se tedy nic neděje. Zdání ale někdy
může klamat. Na čem tedy pracujeme? Čím
se zabýváme?
• Rozjeli jsme pro hlavní vyučovací předměty on-line výuku. Jsme tak se svými žáky
téměř v každodenním kontaktu. Díky této výuce můžu říct, že zatím zvládáme předepsané
učivo. Zásluha patří i spolupracujícím rodičům,
kteří ochotně svým dětem tisknou pracovní listy, a disciplinovaným žákům.
• Pro nový školní rok připravujeme projekt
Šablony III. Žádost budeme podávat na konci měsíce dubna tak, ať v září můžeme rozjet
všechny plánované aktivity. V rámci toho projektu budeme mimo jiné pokračovat v klubech
(čtenářský klub, klub deskových her a doučování žáků). Dále plánujeme realizovat každý
měsíc projektový den s rodilým mluvčím.

• Podali jsme na MAS Frýdlantsko-Beskydy žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního
zařízení pro žáky. Pokud bude žádost schválena, mohou se naši žáci těšit na nové toalety.
Předpokládaný termín realizace je červenec
a srpen 2021. Takže zbývá držet palce, ať náš
projekt patří mezi podpořené.
• V rámci zápisu do 1. ročníku jsme přijali
pouze dva nové žáčky. Stav žáků nám tedy
klesne na 14! Doufáme, že se v následujících
letech odrazíme ode dna a opět naši krásnou
školu zaplníme.
25. května by se naše škola měla opět
otevřít. Velmi rádi bychom poskytli výchovu
a vzdělání v plném rozsahu, včetně školní
družiny a školní jídelny. Bohužel to nezávisí
na nás, ale na rozhodnutí vlády. Doufáme,
že jejich rozhodnutí bude moudré a konečně
ulehčí přetíženým rodičům.

Harmonogram sběru nebezpečného
odpadu v obci Staré Hamry
Termín konání: 30. 5. 2020
Zemědělské družstvo:
Gruň: 		
Jamník:		
Základní škola – Hotel Čertův Hrádek:
Most: 		
Samčanka za obecním úřadem:
Obec Staré Hamry – NO, ZO a PNEU

10.35–10.45
11.15–11.25
11.40–11.50
12.00–12.10
12.20–12.30
12.40–12.50

K dnešnímu dni jsme zasahovali v roce 2020
u 32 událostí na území obcí Staré Hamry, Bílá
a Ostravice. Během března a dubna jsme zasahovali 2x u dopravní nehody, 2x jsme vyjížděli
v rámci plánované pomoci na vyžádání ZZS (resuscitace osoby s využitím AED) a 3x k požáru.
Dne 8. 4. jsme vyjížděli k požáru louky v obci
Staré Hamry. Zde jsme zasahovali společně
s hasiči HZS stanice Frýdek Místek, JSDH Ostravice a Frýdlant nad Ostravicí. K této události
jsme vyjeli s technikou CAS 20 Atego a CAS 30
Tatra 148. Dále dne 20. 4. jsme byli povolání
k požáru budovy v obci Ostravice s technikou
CAS 32 T-148 v počtu hasičů 1+2 a technika
CAS 24 v počtu 1+3 zůstala na hasičské zbrojnici v pohotovosti pro případný další posilový
výjezd. Zde jsme spolupracovali s HZS stanice
Frýdek-Místek, JSDH Ostravice, Frýdlant nad
Ostravicí a Čeladná. Po příjezdu jsme provedli
doplnění vody a také jsme se podíleli na hasebních pracích. 22. 4. jsme v ranních hodinách
vyjížděli k požáru velkoobjemového kontejneru
v naší obci. Po příjezdu jednotka provedla uhašení nejen kontejneru, ale také musela zkropit
okolní stromy na kraji lesa, jelikož byly ohořelé
od požáru.
Z dotace ČEZ Krizová pomoc 2020, která
byla zřízena na podporu projektů, které pomá-

hají zmírňovat dopady aktuální krizové situace
spojené s pandemií onemocněním Covid-19
v České republice, byla SDH Staré Hamry pořízena technika a vybavení pro boj proti korona-

viru v celkové hodnotě 36 000 Kč. Zakoupen byl
generátor ozonu White 10000, motorový rosič
Hecht 459, multifunkční vana s taškou a ochranné brýle LUX s popruhem.

Čištění vodovodu

Pravidelné čištění vodovodu proběhne
ve čtvrtek 14. 5. 2020. V době čištění vodovodu bude omezena dodávka pitné vody v době
od 8.00 do 16.00 hodin.
Cisterna s pitnou vodou bude přistavena
„u kontejneru“ na Lojkaščance.
Zároveň s čištěním vodovodu budou probíhat plánované opravy – výměna některých
vodovodních přípojek a výměna části potrubí
vodovodního řadu.

Oznámení SmVaK o snížení
sazby DPH od 1. 5. 2020

Na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází
s účinností od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek
pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod
do 2. snížené sazby DPH, tedy na 10 %.
Voda pitná (vodné): 41,10 Kč/m3 (bez DPH)
– 45,21 Kč (včetně 10% DPH)
Voda odvedená (stočné): 36,51 Kč/m3 (bez
DPH) – 40,16 Kč (včetně 10% DPH)

Restaurace Bowling

Hladovo – žíznivé okénko
OTEVŘENO!
pondělí – čtvrtek
14.00 – 20.00
pátek – neděle
11.00 – 20.00
Těšíme se na vás.

z kalendáře akcí
4. května: Pietní akt – pokládání věnců
14. května: Čištění vodovodu
15.–16. května:
Jarní vymetání a kontrola komínů
30. května: Poutní bohoslužba na Gruni
30. května: Sběr nebezpečného odpadu

jubilea
V měsíci květnu 2020
oslaví své životní jubileum:
Pan IVO FRANKE – 55 let
Paní JANA NEUMANNOVÁ – 60 let
Paní ZDENKA NĚMCOVÁ – 60 let
Paní GALINA ŠTAUDOVÁ – 65 let
Pan PAVEL ŠLOSARČÍK – 65 let
Pan PETR LANČA – 70 let
Paní MILENA RUČKOVÁ – 80 let
Pan ZDENĚK VALÁŠEK – 80 let
Našim jubilantům k jejich výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

rozloučili jsme se
Dne 31. 3. 2020 zemřel ve věku 69 let
pan Antonín Zápalka.
Dne 2. 4. 2020 zemřela ve věku 96 let
paní Marie Zajícová.

Jarní vymetání a kontrola komínů

Pravidelné jarní vymetání a kontrola komínů
proběhne ve Starých Hamrech v pátek 15. 5.
2020, v sobotu 16. 5. 2020 a v sobotu 23. 5. 2020.
Práce bude provádět Kominictví Rostislav Velička.
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. se u spotřebiče na pevná paliva o výkonu do 50 kW musí
čištění provádět při celoročním provozu 3x ročně,

při sezónním provozu 2x za rok. U spotřebičů
na kapalná paliva do 50 kW výkonu se čištění musí
provádět 3x ročně, u spotřebičů na plynná paliva
do 50 kW výkonu 1x ročně. Kontroly spalinové
cesty se u všech těchto spotřebičů musí provádět
jednou ročně. Písemný zápis s výsledkem kontroly
by měl obdržet každý žadatel o tuto službu.

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR
o znovuobnovení bohoslužeb

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17.
dubna, díky kterému se od 27. dubna budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady.
Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo
být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob,
a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec
omezení by měl nastat od 8. června.
Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb
a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše
osobně konzultoval s vedením krizového štábu.
ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena
nařízení vlády (především jde o velké farnosti
ve městech atd.) Je tedy na administrátorech
farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy
bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až
do úplného zrušení omezení (8. června).
Pravidla pro uvolňování omezení týkající
se bohoslužeb:
Stálá rada České biskupské konference
a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči
ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omeze-

ní, které se týká veřejných bohoslužeb.
- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo
jinak propojených osob);
- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku
vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
- Kněz si dezinfikuje ruce minimálně před
začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
- Délku bohoslužby je třeba při zachování
liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán
a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky,
lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
- Je omezen přístup věřících do dalších míst
v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;
- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

(www.cirkev.cz)

Přehled bohoslužeb v měsíci květnu
10. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
s max. počtem 15 účastníků bohoslužby
17. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
s max. počtem 30 účastníků bohoslužby
21. 5. 2020
Ostravice 17.00, Staré Hamry 18.30,
Slavnost Nanebevstoupení Páně,
s max. počtem 30 účastníků bohoslužby

24. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
s max. počtem 30 účastníků bohoslužby
30. 5. 2020
Staré Hamry – Gruň, filiální kostel Panny
Marie Pomocnice křesťanů – pouť v 10 hod.
s max. počtem 50 účastníků bohoslužby
31. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30,
Slavnost Seslání Ducha Svatého, s max.
počtem 50 účastníků bohoslužby
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Květen 2020

Lhotka

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady měsíc květen, louky se zazelenaly, stromy a keře rozkvetly
a příroda se ukazuje v plné síle. Věřme, že o co větší sílu má jarní sluníčko,
o to víc bude slábnout koronavirus, který nás sužuje už třetí měsíc, a brzy
se opět dočkáme společného setkávání, výletů a všeho, na co jsme byli
dlouhou dobu bezstarostně zvyklí.
Chtěl bych vám poděkovat, že veškerá opatření vydaná v době nouzového stavu neberete na lehkou váhu, že se chováte zodpovědně a dodržujete veškerá pravidla.
Jsem rád, že k dnešnímu dni není u nás v obci žádný případ pozitivně testovaného na COVID
19 a věřím že tomu bude i v době, kdy budete číst tyto řádky. I přes situaci, ve které se právě
nacházíme, važme si toho, že žijeme v této době, že se nemusíme strachovat o své blízké a kamarády. Tento měsíc si připomínáme 75. výročí konce druhé světové války a také osvobození
naší obce. Druhá světová válka byl nejkrvavější konflikt, jaký lidstvo kdy poznalo. Zachvátila
nejen Evropu, ale i další kontinenty, lidstvo v hrůze a obavami čekávalo, zda zvítězí dobro nebo
zlo. Neuvěřitelně těžkých a složitých šest let naše země prožívala nacistickou okupaci. Tisíce lidí
přicházely o domovy, majetky a také o životy. Hrůzy, které válka přinášela, patřily k těm, které
překonaly nejbujnější fantazii lidské představivosti. Zanikaly celé rodiny, děti přicházely o své
rodiče a rodiče o své děti. S osvobozením přišla naděje na to, že takové hrůzy se již nikdy nebudou opakovat. I v dnešní době, kdy se všude kolem nás šíří vlna násilí, rasové a náboženské
nesnášenlivosti, je nutné upozorňovat na to, co vedlo k rozpoutání války. Že tato válka nebyla
pouze politickou záležitostí spojenou s touhou jednoho člověka zvítězit nad ostatními evropskými národy, ale že se zde projevila rasová nenávist. Vzpomeňme s úctou na všechny, kteří v této
válce přišli o život, na všechny, kterým táto válka vzala jejich nejbližší, a važme si těch, kteří se
rozhodli aktivně vzdorovat násilí a zlu. Važme si toho, že můžeme žít ve svobodné zemi a čiňme
vše pro to, aby se tyto hrůzy již nikdy nevrátily. Přeji vám hodně jarního sluníčka hezkých dnů,
dobré nálady, a hlavně pevné zdraví.
Zdeněk Kubala, starosta

Hostinec Pod Ořechem

Jak jste určitě zaregistrovali, začátkem
března se mezi občany donesla zpráva, že se
prodává budova hostince Pod Ořechem, která
je ve vlastnictví soukromé osoby. Jelikož se
po obci nesou opět zaručené informace, že
tuto budovu kupuje obec, a dokonce už víme
i za jakou cenu, rád bych se k tomu vyjádřil.
Po informaci, že se budova prodává, což
bylo 4. 3. 2020, jsem o této skutečnosti informoval zastupitele, abychom se poradili, zda
bychom tuto budovu nechtěli využít pro potřeby obce. Jak většina z vás ví, v minulosti nezískala obec do vlastnictví dvě budovy v centru
obce, což je nám dodnes vyčítáno, a nechtěl
jsem, abychom bez uvážení nevyužili možnost
získání budovy bývalého hostince, která se nachází na celkem výhodném místě a patří k ní
i dost velký pozemek včetně poměrně velké
přístupové zpevněné plochy. Dalším důvodem
pro jednání zastupitelstva o odkupu byla obava, že budovu koupí někdo, kdo ji bude využívat například k různým podnikatelským aktivitám, jako jsou například sklady nebezpečného
odpadu, hlučný provoz, ubytování nepřizpůso-

bivých apod., a bude tím znepříjemňovat život
majitelů sousedních rodinných domů. Podle
mého názoru je budova v takovém stavu, že si
ji nikdo nekoupí k účelu, pro který sloužila doteď, zvlášť když v obci, která má 550 obyvatel,
jsou další dvě restaurace. Nicméně zastupitelé
se dohodli, že si nejdřív budovu prohlídnou,
proto jsem 5. 3. 2020 domluvil schůzku s paní
majitelkou, která nám nemovitost zpřístupnila
k prohlídce. Poté se zastupitelé dohodli, že
necháme vypracovat odborný znalecký posudek, abychom si vůbec ujasnili, jakou má
nemovitost hodnotu. Od prohlídky do dnešního dne, kdy píšu tento článek (konec dubna)
jsme s paní majitelkou vůbec nic neřešili, ani
koupi, ani cenu. Čekáme na znalecký odhad
a následně bude zastupitelstvo obce na veřejném zasedání projednávat, zda budeme
s majitelkou nemovitosti jednat o případném
odkupu a za jakou cenu, či nikoliv. Tak se věci
mají a věřte, že budete neprodleně informováni o dalším postupu v možnosti získání této
nemovitosti do majetku obce.

Zdeněk Kubala, starosta

Obec Lhotka získala ze Státního fondu
životního prostředí ČR dotaci 3 200 000 Kč
na bezúročné kotlíkové půjčky, které slouží
k předfinancování realizace výměny starých
neekologických kotlů za nové zdroje vytápění.
Žadatelem o půjčku ve výši až 200 000 Kč
může být osoba, která je vlastníkem rodinného
domu na území obce Lhotka a má uzavřenou

Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva. Tuto půjčku může využít až 16
žadatelů. Pro více informací o získání kotlíkové půjčky kontaktujte Ing. Martinu Kubalovou
na tel. 605 288 771, e-mail: kubalova@obec-lhotka.eu.

Kotlíkové půjčky

poděkování
Děkujeme lhoteckým švadlenkám za pomoc při rychlém zajištění ochranných roušek
pro naše občany. Poděkování patří především Ladě Kazimírové, Aleně Tomisové,
Aleně Krnáčové, Leoně Mazochové, Martinám Kubalovým, Marii Vašíčkové, Liselotte
Rokyta, Šárce Sobkové, Marii Holečkové,
které pro vás zdarma našily přes 700 ks
textilních ochranných roušek, a Květoslavě
Raganové, která ve svém obchodě umožňuje distribuci ochranných roušek. 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

jubilea
V měsíci květnu oslaví své významné životní
jubileum a dala ke zveřejnění souhlas:
Alenka Rozbrojová – 80 let

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

krátce z obce
Svoz odpadu
Termíny svozu komunálního odpadu v květnu: pondělí 4. 5. a 15. 5.

Odpadové hospodářství
na zpříjemnění práce naším švadlenkám.
Postupně se šijí další roušky, které si můžete v případě potřeby zdarma vyzvednout
v obchodě u Ivánků.

Studie odkanalizování obce Lhotka

Z dotačního programu Moravskoslezského
kraje „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ jsme
získali finanční podporu ve výši 162 000 Kč
na realizaci projektu Studie nakládání s odpadními vodami na území obce Lhotka.
Studie proveditelnosti bude sloužit jako základní podklad pro další rozhodování v procesu
přípravy a výstavby splaškové kanalizace. Pokud bude možnost odkanalizování ve více variantách (gravitační kanalizace, výtlak kanalizace, přečerpávání, částečně tlaková kanalizace
či domovní ČOV), bude studie obsahovat i tyto
varianty. Studie bude vypracována se zaměřením na následující klíčové okruhy:
• popis stávajícího stavu odkanalizování obce,
• popis zájmové oblasti (geologické poměry,
hydrologické poměry, ochranná pásma apod.),
• majetkoprávní zohlednění stávajícího stavu
navržených opatření (kanalizační síť, ČOV),

Malé ohlédnutí v době koronavirové

Koronavirová pandemie, která ochromila téměř všechny státy světa, zasáhla samozřejmě
i naši obec. Naštěstí jenom svými opatřeními,
na která jsme do té doby nebyli zvyklí. Najednou jsme od poloviny března museli nosit roušky, nemohli se setkávat ve školách, školkách,
kostelích ani kaplích a na zkouškách souborů,
přerušily se sportovní soutěže, zavřely se divadelní sály, kina a zrušila se celá řada velkých
sportovních i kulturních akcí. Nevyšla nám ani
akce „Uklízíme Česko a Lhotku“ a také tradiční
Velikonoce byly bez koledníků.
Naštěstí naše Lhotka svým umístěním mezi
Ondřejníkem a Rosuškama nám na rozdíl
od přelidněných měst umožňuje v beskydské
přírodě i všechna ta omezení lépe přečkávat.
Ale ve Lhotce bývalo i hůř. Stačí si otevřít
knihu „Historie Lhotky z pod Ondřejníka“ a připomenout si jiná těžká období naší obce i země
v letech uplynulých, jak je sepsala lhotecká
kronikářka Alžběta Kožuchová.
Mezi nejtěžší roky patřilo zejména období
Třicetileté války od roku 1618 do 1648, kdy
i Lhotka byla zpustošenou vesnicí se zanedbaným hospodářstvím, kde shořely některé domy,
kde pole zarostla lesem a grunty zpustly.
Nelehký život byl i ve druhé polovině 17.
století, kdy se z bývalých vojáků stali lupiči

• hydrogeologické posouzení (max. 3 vrty
v hloubce 3 metrů nebo hydrogeologická rešerše) pro likvidaci odpadních vod pomocí domovní čistíren odpadních vod, kde není recipient
v dostatečné blízkosti a bude třeba vyčištěné
odpadní vody zasakovat
• navržení opatření (kanalizační síť, ČOV),
• určení možné etapizace projektu a předběžného harmonogramu projektu,
• výši investičních a provozních nákladů,
• možnost získání dotace z fondů EU či národních zdrojů,
• projednání závěrů studie s dotčenými orgány veřejné správy (odbory výstavby, vodního
hospodářství a životního prostředí v pověřené
obci),
• veřejná prezentace variant řešení a přínosů
projektů v návaznosti na podmínky připojení
a legislativu (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat vždy v sobotu
od 10 do 12 hodin na sběrném místě u bývalého kravína, případně po tel. domluvě v pracovní době obecního úřadu. 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 s ořezu
stromů a keřů na vyznačené místo. 
oú

