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Frýdlant v soutěži Město pro byznys
FRÝDLANT – Každoročně vyhlašuje agentura Communa a Datank výsledky srovnávacího průzkumu MĚSTO PRO BYZNYS. Výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních
Svazu měst a obcí, hodnotí podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy ve všech
205 obcích s rozšířenou působností v České
republice. Zajímavostí je, že se do něj jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocování zařazena automaticky. V posledních
dvou letech Frýdlant nad Ostravicí obsadil 4.
a 3. příčku. A jak jsme obstáli letos? V celkovém pořadí páté místo, v oblasti podnikatelského prostředí jsme první!!!
Cíle výzkumu
Cílem výzkumu je vytvořit diskuzní platformu na téma možnosti malého a středního
podnikání ze strany samospráv. Organizátoři
a partneři výzkumu si jsou velmi dobře vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co
nejlepší životní podmínky pro všechny, proto
chtějí zprostředkovat jednotlivým radnicím
dobré zkušenosti a nápady z ostatních regionů.
Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je každoročně sestavován žebříček nejlepších měst s největším
podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci
výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR.
Do výzkumu je automaticky zapojeno 205
měst s rozšířenou působností a 22 městských
částí města Prahy. Město pro byznys zahrnu-

je všechny oblasti, které mají pro podnikatele
a firmy strategický význam.
Frýdlant dlouhodobě
na předních místech
Loňský bronzový Frýdlant nad Ostravicí
vynikl v ekonomických ukazatelích. Blýskl
se vysokými kapitálovými výdaji, vysokou
likviditou, stabilitou krajiny, přírůstkem obyvatel a také v rámci kraje velmi nízkou dluhovou službu. Zejména loňské ekonomické
výsledky zamíchaly pořadím a meziročně
jsme si téměř ve všech kategoriích polepšili. V letošním celkovém pořadí všech měst
v Moravskoslezském kraji Frýdlant nad
Ostravicí obsadil pátou příčku, ale v oblasti podnikatelského prostředí naše město
získalo první místo. „Ocenění si skutečně
vážíme a zcela bezpochyby nepřišlo jen
tak samo. Je za tím dlouhodobá práce, jak
město otevírat občanům, tak i podnikatelským subjektům. Jednotlivé kategorie jsou
víceméně shodné s vizemi, se kterými jsme
šli do voleb a potvrzují správnost našich
rozhodnutí,“ komentuje výsledky průzkumu
místostarosta David Pavliska.
Hodnotily se různé oblasti
Analytici agentury Datank dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy. Data se
sbírala a vyhodnocovala ve více než dvaceti
oblastech. Téměř ve všech kategoriích Frýdlant obsadil přední příčky. „Mezi ostatními
městy vynikáme v podílech kapitálových výdajů obce na celkových výdajích radnice, in-

vestičních dotací na celkových příjmech, dále
v poměru výdajů na vzdělávání a sociální péči
a výdajů věnovaných na veřejnou dopravu
a dále v poměru příjmů vzhledem k zadluženosti města. Prostor ke zlepšení se nabízí
v bytovém hospodářství a v navýšení výdajů
na sport a kulturu,“ řekla k dílčím výsledkům
starostka Helena Pešatová.
Podnět pro změny
Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný žebříček nejlepších měst s největším
podnikatelským potenciálem v ČR. Výsledky
jsou pak předávány jednotlivým městům,
včetně odborného komentáře. „Přejeme si,
aby byly jednotlivé podněty v daných městech
brány vážně a postupně zlepšovány,“ vyslovil
přání projektový manažer srovnávacího průzkumu David Pavlát.
Pořadí v oblasti podnikatelského prostředí
(14 kritérií)
1.
Frýdlant nad Ostravicí
2.
Frýdek-Místek
3.
Český Těšín
4.
Jablunkov
5.
Třinec
Pořadí v oblasti přístupu veřejné správy
(9 kritérií)
1.
Ostrava
2.
Třinec
3.
Karviná
4.
Hlučín
5.
Frýdek-Místek
10.
Frýdlant nad Ostravicí

David přesvědčil Čeladnou, že to bude OK
ČELADNÁ – Michal David vždycky skládal písně plné energie a optimismu, proto si
mohl dovolit připravit šňůru speciálních koncertů pro tisícovku diváků pod názvem ZAS
BUDE OK a ti, kteří jej absolvovali, opravdu
nemohli odcházet s jiným pocitem, navíc se
zážitkem, který je ubezpečil v tom, že některé
věci se ani v dnešní koronavirové době prostě nemění, že nám je nikdo nemůže vzít, ať
už to pro někoho jsou vzpomínky na 80. léta
nebo pro jiné právo na společnou zábavu.
3. září si do areálu čeladenské základní
školy našlo cestu mnohogenerační publikum,
někteří diváci přišli rovnou vyzbrojeni kultovními „céčky“ na krku, další získali fanouškovské retro rekvizity v příslušném stánku a jeden šťastlivec si mohl nasadit dokonce přímo
kšiltovku Michala Davida poté, co se interpret
na pódiu dostatečně zahřál a už ji nepotřeboval. Do varu se velice brzy dostali i diváci,
když do nich začal zpěvák pálit jeden jeho
hit za druhým. K vzájemnému souznění přispěla nejen všeobecná znalost většiny textů,
ale i skutečnost, že mohl s gustem předsta-

LYSÁ – Stejně jako v předchozích letech
zorganizovalo Město Frýdlant nad Ostravicí,
pod záštitou starostky Heleny Pešatové, podzimní výjezd seniorů na Lysou horu.
Akce se konala ve dvou termínech, a to
8. a 17. září. Všichni účastníci toho výletu se
ráno sešli u hasičské zbrojnice, kde byl již
připraven autobus. Odtud se cestovalo přes
obec Krásnou až na Lysou horu – „Gigulu“,
jak se vrcholové holině přezdívá. U známého
„hladícího bodu“ se někteří vyfotili, prošli se
po vrcholu kolem vysílače, „meteorky“ i nové

budovy horské služby, nahlédli do „Maratónky“ a poté se všichni odebrali do chaty Klubu
českých turistů – Bezručovy chaty, kde seniory čekalo občerstvení a byl čas také na chvilku
vyprávění a vzpomínání na časy minulé.
V prvním termínu nám počasí velmi přálo
a byl krásný výhled až na slovenské Tatry.
O týden později už bohužel nebylo tak krásně, mlhy neumožňovaly výhledy, ale i tak se
všem výlet líbil.

odbor vnitřních věcí

a obecní živnostenský úřad

Guláše provoněly okolí přehrady
BAŠKA – 10. jubilejní ročník Gulášfestu
se konal tradičně poslední sobotu prázdnin na přehradě Baška. Ani tento ročník,
částečně poznamenaný koronavirovou situací, nezklamal.
Přesto, že nikdo si v této době nemůže být
jistý vlastně ničím, se Bašťanský spolek pustil
do příprav tradiční a návštěvnicky velmi oblíbené akce – Gulášfestu. Podesáté jsme byli
na přehradě Baška svědky kulinářského umění vaření kotlíkového guláše.
Dovolím si vyzdvihnout partnerskou podporu ze strany Obce Baška, která pomáhá pořadatelům z Bašťanského spolku zabezpečit

především zázemí pro konání tohoto gulášem
provoněného dne.
Přehrada Baška má v tento den zcela specifické kouzlo. Od brzkých ranních hodin se
týmy, které se rozhodly bojovat o nejlepší guláš Gulášfestu roku 2020, pouštějí do přípravy
kotlíkových gulášů. V letošním roce se tohoto
klání zúčastnilo devět týmů. Jejich úkolem je
uvařit kotlíkový guláš, a to přímo na místě, tedy
na přehradě Baška. Veškerá příprava, zahrnující například krájení cibule a masa, přípravu
vývaru apod., se podle přísných pravidel musí
dít na místě a nepřipouští se žádné předpřipravené suroviny a polotovary.  (Více na str. 5)

slovo starostky

vit svou kapelu a vokalistky a u všech mohl
prozradit příslušnost k některému místu ze
severní Moravy.
Diváci si s jeho písněmi připomněli Discopříběh i některé další velmi úspěšné filmy
a tituly jako Nenapovídej, Céčka, že sbírá
céčka, Každý mi tě lásko závidí, Třetí galaxie, Šoumen nebo Ruská Máša a patřičná

odezva na ně dokumentovala, proč Michal
David prodal miliony nosičů. Ale nic nemůže trvat Nonstop ani při Davidově doznání
Nesnáším loučení, a tak i na Čeladné muselo vše chtě nechtě dojít do finále. Pomohl
k tomu Megamix i proslulá Poupata, po nichž
bylo jasné, že se zase jednou podařilo, co
podařit se má... 
(pp)

V Beskydech to pořád žije!
MIKROREGION – Místní akční skupina
Frýdlantsko-Beskydy, z.s. v listopadu 2020
vyhlásí v pořadí již druhou výzvu na podporu
mikroprojektů v rámci programu „V Beskydech to žije – 2021“.
Jedná se o formu finanční podpory, kterou naše MAS Frýdlantsko-Beskydy spolu s Mikroregionem Frýdlantsko-Beskydy
plánuje přerozdělit nejlepším projektovým
záměrům, jejichž tvůrci jste právě vy, místní lidé. Podpoříme finančně nejen zajištění
a vlastní konání vaší akce, ale nově i pořízení drobného vybavení pro dlouhodobější
využití na vašich akcích. Veškeré informace k dané výzvě, včetně formuláře žádosti, budou od poloviny října 2020 k dispozici
na webových stránkách MAS Frýdlantsko-Beskydy, z.s.
Doufáme, že i přes současná opatření a nařízení z důvodu koronavirové pandemie budou

Frýdlantští senioři na Lysé

mít organizátoři možnost, ale i chuť realizovat
akce v našem regionu, které jsou prospěšné
lidem na území a přispívají k rozvoji spolkové-

ho a zájmového života, ke spolupráci místních
komunit nebo ochraně kulturního a přírodního
dědictví. Těšíme se na vaše projekty.