Upozornění
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 určené sběrné místo u budovy bývalého kravína, které je otevřeno vždy v sobotu od 10 do 12 hodin. Do nádob na použité jedlé 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

a zbojníci. Nebyly to však jenom války, které
sužovaly lid v Beskydech, ale i nevolnictví
a robota. I Lhoťané se připojovali k povstáním
v letech 1673, 1675 a 1695 proti robotě na panstvích vrchnosti a byli za to mnohdy tvrdě postihováni. Situace se zlepšila až téměř za sto
let po patentu M. Terezie v roce 1775, zrušení
nevolnictví Josefem II. v roce 1781 a nakonec
i po zrušení roboty v roce 1848.
Ale ani pak se lidem v Podbeskydí nežilo lehce. Zejména pro velkou nouzi, ale i z politických
důvodů nebo náboženských rozporů se od roku
1871 začali Lhoťané vystěhovávat do Ameriky.
S první světovou válkou od července 1914
přišla nejdřív drahota, ale pak i odvody. Z tehdejších 551 obyvatel bylo odvedeno 108 mužů.
Z nich se 25 již domů nevrátilo.
Následovala třicátá léta 20. století a s nimi
i důsledky hospodářské krize. A po nich další
– 2. světová válka. V jednu hodinu po půlnoci
24. září 1938 oznámil zvon na lhotecké kapli
mobilizaci, už ve 4 hodiny do Lhotky byly doručeny mobilizační vyhlášky a o pět hodin později již odjížděli lhotečtí muži na nádraží do Frýdlantu a odtud k hranicím s Německem, aby se
po „Mnichovu“ zklamaně vrátili zpět.
V období německé okupace se i ve Lhotce
zrodil v prosinci 1939 odboj, který skončil zatčením i vězněním jeho iniciátorů. I závěrečné dny
2. světové války – od 24. dubna do 5. května –
byly pro Lhotku krvavé. Ustupující německá voj-

ska se nevzdávala a kromě padlých rudoarmějců při tom padli za vlast i čtyři lhotečtí občané.
Lhotce se nevyhýbaly ani epidemie. Historikové zmiňují bez konkrétních čísel ve Lhotce zejména mor v letech 1624, 1645 a 1679. Ve Lhotce
pak později, na přelomu let 1918/19, při epidemii
chřipky zemřelo osm dětí. V dubnu a květnu roku
1921 to pak byla spalničková epidemie, taktéž
s úmrtím několik malých dětí, a v roce 1934 infekční záškrt a spála, při kterých zemřelo opět
několik – zejména předškolních – dětí.
Stejně jako všude, tak i ve Lhotce každou chvíli ukázala svoji sílu i příroda se svými živelnými
pohromami. Byly to zejména neúrody, kdy například v zimě 1757/58 napadlo tolik sněhu, že podzimní sadba byla rozmočena a jarní se nedala zasít. Stejně tak velké mokro zničilo úrodu i v roce
1847. Neúrody z důvodů mokra, nebo naopak
sucha, vichřic, smrští, bouří a mrazů kronikáři zapsali i ve 20. století. Například v zimě na přelomu
let 1928/29 po celé tři měsíce trvaly mrazy mínus
40, někde až mínus 45 stupňů Celsia. Za zmínku
stojí i velká povodeň v létě roku 1997.
Uplynulé katastrofy, pohromy, války i jiná těžká léta jsou už zapomenuta. Většina pamětníků
již nežije, zbyly po nich jenom zápisy v kronikách. Také my se můžeme těšit, že i současné složité období, které všichni v těchto dnech
prožíváme, jednou skončí bez větších problémů
a že i o něm zůstanou jenom zápisy ve lhotecké
i jiných kronikách. 
Pavel Pasek

Odevzdávání přihlášek na letní tábor vrcholí!
Chystáme pro vás již Čtvrtý dětský tábor
ve Lhotce pod Ondřejníkem příměstského
typu. Každé ráno své dítě v areálu MŠ Lhotka
odevzdáte a odpoledne se s ním opět přivítáte.
Na děti čeká spoustu zajímavých tematických
činností, včetně celodenního výletu. V prvním
ročníku jsme s dětmi cestovali časem, v druhém
ročníku jsme putovali za pokladem a třetí ročník

patřil malým námořníkům, kteří vypluli vstříc dobrodružství. Co nám přinese čtvrtý ročník? Na to
si musíte počkat do 24. 8. 2020, kdy společně
s dětmi tábor zahájíme. Vyplněné přihlášky
můžete zaslat na email taboryprodeti@email.cz
nebo je odevzdat na OÚ ve Lhotce, kde jsou přihlášky také k dispozici. Bližší informace u vedoucí tábora Kristýny Kotalové, tel.: 724 562 403.
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Baška
slovo vedení obce
Vážení spoluobčané,
v naší obci se život s vyhlášením nouzového stavu evidentně zpomalil. Není slyšet hlasité jásání dětí, není vidět seniory, kteří si vyprávějí před místní prodejnou COOP o svých
problémech, není vidět živnostníky, kteří spěchají na poštu se zasláním dokumentů. S nařízením české vlády o zákazu vycházení občanů bez roušek bylo Obci Baška jasné, že
roušky nemáme a hned tak je od nikoho nedostaneme. Rozhodli jsme se, že si poradíme
sami. A poradili jsme si. Oslovili jsme několik místních švadlen s prosbou šití roušek, ale
některé se nabídly samy! Informovaly nás, že už roušky šijí a dají je zdarma k dispozici
Obci Baška, která je prostřednictvím pracovníků obce distribuovala dál, především seniorům a dalším, kteří neměli možnost si roušky sami zajistit. Pokud zde máme jmenovat, kdo
se podílel (a možná ještě podílí) na šití roušek pro Bašťany, tak to byli a jsou:
Srníčková Renáta, Hrabalová Pavlína, Boris Pánek, Šigutová Blanka, Kovářová Věra,
Kovaříková Jaroslava, Juřicová Renáta, Zacharová Marie, paní Němcová z Hodoňovic,
Zuzana Rieder, Malinová Šárka, Čechová Eva, Keprtová Ivona, Černá Lucie, Šindlerová
Markéta, Kunštárová Marcela. Možná to jsou další, zde nejmenovaní, kterým touto cestou
děkujeme a ceníme si jejich pomoci. Poděkování patří i firmě CNM textil a Drahomíře
Kieckové, kteří poskytli bavlněné látky pro šití roušek.
Nezůstalo ale jen u roušek. Spolu s rouškami byla následně do každé domácnosti poskytnuta lahvička dezinfekčního prostředku. Odbor služeb zajišťuje další služby občanům,
jako jsou nákupy do tašek seniorům a lidem v karanténě v hodnotě do 300 Kč, s dovozem
až domů, včetně nákupu léků či vyzvednutí léku na elektronický recept. Potraviny do tašek
chystají zaměstnankyně místní prodejny potravin COOP a potravin Anny Karlické v Kunčičkách u Bašky. Stále je otevřeno řeznictví v obci, což je především občany kvitováno, že
si mohou nakoupit ve vymezeném čase a nemusejí jezdit pro maso a uzeniny do města.
Děkujeme zaměstnancům prodejen v naší obci, České pošty, že v této těžké době dokáží
zvládat nejednu nesnadnou situaci nejen s návštěvníky svých provozoven. Děkujeme.
Je třeba poděkovat všem, kdo v nelehké situaci způsobené pandemií koronaviru jakkoliv pomáhali a pomáhají. Podpořit alespoň pěkným slovem a uznáním zdravotníky, záchranáře, prostě všechny, kteří pracují neustále pod velkým fyzickým i psychickým vypětím
v první linii.
Věříme, že situaci společnými silami zvládneme, nepodlehneme nedisciplinovanosti
některých občanů a přijmeme plnění opatření nouzového stavu jako naši povinnost, bez
které není brzkého návratu k běžnému životu.
Irena Babicová
starostka

Jan Richter
místostarosta

Slova povzbuzení
Velikonoční svátky patří mezi největší
svátky křesťanského světa už dva tisíce let

Archiv Římskokatolické farnosti Skalice.

a i v nejtemnějších dobách se oslavovaly
v kostelech, kde se sešly stovky a tisíce věřících. Ty letošní Velikonoce byly jiné. A v určitých ohledech mnohem hlubší, než Velikonoce
v jiných letech.
Dovolily nám totiž si mnohem intenzivněji
uvědomit pravdu, kterou si při „normálních“
Velikonocích neuvědomujeme: totiž skutečnost, že Velikonoce, a vlastně všechny svátky, se slaví především v srdci. Pokud se totiž neslaví v srdci, není možné je oslavit ani
v kostele při bohoslužbě!! To by pak byla pouhopouhá vnějškovitost, kterou Kristus tolikrát
vytýkal farizeům. Bohu totiž nejde o to, co se
děje vně člověka, Jemu jede o to, co se děje
v nitru člověka! Ani karanténa, ani virus, ani
cokoliv jiného na tom nemohou nic změnit.
A tak můžeme být plni naděje, protože naše
osobní spojení s Kristem může být nepřetržité,
i přesto, že kostely jsou uzavřeny.

Pawel Grodek, farář

Květen 2020

Rekonstrukce částí chodníků v obci
V pondělí 6. dubna začala rekonstrukce částí
chodníků. První část rekonstrukce se realizuje
od cihelny po kamenný most u hostince Bašťanka, druhá část od mostu přes Ostravici po želez-

ničních přejezd. Dle uzavřené smlouvy je termín
dokončení naplánován do října 2020. Zhotovitel
předpokládá ukončení v letních měsících. Opravy budou stát 3,4 mil. Kč, přičemž obec získala

dotaci ve výši 95 % z uznatelných nákladů.
Stavbu provádí firma Jankostav s.r.o. S rekonstrukcí se pojí omezení dopravy i chodců.
Tímto žádáme chodce o zvýšenou opatrnost.

Archiv obecních služeb Baška.

IN MEMORIAM 15. březen 1939 – 5. květen 1945
V osvobozovacích bojích o Bašku ztratilo
své životy 20 rudoarmějců a 10 občanů Bašky.
Po skončení II. světové války se z německých
koncentračních táborů a věznic nevrátilo osm
občanů Bašky, tři občané Hodoňovic a dva občané z Kunčiček u Bašky. V řadách 1. čs. armádního sboru generála Ludvíka Svobody v bojích u Závažné Poruby na Slovensku padl občan
Bašky Josef Koval (*27. 8. 1899 - †3. 3. 1945).
Posmrtně byl vyznamenán prezidentem republiky Edvardem Benešem Čs. válečným křížem.
Dny naplněné bolestí, smutkem i nadějí …
2. května – 5. května 1945
To krásné jaro
František Lazecký
(úryvek z básně)
Zmírali v květnu v našem kraji,
v sovětské Rusi naříkají
matky pod jejich ikonami.
Až tam až dole pod slzami
cítíš tu bolest odvěkou
všech matek světa, které pláčou
nad zabitými dětmi, syny.
K tobě ty tváře hledí z hlíny.
Chceš člověk býti?
Skloň hlavu svou a naslouchej,
co matky mluví.
Z mateřídoušky vínek uvij
a pak ho s vroucím obdivem
polož na hlínu, co je kryje.
Vždyť prostě za nás vešli v oběť.
Jak něžný květ na jejich hrobě
ať je jím lehká naše zem.
Poslední detonace
Ani páteční podvečer ještě nepřinesl konečné rozhodnutí v boji o Bašku. Mezi lidmi se šíří
zpráva, že se vojska Rudé armády připravují
k ústupu z Bašky s tím, že obec bude dobyta
silnou střelbou a hrůzu nahánějících „kaťuší“,
které jsou rozmístěny v prostoru Kamence
ve Starém Městě. Občané bydlící v části obsazené Němci utíkají do lesů a mimo obec.
Rozhodující zlom však nastává až ve večerních hodinách, kdy do Bašky přicházejí
nové oddíly Rudé armády. Ve 23 hodin začíná poslední útok na pozice nepřítele. Ozývá

se mohutná střelba doprovázející urputný boj.
V sobotu 5. května 1945 ve 3 hodiny ráno jsou
německá vojska z Bašky definitivně vytlačena.
Vzpomínky Fjodora A. Rovčáka
na dny osvobození Bašky
Tři dny a tři noci se v Bašce úporně bojovalo. Dne 5. května 1945 přijali její občané
z rukou sovětských vojáků svobodu. Hitlerovci
zanechali Bašku napůl spálenou. Bylo bolestné
dívat se. Nebudu neskromným, když řeknu, že
boj o Bašku mne dodnes děsí ve snu, byl to můj
nejtěžší a nejnebezpečnější boj, a to v samý
podvečer velkého vítězství.
Z kroniky obce Baška vybral a sestavil
k 75. výročí osvobození Bašky
František Vaníček
(*František Lazecký (1905–1984) – křesťanský básník a spisovatel, rodák z Tísku u Bílovce, prožil větší část svého života v Praze,
měl stále velmi úzký vztah ke svému rodnému
kraji, ale také i k Bašce, kterou několikrát navštívil. Poslední sbírku „To krásné jaro“ napsal
na podzim roku 1984, těsně před svou smrtí.)

Ukliďme Česko proběhlo komorně
Oblíbená úklidová akce Ukliďme Česko se
letos odehrávala pouze formou facebookové
výzvy – Ukliďme Česko koronaviru navzdory
neboli Rouškový úklid.
Pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu a je jednou z mála smysluplných činností, které lze v současné době provozovat. Tak
proč nespojit pobyt v přírodě s jejím úklidem?
To si řeklo několik jednotlivců z Bašky – děti
a rodiče z místní základní školy – přibalili si
rukavice a pytle na odpadky a hurá do toho…
A že toho odpadu nasbírali! Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili!
Pokud jste se nestihli zapojit nebo jste
o akci nevěděli, výzva trvá stále, můžete
uklízet kdykoliv. Těšíme se na další vaše fotoúlovky!

Archiv Martiny Mílové.

Zápis do první třídy
ve znamení koronaviru
Na zápis do první třídy se těší snad každý
předškolák. I letos jsme, jak je již ve škole
v Bašce tradicí, připravovali pro děti na den zápisu zábavný a hravý program se skřítky v nové
škole.
V minulosti jsme společně s dětmi zažili
zápis plný pohádkových postav, zápis se skřítkem Baškulínem, zápis s mimoni nebo zápis
s včelkou Májou a jejím kamarádem Vilíkem.
Ještě nikdy jsme však nezažili zápis bez dětí.
Místo veselého smíchu přivítaly rodiče paní
učitelky v rouškách a nalepené nápisy na dveřích, které hlásaly: vstupujte jednotlivě nebo
dodržujte bezpečnostní a hygienická pravidla.
Ve škole to vonělo dezinfekcí a všude bylo podivné ticho.
POZOR! Nic však není ztraceno, milí budoucí prvňáčci. V prvních školních dnech si všechno vynahradíme a školní skřítkování si prožijeme v září (snad). 
Renáta Válková

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady květen a víme, že už jsme z důvodu nouzového stavu přišli o řadu akcí. Jde například o Vítání jara, Zelený čtvrtek, Průvod s řehtačkami, Pálení čarodějnic a stavění máje. Hasičům
uteče rovněž okrsková soutěž na hřišti. Cyklistům ujela řada závodů, fotbalistům fotbalové zápasy.
Pravděpodobně neproběhnou ani další plánované akce jako Vítání občánků a nedokážeme na začátku května ani říci, jestli proběhne tradiční Setkání tří generací, které jsme v posledních letech
spojili se smažením vaječiny a Dnem dětí. Asi přijdeme i o Den obce. Akcí je řada a mnohým je
za nimi jistě teskno. Ale… Dříve či později to špatné pomine a zase bude akcí habaděj, na kterých
se budeme moci opět společně bavit, veselit. Buďme hlavně zdrávi a trpěliví. Mějte se krásně
a užívejte jara ve svých rodinách, jak to jen jde! 
Petr Blokša, starosta Pržna

Odpadové hospodářství obce
V posledních letech vás pravidelně informujeme o tom, jak se nám daří řešit problematiku
komunálních odpadů v obci. Víceméně pokaždé zaznívá, že se poměrně zlepšujeme v úrovni třídění, ale také vždy zdůrazňuji, že pořád je
co zlepšovat. Ano, i když jsme na tom poměrně
dobře, musíme si připomenout, že nás všechny,
celou republiku, v příštích letech čekají značné
změny, které se dotknou systému nakládání
s odpady a v této souvislosti také cen. Zjednodušeně. Kdo lépe a více třídí, bude méně platit
za ukládání nevyužitelných odpadů. A jak si tedy
vedeme? Myslím si, že jsme jako obec velmi
dobří! V roce loňském roce jsme oproti roku 2018
vyprodukovali opět méně SKO (odpad v popelnicích), a to asi o pět tun. To se dá jistě vysvětlit
zapojením občanů do třídicího programu. Skvělé
je, že nám ubyly tuny v popelnicích, a to i přesto,
že nás v obci takřka tři desítky přibyly. Podařilo
se nám rovněž snížit množství objemných odpadů vyvezených do sběrného dvora. Celkem
ve sběrném dvoře skončilo o devět tun méně než
v předchozím roce! Vytřídili jsme celkem skoro 71
tun plastů, papíru a skla. Tedy skoro o 10 % více
než v roce 2018. Nově jsme také vytřídili 800 kg
nápojových kartonů, čímž jsme hned na první pokus překonali republikový průměr.
Takřka 50% nárůst jsme zaznamenali u červených nádob, tedy u kovů. Zde se podařilo sesbírat
více než čtyři tuny plechovek a drobných kovových odpadů. Paráda! Vytřídili jsme i 150 kg jedlých tuků a olejů. V textilu se podařilo sesbírat přibližně 5,5 tuny. Absolutní nárůst nastal u BRKO.
Tady se podařilo po zapojení do provozu nových
obecních kontejnerů sesbírat asi 108 tun kompostovatelného odpadu. Další tuny nebyly odveze-

ny do kompostáren, ale zůstaly v obci ve formě
štěpky, kterou řada občanů používá. Odpad tak
zůstává tam, odkud vzešel, tedy na zahradě. To
je stav ideál, bohužel nebývá běžný. Musíme si
na něj zvykat. Je to fajn, že si uklidíme zahrady,
ale odvoz a uložení BRKO stojí nemalé peníze.
A co tedy můžeme zlepšovat? Určitě se najde celá řada podnětů. Jsme na tom ve srovnání
s Moravskoslezským krajem či republikou výrazně lépe, ale proč nebýt ještě lepší? Stejně bude
stále potřeba se ve třídění zdokonalovat, neboť jak
již bylo řečeno a napsáno, v budoucnu se schopnost dosáhnout potřebné úrovně třídění projeví
v cenách za skládkování. Zlepšit se jistě můžeme
ve třídění všech tradičních odpadů – papír, plast,
sklo. Potenciál máme zcela jistě v kovech i nápojových kartonech. Je to jen o zvyku a přizpůsobení se moderním trendům. Šetřit můžeme také
v tom, že pneumatiky odevzdáte v pneuservisu,
kde vám pneu přezují nebo kde si je zakoupíte.
Stejné je to s léky. Ty můžete bezplatně odkládat
v každé lékárně. Zlepšit se můžeme také v tom,
že oleje, které chceme třídit, odkládáme do kontejneru v uzavřených plastových obalech, a ne
ve sklenicích! Nádoby jsou umístěny na sběrných
místech za obchodem a u kravína. Bylo by dobré rovněž odpady řádně sešlápnout (plast) nebo
natrhat (papír), nemusíme potom platit za vzduch
v kontejnerech. Platíme totiž za vysypání a ve většině případů ještě za tunu.
Informací je spousta, ale nakonec je to jednoduché. Chce to jen se zamyslet nad tím, co
a do které nádoby vyhodíte. Vše, co skončí
v popelnici, budou totiž vítr a ptáci roznášet
po skládkách. Zatím je nevidíme, ale? Děkujeme, že třídíte! 
Petr Blokša

Rovněž další stavební akce se připravuje.
V polovině června by měly být zahájeny demoliční práce č.p. 50, tedy bývalého obecního
úřadu. Za demolicí by měla následovat výstavba
bytového domu. Otázkou je, kdy se nám podaří
dosáhnout na stavební povolení? Stavební řízení probíhá. Několik měsíců zabere i výběrové
řízení na zhotovitele. Pokud by se vše vyvíjelo

ideálně, tak bychom mohli v září zahájit výstavbu. Obec podala žádost o dotaci z MF ČR. Dotace je určena pouze na investice v tomto roce
a maximálně je možné získat 10 mil. Kč. O tom,
jestli na ni dosáhneme, budeme informovat. Důležité je také zmínit to, že tato stavba by neměla
výrazně zatížit obecní rozpočet. Počítáme s tím,
že se bude jednat o běžné nájemní bydlení.

Připravujeme se na demolici starého úřadu

Obecní úřad se opět otevřel veřejnosti

Život se opět pomalu ale jistě vrací k normálu. Obecní úřad Pržno je toho svědkem. Od 20.
dubna je opět otevřen veřejnosti v plném rozsahu
úředních hodin. „Prosíme naše občany, upřednostňujte nadále písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem ve všech
případech, kdy je to možné. Pokud přijdete
na obecní úřad osobně, dodržujte dvoumetrové
rozestupy a neshlukujte se v prostorách obecního úřadu,“ vyzval starosta Pržna Petr Blokša.
U vstupních dveří do Občanského centra
a na chodbě před úřadem je umístěna dezinfekce na ruce, kterou prosím použijte.