Vážení spoluobčané,
Roušky nasadit, sundat, opět nasadit, vestoje, vsedě, ve třídě,
v divadle… Po tom nádherném uvolnění v létě mi přišel čas od poloviny září úplně šílený. Svoje udělala i média, která se nebála zveřejňovat různá kontroverzní tvrzení a jen dokreslovala nejednotu informací a zdrojů. Na stole jsem měla hromadu nařízení a doporučení,
paletu názorů a předpovědí, od těch optimistických až po ty nejhorší
scénáře. Komu věřit? Jak si ověřit informace? Se zaujetím jsem
očekávala další z vládních kroků. Rozjela se další vlna nákazy a došlo k výměně ministra
zdravotnictví. Chápu, že o nové nákaze stále všechno nevíme, nemáme vakcíny, ale nejsem
zastánce panikaření. Z tohoto titulu jsem velmi ráda za naši disciplinovanost a pokojné přijetí
veškerých omezení. Ano, nesetkáváme se a nekomunikujeme spolu jako dříve, nemáme
tolik společenských akcí, děti do školy vstupují v rouškách, ale i díky tomu se nákaze covidu
v našem městě a celém regionu nedaří. A to je dobře! Jste to především vy, naši spoluobčané, kteří stojí za touto dobrou zprávou. Pevně věřím, že se v naší oblasti situace výrazně
nezmění a čísla nakažených nebudou stoupat. Kéž bychom si podzim užili bez poplašných
zpráv a pokud možno normálně. Všechny palce držím našim základním školám, které bravurně navázaly na výuku během karantény a postupně vyrovnávají schodek vyučování. Je vidět,
jak šikovné pedagogy a samozřejmě hlavně rodiče našich malých školáků máme.
Dobrou zprávou je, že jdou podle plánu všechny naše rozpracované investiční projekty. Terminál získává svou novou tvář a odhaluje důležitost této stavby. Komfortní přestupy a zejména parkování si užijeme všichni. Již 1. září mohli využívat nové autobusové nádraží i naši školáci. Věřím,
že při pohybu na nástupištích se cítí bezpečněji a nemusí se proplétat mezi projíždějícími či parkujícími autobusy. První nadzemní patro Brány Beskyd taky prozradilo zaměření projektu a jeho
citlivé zasazení do okolí. Zde si však budeme muset ještě chvíli počkat na jeho finální podobu.
Každoročně se ve slově starostky v říjnu vracím ke vzniku republiky. A nevynechám ani
toto číslo. Jsem patriotka, Češka, která si váží jak své národnosti, tak země, ve které žije.
Zpěv státní hymny s nadšením a hrdostí zdaleka nepatří pouze k hokejovým zápasům. Je
to moment, kdy navazujeme na odkazy a dědictví předchozích generací. U výročí vzniku
republiky jsou to stovky z nich, kteří myšlenku národních tradic neopustili ani v čase nátlaku
a pronásledování. Není to jen vznik republiky, ale také i obrana během války i útlaku proti
totalitnímu režimu. Navíc, v době první republiky jsme byli jediným demokratickým ostrovem.
Přemýšlejme nad tím, co to pro nás znamená a co dnes pro naši zemi můžeme udělat.

Přeji vám příjemný, hlavně ve zdraví prožitý podzim.

Helena Pešatová, starostka Frýdlantu
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Podzimní Komeňák
s projektovými akcemi
Teplé a slunečné počasí v září a počátkem
října přímo vybízelo k tomu, aby se žáci 1.
stupně ZŠ Komenského učili vybraným předmětům a dovednostem v přírodě a současně
mohli uskutečnit několik preventivních nebo
přírodovědných akcí, z nichž některé jsou financovány Moravskoslezským krajem na základě zpracovaného projektu pod názvem
“KOMEŇÁK SOBĚ“.
Spolu a bezpečně byl název letošního
podzimního preventivního programu, jehož
hlavním úkolem bylo posilování dobrých vztahů mezi žáky. V tomto případě šlo o žáky 1.
a 9. ročníků, kteří v září společně prožili netradiční vyučovací hodinu, jejíž hlavním úkolem
byla bezpečná cesta prvňáků budovou naší
školy, poznávání blízkého okolí a také bezpečná cesta do školy.
Další neméně zajímavou a tradiční akcí
byl Pobyt v přírodě pro žáky 1. ročníků,
který proběhl ve dnech 16. a 17. září v rekreačním středisku Budoucnost v Nové Vsi.
Pro děti byl připraven opravdu bohatý program, který se skládal z mnoha her, soutěží,
sportovních disciplín i kreativního tvoření.

Hlavním smyslem pobytu byla adaptace dětí
na školní prostředí a příprava na slavnostní pasování prvňáčků, které se uskutečnilo
ve čtvrtek dopoledne za přítomnosti všech
rodičů. Paní ředitelka slavnostně pasovala
každého prvňáčka velkým mečem a paní
učitelky předaly dětem odznak. Všechny
děti zazpívaly rodičům svou vlastní hymnu,
kterou se naučily během pobytu, a potom už
byla vidět na jejich obličejích velká úleva, že
tuto první školní „zkoušku“ – zvládnout dva
dny bez rodičů – dokázali na jedničku. Na financování pobytu se kromě rodičů podílel
také Moravskoslezský kraj, který vyčlenil
část financí na podporu aktivit dětí v oblasti
prevence.
Vycházka
s
myslivcem, rybářem
a ochráncem přírody panem Hlaváčem je už
několik let naší podzimní a jarní tradicí. Pozorování živočichů – letos hlavně bobrů – v okolí řeky Ostravice, poznávání rostlin, stromů
a keřů, orientace v krajině – to byla hlavní
náplň této jedinečné vycházky.

Krásný podzim přeje Komeňák. ☺

www.zskomenskehofno.cz

Frýdlant nad Ostravicí

Naši pěstouni byli oceněni na Dni rodin
V sobotu 12. září proběhl na Zámku Nová
Horka pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila a v rámci
kampaně Dejme dětem rodinu první ze šesti
Dnů rodin, které nahradily v uplynulých letech
pořádaný Den pěstounství.
Podobné akce slouží jako poděkování všem
pěstounům, lidem ochotným dávat lásku a péči
dětem jiných rodičů. Dny rodin uvítaly své návštěvníky v průběhu měsíce září na zámcích
Nová Horka a Kravaře, na hradech Hukvaldy
a Sovinec, v areálu Dolních Vítkovic a v Archeoparku Chotěbuz-Podobora. Pestrý doprovodný program včetně netradičních prohlídek
těchto známých výletních míst byl zárukou příjemně strávených odpolední.
I letos byli oceněni pěstouni Moravskoslezského kraje. Mezi nimi byli i „naši“ pěstouni,
manželé Hana a Jiří Baránkovi z Metylovic,
kteří vykonávají pěstounskou péči na přechodnou dobu od roku 2015 a jejich náručí prošlo již
více jak pět dětí.
Být pěstounem na přechodnou dobu je velice náročné poslání vyžadující velkou citlivost,
empatii, trpělivost a ochotu pomáhat a pečovat
o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své vlastní rodině. Mnohdy zanedbané
děti, které v životě potkaly různé nesnáze,
v péči pěstounů na přechodnou dobu dosahují velkých pokroků, dohánějí své vrstevníky
a zažívají vše, co ostatní děti v dobře fungující
rodině. Proto jim patří velký dík.



Foto: Moravskoslezský kraj

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí se tímto připojuje ke gratulaci a „našim“ pěstounům přeje hodně sil v jejich úsilí pomáhat dětem, které nemají možnost
žít ve vlastní rodině.
Pro většinu z nás je pojem rodina něco naprosto běžného. Jsou však děti, které na život
v opravdové a dobře fungující rodině stále čekají. Jen v našem kraji je takových dětí více jak
500. Přitom rok od roku klesá počet zájemců
o náhradní rodinnou péči – osob, které jsou

ochotny přijmout do své péče dítě jiných rodičů
a stát se pro takové dítě jeho náhradní rodinou.
Stále hledáme zájemce o pěstounskou péči.
Možná budou manželé Baránkovi inspirací
i pro další občany. Pokud uvažujete o pěstounské péči, neváhejte pro bližší informace 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 Kateřinu Illésovou,
tel.: 558 604 179, e-mail: killesova@frydlantno.cz.

ZŠ TGM hlásí: Adaptace se povedla!

Nový školní rok v ZŠ Satinka zahájen
Nový školní rok 2020/2021 vyhlíželi s velkým očekáváním a těšením se nejen prvňáčci, jak to bývá obvyklé, ale tento rok i všichni
ostatní žáci, rodiče a učitelé. Letos je vše trochu jinak, na to už si pomalu zvykáme. A tak
jsme rádi, že 1. září jsme se mohli setkat, přivítat prvňáčky v naší škole a začít se učit tak,
jak jsme zvyklí.
V tomto školním roce nastoupilo do 1. třídy
ZŠ Satinka na Nové Vsi 18 žáků. Dne 1. září
jsme je spolu s jejich rodiči slavnostně přivítali,
pochopitelně za dodržení nutných hygienických opatření. Pasování prvňáčků se svědomitě a se vší vážností ujali paní ředitelka školy
Anna Matějová a pan místostarosta města David Pavliska, kterým bychom rádi poděkovali.
Pro děti je tento symbolický akt velkým zážitkem na celý život.
První měsíc ve škole uplynul jako voda, žáci
už se poctivě učí číst, psát a počítat, zpívat
malovat i sportovat. Mezi nejoblíbenější školní

aktivity patří bezesporu čas strávený hraním si
o přestávkách, svačina, oběd a pobyt se školní
družinou na naší velké školní zahradě.
Všichni doufáme a věříme, že se takto budeme moci učit ve škole společně s ostatními
co nejdéle, protože všechny radosti, ale hlavně
starosti, se dají vždycky zvládnout lépe, když
je nás na to víc.

Je všeobecně známo, že mottem našeho
školského vzdělávacího programu je SOUHRA. Snažíme se o ni ve všech činnostech
i aktivitách provázejících každodenní dění
ve škole. Své prvotní naplnění u nově příchozích žáků mohla ukázat hned v úvodu, kdy
ve druhém zářijovém školním týdnu proběhl
tradiční adaptační kurz 1. tříd.
Přispěl k tomu, aby se mezi sebou „sehrály“ nově vzniklé kolektivy, kluci a holky se blíže
poznali, sblížili se se svými novými učitelkami a rovněž zjistili, že ve škole v tom nejsou
sami, neboť jim budou nápomocni jejich starší
spolužáci. To vše a možná i něco navíc bylo
cílem aktivit spojených s adaptací. Ať už to bylo
společné sportování, návštěva vodicích psů organizace Podané ruce s ukázkou canisterapie
anebo výlet na Bílou, kde děti čekala Pirátská
plavba, celý projekt skvěle přispěl ke vzájemnému seznamování. A i když se zatím vzhledem k onemocnění hlavní protagonistky nekonalo plánované relaxační muzicírování Héja
– hej (děti si jej prožijí v náhradním termínu),
jsme moc rádi, že se podstatná část mohla
v dnešní nejisté době uskutečnit a přispět tak
ke zrodu nových třídních kolektivů.
S ne menší radostí si užili svoje sblížení
s novými spolužáky i nově příchozí žáci 2. stupně. Konečně! Září bylo opět tady a s ním přišel
také nový školní rok. Po několikaměsíční pauze
se do školy těšil snad každý. Žáci 6. A, 6. B a 6.
C se však ve školních lavicích příliš neohřáli.
Ve dnech 7.–9. září pro ně byl totiž připraven
adaptační kurz, kterého se děti zúčastnily společně se svými novými třídními učiteli a dalším
pedagogickým doprovodem. Kurz probíhal
nejen v prostorách školy, ale také v ZOO Ostrava nebo ve sportovním areálu na Bílé. A co
všechno bylo pro děvčata a chlapce v rámci

Nejmenší s nejstaršími v Tégeemce pěkně spolu.
adaptačního programu s názvem „Hurá, zpátky
do školy“ připraveno?
1. den se žáci věnovali několika aktivitám,
které byly zaměřeny na vzájemné poznávání,
prohlubování vztahů a na utváření pozitivního
klimatu třídy. Svůj čas mělo také stanovení pravidel pro přátelské soužití v novém kolektivu.
2. den se žáci se svými vyučujícímu přesunuli
do Ostravy, aby společně navštívili zoo. Tam je
čekala nejen zábava, ale i poznání. Spolu s nimi
totiž vyrazili také odborníci, kteří žákům návštěvu ozvláštnili poutavým výkladem.
3. den děti vyrazily na Bílou, kde je ve sportovním areálu čekala „Bílámpiáda“. Hned u vstupu si děti převzali nadšení instruktoři, již v nich
dokázali vzbudit sportovní nadšení. Aby také
ne, atrakce vypadaly skutečně lákavě. Chlapci
i děvčata si mohli vyzkoušet třeba aquazorbing,

Komeňák u pramenů

Je slunečné úterní ráno 22. září a osmáci
z Komeňáku nastupují do přistaveného autobusu. Protože mají od nového školního roku
nový předmět, kterým je chemie, vydávají se
do Luhačovic, aby si z tamějších pramenů „načepovali vzorky“, které pak budou v hodinách
zkoumat.
Čtyři skupiny nadšených chemiků se postupně střídají u šesti zdejších pramenů. Paní
učitelky je u každého pramene seznámí s jeho
historií, chemickým složením a blahodárnými
účinky. Je libo vodu z haly Vincentka, Pramen
MUDr. Františka Šťastného, luhačovického
rodáka umučeného nacisty za pomoc partyzánům, či Ottovku? Naši osmáci nabrali a zapsali
vše, co bylo k mání.
A protože byl opravdu krásný den, po náročné práci všichni uvítali možnost ochutnat
zdejší pizzu, oplatky nebo pralinky. Zdá se, že
to byla exkurze jako každá jiná. V něčem ano,
v něčem ne. Všichni byli rádi, že se po půlroční
odmlce vydávají s kamarády na exkurzi. A to
bylo hlavní. Dvouhodinová cesta autobusem
v roušce a nezbytná dezinfekce jsou „novinky“,
na které si i v rámci výuky zvykáme, ale jak řekl
Matěj: „Máme sice roušky, ale je to lepší, než
být doma.“ Tak to vnímáme asi všichni.

(zskomenskehofno)

šlapací auta či vzduchovou trampolínu.
Nic netrvá věčně, i tři dny plné pohodové
atmosféry a zábavy skončily. Děti se sice musely vrátit do školních lavic, avšak vzpomínky
jistě zůstanou. Tak s chutí do toho, škola totiž
opět volá!
lg, tm

S pejsky se adaptace prvňáčkům ZŠ TGM líbila.
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Staré Hamry

Informace ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá
vlastníky a uživatele nemovitostí, přes něž
vede nadzemní el. vedení nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, k pravidelnému odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy.

z kalendáře akcí
11. října: Bohoslužba s poděkováním za úrodu
a koncert duchovní hudby
17. října: Mezinárodní festival outdoorových filmů
17. října: Svatohubertská mše na Bílé

Pohled na Lysou horu z modré turistické značky na Smrk… 

Foto: Petr Lukeš ml.

Problém s jídelnou vyřešen

Po téměř dvou měsících dovolených, odpočinku, výletů, návštěv a letní pohody jsme
do pracovního procesu skočili opravdu rovnýma nohama. Příčinou byla nečekaná výpověď
naší dlouholeté zaměstnankyně školní jídelny,
kterou jsme obdrželi opravdu na poslední chvíli
(31. 8. 2020). Řádně se nám tím zkomplikovaly
veškeré přípravy na nový školní rok.
Nejprve to vypadalo, že snad nebudeme
vařit a naši školáci zůstanou hlady bez oběda.
S vypětím všech sil a za pomoci naší paní starostky se podařilo neuvěřitelné. V rekordním
čase jsme zajistili do školní kuchyně nového
kuchaře. Doslova trn z paty nám vytrhl Jan
Timko z Bowlingu, který nám připravuje velice
chutnou a pestrou stravu. Za což mu velmi děkujeme!!!
Toto řešení je ale pouze dočasné (září a říjen). Pan Timko má svou vlastní práci a „vaření

Přehled bohoslužeb v říjnu
4. 10.
27. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
7. 10.
Panna Maria Růžencová: Ostravice 17.00
11. 10.
28. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
Ostravice, Staré Hamry žehnání úrody
+ sbor z Frýdku-Místku
16. 10.
Slavnost sv. Hedviky: Ostravice 17.00
17. 10.
Hubertská mše svatá: Bílá 14.00
18. 10.
29. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
25. 10.
30. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00,
Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

pro školu“ bere jako pomoc v nouzové situaci.
Od listopadu doplní náš kolektiv p. Marie Červenková, která bude novou kuchařkou a vedoucí školní kuchyně na plný úvazek.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem,
kteří projevili zájem v naší nelehké situaci a pomohli radou, účastí, nabídkou pomoci. Velmi si
toho vážím. Děkuji!
Ostatní přípravy proběhly standardně a my
mohli 1. září přivítat všech 14 našich žáků,
včetně dvou prvňáčků.
Závěrem chci vyjádřit naše velké přání, aby
školní rok proběhl tak, jak má, s přímou účastí na výuce. I když jsme na distanční výuku
po všech stránkách připraveni, není nad to být
se svými žáky v každodenním přímém kontaktu. Tak držme palce, ať to vyjde. ☺
Úspěšný školní rok 2020/2021!

Dana Petriková, ředitelka ZŠ

jubilea
V měsíci říjnu 2020
oslaví své životní jubileum:
Pan IVO MARTYKÁN – 60 let
Paní ĽUDMILA VROBLOVÁ – 65 let
Paní LUDMILA KAVKOVÁ – 80 let

Naší jubilantce k jejímu výročí
srdečně blahopřejeme a do dalších
let přejeme pevné zdraví!

Říjen 2020

Výzva k zaplacení
poplatků
Připomínáme majitelům rekreačních objektů, že poplatek za komunální odpad činí
700 Kč za objekt. Pro trvalé bydlící občany je
poplatek za komunální odpad ve výši 350 Kč
za osobu.
Platba na OÚ v PO, ST: 7.00–12.00, 12.30–
17.00 hodin.
Pro zaslání plateb na účet: č. ú. –
1682009399/0800, do zprávy pro příjemce –
příjmení, číslo nemovitosti.

Eva Balášová, poplatky

krátce z obce
Cvičení DAFLEX
Začínáme v úterý 6. 10. v 17.00 hodin za stejných podmínek jako na jaře.
Budeme cvičit každý týden vždy v úterý. Pro
objednání pomůcek ke cvičení kontaktuje
Radmilu Veselkovou na tel. č. 771 165 625.
Nezapomeňte si s sebou vzít podložku
na cvičení a roušku.
Vzhledem ke stávající situaci, kdy opět dochází k častým změnám podmínek, nevylučujeme, že budeme muset cvičení opět přerušit.
Budeme vás informovat.
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Říjen 2020
slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tady říjen, chladná rána, mlhy i vybarvující se příroda nám připomíná, že přišel podzim. Na jaře, když se objevily první zprávy o koronaviru,
nikoho ani ve snu nenapadlo, že ještě v říjnu to bude aktuální téma. Koncem září začaly v celé republice prudce stoupat počty nakažených a přišly
další opatření a nařízení. Vám všem bych chtěl poděkovat, že si uvědomujete vážnost této situace a dodržujete tato nařízení. Chráníte tím nejen
sebe, ale především své blízké, přátele a všechny, na kterých vám záleží. V posledních dvou
týdnech nás postihl výpadek obecních stránek a elektronické pošty z důvodu napadení serverů,
na kterých máme hosting, vysoce sofistikovaným hackerským útokem. Tento problém se nám
podařilo vyřešit až po deseti dnech, kdy jsme získali přístupové údaje a mohli přejít k jinému
poskytovateli hostingu. I z tohoto důvodu bych chtěl požádat ty z vás, kteří chcete dostávat
pravidelné informace z obce přímo do mailu a ještě se nezaregistrovali do Mobilního rozhlasu,
abyste tak učinili. Tato služba je pro vás zcela zdarma, a pokud si s registrací nevíte rady,
přijďte na obecní úřad a s registrací vám pomůžeme. Mobilní rozhlas tímto výpadkem postižen
nebyl a registrovaní uživatelé nacházeli důležité informace ve svých e-mailových schránkách
bez omezení. V září proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby nového chodníku směrem
na sportoviště, na který nám byla dodatečně schválena dotace ve výši 1,9 mil. Kč ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Ve výběrovém řízení zvítězila firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
s cenou 4 961 tis. Kč vč. DPH. Součástí stavby chodníku je i zatrubnění otevřeného příkopu,
odvodnění komunikace, veřejné osvětlení a nová autobusová zastávka. S vítěznou firmou byla
podepsána smlouva, práce by měly začít začátkem října a stavba by měla být hotova do konce
listopadu. Vybudování chodníku je v prioritách obecního zastupitelstva a věříme, že jeho výstavbou se výrazně zvýší bezpečnost občanů v této části obce. Na závěr vám přeji především pevné
zdraví, hodně slunečných a hezky vybarvených podzimních dnů a dobré nálady.