Pržno
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Starosta dále vyzval, aby lidé používali i nadále ochranné prostředky dýchacích cest (nos,
ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapének. „V budově obecního úřadu provádíme zvýšená hygienická opatření v místě provozu. Jde o dezinfekci ploch, pravidelnou dezinfekce klik, zábradlí a dalších míst, kterých se
běžně dotýkají ruce, včetně sdílených psacích
potřeb,“ dodal.
Stejně tak se ke svému provozu vrátila i naše
knihovna. Brzy snad již budou následovat i další
provozovny od služeb až po restaurace.

Hyenismus v Pržně – zloději ukradli lavičky

V době koronavirové hrozby se k sobě většinou lidé chovají laskavě. Mnozí nezištně pomáhají druhým a jsou k sobě celkově ohleduplnější. Bohužel ale i v tento čas se najdou jedinci,
kteří pouze škodí.
A pro příklad nemusíme chodit daleko,
a to pouze do našeho sportovního areálu.
„Tam nám v blíže neurčeném čase pomohli. Pomohli nám od jeden rok starých laviček
na tenisových kurtech a u Akátku. Přišli, vzali, odešli, sítě rozřezali a vzali také. Lavičky
přežily bouřky, pády stromů, zimu také, ale
nájezd lumpů nikoli,“ netajil rozčarování starosta Pržna Petr Blokša a jedním dechem
dodal: „Budu přející, přeji, aby se novému
uživateli sedělo hodně špatně!“
Škoda na lavičkách a poškozené síti činí
více než 40 tisíc korun. Lumpovi v době nouzového stavu hrozí zvýšená sazba, a to až osm
let za mřížemi.

Příprava investičních akcí je v plném proudu
Od půlky března, kdy se veřejný život sice
zastavil a zdánlivě nic nefunguje, finišuje
obec v případě investičních akcí.
„Do finále jdou přípravy na obnovu prodejny Hruška a České pošty včetně zázemí pro
obec. V tuto chvíli je dokončena projektová
dokumentace a bude probíhat sloučené stavební řízení, jehož cílem je zisk stavebního povolení,“ prozradil starosta Pržna Petr Blokša.
Po rekonstrukci bude objekt příjemně dotvářet centrum obce. Cílem rekonstrukce je
zkvalitnit služby a zlepšit kulturu prodeje.
„Mírně se zvětší prodejní prostory u poš-

Pržno bude zelenější
Komu nelení, tomu se zelení. A tak i Pržno
bude více zelené. Obci se podařilo získat dotaci na výsadbu hned padesáti stromů.
„Zasadíme je na dostupných prostranstvích,
které jsou ve vlastnictví obce, případně sportovního klubu. Vybrali jsme si platany, lípy,
jabloně, jeřáby, třešně a střemchy,“ přiblížil
starosta Pržna Petr Blokša. Dodal, že výsadba se uskuteční na podzim, kdy bude dotace
poskytována. Stromy budou dělat radost lidem
například u sportoviště u fotbalového hřiště,
na obecní ploše u kravína i na dalších místech
v obci. „Podmínkou dotace je, že výsadba
sice proběhne pod odborným dozorem, ale
i za účasti široké veřejnosti. Snad se nespletu,
když jsem si už dnes jist velkou účastí spoluobčanů a sousedů,“ dodal Petr Blokša.

Výstavba nové komunikace
Práce na výstavbě nové komunikace pod
ústavem jsou v plném proudu. Počasí nám
v dubnu přálo, a tak se mohly práce naplno
rozběhnout. V počátcích bylo řešeno zejména
odvodnění budoucí komunikace. Následně práce přešly k realizaci podkladních vrstev budoucí komunikace. Souběžně s výstavbou řešíme
rovněž sanaci původní provizorní komunikace.
Celá stavba musí být hotova nejpozději do poloviny srpna. Pokud ale bude počasí přát, tak
by to mohlo být i dříve.

jubilea
Květen je měsícem narozeninových
oslav našich jubilantů:
pan Přemysl Jursa – 82 let,
paní Věra Žídková – 80 let,
paní Libuše Zápalková – 70 let,
paní Zdeňka Vachalová – 60 let,
paní Romana Hajduková – 50 let.
Vážení oslavenci, přejeme vám spoustu
dalších krásných let plných štěstí, zdraví a samozřejmě i životní pohody a elánu.

ty i u obchodu. Dojde k zateplení budovy
a k celkové úpravě vnitřních dispozic. Předpokládáme, že pokud půjde vše hladce, mohli
bychom být na výstavbu připraveni příští rok,
záležet bude na ekonomické situaci a vývoji dalších investičních záměrů,“ pokračoval
starosta. Rekonstrukce nebude jednoduchá,
částečně ji bude možno dělat za provozu, ale
bude muset dojít i na úplnou uzavírku. Předpokládáme, že nezbytné uzavření provozu by
nemělo trvat déle než tři měsíce. „Možná tedy
budeme muset vyřešit i nějaký provizorní prodej,“ zamyslel se starosta.
Mimo příjemnou prodejnu a modernější
poštu obec získá i nové prostory. Nový ob-

jekt bude za obchodem, tam bude zázemí pro
obec se skladovacími prostory.
Krom přípravy rekonstrukce prodejny
a pošty obec pracuje na získání stavebního
povolení na výstavbu volnočasového prostoru Rzavírko. „Měli bychom jej získat asi
v červnu. Budeme zjišťovat, zda nebude
k akci nějaký vhodný dotační titul, který bychom mohli využít, a podle toho se i uvidí, kdy
se začne s výstavbou,“ pokračoval starosta.
Jak také řekl, v současné době je hlavně
třeba pečlivě zvážit, do jakých akcí se může
obec pustit. „Současný stav se totiž určitě odrazí i na našem rozpočtu. Musíme být proto
opatrní,“ dodal.

Výběr zpracovatele PD
na tlakovou kanalizaci

V uplynulém roce obec nechala zpracovat
technicko-ekonomickou studii řešící možné
způsoby nakládání s odpadními vodami. S tou
byla veřejnost na jednom setkání seznámena.
Plánovány byly i další prezentace, ale nouzový stav nebyl a stále není podobným akcím
nakloněn. V každém případě zastupitelstvo
rozhodlo, že se jednoznačně vydá cestou přípravy projektu, který bude řešit odkanalizování
obce tlakovým systémem, který je ekonomicky i technicky nejideálnější variantou pro naši

obec. Upustili jsme tedy od záměru plošné
decentrální varianty za využití domovních čistíren. Na těchto základech bylo tedy rozhodnuto
o zadání výběrového řízení. Zpracovatel dokumentace by měl být znám v průběhu května.
Předpokládáme, že v letech 2022–2023 by
obec mohla mít stavební povolení. A pokud
bude trvat i podpora EU a státu, tak by se s realizací mohlo začít v letech 2023–2024. To je,
řekněme, optimistická varianta. Jak to bude
skutečně, na to si musíme počkat. 
(pb)

Náš svět se uzavřel
před koronavirem
Za zavřenými dveřmi zůstal od poloviny
března Náš svět. Klienti i pracovníci se schovali před hrozícím novým typem koronaviru
a pospolu čelili nové situaci, kdy nikdo nesměl
dovnitř a nikdo nesměl ven. Drsné opatření ale
přineslo své ovoce. „Obyvatelé zařízení i všichni pracovníci již byli dvakrát i třikrát testováni
a výsledek je zatím potěšující. Nikdo z nich
na COVID-19 neonemocněl,“ řekl ředitel Našeho světa Jan Zvoníček.
Uzavřený režim trval až do 14. dubna, pak
se situace odlehčila a zaměstnanci již mohli
odejít domů za svými rodinami. „Samozřejmě
i nadále dodržujeme přísné hygienické podmínky. Klienti jsou si vědomi rizika onemocnění,
proto na vycházky chodí pouze v našem areálu,“ pokračoval ředitel.
Sociální zařízení mělo od samého počátku
pandemie dostatek ochranných pomůcek také
díky nezištné pomoci jednotlivců. I v tomto
případě platí, že v nouzi poznáš přítele. „Tak
i my jsme poznali, že mnoho lidí na nás myslí.
Když jsme se ocitli ve zcela uzavřeném režimu,

lidé nám začali nosit roušky nebo i něco dobrého na zub. Přinášeli třeba koláče, zákusky,
pizzu a další dobroty. Také nám firmy doručily
hygienické prostředky. Jsme za to velmi vděčni a všem děkujeme. Ukázalo se, že funguje
spolupráce s místními obyvateli, což je skvělé,“
usmál se Jan Zvoníček.
Náš svět brzy bude mít již patnácté narozeniny. Měl je spolu s veřejností oslavit 29. května. „Naši narozeninovou party samozřejmě
uspořádat nemůžeme. Proto jsme se rozhodli
ji přesunout na září a spojit ji s akcí nazvanou
Loučení s čápy, kterou jsme minulý rok ve spolupráci s obcí Pržno uspořádali poprvé. Samozřejmě v tuto chvíli nemůžu zaručit, zda se nám
plány podaří uskutečnit. Teprve až čas ukáže,
zda to půjde, či nikoliv,“ doplnil ředitel.
Vedení obce Pržna si je vědomo, v jak složité situace se Náš svět ocitl. „Děkujeme všem
pracovníkům i jeho klientům, že vše dobře
zvládají. Držíme jim palce, aby se jejich život
co možná nejdříve vrátil k normálu,“ popřál starosta Petr Blokša.

Na děti čekají zajímavé vrbové atrakce

V současných dnech, kdy jsou všechny
děti doma a nesmí chodit do školy, na ně myslí Obec Pržno. Na zahradu před Občanským

centrem Pržno pro ně připravilo překvapení.
Až zase budou moct jít mezi spolužáky, najdou
tam zajímavé herní prvky vytvořené z proutí.

Pokud se jim budou líbit, vedení obce zváží
jejich umístění i do dalších volnočasových prostor.
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Ostravice
slovo starostky
Vážení spoluobčané!
již druhý měsíc se ocitáme v situaci, kdy nám pravidla pro naše chování, jednání i činnost
určují mimořádná opatření vlády související s koronavirovou epidemií. Není to situace pro nikoho
z nás jednoduchá, ale je třeba říct, že jsme se jí zhostili velmi dobře.
Zvykli jsme si na omezení volného pohybu, ještě před pár dny se většina z nás vydala z domu
jen do zaměstnání nebo na nutný nákup a díky ideální poloze naší obce jsme měli možnost k vycházkám do přírody. Bylo znát, že v této době si také Ostravice oddychla od velkého náporu turistů, a i když sem lidé z města stále přijížděli, nebylo jich zdaleka tolik, jako tomu bývá o běžných
víkendech. V mnoha případech jsme se setkali se zodpovědným jednáním přijíždějících chatařů,
kteří svůj pobyt na Ostravici ohlásili na OÚ a dodržovali všechna nařízení.
Co se týká práce obecního úřadu, byly i na Ostravici, tak jako v jiných městech a obcích, omezeny úřední hodiny, ale pro vyřízení neodkladných záležitostí jsme pro vás byli stále k dispozici.
Nyní se již úřední doba pro veřejnost vrátila do původního stavu, při návštěvách pro veřejnost platí mimořádná hygienická opatření. Od počátku platnosti nařízení o nošení roušek se obec snažila
různým způsobem roušky pro své občany zajistit. Mnoho místních šikovných žen se postaralo
o jejich ušití a během několika dní byly doručeny roušky převážně seniorům a následně ostatním
občanům Ostravice. Pro občany, kteří si roušky dosud nevyzvedli, jsou k dispozici na OÚ.
Po celou dobu mimořádných opatření byl zajištěn rozvoz obědů pro naše seniory a byla jim
nabídnuta pomoc se zajištěním nákupů. Služba rozvozu obědů však byla právě v souvislosti
s jedním z opatření vážně ohrožena, jelikož poskytovatel této služby žije za slovenskými hranicemi a bylo pro něj nutné vystavit potřebné potvrzení o výkonu přeshraničního zaměstnání. Vše se
k naší spokojenosti podařilo zajistit a ostravičtí senioři měli navařeno.
Je začátek května, v zahradách je to už samý květ, sluníčko hřeje čím dál intenzivněji a já si
troufám říct, že se celá krizová situace obrací k lepšímu. Některá opatření se začínají uvolňovat
a s tím roste naděje, že se snad vše brzy vrátí do normálu, na který jsme byli zvyklí.
V neděli oslaví svátek všechny maminky. Dovolte mi, abych všem našim ostravickým maminkám popřála hodně zdraví, štěstí a trpělivosti, která je jistě v současné době nezbytná. Chtěla
bych také poděkovat maminkám i tatínkům všech školou povinných dětí, kteří se dočasně stali
také učiteli a vychovateli. Patří jim za to náš velký obdiv.
Milí spoluobčané, nepřestávejme být optimističtí a věřme, že každý nový den bude o něco
lepší. Přeji vám hezké májové dny! 
Pavlína Stankayová, starostka obce

Bohoslužby jen za určitých podmínek
Věřící se dočkali. V kostelích se již opět mohou konat bohoslužby, byť ale jen za určitých
podmínek. Od 25. dubna může být na mši přítomno maximálně patnáct lidí. Od 17. května
se tento počet zdvojnásobí, v kostele tak bude
moci být již třicet účastníků mše. 30. května
tento počet stoupne na padesát.
„Zatím to řešíme tak, že máme vypsány termíny a lidé se na mši zapíšou. Musí se střídat,
ale jinak to nejde,“ podotkl ostravický farář Andrej
Slodička. Lidí musí být také vybaveni rouškou
či jinou ochranou úst a nosu. Hned po příchodu
do kostela si musí vydezinfikovat ruce. Důležité
také je, aby všichni dodržovali dvoumetrové odstupy od ostatních a ničeho se zbytečně v kostele
nedotýkali. Eucharistie se přijímá pouze na dlaň.
Lidé by měli i nadále sledovat aktuální zpravodajství ohledně šíření koronaviru. Podmínky
se totiž mohou ze dne na den náhle změnit.

Zápis nových dětí do mateřské školy
Také zápis do ostravické mateřské školy bude
tento rok jiný. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem závazné opatření. Zápis
bude probíhat bez přítomnosti dětí a nejlépe i bez
přítomnosti zákonných zástupců.
Zápis do ostravické školky se bude konat
ve dnech od 4. do 15. května. Rodiče mohou
v ideálním případě vhodit vyplněné dokumenty
do schránky u hlavního vchodu školy nebo je
poslat poštou na adresu školy. Mohou je dodat
také emailem, ale to musí být vybaveny certifikovaným elektronickým podpisem, a to na adresu
reditelka@zs-ostravice.cz nebo je poslat do datové schránky školy. Výjimečně je možné i osobní

podání v mateřské škole v týdnu od 4. do 7. května, v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin
a ve středu 6. května od 11 do 15 hodin.
Je třeba dodat evidenční list dítěte, žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a přihlášku ke stravování. Vzhledem k tomu, že v tuto
dobu není možné osobně navštívit praktického
lékaře, je potřeba dodat o prohlášení o řádném
očkování dítěte. Potřebné formuláře najdou zájemci na webových stránkách školy.
Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání bude vyvěšen nejpozději dne 29. května.
Minulý měsíc proběhl na ostravické škole zápis do první třídy. I ten byl tentokrát bez přítomnosti dětí. Škola přijala 16 nových školáčků, pět
dalších dostane odklad školní docházky o rok.

Školská rada je tu pro rodiče
Vážení rodiče,
již několik týdnů jsou z důvodu koronavirové
epidemie uzavřeny všechny mateřské a základní školy a probíhá tzv. distanční výuka. Učitelé jsou nuceni s žáky komunikovat převážně
elektronicky, bez osobního kontaktu. Někteří
se s tímto stylem výuky vyrovnali velmi dobře,
jiní s menšími či většími obtížemi. Každopádně
se nyní vyžaduje jiný přístup jak od žáků, tak
od učitelů i od nás, rodičů. Jistě tato situace přináší spoustu nových věcí, které pro nás všech-

ny mohou být i do budoucna přínosem, ale přináší jistě také nemalé problémy. Chceme vám
tímto nabídnout možnost vyjádřit se k otázkám
školy, jak základní, tak i mateřské. Své postřehy, podněty či jiné připomínky máte možnost
poslat na skolskaradaostravice@seznam.cz.
Školská rada je prostředníkem mezi zřizovatelem a vedením školy, proto jsou pro ni vaše
názory důležité, děkujeme.

Předsedkyně Veronika Závodná

a členové školské rady

kos informuje

Senioři oslavili den 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 starostky Pavlíny 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 gratulaci.

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 pro všechny těžké době, pevné
nervy. A hlavně – zůstávejte všichni zdrávi.  JN
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Ze života folklorního souboru Grunik

Folklorní soubor Grunik má již dlouholetou
tradici a pod vedením Zuzany Švébišové je
součástí dění obce Ostravice. Pravidelně se
účastní zahájení výstav, vystoupení či rozžínání vánočního stromečku. Děti z malého Gruniku potěší každý rok v adventním čase zpěvem
koled seniory v domě s pečovatelskou službou
Medela. Mezi tradiční akce souboru patří také
tancovačky u cimbálu nebo Báleček pro děti.
Soubor spolupracuje s cimbálovou muzikou
Vojtek z Ostravy a s kapelou RukyNaDudy
z Frenštátu pod Radhoštěm. Ta Grunik přizvala ke spolupráci také na společném albu Píseň
země, které vyšlo na konci roku 2019.
V průběhu loňského roku měl soubor příležitost vystupovat na několika zajímavých akcích
po celé České republice. V Praze to bylo Národopisné muzeum a Vinohradské divadlo, dále
např. festival v Rožnově pod Radhoštěm a v našem kraji tradiční Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce. Rok 2019 byl však pro Grunik významný především v souvislosti s oslavami 100.
výročí narození zakladatelky souboru paní Věry
Šejvlové. U této příležitosti byl vytvořen pořad
nazvaný Po proudu života, proti proudu času.
To vše ve spolupráci s Marianem Friedlem a již

zmíněnou kapelou RukyNaDudy.
Část dívek souboru již několik let spolupracuje s kvartetem Clarinet Factory, se kterým vystupovala např. na festivalu Colours of
Ostrava, v pražském Rudolfinu nebo na benefičním koncertu pro Svatovítské varhany
v chrámu sv. Víta. V rámci spolupráce se dívky
podílely na albu s názvem Meadows.
I letos bude Grunik reprezentovat naši obec
na mnoha akcích. Chystá se např. na mezinárodní festival v Hradci Králové-Pardubicích
a na MFF ve Strážnici, na Den obce Ostravice

či opět do Lhotky. Na podzim by se pak měla
část souboru účastnit významného hudebního
festivalu ArsMusica v Bruselu.
Obci Ostravice patří velké poděkování
za podporu činnosti formou dotace, kterou soubor využívá zejména na opravu a šití krojů, dopravu a rekvizity. Část peněz také slouží dětem
na organizaci letního tábora.
Členové Gruniku se snaží zachovávat místní
lidovou tradici a doufají, že se jim podaří úspěšně předávat tento odkaz také dalším generacím.

Za soubor Grunik Gabriela Čárková

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
jsme si připomínali od únorového čísla, nyní
seriál uzavíráme.
Pohled do „zpětného zrcátka“ by nebyl úplný
bez informací o tom, co se nepovedlo. Jednak
proto, že bez znalosti historie, nelze chápat
přítomnost, ale i proto, že některé důsledky
komplikují každodenní provoz svazku. Na prvém místě je třeba poukázat na poddimenzované kalové hospodářství na ČOV. Toto zjištění není žádnou novinkou, projevilo se již záhy
po zprovoznění ČOV. Proč v této věci nebyly
podniknuty kroky k nápravě už v záruční době,
je jen těžko pochopitelné. Naposledy je kalové hospodářství, jako nejslabší článek ČOV,
zmiňováno v závěrech technicko-ekonomické
studie, provedené odbornou firmou v červnu
2019. Kalojem má malou kapacitu, což vede
k nedostatečnému „odražení“ vyčištěné vody
od kalu. To vyvolává každodenní potřebu lisování (včetně sobot, nedělí a svátků), což váže
pracovní sílu a zvyšuje mzdové náklady. Sou-

krátce z obce
Obecní úřad obnovil
úřední hodiny
Po nutném opatření proti možné nákaze novým typem koronaviru obnovil Obecní úřad
Ostravice své úřední hodiny. Stále je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním kontaktem! Pracovníci úřadu žádají občany, aby v případě
nutnosti zvonili na příslušné pracoviště nebo
podatelnu, aby vstupovali jednotlivě a pouze
s rouškou a při vstupu všichni použili dezinfekci na ruce.