Zdeněk Kubala, starosta

Změna ve vedení mateřské školy od 1. 1. 2021
V návaznosti na oznámení paní Laníkové
o ukončení působení jako ředitelka mateřské
školy k 31. 12. 2020 bylo dle zákona vyhlášeno
a provedeno konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Lhotka.
Konkurzní komisi, která byla složena
z odborníků nominovaných Českou státní
inspekcí, školní inspektorkou, odborníkem
krajského úřadu, zástupcem mateřské školy
a zřizovatelem, byly na ředitele mateřské školy
doporučeny dvě uchazečky. Na prvním místě
se v konkurzním řízení umístila paní Radana
Buďo Kempová, kterou následně po dlouhém
projednávání doporučilo na tuto funkci ředitelky i zastupitelstvo obce. Novou paní ředitelku
jsem do funkce jmenoval 8. 9. 2020 s účinností
od 1. 1. 2021. Rodičům dětí, které navštěvují
nebo budou navštěvovat naši mateřskou školu,
a zaměstnancům školky se nová paní ředitelka
představila 16. září na společné schůzce, kde
prezentovala své představy o dalším směrování školky pod jejím vedením a ráda odpovídala
na všechny dotazy rodičů. Cílem schůzky bylo
seznámení se s novou paní ředitelkou, navázání osobního kontaktu, který je pro vzájemnou

spolupráci nejdůležitější. Reakce paní ředitelky byla, že má ze schůzky dobrý pocit a že se
těší na spolupráci s rodiči i zaměstnanci školky.
Věřím, že se stejným pocitem odcházeli i rodiče a zaměstnanci školky, kteří se schůzky
zúčastnili.
Výběr nové ředitelky nebyl vůbec jednoduchý, neboť se stávající paní ředitelkou, které patří obrovské poděkování za všechnu její
práci i lásku, kterou věnovala naší mateřské
škole, odchází i schopný manažer, bez kterého školka v dnešní době nemůže fungovat.
Jsme si vědomi, že naše školka pod vedením
stávající paní ředitelky ve spolupráci s paní
učitelkou a ostatními zaměstnanci má v okolí
vynikající pověst a chtěli bychom, aby to tak
zůstalo. Věříme, že si nová paní ředitelka poradí jak s řízením mateřské školy, se kterým už
má zkušenosti z minulého zaměstnání, tak si
získá přízeň rodičů i dětí, které budou do školky chodit rády a těšit se, že se naučí něčemu
novému. Chtěl bych nové paní ředitelce popřát
hodně úspěchů v práci v naší mateřské škole,
spokojené zaměstnance, rodiče a především
děti. 
Zdeněk Kubala, starosta

Všechno vyšlo na jedničku

Červnové středy a od července do září
navíc i pondělky „patří“ odpoledne na lhoteckém sportovišti Kuřín – s podporou obecního
úřadu – milovníkům volejbalu. Zatímco začátky volejbalové sezony jsou poznamenány
mnohdy ne úplně zdařilými servisy, přihrávkami či smeči, během léta se většina aktérů
zdokonalí natolik, že už je i na co se dívat.
A proto také volejbalová organizátorka Bohdanka Stonavská každoročně po prázdninách naplánuje i „velký“ turnaj. Ten letošní se

uskutečnil v neděli 20. září odpoledne.
Na obou hřištích se o celkového vítěze
utkala čtyři družstva. Aby jejich členové zvýraznili barvu svého dresu a navíc zastrašili
soupeře, všichni si složili svůj bojový pokřik.
A tak jsme mohli slyšet, že „Modří jsou prostě dobří“, „Zelenáči, žádní s*áči“, nebo, že
„Žlutá barva nejlepší je, porazí i pandemie“.
Oranžoví zase přesvědčovali: „Nejsme žádní
popeláři, uvidíte, nám se daří“.
Ani bojové pokřiky ani dresy však o vítězích nakonec nerozhodovaly. Při kolektivním
sportu je samozřejmě tou nejdůležitější devízou nadšení, štěstí, souhra i fyzická a technická zdatnost celého družstva. A právě tyto
skutečnosti rozhodly o tom, že letos z klání
čtyř výborných!!! družstev stanuli nakonec
na nejvyšším stupni „modří“.
Dobrá nálada pokračovala i po rozdání
cen a pohoštění. Snad také proto většina
zúčastněných odehrála i po vyhodnocení
ještě pár dalších setů, ve kterých se hráči
různých družstev a barev dresů pro změnu
promíchali.
Výborné organizaci turnaje a stejně tak
zdařilým sportovním výkonům předcházela
i optimistická předpověď počasí… a i ta vyšla
na jedničku. O to více se všichni letošní aktéři
těší již nyní na volejbalovou sezonu roku příštího.
P. Pasek

Malé zamyšlení nad tříděním odpadů
Rozdílné názory jsou snad na všechno a samozřejmě i na třídění odpadů. Někdo si možná
myslí, že je to zbytečné, dřív to nebývalo, každý měl jenom jednu popelnici a kdoví, co s tím
dělají. Ale většina lidí užitečnost třídění uznává,
což je vidět na plných barevných kontejnerech.
Lhoťané třídí a obec za to byla nejednou finančně odměněna. Že se recyklují kovy, sklo
nebo papír, to víme už dávno. Teď se recyklují
i plasty na spoustu různých výrobků. Nebudu je
vyjmenovávat, stačí kliknout na Google a odpověď bude vyčerpávající. Ale jen pro připomenutí – z recyklovaných plastů jsou ty zelené
kompostéry, co úřad rozdával nebo štachety
na některých plotech.
Je mi líto jedné věci. Když si někdo dá tu

práci a jde s tříděným odpadem k těm barevným kontejnerům, proč tu činnost nedotáhne
až do konce? Proč dá karton od mléka do plastů, když stačí udělat jeden krok stranou a dát
ho do modrého kontejneru. Nebo dát sklo
do plastů či plechovku do skla. Také nesložená
nebo nesešlapaná krabice zabere v kontejneru
zbytečně hodně místa.
Díky za třídění odpadu, a když už to děláme,
proč to neudělat pořádně, ať to nemusí obecní
pracovník napravovat a mrhat tak energií a časem, které by mohl věnovat zvelebení a údržbě
obce.
Tak se na mě nezlobte, to mě jen tak napadlo u kontejnerů a nechtěl jsem si to nechat pro
sebe. 
JH

Lhotka

Čtvrtý dětský tábor ve Lhotce

V areálu mateřské školy ve Lhotce bylo dva
týdny v srpnu veselo! Přesně 65 dětí se zúčastnilo letošních táborů ve Lhotce. Protože zájem byl
veliký a dětí bylo opravdu hodně, rozdělil se čtvrtý
ročník tábora do dvou termínů. Již od sedmé hodiny ranní přiváděli rodiče své ratolesti do školky
a odpoledne v době od půl čtvrté do půl páté si
rozdováděné a spokojené děti odváděli domů.
Během dne nás totiž čekalo mnoho dobrodružství, výlety po okolí, soutěže a společné hry.
„Svět lesních skřítků“, to bylo téma letošních
táborů. V pondělí se děti rozdělily do týmů, dostaly barevné čepice a proměnily se v lesní skřítky.
Potom už poslouchaly lesní vílu, která skřítky prosila o pomoc. V lese žije spousta lesních bytostí

a všechny čeká na konci léta jeden důležitý úkol.
Uvařit kouzelný lektvar pro zlaté poupě, které
když vyroste, ochrání v zimě les až do jara. Každé ráno děti hledaly část receptu pro kouzelný
lektvar. Z receptu se dozvěděly, kterou ingredienci, od které lesní bytosti daný den potřebují. A tak
jsme navštívili Vílu a získali kapky vody z lesní
studánky nebo Čertici, která nám darovala šišky.
Asi největší zážitek měly děti z Hejkala, od kterého jsme potřebovali listovou šťávu. Naštěstí
ho Bludička přesvědčila a po splnění dalšího
úkolu se s námi Hejkal o listovou šťávu podělil.
V průběhu týdne jsme zvládli také celodenní výlet
na chatu Ondřejníček, protože jsme potřebovali
kůru od Březových skřítků! Ve Lhotce jich cestou

na Ondřejník najdete hned několik. Ve čtvrtek
jsme s pomocí čarodějnice lektvar dovařili a se
zaklínadlem zalili kouzelné místo. Celý pátek jsme
čekali a čekali… Všechno dobře dopadlo, protože po obědě zlaté poupě opravdu vykvetlo. Les
bude v zimě ochráněn! Lesní skřítci byli za svoji
snahu a píli odměněni na lesním jarmarku.
Chtěla bych poděkovat restauraci U Fandy
za výborné obědy. Nejvíce dětem chutnala pizza a samozřejmě řízky. Velké poděkování patří také OÚ Lhotka, který pomohl s organizací
tábora a umožnil využití prostorů v areálu MŠ.
Děkujeme a příští rok se opět tak v hojném počtu na vás těšíme.