Knihovna opět zahájila provoz
Milovníci četby, děti i dospělí se dočkali.
Po nucené pauze otevřela opět dveře místní
knihovna. Vstup je povolen ale pouze s rouškou. Počet čtenářů je zatím omezen na dva,
proto musí návštěvníci co možná nejrychleji
knihy vrátit a půjčit. Přístup k internetu nebude prozatím umožněn. Zároveň je spolu
s knihovnou otevřeno i Turistické informační
centrum Ostravice.

Položení věnců bez veřejnosti

Obec Ostravice chce i tento rok vzdát hold
všem, kteří padli ve světových válkách. Učiní
tak 8. května, ale tentokrát bez veřejnosti.

Poslední možnost
vyzvednout si kompostéry
Občané, kteří si ještě nevyzvedli kompostér, mají poslední příležitost. Přijít si pro
něj na obecní úřad mohou i obyvatelé bytů
a chataři. Podmínkou je, že řádně platí poplatky za svoz odpadů. Kompostéry budou
vydávány až do vyčerpání zásob.

Obec zajistila roušky
Obec Ostravice pořídila pro každého svého
občana roušku. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě. „Děkujeme všem ženám z Ostravice, které pomohly s ušitím. Od kraje jsme
totiž obdrželi pouze polotovary, ale šít jsme
museli sami. Děkuji tak Janě Pospěchové, Darině Němcové, Marceli Závodné, Ivě
Mrkvové, Květě Kubačákové, Aničce Vojtkové, Romaně Bojdové, Zdence Slezákové,
Martině Kulštejnové a Monice Dubské,“ řekla
starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

časně tento stav negativně limituje možnost
ČOV přijímat splaškové vody, které se dovážejí
fekálními vozy. Sušina odvodněného kalu, při
nedostatečném zdržení v kalojemu, je nízká.
Odvážení nedostatečně odvodněného kalu
znamená, že část nákladů platíme za převážení vody, což je neefektivní.
Také další rizikový faktor jde za autorem
projektu, kterým byl Jaroslav Knotek, Projekt
IV, Praha. Vada projektu spočívá v nedostatečném zabezpečení provozu v případě havárie
na stoce „C 1“ v katastru Nová Ves. Do třetice
je třeba vzpomenout, že stávaniště pro automobilový kontejner k odvozu kalu nebylo dle
projektu uzavřeno v budově. Jako by snad
na Ostravici nemrzlo a každoroční mrazy, přesahující minus 15°C, nebyly realitou. Tento nedostatek je již odstraněn, kontejner je v uzavřeném prostoru, ale byl financován z provozních
prostředků svazku.
Z uvedených příkladů vyplývá, že ve zkušebním provozu, případně v záruční době,
měly být veškeré nedostatky pojmenovány
a dávno odstraněny. Je to obvyklý postup a pro
tento účel slouží vytvořená rozpočtová rezerva. V případě I. etapy se tak nestalo, a proto
přetrvává oprávněný dojem, že výběr projektanta a stavebního dozoru nebyl nejšťastnější.
Inženýrskou činnost včetně stavebního dozoru
prováděla firma Martinák a Zajíc, Valašské
Meziříčí. I tento subjekt, svým výkonem na projektu, zůstal za obvyklým standardem. Je jisté,
že kdyby dozor ve své činnosti byl důsledný

a trval na bezvadném provedení díla, bylo
by méně každodenních provozních starostí.
Všichni bychom ušetřili a hospodaření svazku
by nemuselo být každoročně ve ztrátě.
Stárnutí technologie domovních čerpacích
stanic a poškozování čerpadel u obytných
domů vlhčenými ubrousky, je další Jobova
zpráva. Lze s jistotou konstatovat, že tento stav
vyvolá v blízké budoucnosti, akutní potřebu,
v této záležitosti se vší rozhodností, konat. Připomenutí několika uvedených příkladů, je důsledkem šlendriánu a neprofesionality konkrétních osob a nelze je omlouvat, poukazováním
na specifika technologie tlakové kanalizace.
S první etapou je spojen i vleklý soudní
spor. Jeho věcná podstata se týká nedodělků
za zhotovitelem, způsobem jejich odstranění
a použití smluvní bankovní záruky. Tato kauza se táhne od konce roku 2012, tedy celých
sedm roků, bohužel bez hmatatelného posunu
vpřed, ale s nemalými náklady, kterými je svazek trvale zatěžován. S ohledem na živou kauzu není vhodné rozebírat detaily a průběh sporu. Je však třeba zdůraznit nulové výsledky pro
svazek. V tichosti spor dospěl do stadia, kdy
vynaložené náklady spolu s náklady v budoucnu vzniklými dosáhly částky, o kterou je spor
veden. V tomto případě je odpovědnost jednoznačná, svazek měl svůj řídicí orgán, který měl
konat s péčí řádného hospodáře. Dobrá práva
je, že tento spor spěje k uzavření mimosoudní
dohody o narovnání.

Miroslav Hůrka, předseda svazku

Hotel Odra zahájil provoz
minilázní a rehabilitace

Hotel Odra přináší dobrou zprávu všem, kteří potřebují lázeňskou péči a rehabilitace. Počínaje datem 27. dubna obnovil první ze široké
palety poskytovaných služeb. Jedná se o zdravotní část, tedy služby zejména ambulantním
pacientům.
Minilázně hotelu Odra poskytují zdravotní
služby v plném rozsahu jak pro své ubytované
hosty, tak pro pacienty a ambulanty ze širokého okolí. Odborný tým masérů, fyzioterapeutů
a lékařů je zárukou kvalitní péče v oblasti rehabilitační, ale i sportovně relaxační. Nabídka
obsahuje vodoléčbu a elektroléčbu v širokém
spektru procedur, CO2, oxygenoterapii, lymfodrenáž, inhalace, hydrojet, tepelné zábaly
a řadu dalších zdravotních, ale i zážitkových
procedur.
Hosté si mohou po opětovném spuštění

plného režimu objednat nadstandardní procedury jako masáže lávovými kameny, havajskou
masáž, medovou masáž, baňkování, tejpování
a řadu dalších. Perfektní zdravotní péče je poskytována jak samoplátcům, tak pojištěncům
všech zdravotních pojišťoven.
Kvalitní moderní wellness bude znovu otevřeno nejen ubytovaným hostům v nejbližším
možném termínu, ale i široké veřejnosti. Finské sauny, infrasauny, zážitkové sprchy, tepidarium, parní, bylinné, a solné lázně, vířivky,
v interiéru i venku, biosauny v exteriéru, to vše
denně od 15 do 21 hodin. Stejně tak rehabilitační bazén s třiatřicetistupňovou vodou bude
otevřen denně od 8 do 21 hod nejen pro ubytované, ale taky pro všechny zájemce z okolí,
kteří mají rádi teplou vodu a relaxační programy
jako protiproud, fontánu, masážní trysky apod.
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Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou asi nejpodivnější duben, jaký kdokoli z nás pamatuje. Rozpuk jarní přírody
pod dozorem policejních hlídek. Nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce bez veřejných
bohoslužeb i rodinných návštěv. Zavřené hranice, školy, restaurace, služby, obchody… A řada
ostatních, jindy tak běžných záležitostí – to vše jako by tentokrát proběhlo tak nějak jinak,
v izolaci a „pod rouškou“ koronavirové krize.
Počáteční odhodlání a vzepjetí k boji s neviditelným nepřítelem přitom pomalu, ale jistě
střídá únava z krizových opatření, na jejichž promyšlenosti a systémovosti se bohužel mnohdy
neshodnou ani ti, kteří o nich rozhodují. Všichni už zkrátka netrpělivě vyhlížíme lepší časy, kdy
ve zprávách konečně opět uslyšíme, že světem hýbou i jiné věci než počty testovaných, nakažených, zemřelých a vyléčených. Až tak netrpělivě, že dětem už začíná chybět škola (rodičům
ostatně taky), a dokonce i mnozí zapřisáhlí introverti sní o tom, jaké to bude úžasné, až zase
vyrazí do společnosti. Není to normální a už se to vleče…
Nepropadejme však chmurám – květen, který je před námi, by měl probíhat ve znamení
postupného uvolňování restrikcí a statistická čísla epidemiologů zatím vypadají víc než slibně.
Žádná krize nemůže trvat věčně a to nejhorší bezprostřední ohrožení už je velmi pravděpodobně za námi. Zaměřit bychom se nyní měli spíše na to, jak rychle a úspěšně se dokážeme vrátit
k normálu a vyrovnat se s dlouhodobějšími následky krize. A co si z této podivné doby odneseme do budoucna. Nakolik nás, naši společnost a možná i celý svět tato krize změní. Dobrá
zpráva je, že toto máme stále ve svých rukou – žijeme v demokratické zemi, kde nouzový stav
a omezení svobody rozhodně nejsou standardní situací. Dokážeme-li i ostatní lidské a společenské hodnoty bránit a ochraňovat tak jako veřejné zdraví, pak se není čeho bát.
Přeji vám krásný, a pokud možno co „nejnormálnější“ květen.

Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče, milí přátelé,
mnozí se ptáte, zda a kdy se Rosnička otevře, jak to bude v létě s tábory, zda
bude náhradní termín jarně-letní burzy apod.
Vzhledem k nepřehlednosti a častým změnám ve vládních nařízeních vám opravdu
nemohu v současné chvíli odpovědět. Proto
vás žádám o trpělivost. Termíny letních rosničkových příměstských táborů zatím platí.
Změnou je, že na žádném táboře se nebude
přespávat, ale každý den k večeru se děti

vrátí domů. Stále ještě jsou
volná místa na Keramickém táboře a na Výletech
za poznáním.
Všechny novinky v organizaci Rosničky jsou k dispozici na webu
www.urosnicky.eu, na FB Rosnička Malenovice nebo na tel. čísle 724 144 368.
Přeji všem krásné slunné májové dny
a snad se brzy uvidíme.

teta Blanka

Úřední hodiny obecního úřadu
Obecní úřad se od 20. dubna vrátil k běžným úředním hodinám pro veřejnost. Ty jsou
opět v pondělky a středy, vždy 8.00 – 12.00
a 13.00 – 16.30. Po telefonické domluvě možno i mimo tuto dobu.
Standardně jsou pracovníci úřadu přítomni
v úterý a čtvrtek vždy od 8.00 do 14.00, v pátek
pak od 8.00 do 12.00. Vzhledem k pokračujícímu koronavirovému nebezpečí využívejte, prosím, pro kontakt s úřadem i nadále přednostně

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).
Při osobní návštěvě úřadu respektujte hygienická nařízení, dodržujte předepsané 2m rozestupy, dezinfikujte si ruce a používejte ochranné roušky. Sledujte, prosím, aktuální informace
na www.malenovice.eu a fb profilu obce.

Zasedání zastupitelstva
Ve čtvrtek 16. 4. se v 18 hodin v Obecním
domě v Malenovicích uskutečnilo 9. zasedání
zastupitelstva obce. Původně bylo v souladu s pokyny Ministerstva vnitra svoláno jako
neveřejné a distanční, následně se podmínky
uvolnily, takže schůze se za dodržení zpřísněných hygienických opatření (roušky, rozestupy
apod.) mohla účastnit i veřejnost.
Do programu byly zařazeny výlučně body,

jejichž další odklad by pro obec či občany mohl
představovat nedodržení termínů, a s tím související finanční, případně jinou újmu, a které přitom zároveň musely být formálně projednány
zastupitelstvem. Usnesení i zápis ze zasedání
jsou zveřejněny na obecních stránkách. Další
veřejné zasedání zastupitelstva je plánováno
na čtvrtek 21. 5. od 18 hodin v sale Obecního
domu.

krátce z obce
Uctění památky
obětí 2. světové války
Obecní úřad a zastupitelstvo obce uctí památku obětí 2. světové války položením
kytice u pomníku před úřadem v den výročí
osvobození Malenovic, tedy v úterý 5. května v 17.00.

Prodloužení studie
odkanalizování
Ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí zadala obec vytvoření pokračovací
studie, která v návaznosti na hotovou Studii odkanalizování řeší možnost odvádění
odpadních vod z Malenovic „po staré cestě“
přes Novou Ves do gravitační kanalizace
ve Frýdlantu a na ČOV společnosti SMVAK.
Zpracování studie bude dalším důležitým
podkladem pro rozhodování a řešení odkanalizování obce.

Svoz nebezpečného
odpadu
Termín svozu nebezpečného odpadu byl
přesunut na sobotu 27. června 2020. Kontejnery budou přistaveny v 8.30–8.45 hodin
na Konečné a 8.55–9.10 na parkovišti před
Obecním domem.

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
Pokračující protivirová opatření bohužel nadále znemožňují konání plánovaných obecních akcí. Neproběhne tedy stavění a pravděpodobně ani kácení máje a dětský den
se smažením vaječiny. Konat se nebude
floriánská pouť hasičů a zrušen je rovněž
zájezd seniorů. Děkujeme za pochopení
a věříme, že si vše budeme moci již brzy
vynahradit.

Obecní kalendář
připomene 30 let
samostatných Malenovic

VSTAVAČ BLEDÝ: ORCHIS PALLENS – jedna z nejvzácnějších beskydských rostlin. Nenápadná orchidej, která v Malenovicích vykvétá vždy již kolem půlky dubna. Ano, i takové přírodní
poklady u nás máme…

V letošním roce oslaví naše obec třicáté
výročí od opětovného vyhlášení samostatnosti. Rádi bychom při této příležitosti zmapovali důležité momenty uplynulých třiceti let
i prostřednictvím obecního kalendáře, zaměřeného tentokrát právě na toto období.
Pokud máte doma fotografie dokumentující obecní akce či zachycující proměny Malenovic a okolí, budeme rádi, když se s námi
o ně podělíte.
Můžete je doručit přímo na obecní úřad
nebo v elektronické podobě poslat na mailovou adresu obec@malenovice.eu.

ŘEŠÍME nejen covid, ale také KOVY
Od konce dubna přibyly na čtyřech hlavních
separačních místech v obci kontejnery na kovový odpad. Nově tak můžete do těchto šedých
nádob u kapličky, u Rajské boudy, u Šikýřů
a u Tkáčů odkládat vytříděné konzervy, plechovky
od nápojů, kovové tuby,
šroubovací víčka, alobal,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady,
zbavené hrubých nečistot.
A co do šedého kontejneru naopak nepatří?
Nápojové kartony, tlakové
nádoby, spreje a deodoranty se zbytky obsahu,
plechovky od barev, laků
atd., těžké a toxické kovy,
elektroodpad a baterie.

Nevhazujte do nich prosím ani vysloužilá zařízení složená z více druhů materiálu.
Děkujeme, že třídíte a snižujete tím podíl
směsného odpadu v obci.

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce
Až budou jednou naše děti vyprávět svým
dětem o té slavné koronavirové krizi na jaře
roku 2020, možná jim ani nikdo nebude věřit. Jenom je teď těžko odhadnout, jestli těm
nedůvěřivcům v budoucnosti bude připadat
divné, že se tehdy z ničeho nic zavřely hranice i hospody, nebo naopak to, že předtím bylo
cestování a vysedávání v hospodě naprosto
normální. To záleží na tom, jak moc orwellovská budoucnost nás čeká. Nejspíš jenom ty
nucené prázdniny budou spolehlivým zdrojem
závisti žactva v jakékoli době.
Každopádně epidemie tady byly, jsou a budou. Historie nás pak může uklidnit, že vždycky taky přešly, takže i tahle zcela nepochybně
přejde a neštěkne po ní ani pes. Možná leda
tak nějaký ten pamětník nebo historik.
Už v prvních desetiletích existence Malenovic, za Třicetileté války, dopadla na frýdecké
panství morová rána a v průběhu let pak přicházely další epidemie. Není bez zajímavosti,
že tzv. španělská chřipka, která decimovala
obyvatelstvo celé Evropy po 1. světové válce,
v Malenovicích nijak zdokumentována není.
Obec však byla v té době těžce zasažena
jinou nemocí – černými neštovicemi. Na jaře
1919 onemocnělo 13 žáků a malenovická škola byla uzavřena od 5. dubna do 15. června.
V zápise obecní kroniky z roku 1927 dále
čteme: „V měsíci lednu a únoru rozšířila se
úžasně chřipková epidemie po celé Evropě,
též i v naší republice. Dle úředního hlášení
onemocnělo celkem v republice asi 300.000
osob, z toho přes 2 000 zemřelo. Letošní
chřipka vyvolává živou vzpomínku na epidemii španělské chřipky, která řádila na sklonku
války v r. 1918 a vyžádala si velmi četných
obětí na lidských životech. Celkem letošní
chřipková epidemie má méně nebezpečný
průběh. – Ve zdejší obci onemocnělo na ni
asi 10 osob dospělých a přes 20 dětí, z nichž
nezemřel nikdo.“
Bez úmrtí se bohudík obešla i epidemie
spalniček v lednu a únoru 1928, při níž dle
kronikáře „z I.A třídy vyležely na tu nemoc
všechny děti, z I.B a II. třídy 25–30 %“. Spalničky pak zasáhly obec i na podzim roku 1934.
Také tentokrát naštěstí bez obětí na životech.
O rok později, v srpnu 1935, zemřela v zábřežské nemocnici na záškrt malenovická
dívenka, žákyně I. třídy Jiřina Lancová. Ta

bohužel nebyla mezi dětmi očkovanými o rok
dříve a stala se tak jedinou zdokumentovanou
obětí nakažlivých nemocí v Malenovicích. Kronikář pak k tomu dodává: „Kromě této nemoci
vyskytly se u nás během prázdnin tři případy
spály, která dle lékařského vyjádření byla
do našich hor zavlečena letními hosty – hlavně dítkami.“
Také z období protektorátu se dochovaly
záznamy o epidemiích: „V době od 17.–28.
listopadu 1942 uzavřena byla škola pro epidemické nemoci. V srpnu 1943 vyskytnul se
v Malenovicích případ dětské obrny u Jiřího
Drabiny č. 52. Následkem značného rozšíření
této velmi nakažlivé nemoci i v jiných obcích
byly hlavní prázdniny v okrese frýdeckém prodlouženy do 16. září 1943.“
No a když už je zase řeč o válce (což je
vlastně taky takový příšerný mor) a když je ten
květen, tak ještě pár slov o tom, jak to bylo
s koncem války v Malenovicích: „Noc ze 4.
na 5. května byla kritická. Lidé byli většinou
schovaní ve sklepích a nikomu se ani spát
nechtělo. Po celou noc střílely strojní pušky
v Nové Vsi, v Janovicích, v Bašce a krajina
byla osvětlována světlomety neb světelnými
raketami. – Okolo 10. hod. v noci přišlo pod
Borovou posledních 200 německých vojáků,
kteří z hladu vydrancovali obchody a odtáhli
ke Frýdlantu. Dne 5. května (sobota) v časných hodinách střelba ztichla. Němci opustili
Novou Ves i Frýdlant a ustoupili do Metylovic
a Palkovic. Rudá armáda vtáhla do Frýdlantu,
kde byla obyvatelstvem radostně uvítána jako
naši osvoboditelé. Všude visely prapory naší
republiky, které měli lidé v tajných skrýších
ukryté, a německé nápisy a vývěsní tabule
byly z domů odstraněny.
Ačkoliv 5. května byla sobota, nikdo toho
dne na poli nepracoval, Všude na cestách
stály hloučky lidí a živě rokovali, jak prožili poslední dny německé okupace.
Asi okolo 10. hodiny dopol. 5. května přijeli do Malenovic od Lubna první vojáci Rudé
armády na koních. Ruští důstojníci (mezi nimi
major a 1 žena v důstojnické uniformě) v počtu 5 osob přišli nejdříve do bytu říd. učitele
Frant. Nováka, kde jim bylo podáno občerstvení.“
Tak to vidíte, všechno nakonec dobře dopadlo…
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Metylovice