Vedoucí tábora Kristýna Kotalová

Zájezd, „buřty“ a krmášová zábava Klubu seniorů
Zájezd na Dlouhé stráně
a do Velkých Losin
Ke konci léta a ze začátku podzimu mají
každoročně lhotečtí senioři „nabito“ zajímavými akcemi. Nejinak tomu bylo a je i letos.
Tou první ze tří tradičních akcí byl autobusový
zájezd. Uskutečnil se v polovině září s cílem
poznat v Jeseníkách obě nádrže přečerpávací
elektrárny v Dlouhých stráních a ve Velkých

krátce z obce
Odpadové hospodářství
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, velkoobjemový, elektroodpad a kartonový papír můžete odevzdávat vždy v sobotu
od 10.00 do 12.00 hodin na sběrném místě
u bývalého kravína, 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 z ořezu stromů a keřů (bez kořenů)
na vyznačené místo.
OÚ

Losinách technickou a kulturní památku – ruční papírnu. A bylo co obdivovat.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně
má hned tři „nej“. Je vybavena největší reverzní
vodní turbínou v Evropě, je elektrárnou s největším spádem u nás – 510,7 m – a je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem
v ČR. Druhá „zastávka“ zájezdu v národní kulturní památce – ruční papírně ve Velkých Losinách
– umožnila všem pro změnu nahlédnout do minulosti. Kromě prezentace tradiční manufakturní
výroby papíru a pestré škály originálních výrobků
rovněž nabídla ojedinělý pohled do několikasetleté historie řemesla v expozicích tamního Muzea
papíru. A k tomu všemu výborné počasí a chutný
oběd. Není divu, že zájezd se mezi předchozími,
doposud lhoteckým klubem seniorů uskutečněnými zájezdy, zařadil k těm nejzdařilejším.
Opékání buřtů
Druhá podzimní akce – opékání buřtů – se
uskutečnila ve čtvrtek 24. 9. u sportoviště lhoteckého Kuřína. Při výběru klobásek i mistrů kuchařů – Františka a Jindry – měli organizátoři šťastnou ruku, což potvrdili všichni, kteří se tradiční
akce zúčastnili. Samozřejmě nechybělo ani jiné
občerstvení, kterým se buřty mohly „spláchnout“.
Soutěže družstev ve znalostech lhotecké historie tentokrát vystřídala novinka – bingo, a tak
někteří šťastní výherci mohli svoje spolustolovníky pohostit i tekutou nebo sladkou výhrou. Ani
tentokrát nechybělo zpívání s kytarou. A naštěstí

předpovídaná studená fronta s deštěm přišly
do Lhotky skutečně až dalšího dne…
Krmášová zábava
Přípravu i průběh všech letošních akcí organizuje výbor Klubu seniorů s velkou zodpovědností
a snahou dodržet všechny hygienické podmínky,
které si aktuální koronavirové období vyžaduje.
Nejinak tomu je i před uskutečněním tradiční
třetí podzimní akce, kterou je oblíbená krmášová zábava. Ta je letos ve lhoteckém kalendáři
naplánována v sále Obecního domu na pondělí
26. října. A protože uzávěrka článků do říjnového
Mikroregionu je měsíc před tímto plánovaným
termínem, je zatím její konání s otazníkem. Bude
proto nutné, aby příznivci krmášové zábavy
– členové Klubu i ostatní Lhoťané a jejich přátelé – v polovině října sledovali plakátová místa
a obecní i mobilní rozhlas. Výbor klubu věří, že
tam se všichni dovědí, že očekávaná zábava se
konat bude... 
Za výbor KS P. Pasek

Doporučte svým známým, aby se zaregistrovali do mobilního rozhlasu a dostávali tak pravidelně zdarma aktuální informace z obce do e-mailu.
Tato služba je pro občany zcela zdarma a využít ji může každý, kdo se zaregistruje do systému a dobrovolně poskytne kontaktní údaje pro
zasílání zpráv. Vše je samozřejmě v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR. Registraci zdarma můžete provést
buď přes webovou stránku www.obec-lhotka.
mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním registračního letáku a jeho předáním na obecním úřadě.
Touto formou se vám snažíme přinést co nejaktuálnější informace, jako jsou krizové situace,
upozornění na výpadky elektrické energie či od-

stávky vody, změny úředních hodin, upozornění
na splatnost poplatků, informace o odpadovém
hospodářství, nových vyhláškách, informace
lékařů, pozvánky na veřejné zasedání zastupitelstva, pozvánky na kulturní, společenské
a sportovní akce a mnoho dalších informací. Věřím, že tento způsob komunikace, kdy vám jsou
informace reálně doručeny ať jste právě kdekoliv, na rozdíl od informací jen zveřejněných, vám
zjednoduší a zpříjemní život v naší obci.
Nezapomeňte si zaregistrovat e-mailovou adresu !!!
Stáhněte si mobilní aplikaci Zlepšeme Česko nebo se zaregistrujte na www.obec-lhotka.
mobilnirozhlas.cz a pojďme společně zlepšit
naši Lhotku.

Termíny svozu

Termíny svozu komunálního odpadu v říjnu:
pondělí 5.10. a 19.10.

noví občánci
V září se rodičům Gabriele Tesařová
a Miroslavu Polákovi narodil syn Matteo.
Přejeme, ať chlapeček dobře prospívá
a dělá všem samou radost.

jubilea
V měsíci říjnu oslaví svá významná
životní jubilea a dali ke zveřejnění souhlas:
Rudolf Ivánek – 85 let
Ludmila Fojtíková – 60 let
Peter Solik – 60 let
Petr Zácha – 60 let

Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně dalších pěkně prožitých let.
Pevné zdraví, spokojenost,
životní elán a pohodu.
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Baška
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA INFORMUJE
V ordinaci praktické lékařky v Bašce jsme zahájili
očkování proti chřipce.
Zájemci o očkování objednejte se na telefonním
čísle: 704 798 867.

Dále oznamujeme občanům:
Vzhledem k nárůstu případu onemocnění COVID 19 by měli občané, kteří pociťují příznaky
jakéhokoliv respiračního onemocnění, zůstat doma a kontaktovat svého lékaře telefonicky
s dohodnutím dalšího postupu léčby.
Děkuji za pochopení, MUDr. Věra Žídková, Ph.D.

PODĚKOVÁNÍ
Obec Baška a zastupitelé děkují touto cestou

MUDr. Marii Kocichové
za celoživotní práci, energii, kterou po 33 let věnovala všem
svým pacientům, občanům Bašky, Kunčiček u Bašky i
Hodoňovic, coby praktická lékařka v ordinaci v Bašce.
Paní doktorko, užívejte si zaslouženého odpočinku, buďte
plná síly a dobré mysli!

Nedá se zapomenout

Letos uplynulo 25 let od založení tehdejšího
Klubu důchodců – dnešního Seniorklubu Baška. Vzpomínají dnes již jen čtyři žijící členky
na této fotografii, které se o tento krok přičinily
– Iva Pobudová, Šárková…
Nebylo to opravdu jednoduché oslovit
všechny tehdejší důchodce v naší sloučené
obci, ale zvládli jsme to.
Seniorklub Baška pokračuje v naších šlépějích dál a jak? To musíte posoudit vy sami, milí
spoluobčané.
 Zakládající členky Seniorklubu Baška

Sedící zleva: Iva Pobudová, Věra Šimková, Věra Šárková.
Stojící zleva: Miroslav Foldyna, Věra Svobodová, Alfons
Březina, Josef Kryl, Drahomíra Šnytová, Věra Válková.

Foto: Archiv Ivy Pobudové

Obec Baška v Soutěži O keramickou popelnici za r. 2020 získala 4. místo?
obcí se provádí především na základě údajů
poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM
v rámci jejich pravidelného vykazování.
Výsledky soutěže naleznete na www.tridime.info/obce-mesta/keramicka-popelnice.

Guláše provoněly okolí přehrady

(pokračování ze str. 1)
Na to vše dohlíží okem ostřížím čtyřčlenná
odborná porota. Ta má za úkol v průběhu celého dne hodnotit postup vaření jednotlivých
soutěžních gulášů, ale přihlíží také například
k týmové spolupráci, čistotě prostředí a hodně dá
i na „celkový umělecký dojem“ každého jednotlivého týmu. V neposlední řadě pak samosebou
dojde i na hodnocení hotových pokrmů. Porotě
jsou předány vzorky tak, aby netušila, od kterého týmu k nim vlastně právě hodnocený vzorek
doputoval. Porotci poté jednotlivě ochutnávají
a hodnotí každý předložený vzorek. Zkoumají
barvu, vůni, mastnotu, stav pevných částí (masa,
brambor, zeleniny apod.) a samozřejmě chuť.
Prakticky totéž hodnotí i další porota, která je
složena z diváků. Aby se návštěvník mohl zapojit do diváckého hodnocení, musel si na místě
zakoupit kartičku, na které bylo náhodně vybraných pět soutěžních gulášů. Jejich stanoviště
pak obejde a od každého z nich obdrží testovací
jednodecovou porci. Jakmile ochutná všech pět
jemu určených testovacích porcí, hodnotí. Své
hodnocení zapíše do kartičky, a tu pak odevzdá
pořadatelům. V letošním roce se do diváckého
hodnocení mělo možnost zapojit 90 diváků.
Toto číslo je dáno počtem soutěžních týmů, kdy
má každý tým v rámci pravidel povinnost se

soutěže zúčastnit s pěti litry guláše.
Úkolem pořadatelů je zpracovat veškeré výsledky diváckého hlasování i odborné poroty
a na základě nich určit pořadí jednotlivých týmů.
Během toho všeho má ale každý příchozí
možnost prakticky už od ranních hodin v areálu
ochutnat i jiné dobroty. K dispozici v letošním
roce byly například kuřecí steaky, na ohni pečené vepřové, grilované klobásy, palačinky,
buchty, koláče, domácí šlehačkové věnečky
a minimálně dalších 10 nesoutěžních gulášů.
K tomu samozřejmě pivečko, medovina, káva
a další. Kdo by nebyl spokojený, že...
Celý tento gulášový den končí vyhodnocením
a vyhlášením vítězů. I když vlastně – vítězové
jsou všichni, kteří se jakkoliv aktivně zapojili.
Přesto jsou mezi nimi někteří, kterým se v letošním roce zadařilo o něco více a jejich kuchařské
umění bylo oceněno příčkami nejvyššími.
U diváků jednoznačně zvítězil tým Včelky, který vařil bačovský hovězí guláš. V celkovém pořadí, na kterém se podílejí výsledky odborné poroty
i diváků, se na třetí příčce umístil tým Dřevjáne
tenýsove rakety a jejich výborný hovězí guláš.
Druhé místo obsadili Synci, kteří v rámci soutěžní
části uvařili Synkův hovězí guláš. Celkové prvenství pak patřilo týmu Včelky, který tímto umístěním
potvrdil rozhodnutí diváků.  Hana Poledníková

Lékař Baška s.r.o., Baška 420, 73901 Baška, IČO: 0510329
Lékař: MUDr. Věra Žídková, Ph.D.
Sestra: Kamila Podešvová

Děti mateřské školy dostanou
darem na zahradu tři stromy

Ordinační (provozní) doba
Pondělí
Úterý

6.45 – 8.00
objednaní
11.00 – 13.00
akutní
případy

8.00 – 9.30
akutní
případy

9.30 – 13.00
objednaní

13.00 – 18.00
objednaní

6.45 – 8.00
objednaní

8.00 – 9.30
akutní
případy

9.30 – 12.30
objednaní

Čtvrtek

6.45 – 8.00
objednaní

8.00 – 9.30
akutní
případy

9.30 – 12.30
objednaní

Pátek

6.45 – 8.00
objednaní

8.00 – 9.30
akutní
případy

9.30 – 12.00
objednaní

Středa

6.45 – 8.30 odběry krve – POUZE NA OBJEDNÁVKU!
Objednávat se lze během ordinační doby na tel. čísle: 704 798 867
POŘADÍ PACIENTŮ URČUJE LÉKAŘ!