Vyjádření starosty obce Metylovice k jednání zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vyjádřil k jednání zastupitelstva konaného 21. dubna 2020, o jehož
konání se vyskytují různé, často i protichůdné
a nepravdivé informace.
Jak jistě víte, nejvyšším orgánem obce je
zastupitelstvo. Výkonným orgánem je pak rada
obce a v obcích, kde se rada nevolí, vykonává
část její pravomoci starosta obce. Jelikož u nás
v Metylovicích radu obce nemáme, tak o většině
návrhů rozhoduje zastupitelstvo obce. Proto se
scházíme pravidelně jednou měsíčně, abychom
zvládli projednat všechny body programu zastupitelstva, kterých se každý měsíc nasbírá docela
dost. V letošním roce se konala dvě zasedání,
a to v lednu a v únoru. Jednání zastupitelstva
obce naplánované na 24. března muselo být
na základě Pokynu Ministerstva vnitra odloženo.
V té době se totiž mohlo zastupitelstvo konat pouze za podmínky, že bude jednání zastupitelstva
nezbytné a zcela nevyhnutelné, s možností projednávat jen omezený okruh bodů.
Dne 6. dubna 2020 bylo publikováno usnesení
vlády č. 151/2020 Sb., dle něhož bylo s účinností od 7. dubna 2020, po dobu trvání nouzového
stavu, možno konat zasedání zastupitelstva obce
a jiných kolektivních orgánů obce za dodržení
stanovených podmínek. V případě osobní účasti
členů zastupitelstva stanoví krizové opatření dvě
povinnosti: povinnost zakrytí úst a nosu rouškou
či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy dva metry. Dále je formou doporučení stanoveno, aby v případě osobní účasti došlo
k oddělení členů zastupitelstva obce od ostatních
osob vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti nebo konání zasedání
v otevřeném prostoru. Zároveň musí být zachována možnost uplatňovat zákonná práva spojená
s účastí na jednání zastupitelstva dle § 93 odst.
3 zákona o obcích (zasedání zastupitelstva obce
je veřejné). Proto se jednání zastupitelstva obce
Metylovice konalo dne 21. dubna v sokolovně
ve dvou od sebe oddělených prostorách. V kinosále zasedali členové zastupitelstva a tělocvična
byla určena pro veřejnost. Prostor pro občany byl
ozvučen, aby bylo slyšet, co se projednává, a aby
všichni přítomní občané měli možnost se přes
bezdrátový mikrofon ke každému bodu vyjádřit.
Program jednání zastupitelstva tvořily z vel-

ké části body, které se již měly projednávat
na březnovém zasedání (veřejnoprávní smlouva s SK Metylovice, dodatky ke smlouvám
o dílo na realizaci akcí Metylovice – chodník,
úsek 1,2 a 3, rozpočtová úprava nebo příkazní
smlouvy na technický dozor investora a koordinátora u staveb chodníků). Dále byl program
doplněn např. o výběr zhotovitele na prodloužení vodovodu, o schválení účetních závěrek
obce a základní školy anebo také o Dohodu
s SmVak o činnosti a umístění stavby „Chodník
Vrchovina – Žukov“ v ochranném pásmu vodního díla. Pokud jsme nyní v obci nechtěli zastavit stavební činnosti (realizaci chodníků – úsek
1, 2 a 3, rozšíření vodovodu), projekční činnosti
(chodník Vrchovina – Žukov, chodník ZŠ – dolní konec) a platbu faktur (rozpočtová úprava č.
3), tak nebyl důvod déle čekat a konání zastupitelstva odkládat. Svolal jsem tedy zastupitelstvo na základě usnesení vlády č. 151/2020
Sb. a dle § 93 odst. 1 zákona o obcích.
V úterý 21. dubna zhruba pět minut před zahájením řádně svolaného zastupitelstva mi pan
místostarosta sdělil, že s konáním zastupitelstva
nesouhlasí, protože se dnes informoval na hygieně a na ministerstvu zdravotnictví, kde mu údajně
sdělili, že konání zastupitelstva v tomto stylu je
zakázané. Žádné písemné vyjádření hygieny ani
ministerstva mi však nepředložil.
S úderem 17. hodiny jsem zasedání zastupitelstva zahájil. Přítomno bylo 6 z 11 zastupitelů
(Lukáš Halata, Jaroslav Svolinský, Jiří Závodný,
Leona Pavlásková, Jakub Farný a Tomáš Rabas). Zastupitelstvo bylo tedy usnášeníschopné.
Asi po 10 minutách dorazil, na podnět pana místostarosty, zástupce Policie ČR. Zeptal se mě,
na základě čeho jsem zasedání svolal. Předal
jsem mu tedy k prostudování usnesení vlády č.
151/2020 Sb. Zástupce policie po obhlídce prostor sokolovny neshledal důvod k ukončení či
rozpuštění zasedání zastupitelstva – byly dodrženy rozestupy dvou metrů, všichni měli ochranné
prostředky (rukavice i roušky) zastupitelé seděli
v místnosti oddělené od veřejnosti. Určitě jsme
dodrželi větší hygienické podmínky a opatření
než např. v super a hobby marketech nebo jiných
obchodech. Nakonec byl celý program projednán
až na body, ke kterým měl připravit podklady pan
místostarosta, např. „Program na poskytování ná-

vratné finanční výpomoci na výměnu kotlů“ nebo
„Zpracování architektonické studie zateplení a rekonstrukce hasičských zbrojnic“.
Do dnešního dne mě nikdo z hygieny ani
z ministerstva vnitra či ministerstva zdravotnictví nekontaktoval a nedostal jsem ani žádnou
relevantní informaci, že by svolání zastupitelstva bylo nezákonné.
Jen pro informaci, zasedání zastupitelstva
se v okolních obcích konalo ještě dříve než
u nás, například 16. 4. Malenovice, 16. 4. Čeladná a 20. 4. Lhotka.
Díky tomu, že jsme se opět po dvou měsících sešli, sice ne v plném počtu, ale alespoň
v usnášeníschopném stavu, jsme nezastavili
chod obce, ba naopak jsme pomohli jejímu dalšímu rozvoji. Můžeme tak pokračovat ve stavbě
chodníků, můžeme zahájit stavbu vodovodu,
schválili jsme finanční podporu místním spolkům (zahrádkářům, myslivcům, Janě Šimkové
a jejímu mysliveckému kroužku, aj.). A rovněž
jsme uzavřeli tolik diskutovanou veřejnoprávní
smlouvu s SK Metylovice, o které zde rovněž
najdete článek. V žádném případě se nejedná
o „dar“ Obce Metylovice sportovnímu klubu, jak
je někdy mylně (a možná i záměrně) uváděno.
Proto by se někteří jedinci z řad občanů, ale
především zastupitelů mohli nad sebou zamyslet.
Možná by bylo dobré méně mluvit a začít
více pracovat. Rok čekáme na výkresy na projekt chodníku od školy na dolní konec. Již rok
mohly být opraveny komunikace nad svatou Annou, na Žukově a u horního kravína. Rok řešíme
opěrnou stěnu za hospůdkou na hřišti. Více jak
rok se mluví o zpracování technickoekonomického zhodnocení nakládání s odpadními vodami – vše v gesci stavebního výboru, především
však místostarosty obce. Pořád se tvoří jen nějaké studie, hledají se další právní názory a důležitá rozhodnutí se stále odkládají. Vezměte už
prosím všichni konečně odpovědnost do svých
rukou a přestaňte se chovat alibisticky. Byli jste
zvoleni občany, tak za ně rozhodujte. Zatím to
vypadá, že některým zastupitelům snad ani
o občany a jejich blaho nejde.
Je obtížné pracovat v období virové infekce,
ale daleko náročnější je pracovat v prostředí
nedůvěry.
 Lukáš Halata, starosta obce Metylovice

Obec Metylovice schválila na svém posledním zasedání veřejnoprávní smlouvu se Sportovním klubem Metylovice (SK), a to na poskytnutí účelové dotace na provedení rekonstrukce
zázemí na fotbalovém hřišti, na kterou je již
několik let vydané stavební povolení.
Dotace bude Sportovnímu klubu uvolňována
dle fakturace. Ta bude probíhat jednou měsíčně. Sportovní klub takovouto fakturu předloží
vždy obci, a pokud bude odpovídat odsouhlasenému soupisu prací technickým dozorem investora, zástupcem investora (někdo z SK) a pověřeným zástupcem obce, pak Obec poskytne
sportovnímu klubu dotaci, rovnající se částce
požadované v předmětné faktuře. Spolek je navíc povinen předložit Obci průběžné vyúčtování
realizace projektu zpracované k 31. 12. 2020
a k 31. 12. 2021 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Kromě jiného je spolek
dále povinen předložit Obci závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, nejpozději
do 60 kalendářních dnů od kolaudace stavby.
I když veškeré zázemí (budova s hospůd-

kou, šatnami a umývárnami) zůstává nadále
ve vlastnictví obce, tak investorem bude na základě smlouvy o výpůjčce sportovní klub, který
za finanční prostředky obce provede technické
zhodnocení této budovy, která pořád je a bude
majetkem obce. A proč tedy bude investorem sportovní klub? Protože SK má na rozdíl
od obce stále možnost žádat o investiční dotace na obnovu sportovních zařízení např. z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo
třeba i z nově vzniklé Národní sportovní agentury. Pro obce žádný takový dotační titul v současné době neexistuje. A kdyby dotace vyšla,
tak by to bylo pro nás všechny jen další plus.
Investiční akce, které máme stavebně připravené, tj. máme přinejmenším vydané platné
stavební povolení, se nyní realizují (chodník
od kostela až po Paseky, sběrný dvůr a kompostárna), tak proč nerekonstruovat zázemí
na hřišti, když máme vyřízené stavební povolení a na bankovním účtu obce cca 47 milionů
korun? Na co čekat? Až nám ty peníze „sežere“
inflace? Jiná větší investiční akce není v této

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury
na svém jednání „per rollam“ dne 9. dubna schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce
zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek a na financování výstavby, modernizace nebo opravy
místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace v místech křížení s nadřazenou
infrastrukturou pro rok 2020.
Na zvyšování bezpečnosti bylo schváleno 168
akcí za 566,124 milionu korun. I přes navýšení
rozpočtu nemohly být z důvodu nedostatku financí
podpořeny všechny žádosti, které splnily pravidla
pro poskytnutí příspěvku. Celkově bylo předloženo
326 žádostí (cca 50% úspěšnost). Mezi schválenými žádostmi je i ta naše z Metylovic, a to na akci
„Metylovice – chodník, úsek 1 a 2“ (od kostela,
přes Vrchovinu až po pana Uhláře před ovocným
sadem). Díky této dotaci obec ušetří na stavbě
chodníku 85 % z uznatelných nákladů, to je zhruba pět milionů korun, které tak mohou být využity
na další investiční akce v obci.
Projekt se připravoval od roku 2015 a i přes
„porodní bolesti“ se nám jej v roce 2018 podařilo
dotáhnout do fáze stavebního povolení. Samotné stavbě chodníku předcházely ještě související projekty. Jednak to byla demolice rodinného
domu č.p. 16, který stál v plánované trase chodníku a také přeložka pěti kusů betonových sloupů

nadzemního vedení NN (realizovaná v roce 2018).
Tyto sloupy byly rovněž v kolizi s pěší komunikací,
a tak se musela u společnosti ČEZ vyřídit a uhradit
jejich přeložka.
Jsem rád, že jsme nedali na slova nejmenovaného pana zastupitele, který prosazoval stavbu
chodníku již v minulém roce, a to i přesto, že nebyl
vybrán zhotovitel na realizaci stavby a nebyla ještě
zpracována ani projektová dokumentace pro provedení stavby, tzv. realizační dokumentace. Tato
realizační dokumentace tvoří jednu ze základních
příloh zadávacího řízení pro výběr zhotovitele
a bez ní nelze výběrové řízení provést.
Jsem osobně velmi rád, že jsme byli úspěšní,
přestože podání žádosti o dotaci prostřednictvím
společnosti Na míru, spol. s.r.o. nemělo 100%
podporu v zastupitelstvu. Mrzí mě, že se někteří
zastupitelé při projednávání tak důležité akce zdrželi hlasování. Chtěl bych velmi poděkovat zástupcům společnosti Na míru, spol. s.r.o., konkrétně
Kamile a Davidu Hyšplerovi, za zpracování úspěšné žádosti o dotaci ze SFDI.
V současné době máme ještě v hodnocení
na Centru pro regionální rozvoj i druhou žádost
o dotaci „Metylovice – chodník, úsek 3“ (od trafostanice v Pasekách po autobusovou zastávku
u Sosny), kde žádáme o finanční příspěvek ve výši
zhruba dvou milionů korun. Takže hurá do obou
staveb. 
Lukáš Halata, starosta obce

chvílí na obci připravena. Teprve se projektují
další etapy chodníků směrem na Lhotku a dolní
konec nebo se zpracovává technickoekonomická studie na likvidaci splaškových vod. Proto je snad lepší peníze investovat do dalšího
rozvoje obce, a ne je nechat ležet na účtu bez
nějakého zhodnocení.
Areál SK Metylovice využívají místní spolky
– sbor dobrovolných hasičů (tréninky, pohárová soutěž a závod TFA), Spolek rodičů (dětský
den, pálení žákovských), klub seniorů (smažení placků, vaječiny, párků, výroční schůze),
Obec Metylovice (Den obce, pouť, předvánoční jarmark, pohádkové cesty, čarodějnické
slety, trojsešup), základní a mateřská škola
(hodiny tělesné výchovy, vycházky s dětmi,
McDONALD‘S CUP), Odborný léčebný ústav
Metylovice (pohybové aktivity dětí s obezitou),
nájemce hospůdky (letní kina, pivní slavnosti,
oslavy životních výročí), Psí škola FENIX (závody v psím sportu Obedience) a v neposlední
řadě i SK Metylovice (dortový turnaj mládeže,
Metylovice CAP, memoriál Ondřeje Šprly, memoriál Miloše Čupy a Mirka Bílka, noční turnaj
starých gard, branný závod Medvědí stezka,
letní fotbalový kemp, soutěžní fotbalová a volejbalová utkání, tréninky fotbalu, volejbalu
a nohejbalu, cvičení dívek a žen ASPV, stavění
a kácení máje a spousty dalších akcí). To zázemí neslouží a nebude sloužit jen jednomu spolku či několika jedincům, ale všem. Areál je již
nyní přístupný veřejnosti, což se už dnes málokde vidí. Ve většině obcí jsou sportovní areály
oploceny a slouží pouze sportovním oddílům.

Lukáš Halata

Stavba sportovního zázemí je na spadnutí

Obci se podařilo získat dotaci na chodník
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Žáci oslavili společně březen, měsíc knihy

Na začátku března jsme s žáky 4. třídy navštívili děti mateřské školy ve třídě Sluníčko, abychom si společně přečetli pár řádků z oblíbených knih. Přichystali jsme si pro ně bajky. Nejen, že je rádi čteme, ale
vždy v nich najdeme i ponaučení, které jsme mohli předat budoucím prvňáčkům. Dětem se společné
čtení líbilo, a tak doufáme, že se příští rok opět při příležitosti měsíce knihy potkáme.
(MK)

Obecní úřad má opět úřední dny
Obecní úřad Metylovice se opět otevřel veřejnosti. Úřední hodiny jsou stanoveny na pondělky
a středy v době od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin.
Vedení obce žádá občany, aby omezili návštěvu obecního úřadu na minimum a preferovali
elektronickou komunikaci s úřadem na těchto
adresách: starosta@metylovice.cz, mistostarosta@metylovice.cz, ruzena.vrbova@metylovice.cz
a magda.cupova@metylovice.cz. Obecní úřad taky
mohou lidé kontaktovat na telefonních číslech: starosta – 558 686 255, 731 414 352, místostarosta

– 734 670 676, Růžena Vrbová a Magda Čupová
– 558 686 129, 737 345 110.
Žádosti nebo podání, která nepotřebují potvrzení úřadu, mají občané vhazovat do poštovní
schránky umístěné u vchodu do budovy úřadu.
„Při vstupu na obecní úřad používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének a desinfekci, která je
umístěna v 1. poschodí budovy,“ vyzývají pracovníci úřadu.

Pozor, provoz na hlavní ulici bude omezen

Na konci dubna zahájila firma Porr rekonstrukci opěrné zdi podél hlavní silnice III/48416
(úsek od Čihadla, přes Tomáše Šiguta až
po Vladimíra Němce č.p. 135). Termín dokončení je naplánován do 31. 7. 2020.
V tomto období bude na výše uvedeném
úseku dlouhém cca 120 metrů probíhat částečná uzavírka silnice III/48416 pro opravu opěrné

zdi a okraje vozovky. Provoz zde bude řízen
kyvadlově světelným signalizačním zařízením.
Na tuto rekonstrukci bude už pravděpodobně
v příštím roce navazovat celková oprava povrchu komunikace od dolního konce až po Frýdlant nad Ostravicí. Obec Metylovice žádá
občany, aby respektovali veškeré dopravní
pokyny a dbali zvýšené opatrnosti.

Děkujeme Nadaci ČEZ za příspěvek
Nadace ČEZ vyhlásila mimořádný grantový
program na podporu projektů, které pomáhají
zmírňovat dopady současné krizové situace.
Města, obce i jejich organizace (domovy pro
seniory, zařízení pro hendikepované) i další
neziskové organizace působící v obci, které
pomáhají se zvládáním mimořádného stavu,
mohly požádat o grant až do výše 50 tisíc korun.
Obec Metylovice získala z tohoto programu

příspěvek ve výši 44 tisíc korun, který poslouží
k nákupu ochranných pomůcek našim seniorům. „Zároveň jsme od Nadace ČEZ obdrželi
pro naše občany 350 textilních roušek. Děkujeme jí tímto za podporu a pomoc,“ řekl starosta
Metylovic Lukáš Halata.
Obecní úřad Metylovice děkuje také Miladě
Kovářové a Lukáši Karlickému za poskytnutí finančního daru na nákup ochranných pomůcek.

Na základě zákona č. 256/2019 Sb., dochází
s účinností od 1. května 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních
vod do 2. snížené sazba DPH, tedy na 10 %.
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava zohledňují snížení sazby daně z přidané hodnoty o pět procentních bodů, které
vstupuje v platnost 1. května 2020. Novela zákona o DPH přeřazuje úpravu a rozvod vody

prostřednictvím sítí a také odvádění a čištění
odpadní vody včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi z první snížené sazby
daně do druhé, tedy z 15 % na 10 %.
Nová cena v Kč/m3 od 1. 5. 2020:
Voda pitná (vodné) – 41,10 (bez DPH) 45,21
(včetně DPH).
Voda odvedená (stočné) – 36,50 (bez DPH)
40,16 (včetně DPH).

Nová cena vodného a stočného

Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková
organizace
pořádá

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY METYLOVICE
pro školní rok 2020/2021
Termín konání: 4. 5. – 13. 5. 2020
Místo konání: Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola
Metylovice, p.o.

Z DŮVODU VYHLÁŠENÉHO MIMOŘÁDNÉHO STAVU SE BUDOU ZÁPISY KONAT
BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

krátce z obce
Sběr velkoobjemového
a BIO odpadu
S příchodem jara mohou opět využít lidé služeb sběrny surovin. Sběr velkoobjemového
odpadu a BIO odpadu se bude konat v pátek
5. června od 14 do 18 hodin a v sobotu 6.
června od 8 do 12 hodin a v pátek 3. července a v sobotu 4. července ve stejný čas.
Sběr BIO odpadu se koná každou sobotu
od 10 do 12 hodin nebo po domluvě. Vše
v areálu bývalého horního kravína.

VEŠKERÉ INFORMACE K ZÁPISŮM JSOU ZVEŘEJNĚNY NA STRÁNKÁCH ŠKOLY
www. skolametylovice.cz

Odvoz odpadů v květnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 13. a 27.
května 2020. Cyklus odvozu ve středu sudý
týden zůstává zachován.

Těšíme se na Vás
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Hlavně, že máme doma pořádek

Pstruží

Škola i školka se mění k nepoznání

Až se děti vrátí po nucené pauze do školy či
školky, nepoznají to tam. Hotová je již přístavba
pro mateřinku, ve které se v těchto dnech pilně
pracuje.
„V budově školy se stále něco děje, učitelé
využívají čas prázdných tříd ke stěhování do nových přistavěných prostor mateřské školy, přemisťují se i učebny třetího a pátého ročníku z infocentra do budovy školy, stěhuje se sborovna,
jídelna i šatna. Při tom třídíme pomůcky a zkrátka
děláme pořádek ve věcech, které se běžně dělají
až v posledním školním týdnu a o prázdninách,“
potvrdila ředitelka školy Radmila Závodná.
V tuto chvíli stále ještě nikdo netuší, jak to
bude s návratem dětí do školy. Pravděpodobně
se žáci prvního stupně, a tedy naší školy, navrátí do lavic už 25. května. „Za nás mohu říct, že
na to budeme připraveni. Tato školní docházka
by měla být na dobrovolné bázi, takže uvidíme,
zda budou mít rodiče zájem,“ řekla ředitelka.

Když občané dělají domácí úklid a zapomenou na slušné vychování.
Obec žádá občany, aby neodkládali svůj odpad k popelnicím. Je to přísně zakázáno!

Obecní úřad Pstruží je opět otevřen
Lidé mohou opět využívat služeb obecního úřadu, který je otevřen v běžnou pracovní
dobu. Vedení obce však žádá občany, aby
i nadále upřednostnili písemný, elektronický
či telefonický kontakt před osobní návštěvou
ve všech případech, kdy je to možné.
„Pokud přijdete na obecní úřad osobně, do-

držujte dvoumetrové rozestupy a neshlukujte
se v prostorách obecního úřadu,“ vyzval starosta Pstruží Milan Vaněk. Dodal, že všichni
příchozí musí mít i nadále ochranné prostředky
dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Obec pořídila roušky všem

Roušky pro všechny své občany nechala
ušít Obec Pstruží. „Rozhodli jsme se tak, aby
se nestalo, že by někomu pochyběla. A já tímto děkuji všem občanům, že jsou zodpovědní
a roušky nosí,“ řekl starosta Milan Vaněk.
Roušky nechala obec roznést do všech
schránek. „V případě potřeby, nebo že by je

někdo ve své schránce nenašel, je možno
se obrátit na obecní úřad. Roušky jsou ušity
z kvalitní tkaniny,“ zdůraznil starosta s tím, že
na obci jsou k dispozici i jednorázové roušky,
kdyby se přece jen v květnu musela otevřít
škola. „Pro tuto možnost máme připravenou
i dezinfekci,“ dodal.

Tenisový areál je opět v provozu
Tenisový areál Tenisového klubu TJ Sokol
Pstruží se nachází ve sportovním areálu „Dubina“. Zde v klidném prostředí pod staletými duby
jsou čtyři antukové dvorce a cvičná zeď. V areálu
je šatna a sociální zařízení se sprchou, které se
nám však díky aktivitám p. Kowalika a jím založeného „Spolku Veřejný prostor Pstruží – sportovní
areál Dubina“ nedaří zmodernizovat, a tím vytvořit solidní zázemí, a to nejen sportovcům, ale

i všem těm, kteří areál navštěvují. Pronájem tenisových kurtů lze objednat v rezervačním systému na stránkách www.sokolpstruzi.cz, popř. kdykoliv u správce kurtů na tel. čísle 733 247 090.
Cena pronájmu jednoho dvorce je pro
rok 2020 pro členy tenisového klubu zdarma
(v rámci oddílového příspěvku) členy TJ Sokol
Pstruží a občany obce Pstruží 70 Kč/h. a ostatní hráči 100 Kč/h.
Milan Vaněk

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu v obci Pstruží

HARMONOGRAM sběru nebezpečného odpadu v obci Pstruží
Termín: 23. května 2020

obchod

08.00 – 08.45

obecní úřad

08.55 – 09.25

parkoviště Sever

09.35 – 10.35

Přistavení kontejneru v pondělí 18. 5. 2020 na VOK na stanovištích – „samoobsluha“ a „parkoviště pod Severem“
ODEBÍRÁNÉ NEBEZPEČNÉ ODPADY

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

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Pračky, myčky, televizory, počítače, lednice, sporáky, mikrovlnné trouby, fritovací hrnce, varné konvice, vysavače, rádia, zářivky,
výbojky, tiskárny, telefony a ostatní domácí spotřebiče.
ODEBÍRANÉ VELKOOBJEMOV0 ODPADY

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

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ

Stavební odpady, infekční odpady, radioaktivní odpady apod.

Prvňáčci jsou zapsaní, chlapci vedou

Tento způsob zápisu zdá se být docela podivný, dal by se parafrázovat slovy klasika letošní zápis v do první třídy naší školy. Předškoláci do školy přijít nesměli, a to z důvodu hrozby
nákazy novým typem koronaviru.
A nesměli tam, pokud možno, ani jejich rodiče. Ostatně úplně stejně jako na všech ostatních
školách v republice. Přesto se ale nakonec zápis
vydařil. „Dne 24. dubna jsme ukončili přijímání
žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v prv-

ním ročníku základní školy pro rok 2020/2021.
Prostřednictvím datové schránky, emailu a poštovní schránky je přihlášeno a zároveň i přijato
14 žáků, z toho deset chlapců a čtyři dívky,“
prozradila ředitelka školy Radmila Závodná.
Všechny rodiče škola informovala o přijetí emailem, informace zveřejnila i na školním webu pod
přidělenými registračními čísly žádosti.
„Také jsme obdrželi pět žádostí o odklad
školní docházky, převážně z důvodu školní

nezralosti, kterou musí rodiče ještě doložit doporučením školského poradenského zařízení
a odborného lékaře,“ upozornila ředitelka s tím,
že v současné době tato zařízení nejsou plně
v provozu, proto rozhodnutí o odkladu bude
vydávat až po dodání potřebné dokumentace. „Pro rodiče i budoucí prvňáčky plánujeme
na červen schůzku, kde jim sdělíme potřebné
informace a snad i vynahradíme ztrátu atmosféry opravdového zápisu,“ slíbila.

Restaurace na Pstruží bojují o přežití
Týdny bez zákazníků a neustále se měnící
pokyny vlády jsou pro restaurace i další zařízení likvidační. Jejich majitelé se snaží udržet
své podniky při životě třeba tím, že se uchýlili
aspoň k tzv. okénkovému prodeji.
„Měli jsme zavřeno asi měsíc a pak jsme tedy
zkusili otevřít okénko. Bylo ale ještě dost chladno, a tak moc lidí nechodilo,“ podotkla Gabriela
Kovaľová z restaurace Vlčárna. V současné
době se snaží mít otevřeno od čtvrtku do neděle. Nabízí lidem čepované pivo i další nápoje
a hlavně výbornou pizzu. „Samozřejmě to má
daleko k ideálu. Lidé si zde nemohou sednout,
nesmíme je pustit ani na toalety. Přesto nám to
pomůže, když se třeba rodinky staví pro pizzu,
kterou děláme fakt dobrou,“ usmála se s tím, že
dětem také rádi usmaží hranolky do kornoutku.
„Snažíme se, nevzdáváme to. Snad se nám
podaří se zachránit. Rozhodně pro to uděláme
vše,“ dodala odhodlaně.
Také hospůdka Opálená se odhodlala k prodeji přes okénko a nabízí lidem o víkendech
teplá jídla a občerstvení. Navíc tam podnikaví
majitelé zřídili Barborčinu samoobslužnou stu-

Děti z naší školy
zvládají výuku i doma
Žáci základní školy se už více než měsíc
musí spokojit s domácí výukou. Namísto paní
učitelky jim učivo často vysvětlují rodiče. Naštěstí se škola postarala o to, aby měli dostatek
učebních materiálů. „Distanční studium našich
žáků prvního stupně řešíme prostřednictvím
emailů a videokonferencí. Děti mají zdarma
také dostupné multimediální učebnice. Každý
třídní učitel zasílá svým dětem úkoly a pracovní
listy na každý týden,“ vysvětlila ředitelka školy
Radmila Závodná.
Škola je v kontaktu jak s žáky, tak i s jejich
rodiči. „Učivo převážně pod dohledem rodičů
zvládají, starší žáci jsou více samostatní a někteří jsou i dokonce v předstihu. Zdá se, že učivo zvládneme i v tomto omezeném režimu, ale
všem nám už chybí ten běžný školní ruch a dětem kamarádi, spolužáci,“ pokračovala ředitelka.
O kontakt s paní učitelkou však nepřišly ani
děti z mateřské školy. „Předškoláci také dostávají úkoly ve formě pracovních listů a i ti nejmenší posílají prostřednictvím maminek fotky
z jejich domácích činností,“ prozradila Radmila
Závodná a s tím, že je to zkrátka sice období
zvláštní a neplánované, ale zatím to díky spolupráci s rodiči a jejich trpělivosti nějakým způsobem docela dobře funguje.

dánku. Žízniví turisté si mohou vylovit chlazené
nápoje pro velké i malé a zaplatit do přilože-

né kasičky. Tato studánka je otevřena denně
a slouží všem poctivým kolemjdoucím.

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní a mateřská škola Pstruží,
Pstruží 104, příspěvková organizace
Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2020/2021
proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2020
v MŠ Pstruží
bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Podání žádosti je možné provést:
1. a) poštou
2. b) do datové schránky – ID datové schránky xj2mp6f
3. c) v zalepené obálce označené „zápis MŠ“ do schránky na
budově ZŠ a MŠ
K žádosti je nutné doložit:
1. a) čestné prohlášení řádného očkování dítěte
2. b) kopii očkovacího průkazu
Bližší informace na webových stránkách školy
www.ms.zspstruzi.cz (Aktuálně – pokyny)
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Všechno je jednou poprvé… i v klubu – jak to bude v květnu?
Ze svého konspiračního úkrytu zdravím všechny klubové přátele a příznivce, potažmo všechny
ostatní. Pevně doufám, že vás omezený životní
rytmus nepoznamenal tak jako mne (min. 3 kg
plus) a že jste nadále v kondici fyzické i psychické (pro ty, kteří jdou s dobou, uvádím „in“ nebo
„cool“). Jak jste si zajisté všimli, není zde nástin
květnového klubového programu, asi by to v této
fázi bylo spíše kontraproduktivní, neboť nikdo neví,
jak se bude situace vyvíjet. Jakési uvolňovací harmonogramy byly hlavním krizovým štábem zveřejněny, nicméně data jsou podmíněna tím, že se nestane nic mimořádného… Takže to uděláme tak,
že pokud půjde všechno dobře, zkusíme ve druhé
půli května nějaké společné vycházky, bližší informace dám na vědomí všemi dostupnými kanály.
Jak to bylo na začátku?
Vzhledem k tomu, že jsme na konci ledna
oslavili první klubové kulatiny, vrátil bych se
při této příležitosti na úplný začátek, tzn. o deset let nazpět do roku 2010.
První zdravotní cvičení proběhlo 5. 1.

(děvčata v těchto prostorách cvičila již předtím,
nicméně toto bylo poprvé v rámci klubu. Paní
Krista a Eva přecvičují dodnes, palec nahoru…
První oficiální klubové setkání se uskutečnilo 21. 1., přítomní se mj. dozvěděli základní informace, o čem ten klub bude. Pár lidí
(naštěstí opravdu jen pár) to zřejmě odstrašilo
natolik, že už v klubu nikdy nebyli spatřeni.
První přednáška (cestovatelská, těch byla
posléze většina) byla 28. 1. pod názvem Anglie
očima Dany Barnetové. Paní Dana se pak stala
jednou z dvorních přednáškových dam.
První (a logicky zároveň poslední) slavnostní zahájení provozu klubu proběhlo 11. 2.
za účasti vedení obce (starosta P. Lukša, místostarostka V. Golová), pana faráře V. Tomiczka a tehdy ještě studentské CM Portáši (ta tím
pádem drží primát první živé hudby v klubu).
První živá hudba k tanci byla k mání 18.
2., z Ostravy přijel už tehdy ostřílený bard Pete-Sax, který je doposud jedním z našich kmenových muzikantů. A historicky první taneční
dvojka (Kokešová-Bernady) musela počítat
s tím, že než se osmělí další, tak to bude „předváděčka“, dnes už to samozřejmě vypadá jinak.
První klubový Svátek žen proběhl 11. 3.

Dobrá zpráva z Beskydského
rehabilitačního centra Čeladná

Třebaže se v těchto týdnech na nás valí ze
všech stran většinou negativní zprávy, z Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné
oznamujeme jednu velice pozitivní. Díky obětavému přístupu především našeho zdravotnického personálu a ohleduplnosti pacientů, kteří
se u nás léčí, můžeme stále přijímat také nové
pacienty k rehabilitační léčbě.
Pacienty, kteří podstupují plánované či termínově přesunuté operace a potřebují několik dní
po operaci navázat rehabilitací, přijímáme formou přímých překladů „z lůžka na lůžko“. Podmínkou je negativní test na covid-19, provedený
ve vysílající nemocnici. Pacienti, kteří nastupují
k lůžkové rehabilitaci z domova, vyplňují při
nástupu čestné prohlášení. Tito test na koronavirus mít nemusí, ale samozřejmě ještě před
přijetím absolvují měření teploty a procházejí
základním vyšetřením naším lékařem.
Pracujeme v ostrovním režimu, což v praxi
znamená, že personál z jednotlivých léčebných
domů se vzájemně nekontaktuje a pacienti mají
veškeré léčebné procedury v budově, kde jsou
ubytováni. Každý léčebný dům nyní pracuje
samostatně a má oddělené provozy. Společné
prostory ve všech budovách pravidelně dezinfikujeme ozonizací a zaměstnance i pacienty
chráníme ochrannými pomůckami. Například
textilní roušky jsme dostali darem od několika našich bývalých pacientů a od dobročinných orga-

nizací, takže jsme soběstační. Vyřešili jsme vlastními silami také jejich vyměňování a sterilizaci.
Na podávání žádostí o léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně se nic nezměnilo,
může vám ji navrhnout a vypsat praktický lékař
a doporučit ambulantní specialista (neurolog,
ortoped apod.), u kterého se léčíte. Do odvolání jsme zrušili doplatky za nadstandard při
ubytování ve dvoulůžkových pokojích, v jednolůžkových poskytujeme 50% slevu.
Bezpečí našeho personálu i pacientů máme
na prvním místě, a tak jedinou ordinací, která
zatím zůstává zavřená, je naše ambulance
v Apartmánovém domě Lara. Je to především
proto, že na rozdíl od nemocnic bychom nemohli vyloučit kontakt ambulantních a lůžkových pacientů na některých procedurách. Podobné omezení se vztahuje i na Polarium, které
do odvolání není v provozu ani pro naše pacienty. Podle toho, jak se budou uvolňovat omezení,
nařízená vládou, přizpůsobíme termín otevření
ambulance. Jako vždy najdete nové zprávy
na našem webu (www.brc.cz) v Aktualitách.
Zajímají-li vás novinky z našeho areálu, či
pokračování stavby nového léčebného domu,
pravidelně zveřejňujeme nové fotografie na našem facebooku. Tamtéž oznámíme také zahájení provozu restaurace U Sestřiček a kavárny
Lara. Chceme tak učinit co nejdříve, prozatím se
těšíme na konec května. Už aby to bylo…  (aa)

Kunčice p. O.

Znovuobnovení bohoslužeb v kostelích

Podle rozhodnutí Vlády ČR se bude moci
od pátku 24. dubna účastnit bohoslužby nejvýše 15 osob. Od 11. května by to mohlo být
30 osob a od 25. května maximálně 50 osob,
a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný
konec omezení by měl nastat od 8. června.
Pro věřící budou i nadále platné přenosy
bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až
do úplného zrušení omezení (8. června)
https://www.youtube.com/channel/UC9PnhP1Q8qLRkd7WP0Phskg
Pravidla pro realizaci bohoslužeb:
V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo
jinak propojených osob).
Účastníci si před vstupem do kostela povin-

ně vydezinfikují ruce.
Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku
VYJMA okamžiku přijetí Eucharistie.
Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou.
Je omezen přístup věřících do dalších míst
v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor.
Obdobná pravidla platí pro svatby a křty.
Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu.
BOHOSLUŽBY
JSOU
OBNOVENY
VE FARNÍM KOSTELE NA ČELADNÉ
A V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM
OD NEDĚLE 26. DUBNA. V „RUSKÉM“ KOSTELÍKU OD NEDĚLE 14. ČERVNA.
Více zde: https://www.rk-farnost-celadna.
cz/

Otec Mariusz Roszewski

Oznámení o otevření sběrného místa

Od středy 15. dubna je znovu otevřeno
sběrné místo pro velkoobjemový odpad v areálu Pily Kunčice p. O. č. p. 803. Kromě velkoobjemového odpadu z domácností je zde
možné taky odevzdat elektroodpad, baterie,
zářivky, osvětlovací tělesa a plasty v igelito-

vých pytlích.
Provozní doba sběrného místa:
Pondělí, středa a pátek: 15–17 hodin
Sobota: 10-12 hodin
Sběrné místo nebude v provozu během
státních svátků.

(s koncertem CM Kovaliček z OV) a samozřejmě zůstal jako jeden z klíčových každoročních
programových bodů.
První společná vycházka se udála 25. 3.
a směřovala po Valašské stezce do BRCu.
První literární pořad (včetně divadelní jednoaktovky ze života P. Bezruče) byl na programu 8. 4. a zároveň se stal spouštěčem naší
krásné stále trvající spolupráce s Literárním
klubem Petra Bezruče z Frýdku-Místku (tehdy
jej ještě vedl pan Oliva blahé paměti, nyní již
roky paní Dajana Zápalková).
První autobusový výlet byl vypraven 22.
4., s p. Glembkem a společně s Frýdlantskými
jsme navštívili Hukvaldy a Štramberk.
První smažení vaječiny se spáchalo 12. 6.
a také tento akt se stal tradičním.
Dalo by se ještě pokračovat, ale už toho
nechám, to hlavní zde padlo. Další aktivity, jež
se také staly pravidelnými, se narodily v letech
následných.
Závěrem přeji nám všem, ať nás zlý vir mine,
a pokud přece jen … tak nechť vyhrajeme, stačí
na body, nemusí to být hned knokaut (i když to
by byla ta lepší varianta). 
Petr Bernady

Smažení vaječiny na zápraží.

Literáti coby divadelníci.

Svátek žen s CM Kovaliček.

Vychovatelku už nedělám, na youtubering se teď dám

Na rodiče školáků v době koronaviru se toho
nahrnulo opravdu hodně. Musí chodit do práce či
pracují z domu, zároveň se musí starat o děti, nakupovat, vařit jim obědy, učit se s nimi a nahrazovat jim chybějící aktivity. Nefunguje škola, družina, zájmové kroužky ani kulturní akce pro děti.
Na sociálních sítích se objevují vtipy typu „Jestli
budou školy ještě dlouho zavřené, tak vakcínu
proti koronaviru objeví rodiče dřív než vědci.“.
Školákům po tak dlouhé době scházejí sociální kontakty a rodičům zase nápady, jak děti
zabavit, aby neměly dlouhou chvíli. Francouzský
básník a spisovatel Voltaire řekl, že „Klid je příjemný chlapík, ale nuda je jeho sestra.“ Přemýšlely jsme, jak bychom v současné situaci mohly
my, vychovatelky školní družiny, pomoci rodičům
a dětem. Známe spoustu způsobů, jak překonat
nudu a vyplnit volný čas. Jenže co s tím, když
máme prázdnou družinu? A co kdybychom družinu přestěhovaly na internet? Byla by to taková
„družinka trochu jinak“. No a bylo to, paní ředitelka souhlasila a my jsme se pustily do tvorby
webové stránky pro kluky, holky i rodiče. Šly jsme
s vlastní kůží na trh a začaly jsme točit videa, připravovat fotoreportáže a vyhledávat zajímavé

tipy na to, co mohou děvčata i chlapci doma dělat sami nebo společně s rodiči. Protože nejsme
žádné youtuberky, musely jsme se učit a věřte,
že žádný učený z nebe nespadl, takže naše příspěvky opravdu nejsou dokonalé. Ale nás to moc
baví a jsme rády, že se k nám připojili i ostatní
zaměstnanci školy. Paní kuchařky poslaly recept
a fotky z přípravy ředkvičkové pomazánky, učitelé nám poskytli fotky z dětských let k pátrací hře,
paní uklízečky nás pozvaly na dvorek, abychom

si mohly natočit domácí zvířata, paní ředitelka
předvedla, jak zaskákat panáka, a další.
Největší radost máme z reakcí dětí a rodičů,
pro které to všechno děláme. Píší nám, že mají
radost ze setkávání alespoň tímto způsobem.
Děti nám posílají fotky svých výrobků a námětů
na další tvoření.
Pokud máte zájem, tak nakoukněte, najdete
nás na www.druzinka-trochu-jinak.webnode.cz.
Těšíme se na shledanou v lepších časech!  Mar.