Škola nejen rouškou zahalená

Školní rok jsme zahájili 1. září přivítáním prvňáčků. Tento významný okamžik jsme připravili
v jídelně školy, která je prostorná, a tudíž bylo
možné zajistit bezpečné rozestupy mezi žáky i rodiči a dalšími návštěvníky slavnostního zahájení.
V letošním školním roce otevíráme dvě první třídy, ve kterých se na svá setkání se slabikářem připravuje 46 malých školáčků. Čtení si děti osvojují
prostřednictvím metody Sfumato – splývavé čtení,
o kterém jsme se již ve Zpravodaji zmiňovali. Třetím rokem se na naší škole vyučuje matematika
metodou pana profesora Milana Hejného. Všichni
zainteresovaní pedagogové se nad „hejňákem“
scházejí, chodí si vzájemně na náslechy, debatují
nad tím, jak udělat matematiku pro děti zábavnou
a současně rozvíjet a posilovat logické myšlení.
Co je však úplná novinka, se kterou se letošní prvňáčci setkají poprvé, jsou prvky Montessori školy
ve vyučování. Své dlouholeté zkušenosti s Montessori pedagogikou zúročuje třídní učitelka malých
prvňáčků Irena Kočí a my všichni se s chutí a radostí chodíme do jejich hodin inspirovat.
Letošní školní rok je výjimečný i něčím dalším. Poprvé v historii školství v Bašce budeme
mít absolventy – žáky deváté třídy. Tahle úžasná skupina žáků, kteří si své postavení ve škole
v Bašce vydobyli sami (připomeňme, že se jedná
o děti, které po páté třídě odešly do škol do F-M

a okolí a při otevření školy se vrátili zpět), nikoho
z nás nepřestává mile překvapovat. Pokud tedy
shrneme čísla, tak školu v letošním roce navštěvuje celkem 318 žáků, do mateřské školky
v Kunčičkách dochází 47 dětí a ve školce v Bašce je k pravidelné docházce přihlášeno 84 dětí.
Nesmím opomenout zmínit pravidla covid 19
pro základní i mateřské školy. Je složité psát o něčem tak nestálém, jako jsou manuály a scénáře
epidemie ve škole. Aktuálně však žáci a všichni

zaměstnanci školy používají roušky ve společných prostorách. Ve třídách se pravidelně větrá
a nošení roušek se nevyžaduje. V mateřských
školách není provoz rouškami omezen. Velká zátěž je „uvalena“ na všechny paní uklízečky, které
pravidelně všechny prostory dezinfikují, otírají kliky, lavice, zábradlí, madla atd. atd. Všechno tohle
absolvují s rouškou nebo ochranným štítem. Za to,
že je vše v pořádku, čisté a vydezinfikované, jim
patří velký dík! 
Renáta Válková, ředitelka

mě chytání ryb jsme navštívili našeho bašteckého
rybího farmáře Radka Foldynu a jeho farmu. Děti
byly přítomny krmení robustních pstruhů a byl
jim vysvětlen princip recirkulačních sádek, které
po nezbytné úpravě vodu ženou zpět do oběhového systému. Stejně jako loni měly děti možnost
nahlédnout do tajů lovu naší největší sladkovodní
ryby, sumce velkého. Ten se na většině lokalit,
pokud je tato metoda povolena, chytá pomocí
vábničky. Toto dřívko způsobí na hladině zvukový efekt, který nenechá sumce v klidu a donutí
je připlavat a podívat se, co se na hladině děje.
K takovému lovu musí být k dispozici loď. Protože se na přehradě Baška loď k rybolovu používat
nesmí, vyjely děti a instruktor na lodi bez prutu
a nástrahy. Jakmile začal sumcobijce ryby lákat
vábničkou, pozorovaly děti temné stíny na obrazovce echolokátoru, který je rovněž pro tento lov
potřeba. I když sumce ve vodě vidět nebylo, pár
stínů na obrazovce děti lokalizovaly a určitě většina z nich měla v noci sny spojené s největším
dravcem našich vod. Poslední den se nám rozbrečelo počasí a rozhodli jsme se vyjet na nedalekou Olešnou, kde je pro děti přístupnější a bezpečnější terén. Zde

se nám jeden kapřík sice povedl, ale protože se
jednalo o mazaného jedince, vypnul se u břehu
z háčku, proplul mezi nohama jednoho rybaříka
a ještě ho stačil na rozloučenou pořádně pocákat.
Tradičním poděkováním zakončím skromnou letošní rekapitulaci. Děkuji především rodičům za rozumné jednání a trpělivost při vyplňování nezbytných dokumentů před zahájením
akce. Rovněž děkuji firmě Lovíme ryby (www.
lovimeryby.cz) za možnost VIP návštěvy pro
děti rybářského kroužku Baška. A dále děkuji
všem kolegům rybářům, kteří pomohli nejen
prázdninovou akci zrealizovat.
 S pozdravem Petrův zdar Lukáš Dvořák

Týdenní soustředění mladých rybářů

Víte, že…
V Moravskoslezském kraji každoročně probíhá soutěž O keramickou popelnici, ve které
obce a města Moravskoslezského kraje zapojené do systému EKO-KOM soutěží ve výtěžnosti tříděného odpadu (celkem jich je 295).
Soutěž konkrétně hodnotí množství vytříděného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele
města nebo obce.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především v tříděném sběru
využitelných složek. Hodnotí se také systém
hospodaření s odpady pro občany. Porovnání
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Dne 20. října proběhne v areálu mateřské
školy Baška OSLAVA DNE STROMŮ nazvaná „Poklady naší zahrady“. Cílem této akce je
seznámit se se stromy v naší zahradě.
Dopoledním programem provede děti skřítek Stromovníček. Odpolední program, na který jsou zváni rodiče dětí, nabízí dobrodružné
poznávání stromů naší zahrady. Celou akci
podpoří také Obec Baška, která zakoupila tři
stromy, jejichž společné sázení bude součástí
odpoledního programu.
Budeme se těšit na děti a rodiče naší mateřské školy v úterý 20. října od 15 hodin.

Gabriela Boháčová,

učitelka MŠ a koordinátor EVVO

I mladé rybáře postihly preventivní opatření
proti nákaze COVID-19 zcela významným způsobem. Český rybářský svaz zrušil již v průběhu dubna všechny pravidelné rybářské kroužky
a také všechny dětské rybářské závody a jiné
soutěže.
Po vyhodnocení situace jsme začátkem
července společně s dalšími třemi vedoucími
uspořádali rybářské soustředění na líhni v Bašce, kterého se i přes prvotní obavy zúčastnilo
celkem 14 rybářek a rybářů. Protože nám zbylo
nakoupené krmivo pro ryby, které mělo původně posloužit jako lákadlo ryb na jednotlivých
závodech, rozhodli jsme se podniknout masivní
útok a vodu v okolí líhně pořádně prokrmit a přilákat tím ryby z celé přehrady. I přesto, že jsme
zahájili krmnou kampaň tři dny před započetím
soustředění, povedlo se v průběhu pěti dnů nachytat jen pár drobných rybek a několik velkých
cejnů a plotic. Úspěch v podobě pořádného
kapra nebo bojovného dravce se nekonal, proto doufáme, že nás sv. Petr takovým úlovkem
obdaří na jiné společné akci.
Ani neúspěch v rybolovu děti neodradil. Kro-

Kroužky organizované školou se neotevřou
Stále nová opatření a zhoršující
se situace v souvislosti pandemii
COVID-19 komplikují život také
školákům a jejich zájmovým aktivitám. Kroužky pro děti organizované jednotlivými spolky,
pokud to situace dovolí,
budou probíhat i nadále.
Kroužky organizované základní
školou se bohužel neotevřou.
,,Na doporučení Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy
České republiky nebudeme v letošním roce otvírat žádné kroužky pro děti organizované školou.
Tělocvična Základní školy Baška

pro fotbalisty, florbalisty, orientační
běh a podobně bude k dispozici
i nadále,“ uvedla ředitelka bašťanské školy Renata Válková.
O tom, že děti mají chuť po zájmových aktivitách, svědčí
účast více než deseti bašťanských rybářů na prázdninovém soustředění na líhni v Bašce.
O průběhu rybářských zážitků
nás informuje v následujícím textu
vedoucí kroužku mladých rybářů
v Bašce Lukáš Dvořák.

Martin Ogořalek, předseda

komise pro sport, školství

a práci s mládeží

Mladý
ˇ
hasic
V
ˇ
SDH Hodonovice
Ať jsi kluk nebo holka, je ti 6-17 let? Nebojíš se vody a máš zájem
stát se mladým hasičem?

Chceš:
❖ Vědět jak se zachovat při požáru?
❖ Účastnit se hasičských soutěží?
❖ Naučit se orientovat v mapě?
❖ Užít si zábavu s ostatními?
❖ Poznat nové kamarády?
❖ Hrát různorodé hry?
Tak neváhej a přijď v pátek v 16:00 na naši schůzku do hasičské
zbrojnice v Hodoňovicích.
V případě nějakých dotazů napiš nebo zavolej vedoucímu mládeže.
telefon: 603 981 434

e-mail: sdhhodonovice@seznam.com

Vinobraní pobavilo obyvatele Pržna

Prženským hasičům se na soutěžích daří
Poslední srpnovou sobotu se v areálu hasičské zbrojnice v naší obci konala pohárová soutěž mladých hasičů v požárním útoku. Počasí
nám přálo a účast, jak divácká, tak soutěžních
družstev, byla veliká. Zúčastnilo se 20 družstev, od kategorie mini až po dorost.
Za Pržno se nejlépe umístili starší žáci, kteří si vybojovali krásné druhé místo. Chtěli bychom poděkovat všem, co se podíleli na přípravách a hladkém průběhu soutěže. Doufáme, že
se vám soutěž líbila tak jako nám a příští rok se
zde zase uvidíme.
V září se naši členové zúčastnili vinobraní,
které se konalo 12. 9. na dvoře Obecního centra, kde prodávali občerstvení.

Za SDH Pržno Daniela Adamcová

Tradiční vinobraní přilákalo v polovině září na prostranství před Občanským centrem
davy spokojených návštěvníků. Líbil se jim kulturní program, víno teklo proudem a hasiči
se měli co otáčet s občerstvením. Vydařené akci přálo i počasí a lidé měli po dlouhé
době opět možnost se potkat, popovídat si a pobavit se.

Bývalý obecní úřad šel k zemi
Dlouho připravovaná demolice objektu bývalého úřadu začala v pondělí 14. září. Během
jednoho pracovního týdne byla budova srovnána se zemí. Sloužila takřka 150 let a nyní uvolnila prostor nové moderní budově.
„Někdo by mohl namítat, že jsme mohli budovu opravit. Ano, to by určitě šlo, ale za mnohem vyšších nákladů, než kolik bude stát stavba nová. A ještě bychom byli značně limitováni
stávající dispozicí. Střecha i krovy byly ve velmi
špatném stavu. Taktéž zdivo bylo promočené
od vzlínající vlhkosti ze základů, které byly tvořeny sypaným kamením. Zvolená varianta byla

jistě tou vhodnější,“ je přesvědčen starosta
Pržna Petr Blokša.
Připomenul, že šlo o historicky první školní
budovu v obci Pržno. Dostavěna byla v roce
1873 a následně zde vznikla česká obecná
škola jednotřídní s tzv. definitivní pobočkou.
Po vybudování stávající školní budovy v r.
1927 byl objekt následně pronajat konsumnímu družstvu Budoucnost v Moravské Ostravě
za místní prodejnu.
„Chtěl bych za příkladnou práci poděkovat
firmě INSTALL CZ, s.r.o. Byli rychlí, byli dobří
a operativně řešili problémy,“ dodal starosta.

Kolaudace místní komunikace pod ústavem
Kolaudace způsobí vždy radost každému stavebníkovi a je jedno, jestli stavíte dům nebo cestu.
Obci se konečně podařilo dokončit dlouho očekávaný záměr. Po více než deseti letech se podařilo postavit novou cestu pod ústavem. Cestu,
na kterou čekali zejména všichni obyvatelé staré
kolonie, neboť jediný přístup do nové zástavby byl
veden právě těmito místy. Nyní je konečně nová
cesta hotová a bylo by více než vhodné ji používat
a ulevit tak letitému provozu ve starší zástavbě.

Kolaudace proběhla ve druhé polovině září
a je možno komunikaci bez omezení využívat.
Jedno omezení zde ale přeci jen platí. Je jím
rychlost jízdy na místních komunikacích, která
je snížena na 30 km/hod. Obec se tímto obrací
na občany, aby tuto maximální rychlost dodržovali všichni v celé obci, nejen tam, kde mají
vlastní dům.
Výstavba cesty přišla obecní rozpočet
na zhruba čtyři miliony korun.

Hřbitov se dočkal modernizace osvětlení
Obec v minulých měsících nechala
na hřbitově zmodernizovat veřejné osvětlení.
Nejprve nahradila původní elektrické rozvody
a následně osadila nové sloupy moderními
LED svítidly.
Po nezbytných výkopových pracích navíc
v celém rozsahu opravila chodníky okrasným
drceným kamenivem, které sponzorsky dodala
firma Recyklace - Rekultivace Pavla Skuliny.

Rekonstrukce osvětlení měla na starost místní
firma SL – ELEKTRO a terénní a sadové úpravy zajistili zaměstnanci obce.
Dokončené úpravy hřbitova důstojně
uctí blížící se Památku zesnulých a přispějí
ke zkrášlení těchto prostor. Navázaly na loňské
práce, kdy byly restaurovány historické kříže,
pomníky padlých a provedla se i obnova zpevněných ploch u kostela.

Soustředění prženských volejbalistů
O víkendu 18.–20. září prženští Přátelé volejbalu navštívili Hustopeče, kde proběhlo již
osmé volejbalové soustředění.
Nejprve jsme navštívili vinný sklípek Aurora,
kde jsme dobře povečeřeli, ochutnali celou řadu
skvělých moravských vín, zazpívali si a pobavili

Pržno
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se. V sobotu a v neděli pak probíhaly volejbalové tréninky v tělocvičně místního gymnázia.
Všech dvacet účastníků akce bylo s letošním
soustředěním velice spokojeno. Doufáme, že
i v příštích letech bude tato tradiční akce stejně
úspěšně pokračovat. 
Miroslav Šálek

krátce z obce
Ořezy zeleně zasahující do komunikací

Děkujeme všem vlastníkům pozemků, jejichž
dřeviny a rostliny zasahují do průjezdního
profilu místních komunikací, že provádějí pravidelné ořezy a také uklízejí spadané ovoce
z chodníků a komunikací. Poděkování patří
rovněž těm občanům, kteří pravidelně udržují
zeleň i před svými ploty. Děkujeme.

Spolky mohou žádat o dotaci

I pro nadcházející rok obec přijímá žádosti
o podporu spolků a volnočasových aktivit
z rozpočtu obce na rok 2021. Žadatelé musí
při podávání žádostí postupovat podle Pravidel pro poskytování dotací a peněžitých darů
z rozpočtu obce. Informace jsou dostupné
na webových stránkách obce.

Smlouvy o odvádění odpadních vod

Již brzy obdrží všichni vlastníci rodinných
domů a objektů napojených na existující
obecní kanalizace smlouvy, které budou
v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích upravovat a vymezovat vztah mezi
provozovatelem kanalizace, tzn. obcí a odběrateli, tedy vlastníky domů. Smlouva byla
schválena zastupitelstvem v září. Všichni,
kteří využívají kanalizaci, jsou povinni smlouvu uzavřít do konce listopadu tohoto roku.

Sběr textilu je dočasně pozastaven

Obec byla nucena dočasně odstranit kontejnery na textil, neboť smluvní partner neplnil
smluvní podmínky a nezajišťoval dostatečný
vývoz kontejnerů.
Kolem kontejnerů se stabilně hromadily pytle
s odpady, které nakonec končily ve sběrném
dvoře v objemném odpadu. Obec již hledá nové
způsoby, jak zajistit sběr textilu, jehož povinný
sběr je plánován od roku 2025. Žádáme občany, aby do doby, než bude nabídnuta nová alternativa, oděvy neodkládali na sběrných místech.

Obec se snaží získat dotace

V uplynulém měsíci vedení obce zajišťovalo nezbytné podklady, které poslouží k získání
rozhodnutí o poskytnutí dotací. Jde o dotace
na připravovanou opravu mostku u kravína
a také na vybudování hasičské tréninkové
věže, která bude v areálu hasičské zbrojnice
sloužit nejen našim mladým hasičům k nácvikům a tělesné přípravě.
Současně se také dokončovalo výběrové
řízení na zhotovitele nového bytového domu,
který nahradí původní starý obecní úřad. Zakázka byla soutěžena v rámci zjednodušeného
podlimitního řízení. Do soutěže se přihlásilo
celkem sedm firem. Vítěznou nabídku před-

ložila firma RISTORISPETTO z Dolní Lutyně.
Nabídnutá cena činí 11,63 mil Kč bez DPH.
Výstavba bude zahájena začátkem října. I tato
zakázka bude, dle příslibu z Ministerstva financí ČR, částečně kryta z dotace poskytnuté
ze státního rozpočtu MF ČR. Maximální výše
dotace činí 10 milionů korun. Částka je ale určena k proinvestování v letošním roce, což je
zcela nereálné, a proto také obec požádala
o prodloužení termínu do následujícího roku.
Jestli nám ministerstvo vyhoví, není vůbec jisté.
Přesto ale stavba poběží a učiníme vše proto,
aby byla dokončena v příštím roce.

Petr Blokša, starosta

Pržno je Skokan roku, získalo cenu za třídění dopadu
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, se zapojilo všech 300
obcí a měst Moravskoslezského kraje.
Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální
odpad, získávají každoročně prestižní ocenění
O keramickou popelnici. Za třídění vysloužilých
elektrozařízení jsou pak udělovány ceny O keramické sluchátko a Elektrooskar. Tyto soutěže jsou součástí krajské informační kampaně
zaměřené na podporu sběru separovaného
odpadu ve městech a obcích České republiky.
Obec Pržno se ve sledovaném období ve vel-

ké konkurenci neztratila a stala se absolutním
vítězem ve speciální kategorii Skokan roku.
„Ocenění získala naše obec za výrazné zlepšení systému odpadového hospodářství,“ pochvaluje si starosta Pržna Petr Blokša.
Na úspěchu se podílely rovněž děti naší
školy spolu s rodiči a prarodiči, když se usilovně zapojili do pytlového sběru nápojových
kartónů. Nejlepší sběrači získali individuální
ocenění na konci školního roku a všechny děti
získaly praktický dárek – kapsáře na školní
pomůcky.
Průměr vytříděného množství odpadů
na občana v Moravskoslezské kraji činí 51,2
kg/os/rok. V Pržně jsme vytřídili takřka 70 kg/
os. ve skle, papíru, plastu, kovu a nápojových
kartonech. Titul není za množství vytříděných
odpadů, které je sice nadprůměrné, ale zejména za komplexní systém zahrnující množství
a dostupnost sběrných míst, včetně druhů sbíraných tříděných odpadů, informovanost občanů, využití motivačních a informačních prvků,
podpora třídění – tašky a pytle na třídění, kontrola vytíženosti nádob a přizpůsobení výsypů,
motivační systém (měsíční svoz).