Kunčice p. O.

Akce roušky stále trvá
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
Roušky pro Mobilní hospic jsme 3. dubna,
spolu s dezinfekcí z pivovaru Ogar a zásilkou ze sousedních Kozlovic, odevzdali. Také
jsme již předali roušky do Domova Hortenzie
ve Frenštátě a do nemocnice v Novém Jičíně.
Moc děkuji všem dámám, které se do akce
zapojily. 
Michaela Šebelová

zachraň gastro

HOSPŮDKA NA KOPEČKU
má pro vás každý den otevřené výdejní okýnko od 10.30 – 14.00 otevřeno je i v sobotu.
Výběr z 6 menu a 3 polévek.
Cena menu s polévkou i s balným je 100 Kč.
Rozvoz menu je nepřerušen,
rozvozy jsou mezi 11.00 – 12.00.
Info a objednávky na tel. čísle 724 399 919
nebo 606 389 774:

RESTAURACE SKALKA
vás zve do svého výdejního okénka, kde si
s sebou můžete odnést domů výborné jídlo,
nebo po telefonické domluvě jídlo přivezeme
k vám domů!
Otevřeno denně od 11.30 do 19.00. Objednávky na tel. 603 150 486 a 732 672 975.
Těšíme se na vás!

Areál pro veřejnost opět s omezeními otevřen
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. 4. 2020 (č.j. Mzdr
15190/2020-4/min/kan) jsme od 7. 4. 2020
od 15.00 znovu otevřeli areál školy.
Zákaz volného pohybu osob se totiž nově nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích
za splnění podmínek uvedených v mimořádném
opatření. Při sportování není povinnost nosit roušku.
Mimořádná opatření při znovuotevření areálu:
Areál otevřen denně 8–20, vstup pouze brankami
pro pěší, děti do 10 let pouze v doprovodu rodičů
V areálu je možno provozovat pouze individuální sport: Běh, Chůzi, Cyklistiku, Bruslení
na kolečkových bruslích
Na multifunkčním hřišti je možno hrát pouze
nohejbal a tenis na jednom připraveném hřišti.

A badminton a volejbal na druhém připraveném hřišti (vždy max. 2 hráči na každé straně).
Venkovní WC je otevřeno (WC je 2x denně
dezinfikováno), dodržujte ale přísná hygienická
opatření. A v celém prostoru WC může být pouze jedna osoba (předsíň i WC).
Od 27. 4. je možno využívat workoutové hřiště, používejte ale rukavice, roušky a dodržujte
při cvičení na věži 2m rozestupy.
Nadále není možné využívat dětské hřiště.
Děkujeme za pochopení a dodržování uvedených opatření. Je to v zájmu nás všech. Jsme
rádi, že může být areál pro veřejnost otevřen.
Sportování přispívá k udržování dobrého zdravotního stavu lidí.
Přejeme vám, ať jste zdraví! Vedení obce

od 20. 4. 2020 změna
Obnoven plný provoz obecního úřadu
za zvýšených hygienických podmínek ve standardních úředních hodinách. Nadále vás žádáme, abyste upřednostnili telefonické a emailové konzultace, elektronická podání a platby
poplatků převodem na účet.
Jsou umožněny svatební obřady, do 10
osob (snoubenci, svědci, oddávající, matrikář
a max. další 4 osoby). Snoubenci, prosím,

kontaktujte paní matrikářku a dohodněte se
na technických detailech svatby konané v mimořádném režimu.
od 27. 4.2020 změna
Za zvýšených hygienických podmínek obnoven provoz místní knihovny v Kunčicích pod Ondřejníkem, používejte rukavice, dezinfekci na ruce
a vrácené knihy půjdou do „karantény“, nezapomeňte na roušku a na dodržování dvoumetrových rozestupů. Děkujeme, těšíme se na vás.

Změny v „nouzových“ opatřeních
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Janovice

Z historie: 75. výročí osvobození

Letos uplyne 75 let od konce nacistické
okupace. Připomeňme si válečné roky a květnové události.
Janovice byly wehrmachtem obsazeny 15.
března 1939, a to jednotkami polního dělostřelectva. Němci byli ubytováni v Janovcích
a setrvali zde střídavě až do léta. Chovali se
povýšené, ale jinak slušně. Vojáci půjčovali
místním občanům koně na polní práce. Díky
nízkému kurzu koruny vůči marce si vojáci
mohli kupovat vše od místních obyvatel velice
levně. Armáda byla posléze vystřídána pracovními oddíly, které na hranici s obcí Raškovice
hloubily zákopy a stavěly překážky. Ty měly
sloužit při případném polském protiútoku, tzv.
vojenská cesta v Janovicích byla v tu dobu
vydlážděna dřevěnými prkny. Když 1. září vypukla druhá světová válka, z naší obce, přes
vojenskou cestu, pochodovaly německé jednotky na Polsko.
Janovice patřily do Protektorátu Čechy
a Morava. Školy obdržely vlajky Velkoněmecké říše, ty poprvé zavlály v den 50. narozenin
Adolfa Hitlera. Příděl zásob se v té době vydával na potravinové lístky, ale jejich množství
se během let snižovalo. Oproti životu ve městě
měli lidé na vesnici výhodu, že si alespoň část
potravin mohli zajistit sami. Kvůli nedostatku
některých komodit začal kvést černý trh. Skvrnou je existence proněmecké organizace Vlajka, do které bylo v naší obci zapojeno několik
občanů. V roce 1939 se v obci konaly jezdecké
závody rakouských a německých vojáků. Akce
se setkala s velkým zájmem občanů.
Vyučování na školách probíhalo normálně.
Největší pozornost byla ve výuce dána německému jazyku. Povinně se žákům musely předčítat propagandistické texty. Naštěstí byly proslovy uvědomělými učiteli různě sabotovány.
Někdy čtené tak potichu, že jim nikdo nerozuměl, anebo čtené při účelně vyvolané nekázni
žáků. Není třeba zdůrazňovat, jak velikou od-

vahu učitelé těmito činy projevovali. S tím, jak
se blížila fronta, ustálo i vyučování, po zimních
prázdninách v roce 1945 již nepokračovalo.
Konec války se blížil. Po celou jarní dobu
roku 1945 se už v obci pohybovala německá
armáda. Byli ubytováni ve školách nebo po domech. Když 15. dubna začala Ostravsko-opavská operace, velel německé obraně maršál
Ferdinand Schörner, velitel skupiny armád
Střed (Mitte), která se z velké části nacházela
na českém území. Ten byl po nějakou dobu
ubytován i ve škole na Bystrém.
Osvobození Ostravy 30. dubna otevřelo
Rudé armádě cestu na Frýdek-Místek, ten byl
osvobozen 3. května. Němci v té době, otřesení porážkou u Ostravy, potřebovali vytvořit
novu obrannou linii a stabilizovat frontu. Část
německých jednotek zůstávala v oblasti Těšínská, kde měli bránit případný postup rudých
z Polska. Těmto jednotkám hrozilo po pádu
Frýdku obklíčení. Jediná ústupová cesta vedla
přes Raškovice, Krásnou, Bystré, Lubno, Frýdlant a Metylovice dál až do Příbora. Němci
museli rychlý postup Rudé armády zadržet.
Začala bitva o Bašku.
Rusové 2. května tuto obec obsadili. Němci
podnikli rychlý protiútok a znovu dobyli větší část obce. Nastala vřava trvající až do 5.
května. Ve stejnou dobu se přes již zmíněnou
ústupovou cestu naší obcí stahovala německá
vojska. Dle vyprávění pamětníků to byly nepřetržité řady vojáků, koní a vojenské techniky, které proudily ve dne i v noci. Odhaduje
se, že zde v těchto dnech prošlo na 300 000
vojáků a 90 000 koní. Ústup probíhal centrem
obce i bočními cestami. Brzy ráno 5. května,
po těžké dělostřelecké palbě, Rusové definitivně vytlačili Němce z Bašky. Tato obec pocítila
běs války nejvíc z okolí, zničena byla téměř
polovina budov.
Po prolomení obrany Bašky měli Rusové
volnou cestu. Němci ještě spěšně, kolem 4.

hodiny ranní, odstřelili most U Zemanů na Bystrém a most přes Říčku v Janovicích (u stavení čp. 5) a definitivně obec opustili. Netrpěliví
občané už od rána vyhlíželi své osvoboditele.
První ruští vojáci zastavili před kostelem v Janovicích o půl osmé ráno. Tyto průzkumné
jednotky se dotazovaly na ustupující Němce
a směr jejich odchodu. Kolem 9. hodiny již
do obce dorazili vojáci Rudé armády, kteří
zde nějakou dobu pobyli. Na školách mohla
po šesti letech znovu zavlát československá
vlajka a vedle ní zavlála sovětská vlajka. Obec
osvobodily jednotky pod velením majora Fedora Rovičaka, který do Janovic zavítal znovu
v roce 1965. Krátce potom následovalo zatčení
několika místních kolaborantů a zabavení majetku německým občanům. Také byl obnoven
Místní národní výbor.
Oslavy konce nacistické nadvlády trvaly po dlouhou dobu. Hudba hrála celou obcí
a v místních hostincích se pořádala zábava až
do nočních hodin.
Několik našich občanů bylo za války vězněno či se účastnili odboje.
Na památku padlých občanů z naší obce
byl postaven pomník před školou na Bystrém.
Plastika s názvem Vděčnost je dílem akademického sochaře Jana Knebla. Odhalení proběhlo 28. října 1946. Financován byl z velké
části občany obce.
Važme si svobody a života, který máme.
Naším úkolem je znát historii, poučit se z chyb
a nepřipustit jejich opakování. Uctěme tichou
vzpomínkou hrdiny, kteří na oltář svobody přinesli oběť nejvyšší. Buďme jim vděčni a zachovejme jejich příběh pro budoucí generace. Tak
jak se ozývá z pomníku: „My mrtví voláme, nezapomeňte“, odpovězme: „Nezapomeneme“.

Filip Petroš, kronikář obce
(Zdrojem pro článek byla kronika obce Janovice, kronika školy na Bystrém, kniha Z deníku radiotelegrafisty a vzpomínky pamětníků.)

Návštěva majora Fedora Rovičaka v Janovicích 1965.

Padlí občané naší obce
nad Beskydy a provádět zde partyzánskou
činnost. Bierský toto území dobře znal
a právě proto byl do akce vybrán. Shoz
parašutistů proběhl v noci 14. záři 1944
nad obcí Morávka. Výsadek od počátku
trápily problémy. Byli vysazeni na špatném
místě a jejich telegrafista se se skupinou
již nespojil a byl zatčen četníky. Samotný
Bierský se dostal hned při dopadu do přestřelky s pohraniční policií. Další problém
nastal s materiálem, který byl při výsadku
ztracen nebo rozbit. Marně očekávali, při
poslouchání londýnského rozhlasu, heslo
„voláme kapry“, které by znamenalo další
shoz materiálu a především nové vysílačky.
Wolfram poté navázal kontakt s partyzány
ze skupiny Jana Žižky z Trocnova.
Dne 19. října byl Josef Bierský poslán
na schůzi se zástupci Rady tří na horu
Smrk. Šel s ním i Stanislav Kotačka, recidivista, od mládí trestán. Ten se mezi partyzány skrýval. Po cestě Josefa Bierského
zezadu zastřelil, také okradl a poté se přihlásil gestapu v Brně. Po válce byl odsouzen a popraven. Josef Bierský byl pohřben
na místě úmrtí, po válce byly jeho ostatky
přeneseny na hřbitov na Borové. Byl oceněn Československým válečným křížem
a povýšen do hodnosti poručíka in memoriam. O skupině Wolfram pojednává televizní
dokument Možnosti hrdinů.
Boleslav Velčovský
(*12. 10. 1918 +24. 4. 1942)
Narodil se v Dětmarovicích a pracoval
jako zámečník ve Vítkovických železárnách. Měl národní smýšlení a chtěl vstoupit do zahraničního vojska. Dne 14. dubna
1940 byl zatčen při pokusu přejít hranice.
Postupně vězněn ve Strážnici, v Brně a nakonec v koncentračním táboře Dachau, tam
také 24. dubna 1942 umírá.

František Popelář
(*23. 1. 1894 +4. 3. 1943)
Pracovník Vítkovických železáren, kde
byl dne 18. listopadu 1942 zatčen za ilegální činnost. Vydržel kruté mučení v ostravské věznici. Následně byl poslán do koncentračního tábora Osvětim, kde dne 4.
března 1943 zemřel.
Karel Kotas
(7. 1. 1898 +6. 8. 1942)
Narodil se v Janovicích, ale žil v hornické kolonii v Kučičkách u Ostravy. Byl
přesvědčeným socialistou. Rozšiřoval komunistické letáky a vybíral peníze pro rodiny postižené nacistickým terorem. Za tuto
činnost byl zatčen 21. ledna 1942. Vězněn
v Ostravě, Vratislavi a nakonec v Berlíně,
kde byl dne 6. srpna 1943 popraven.
Josef Carbol
(*8. 12. 1914 +16. 12. 1941)
Původem z Bašky, ale bydlel v Janovicích. Vystudoval Státní průmyslovou školu
v Ostravě. Po absolvování školy nastoupil
povinnou vojenskou službu. Dále pokračoval ve studiu na Vojenské akademii v Hranicích a stal se poručíkem. Po rozpuštění
armády v roce 1939 odešel pracovat na důl
František, kde působil jako technický úředník. V té době spolupracoval s československým odbojem. Dne 14. dubna 1940
byl zatčen a vězněn v Olomouci, Ratiboři
a v Brně. Poté byl poslán do koncentračního tábora Mauthausen. Zde dne 16. prosince 1941 umírá.
Viktor Špric
Narodil se v Janovicích, žil ve Starém
Městě u Frýdku. Zastřelen byl na pochodu, z koncentračního tábora Buchenwald,
v dubnu 1945.
Ondruch
Zemřel v Osvětimi.

Stromy dětem 2020 až na podzim

jubilea

Pavel Tofel ml.
(*12. 5. 1915 +18. 8. 1942)
Syn Pavla Tofla st., hospodského
a dlouholetého obecního funkcionáře. Narodil se na Bystrém, vyučil se typografem.
Byl aktivním členem místní Dělnické tělovýchovné jednoty. Spolu se svým kamarádem
Josefem Bierským odešel v červenci roku
1939 do Polska. Tam se přihlásili do francouzské cizinecké legie a odtud odjeli
na výcvik do Alžírska. Spolu se účastnili
Bitvy o Francii a nakonec evakuace do Anglie. Zde se Pavel Tofel přihlásil do RAF
a byl přidělen k 311. československé bombardovací peruti. Prošel výcvikem a stal se
radiotelegrafistou. Podnikl několik operačních letů na německá města. Poté dostala
311. peruť za úkol vykonávat protiponorkové patroly. Jeho poslední let se uskutečnil
18. srpna 1942, kdy bylo jeho letadlo sestřeleno nad Biskajským zálivem. Letadlo
ani těla obětí nebyla nikdy nalezena. V 90.
letech byl Pavel Tofel povýšen do hodnosti
podplukovníka letectva v záloze in memoriam.
Pavel Tofel si po celou dobu, kdy působil v zahraničí, vedl deník. Ten vyšel zpracován v roce 2013 s komentářem Pavla
Vančaty pod názvem Z deníku radiotelegrafisty.
Josef Bierský
(*19. 3. 1920 +19. 10. 1944)
Narodil se na Lubně v domu čp. 23. Chodil do školy na Bystré, kde byl také aktivním členem místní Dělnické tělovýchovné
jednoty. Spolu s Pavlem Toflem absolvoval
cestu přes Polsko, Francii až do Anglie.
Zde se přihlásil k Československé armádě.
Prošel parašutistickým a sabotážním výcvikem. V roce 1944 byl vybrán do výsadkové
skupiny Wolfram. Ta měla být vysazena

Na jaře tohoto roku měla proběhnout akce
Stromy dětem 2020, při které mají rodiče možnost vysadit na počest narození svého dítěte
strom do aleje podél cesty vedoucí od hasičské
zbrojnice v Janovicích směrem na Bystré. Bohužel vzhledem k aktuální situaci a opatřením
není možné v původně plánovaném termínu
akci uskutečnit.

Z těchto důvodů posunujeme výsadbu stromů na podzim tohoto roku. O přesném termínu
budeme včas informovat prostřednictvím kontaktů na přihlášené účastníky a také na webových stránkách, facebooku a zpravodaji Mikroregion.
Velmi nás potěšil velký zájem rodičů o zapojení se do této výsadby a věříme, že přesunutí
termínu na podzim tohoto roku nebude překážkou jejich účasti.
Na tuto akci se nám mimo jiné podařilo získat finanční podporu od Nadace ČEZ v rámci
grantového řízení Stromy. Celkový příspěvek
nadace je 30.000 Kč a bude použit pro nákup
stromů. 
Lukáš Plánička

Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a lásky přejeme dubnovým jubilantům
paní Boženě Černohorské,
Marii Demlíkové,
Jiřině Dybové
a panu Radoslavu Juroškovi,
Jiřímu Máchovi,
Miroslavu Pokornému
a Ladislavu Retkovi,
všem z Janovic.
Obec Janovice

Slavnostní odhalení pomníku obětem války.

Obec Janovice má svou oficiální
facebookovou stránku

Obec Janovice má od dubna 2020 svou
oficiální facebookovou stránku, kde budou občanům zveřejňovány informace o dění v obci,
výzvy a upozornění a další potřebná sdělení.
Od 16. dubna 2020 má obec Janovice svou
oficiální stránku na sociální síti Facebook. Pro
tento účel se nám podařilo získat již fungující
stránku „Janovice“, která byla ze soukromého
vlastnictví převedena do vlastnictví a správy
obce.
Od této chvíle budou tedy na stránce zve-

řejňovány oficiální informace z obecního úřadu,
které rovněž naleznete na webových stránkách, informačních vitrínách, zpravodaji Mikroregion či mobilní aplikaci.
Vzhledem k tomu, že sociální sítě v dnešní době využívá velké množství lidí, věříme,
že tímto krokem přispějeme k dalšímu rozvoji
informovanosti občanů o dění v obci. Rovněž
nás také můžete pomoci této stránky jednoduše kontaktovat.

Lukáš Plánička
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Janovice, Bílá

Úřední hodiny
Obecního úřadu Janovice

Vážení občané,
na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se obnovuje
provoz orgánu veřejné moci za zpřísněných
hygienických opatření, je od 20. dubna 2020
obnoven provoz Obecního úřadu Janovice
v plném rozsahu úředních hodin. Tedy pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.30 hodin.
Nadále prosíme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický
kontakt před osobním kontaktem ve všech
případech, kdy je to možné.
Poplatky přijímáme pouze bezhotovostně převodem na účet. Pro ty, jež nemají
bankovní účet, nebude zaplacení poplatku
po splatnosti sankciováno.
Při nutné potřebě osobní návštěvy obecního úřadu z důvodu vyřízení úřední záležitosti je nutno se předem telefonicky objednat.
Podatelna: tel: 558 681 039,
e-mail: oujanovice@obecjanovice.cz
Svatopluk Běrský: tel.: 727 962 290,
e-mail: starosta@obecjanovice.cz

Lukáš Plánička: tel.: 727 962 297,
e-mail: l.planicka@obecjanovice.cz
Při osobní návštěvě úřadu
platí tato opatření:
· Používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,
které brání šíření kapének.
· Po vstupu do budovy použijte dezinfekci
rukou, která je umístěna u vstupních dveří.
· Do budovy úřadu budou občané vpuštěni pouze po jednom.
· Dodržujte minimální dvoumetrové rozestupy a neshlukujte se v prostorách úřadu.
· V budově obecního úřadu provádíme
zvýšená hygienická opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná dezinfekce
klik, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích
potřeb).
· Dbejte pokynů zaměstnanců úřadu.
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost
vůči ostatním občanům a pracovníkům úřadu.

Vedení obce

Bílá

Sběr nebezpečného odpadu
a elektroodpadu 30. 5. 2020
Harmonogram sběru nebezpečného odpadu a elektroodpadu:
Bumbálka
8.00 – 8.10
Hlavatá
8.40 – 8.50
Mezivodí
8.55 – 9.05
Zámeček
9.15 – 9.25

Domovjanka
9.30 – 9.40
Konečná – točna 9.45 – 9.55
Z důvodu opatření k zabránění šíření koronaviru nebude prováděn svoz na Třeštíku
a ve Mlýně (využijte prosím stanoviště Bumbálka a Konečná – točna).

Květen 2020

Informace o investicích, které se nezastavily

O současném stavu toho bylo již napsáno
dost, a proto bychom vás chtěli informovat
o činnosti na úrovni správy obce, která je průběžně dále prováděna. V zimních měsících
jsme mimo běžnou administrativní práci připravovali i další investice a pokračovali v přípravě
dokumentace pro stavební povolení kanalizace v obci.
V současné době již máme vysoutěženého dodavatele na provedení stavby „Snížení
energetické náročnosti budovy mateřské školy
v Janovicích“. Tato akce byla zpožděná z důvodu výměn stropu v budově školky v minulém
roce. V rámci veřejné soutěže vyhrála opravu fasády firma KEMOSTAV s.r.o. za cenu
ve výši 1.034.509,71 Kč bez DPH a dodávku
rekuperačních jednotek firma INTOZA s.r.o.
za cenu 778.561 Kč bez DPH. Po těchto stavebních pracích se nejen sníží energetická
náročnost provozu budovy, ale budova získá
také nový vzhled, a tím zvýšíme i její estetickou hodnotu v intravilánu obce. Investice by se
měla realizovat v letních měsících tohoto roku.
V rámci investic v oblasti komunikací jsme
veřejně vysoutěžili firmu na opravu propustku
a komunikace č. 128u v katastru obce. Tuto
zakázku bude provádět firma Teon Stav s.r.o.,
a to za cenu 598.151,25 Kč bez DPH.
Jistě jste si povšimli, že dokončujeme stavební práce na běžecké dráze s doskočištěm
v lokalitě za multifunkčním hřištěm. Toto sportoviště nám zcela nepochybně rozšíří sportovní a volnočasový areál navazující na centrum
obce.
Mimo tyto větší investiční akce dále většinou v rámci vlastních pracovníků obce provádíme drobné opravy obecního majetku jako
např. vnitřních prostorů budovy bývalé fary,
kde chceme vytvořit kvalitní zázemí pro setkávání našich spolků a občanů, nebo opravy
komunikací a jejich příslušenství. V rámci lesního hospodářství dále intenzivně zajištujeme

výsadbu nových stromů a snažíme se odstraňovat škody způsobené suchem a invazí kůrovce.

O dalších záměrech a investičních akcích
vás budeme i nadále průběžně informovat.

Svatopluk Běrský, starosta

MOBILNÍ SVOZY
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V JANOVICÍCH

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

pro školní rok 2020/2021 proběhne od 2.5.do 16.5.2020 bez přítomností dětí a zákonných zástupců
Dokumenty k zápisu:

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

•

vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

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

•

kopii očkovacího průkazu

•

čestné prohlášení o povinném očkování dítěte

NEPATŘÍ DO NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A ELEKTROZAŘÍZENÍ

•

kopii rodného listu dítěte

•

kopii občanského průkazu zákonného zástupce

Stavební odpady (např. umakart, eternit, azbest), infekční odpady, radioaktivní odpady
apod.

Požadované dokumenty vhoďte v zalepené obálce označené „ZÁPIS MŠ“ do schránky ZŠ v Janovicích. Další možnost podání + požadované
Odpady, které do nebezpečných odpadů nepatří, nebudou v den svozu
odebírány.

tiskopisy (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Čestné prohlášení o povinném očkování dítěte) naleznete na stránkách školy:

www.skolajanovice.cz

Doporučujeme, aby byl při svozu nebezpečných odpadů přítomen zástupce obce.

Bílá

MATEŘSKÁ ŠKOLA BÍLÁ OZNAMUJE,

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2020-2021 proběhne ve dnech
od 4. do 15.května 2020 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ – dálkovým způsobem.
Upřednostňujeme přijímání žádostí + potřebných dokumentů poštou, emailem či datovou schránkou (datová schránka MŠ: phzknfe )
Osobní předání – v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné zorganizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci
a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Pokud nemáte možnost zaslat přihlášku elektronicky a chtěli byste ji předat

Přehled bohoslužeb v měsíci květnu
10. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
s max. počtem 15 účastníků bohoslužby
17. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
s max. počtem 30 účastníků bohoslužby
21. 5. 2020
Ostravice 17.00, Staré Hamry 18.30,
Slavnost Nanebevstoupení Páně,
s max. počtem 30 účastníků bohoslužby

24. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
s max. počtem 30 účastníků bohoslužby
30. 5. 2020
Staré Hamry – Gruň, filiální kostel Panny
Marie Pomocnice křesťanů – pouť v 10 hod.
s max. počtem 50 účastníků bohoslužby
31. 5. 2020
Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30,
Slavnost Seslání Ducha Svatého, s max.
počtem 50 účastníků bohoslužby

osobně, je možnost dne 7.5.2020 od 9 – 15 hod. po dohodě s ředitelkou MŠ, kdy se společně domluvíte na konkrétním čase

PODROBNÉ POKYNY A DOKUMENTY K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 najdete na www.skolkabila.cz
Dokumenty potřebné pro zápis dítěte do mateřské školy:
•

Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•

Potvrzení dětského lékaře o tom, že dítě je řádně očkováno

•

Rodný list dítěte - kopie, scan

•

fotokopie, nebo scan OP zákonného zástupce (pouze pro účely ověření)

(nebo varianta naskenovaného očkovacího průkazu – viz pokyny)
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Kapela Mirai vás zve na koncert v autě

Mirai odehrají zatím největší koncert pro
auta v zemi. V areálu Dolních Vítkovic vystoupí naživo s velkou světelnou show a zvukem přes rádiové vlny.
Kapela Mirai opět bleskurychle reaguje
a po několika online vystoupeních přichází
s živým koncertem, na který fanoušci musí
přijet autem. „Chybí nám zkrátka koncerty
a vymýšlíme varianty, které jsou v mezích aktuálních možností,“ komentuje frontman kapely Mirai Navrátil. Během pár dní tak vznikl
koncept největšího koncertu pro auta v Česku. Na rozlehlé ploše areálu Dolní oblasti
Vítkovic Mirai vystoupí v pátek 15. května
na velké stage, s LED obrazovkami a zvukem
v reproduktorech aut. Fanoušci se mohou těšit na velmi speciální koncert ve festivalovém
prostředí, jež Vítkovice zaručují.
Inspirace koncertu pro auta přišla ze zahraničí a kapela Mirai na sebe s realizací
nenechala dlouho čekat. „Oslovil nás jeden
náš známý, jestli to nechceme zkusit, a nám

to přišlo jako skvělý nápad, který by se dal
realizovat i různě po městech v Česku. V takovém měřítku to u nás ještě neproběhlo,
ač třeba autokina už dávno frčí,“ říká Mirai.
Areál Dolních Vítkovic je pro takovou akci
jako stvořený, jelikož disponuje obří plochou,
a navíc je to místo, ze kterého sálá festivalová atmosféra.
„Technicky to bude probíhat tak, že budeme mít regulérní velkou stage se vší parádou
a taky ledkové obrazovky, aby nás fanoušci
viděli i z aut, které budou stát dál. Zvuk uslyší pouze přes rádiové vlny a koncert si musí
naladit v autě. Když vystoupíte z auta, čemuž
chceme i trochu zabránit, vlastně nic neuslyšíte. Je to principiálně jako silent disco, kde
máte na mejdanu sluchátka, a když si je sundáte, vidíte jen kroutící se tanečníky v tichu,“
přibližuje koncert Mirai.
Kapela Mirai si uvědomuje, že sedět několik hodin v autech není úplně komfortní,
a proto upraví i časový plán akce. Předkapelu

si fanoušci užijí maximálně 30 minut a samotné vystoupení Mirai bude v délce 90 minut.
Začátek koncertu plánují ve 20.00.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první „zkušební“ koncert pro auta, přizpůsobí
tomu kapela i výši vstupného, které bude
levnější, než je tomu na běžných koncertech. Vstupné/vjezdné za automobil je
200 Kč a vstupné za každou osobu je také
200 Kč. Kapacita je omezena, aby byly dodrženy rozestupy a hygienické podmínky.
„Zkrátka a dobře, mít na fesťáku auta nebo
osoby je rozdíl,“ dodává s úsměvem Mirai.
Nájezd aut bude možný od 17.00 pro ty, co
budou chtít být nejblíže pódiu. Koncert začne
ve 20.00, ale je potřeba počítat s drobnou odchylkou na odbavení aut.
Vstupenky můžete zakoupit od neděle
4. 5. od 20.00 na www.tickethome.cz.
Na další živé koncerty se můžete na Mirai
těšit na podzim, kdy bude kapela pokračovat
v rozjeté tour.

Z řady výstavních akcí v regionu se přátelé
umění těšili na zahájení jubilejní výstavy osmdesátníka Jaroslava Homolky Krajiny a lidé
v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Rok odložená výstava nakonec nebyla v březnu ani zahájena a jak jsme se dozvěděli, budou ji moci
návštěvníci zhlédnout v náhradním krátkém
termínu od 26. května do 7. června.
Kolem tří set vystavených prací autora pedagogickou i uměleckou činností spojeného
s životem v regionu vede i k úvaze. Virus nás
uvěznil na celé měsíce v bytě a omezil naše
kontakty na minimum. Umění nám nabízí řadu
návodů na řešení: shakespearovskou skepsi

nad světem a jeho marností nebo boccacciovský útěk před realitou jako v Dekameronu.
Zavřeni ve svém bytě nám chybí osobní kontakty a společné zážitky. Jen nemnoho našich
sousedů se v té době těšilo obrazy umělců,
kteří jim jsou blízcí, krajinami nebo expresemi,
které jim připomenou jejich osobnosti a zážitky s díly a uměním spojené. Tradice obklopit se uměním regionu se postupně vypařila
a mnohým ani nechybí. Mnozí si však právě
nyní uvědomíme, že nám sice svítí světlo, teče
voda, nemrzneme, ale bez toho duchovního
zázemí umění všeho druhu jsme na tom vlastně strašně mizerně. Při omezených procház-

kách na nákupy poloprázdnými obcemi a městem a vzpomínkami na cesty si také všímáme,
že minulost připomněla takové tragické události a dobové hodnoty řadou sochařských
a architektonických uměleckých děl, jako byly
třeba morové sloupy. Druhá polovina minulého století i současná doba po sobě žádnou
uměleckou stopu neponechává. Jen výjimečně se v našem regionu setkáváme se sochami například díky aktivní obci Čeladná, kterou
obohatily v rámci Beskydského výtvarného
léta 2012 nebo třeba na Ostravici. Možná stojí
za zamyšlení, zda by o našich generacích nemělo zůstat nějaké poselství i v našem okolí,
nejen zavřené v galeriích a muzeích?
(kb)

Kdy na výstavy? Umění v době koronavirové

Vstupenky na Ladnou Čeladnou

Kaczi.

Nedivoč.

Pavel Dobeš.

Akce je realizována ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí

Mediální partner

Vypsaná fixa.

(Informace o festivalu na str. 1)
Vstupenky na festival lze aktuálně zakoupit online na oficiálních stránkách festivalu www.
ladnaceladna.cz. V Informačním centru Čeladná budou vstupenky v předprodeji od června.
Ceny vstupenek v předprodeji
Dvoudenní vstupenka pro 1 osobu		 440 Kč
Dvoudenní vstupenka dětská (4–15 let)		 220 Kč
Dvoudenní VIP vstupenka pro 1 osobu*		 1100 Kč
Jednodenní vstupenka pro 1 osobu		 330 Kč
Jednodenní vstupenka dětská (4–15 let)		 165 Kč
Děti do 4 let 			 zdarma
Dvoudenní rodinné vstupné 2 dospělí + 1 dítě		 860 Kč
Dvoudenní rodinné vstupné 2 dospělí + 2 děti		 1090 Kč
Dvoudenní rodinné vstupné 2 dospělí + 3 děti		 1300 Kč
(*VIP vstup zahrnuje posezení ve VIP zóně u hlavní scény)
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Škola zahájila výstavu plnou komiksů
Ještě než odešli žáci naší školy do nedobrovolné domácí výuky, uspořádala pro ně škola
v březnu zajímavou akci. Sešli se ve vestibulu
školy, aby tam zahájili další soutěžní výstavu,
tentokrát inspirovanou celostátní akcí Březen –
měsíc knihy, která podporuje a propaguje četbu.
Dobrý den z Kulturního centra
!
Ani tento měsíc vám nemůžeme nabídnout pravidelné promítání v kině a spoustu dalších akcí,
které jsme měli pro vás na květen připraveny. Stále platí, že zakoupené vstupenky na divadelní
představení Dva nahatý chlapi, Hvězdy, jak je neznáte, koncert Hany Zagorové a Petra Rezka
zůstávají v platnosti a jednáme o přesuny na podzimní termíny. Během té nucené přestávky
jsme zprovoznili platební bránu, takže vstupenky do kina a na kulturní akce si budete moci nejen
on-line objednat, ale také ihned on-line zaplatit
30. května se neuskuteční tradiční Dětský den, který měl stejně jako loni proběhnout společně
s ČEZ Frýdlantským Duatlonem. Pokud jste se ale už začali připravovat a vylepšujete svou
fyzickou kondici během či jízdou na kole, abyste se na start závodu postavili v co nejlepší formě,
určitě nepřestávejte ! Závod se přesouvá na září, termín bude s dostatečným předstihem
zveřejněn na stránkách www.frydlantskyduatlon.cz nebo www.kcfno.cz.
Připravili jsme pro vás tipy, jak se smysluplně a zajímavě zabavit v karanténě. Nabízíme odkazy
na virtuální prohlídky muzeí, včetně těch nejslavnějších, živé přenosy koncertů, divadelní
představení, literární čtení, on line výuku, atd. Tyto a mnohé další možnosti s odkazy ke stažení
najdete na našich stránkách www.kcfno.cz.
Snad vám některé z tipů vyplní čekání na dobu, kdy se naše životy vrátí do normálu. Až
s odstupem času budeme moci vyhodnotit, zda to všechno bylo správné nebo příliš striktní, ale
jsme v tom poprvé, a proto buďme shovívaví. Prosím, ještě vydržme, dodržujme doporučení a…
a společně to zvládneme!

Téma komiks bylo vybráno proto, že komiks
je nejen krásný v tom, že se daný příběh dá
vytvořit a číst pouze z jednotlivých obrázků,
ale čtenář jej chápe i beze slov. Proto se naší
výstavy zaměřené na četbu měli možnost zúčastnit i naši prvňáčci, kteří se teprve učí číst

Jak nakládat s odpadem v době
koronavirové pandemie
s Domácnosti s nenakaženými

osobami bez nařízených
karanténních opatření:

s Domácnosti s minimálně jeDnou

s Domácnosti s potvrzenou nákazou

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic
a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do
plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin)
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte
ještě do druhého pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého
kontejneru na směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu.
Chráníte tak zdraví „popelářů”.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

• Odpady netřiďte.
• Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a kapesníků) od osob s prokázaným onemocněním
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady.
• Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem.
• Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého
pytle a zavažte.
• Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na
směsný komunální odpad.
• Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Buďte ohleduplní.
• Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte
ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
• Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lokálních možností bezpečného odstraňování směsného
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní
občany.

osobou v povinné nařízené
karanténě:

• Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
• Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů).
• Směsný komunální odpad odkládejte do černých
kontejnerů (na místa k tomu určená).
• Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respirátory/rukavice) můžete po použití odkládat do směsného komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte
do plastového obalu a následně ještě do dalšího
plastového obalu, který pevně zavážete.
• Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontejnery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.
• Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte
dezinfekční gel.
• Buďte ohleduplní.

Nabízím
pomoc

COVID-19

s

Požaduji
pomoc

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

a psát. I přesto se mohli stát autory krásných
a zajímavých příběhů.
Bohužel z důvodu mimořádného opatření
netrvalo hlasování dlouho a práce žáků vidělo
mnohem méně zájemců než jindy a zatím nikdo
nezná vítěze této soutěže.  Lenka Šigutová

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či
odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

nemocí coviD-19:

obce v karanténě:

• V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění
COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel.
• Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
a svozovými firmami.

„Kamarád na telefonu“
pro seniory, pod metodickým vedení garanta – psychologa, linka 777 778 538

FRÝDLANTSKO
BESKYDY SOBĚ!

„Roušky“
šití i distribuce potřebným

„Doučování dětí ZŠ / SŠ“
ideálně přes vzdálené technologie, ale umíme více

„Hlídání dětí“

Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

existuje hned několik forem pomoci s hlídáním dětí, které naši dobrovolníci nabízí

„Nákupy“

zajistíme pravidelné nákupy základních potřeb, léků všem, kteří si je zajistit
nemohou

„Venčení domácích mazlíčků“
zajistíme pravidelné venčení Vašich zvířecích mazlíčků, pokud je nemůžete venčit
sami

„Odborná pomoc“
evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, přes elektrikáře, IT
techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

Žádost o pomoc i nabídku pomoci můžete zadat přes portál chcipomoct.cz
COVID-19

VOLEJTE
604 229 529

Poznejte lépe
svůj region
Pátrejte a objevujte,
co všechno se
u nás v regionu
vyrábí, nabízí
a koná. Zajeďte si
do okolních obcí,
prozkoumejte
internet. Pestrost
nabídky vás překvapí
a poznáte spoustu
báječných lidí.

Propagujte
region
Pozvěte své známé na
dovolenou do našeho
regionu a připravte
jim plán, co všechno
mohou poznat
a zažít. Nakupte
dárky od lokálních
výrobců, řemeslníků,
zemědělců či
poskytovatelů
služeb. Sdílejte na
sociálních sítích vše,
co se v regionu vyrábí,
nabízí či koná.

Přispějte sami
do místní
ekonomiky
Nabídněte své
přebytky, pokud máte
více, než spotřebujete.
Pronajměte přes léto
horní patro vašeho
domu nebo nabídněte
výpěstky ze zahrádky.
Máte-li čas, staňte se
dobrovolníky. Nebo
sledujte poptávky po
brigádách místních
ﬁrem, zemědělců,
spolků a institucí.

Podpořte
region
ﬁnančně
Přemýšlejte na škále:
vyrobeno v naší obci
– v našem regionu
– v našem kraji –
v naší zemi – na
našem kontinentu.
Až to bude možné,
dopřejte si v blízké
restauraci pořádný
oběd, navštivte
regionální muzeum či
sportoviště. Nákupem
lokálních produktů
a služeb podpoříte
zaměstnanost
a ekonomickou
prosperitu v regionu!

Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili
naši stabilitu a soběstačnost!
Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.
KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.masfb.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY

NSMAS_vsechny_regiony_A2.indd 4

22.04.2020 20:06:58
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Inzerce, koronavirus

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

Školní 117, Frýdlant nad Ostravicí
730 164 014

www.barvadomova.cz

info@optikaocni.eu

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

Soutěž

TOP foto/video Beskyd

Pracovní poměr: plný úvazek
Benefity: stravenky, 5 týdnů dovolené

Chodíš rád na výlety do Beskyd? Rád fotíš? Vyfoť nebo natoč video
s tematikou Beskyd a zapoj se do soutěže, kterou připravil Region
Beskydy.
Zapojit se zájemci mohou do konce května tím, že přes webový portál https://
zbojnicivbeskydech.cz pošlou nevšední fotografii Beskyd nebo video, kterým
pozvou kamarády a přátele na své oblíbené místo v Beskydech.
Soutěž je určena všem zájemcům a každý soutěžící může zaslat libovolný
počet fotografií/videí.
Technické parametry:
Fotografie – maximální velikost do 5 MB, formát JPG
Video – maximální velikost 500 MB a délka 30 sekund
Námět:
Fotografie – nevšední pohled na Beskydy
Video – pozvánka na oblíbené místo v Beskydech
Z odeslaných fotografií/videí vybere odborná porota celkem 25 šťastlivců, kteří získají hru „Zbojníci v Beskydech“.

Pro inzerci volejte

603 249 743
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