Pošta změnila
na správnou recyklaci olejů
svou otvírací dobu! Pozor
Naši obyvatelé mohou už více než rok rea tuky odkládat v uzavíratelných plastových

Čeká pošta přichází s novinkou týkající se
nastavení nového systému otevíracích hodin pro
veřejnost, a to už od začátku října. Vysvětluje,
že se jedná o zásadní krok, který zachová kvalitu poštovních služeb a údajně dojde i ke zvýšení
zákaznické spokojenosti. V případě naší obce
se navíc snižuje počet otevíracích hodin o 3,5
hodiny týdně. „Vypadá to, že nás stát opět nenápadně tlačí do modelu Pošta Partner. Obec
proto i nadále povede se zástupci České pošty
jednání o budoucím fungování pobočky,“ zdůraznil starosta Pržna Petr Blokša.
Otevírací doba od října 2020
Po 15.00 – 18.00
Út 8.00 – 11.00
St 15.00 – 18.00
Čt 8.00 – 11.00
Pá 8.00 – 11.00

cyklovat použité potravinářské oleje a tuky. „Je
dobře, že si již řada obyvatel zvykla na možnost odkládat je do nádob, které jsou pro tento
odpad určeny. Připomínáme, že nádoby jsou
v obci dvě. U kravína a za obchodem,“ upozornil starosta Pržna Petr Blokša.
Dále je ale podle jeho slov potřeba oleje

Veřejné projednání se ruší
Veřejné projednání k výstavbě tlakové kanalizace, které se mělo konat
7. října, se z důvodu protikoronavirových opatření ruší.

Ještě jedno ohlédnutí za deštivým létem

Volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje a doplňkové volby do Senátu Parlamentu České republiky se budou
konat v pátek 2. a v sobotu 3. října. V pátek
mohou přijít lidé zvolit si své zástupce od 14
do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.
Případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se pak bude konat
v pátek 9. října a v sobotu 10. října ve stejném čase. Volební místnost se na Pržně nachází v Občanském centru.

Medardovské deště nás dost potrápily, ale
nebylo to nic proti tomu, co přišlo v podvečer
v pondělí 20. července. O této prženské bleskové povodni už bylo psáno a diskutováno hodně. Dovolte mi popsat, co se ten den odehrálo
na místě, kde Plavářský potok, posílen potokem
Rzavým, opouští katastr Pržna. Je to na našem
pozemku, kterým protéká v délce 70 metrů a zároveň do něho ústí na témže úseku osm výústních objektů dešťové a bohužel i jiné kanalizace.
Díky fatálnímu rozhodnutí předešlých vedení obce se louky, pastviny a pole nad Pržnem
změnily ve střechy, zpevněné plochy a cesty
v nových satelitních lokalitách. Voda je z nich
velmi rychle odvedena a kam? No do „našeho“
potoka, který odvodňuje převážnou část Pržna.
U bleskové povodně skutečně bleskově. Takže

Pozemky, na kterých se nacházejí koryta vodních toků potoka Plavařský a Rzavý, jsou ve většině případů ve vlastnictví soukromých osob. Je
celkem běžné, že se vlastníci o tyto toky příliš
nestarají, což se částečně projevilo i při letošních
opakovaných záplavách. Připomínáme, že zejména vlastníci těchto pozemků by si měli uvědomit svou odpovědnost vůči veřejnosti a nakládat

s potokem tak, aby pokud možno eliminovali nebezpečí záplav. Správa toků sice přísluší Povodí
Odry, ale to zajišťuje zejména běžnou průtočnost
profilu. Povinnost údržby, prevence a odpovědnost tak leží zejména na vlastníkovi. Obec nabízí
vlastníkům pomoc, ale vzhledem k tomu, že by se
problematika toků měla řešit komplexně, mělo by
být rovněž řešeno i vlastnictví pozemků.

Volby do senátu
a krajů se blíží

nádobách, nejlépe v nápojových PET lahvích.
„V žádném případě nesmí být vhozeny do kontejnerů ve skleněných obalech. Ty se totiž
rozbíjí a výsledek je k ničemu! Navíc dochází
ke znečišťování životního prostředí i nádob.
Vede to rovněž k množení obtížného hmyzu
a hlodavců,“ zdůraznil starosta.

Pozemky vodních toků

během 15 minut koryto nestačilo, nestačily ani
mostky a my jsme bezmocně přihlíželi, naštěstí venku, jak voda stoupá do výšky 30 cm nad
prahy dveří a v dáli mizí naše popelnice. Už je
to osm týdnů, stále uklízíme, dům je jakž takž
vysušen, máme nové podlahy, je vymalováno. Hospodářskou budovu budeme sušit ještě
dlouho, 30 let pečlivě budovanou okrasnou zahradu už do konce života neobnovíme.
Píši to hlavně proto, abych znovu otevřela
diskusi o možnosti odklonění alespoň části
těchto přívalových vod mimo koryto potoka, jak
tomu bylo v minulosti. Propustky pod tratí ještě
stále ukazují, jak byla povodňová voda odkláněna do náhonů (např. Mlýnského, dnes proměněného v divokou skládku) a až za Malou
Baškou mimo zástavbu se vracela do Plavářského potoka a dál do Bystrého. Vybudováním
ne jednoho, ale i několika těchto odlehčovacích
koryt by se, a nejen nám, skutečně odlehčilo.
Závěrem bych chtěla i touto cestou poděkovat
panu starostovi, který se v pravém slova smyslu
postaral a pomohl nám s likvidací zničených věcí
a jejich odvozem. Tisíceré díky patří sousedům
z Malé Bašky, kteří nám i přes vlastní nemalé
starosti v prvních hodinách velmi pomohli. Bohužel nemohu totéž říct o nejbližších sousedech
prženských. 
Bohdana Ledererová
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Ostravice
slovo starostky
Milí spoluobčané,
léto je definitivně pryč a přichází podzim. Bohužel se naplnily obavy hygieniků a my opět bojujeme s koronavirovou infekcí. Chci vás proto všechny požádat – buďte zodpovědní. Velice dobře si
uvědomuji, jak je nošení ochranných roušek obtěžující, ale pokud teď vydržíme, je šance, že se nemoc nebude příliš rozšiřovat a my se tak budeme moct brzy vrátit k běžnému životu bez omezení.
Život nám naštěstí krom starostí přináší i příjemné chvíle. Mne například velice potěšilo, když
mi přišla zpráva, že naše obec vyhrála cenu v oblasti odpadového hospodářství. Moravskoslezský kraj spolu se společností Ekokom každoročně vyhlašují soutěž obcí a měst O keramickou
popelnici. Kritériem je samozřejmě co největší množství nasbíraného separovaného odpadu.
Naše obec zvítězila ve své kategorii v disciplíně nazvané O keramické sluchátko. O co jde?
Naši občané, tedy vy, jste vytřídili největší množství elektroodpadu. Jsem ráda, že jsme v této
disciplíně doslova dominovali. Doufám, že se nám příští rok podaří zabodovat i v hlavní kategorii
a společně vytřídíme co možná nejvíce odpadu.
Milí spoluobčané, přeji vám všem krásné podzimní dny. I když se zase spousta akcí začíná rušit,
věřím, že bude co nevidět lépe. Těším se, až se zase někde potkáme, ideálně třeba na Ostravickém krosu, který prozatím zrušený není. 
Pavlína Stankayová, starosta Ostravice

Čtení se přesunulo mezi sochy

Jeden z posledních pěkných dnů strávily děti z Ostravice v Ráji dřevěných soch.
Knihovna tam pořádala Společné četní.
Děti si četly, luštily kvíz, zpívaly a na závěr si všichni opekli špekáčky.

Děti se ve školce cítí lépe

Je to nebe a dudy, tak hodnotí nové toalety v naší mateřské škole děti, rodiče i personál. Ten využil letní prázdniny k rekonstrukci
sociálních zařízení v odděleních Sluníčka
a Hvězdičky. Původní vybavení sloužilo přes
40 let a děti i paní učitelky už si opravu re-

konstrukci zasloužily.
„Akci jsme realizovali se společností Stavby Hegedom, za pomoci dotace z Programu
rozvoje venkova Místní akční skupiny Frýdlantsko-Beskydy,“ poukázala starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Říjen 2020

Beskydská sedmička opět prosvištěla i Ostravicí
Poslední víkend v srpnu patřil sportovním
nadšencům, kteří si přišli změřit síly na tradiční závod Kilpi Vitesco Beskydskou sedmičku
2020. Také tentokrát kroky závodníků vedly
i přes Ostravici. Není překvapení, že adrenalinové akce plné sportovních výkonů, utrpení,
vyčerpání, ale i radosti se zúčastnili někteří
naši občané. Nejlépe se dařilo Hance Tomečkové, která se svou partnerkou Veronikou
Magnuskovou vyhrála svou kategorii – ženské
dvojice do 25 let. Závod zvládla i starostka
Ostravice Pavlína Stankayová, byť během
trasy musel odstoupit její partner kvůli zdravotním komplikacím. „Bylo to velice náročné,
ale jsem moc ráda, že jsem závod nakonec
dokončila. Už se těším na další ročník,“ usmála se starostka.
Beskydskou sedmičku si nenechaly ujít

Přijďte si pro roušky

SBĚR

Prvňáčci dostali od obce krásné dárky

PNEUMATIK

prostředí,“ vzkázala jim starostka Ostravice
Pavlína Stankayová.


















Ve dnech 3. 10. – 15. 11. 2020 budou mít
občané Ostravice znovu možnost bezplatně
se zbavit starých nepotřebných pneumatik
bez disku.
V této době bude možné takové pneumatiky
uložit na sběrném dvoře v Ostravici
v pravidelné provozní době:
úterý – neděle 13.00 – 17.00 hodin.

kos informuje

OBECNÍ ÚŘAD OSTRAVICE

Senioři si prohlédli papírnu i zámek

noví občánci

Přestože nám tentokrát počasí nebylo nakloněno, sešli jsme se dne 19. srpna v restauraci U Řeky k plánované akci našeho klubu
Opékání párků. Dostavilo se 32 členů a také
mezi nás přišla paní starostka. Přítomné přivítal pan předseda, který podal informace
k další akci. Velké poděkování patří personálu
restaurace v čele s paní vedoucí za perfektně
připravené párky a vše, co k tomu patří, a díky
tomu se naše odpolední setkání vydařilo.
Dne 16. září se členové klubu vypravili
na autobusový výlet, který byl přeložen z měsíce června. Prvním cílem byla návštěva Ruční papírny Velké Losiny, kde nás průvodkyně
seznámila se vznikem a historií výroby papíru
a zdejší papírny. Manufaktura byla založena
v 16. století a ruční papír se zde vyrábí dodnes. Jde o nejstarší pracující podnik svého
druhu ve střední Evropě. Objekty zdejší papírenské manufaktury byly v roce 2001 prohlášeny za Národní kulturní památku.

Po prohlídce a návštěvě firemní prodejny s upomínkovými
předměty, kde si mnozí zakoupili
dárky z ručního papíru, jsme poobědvali v restauraci Losín, která je součástí
areálu papírny. Po chutném obědě jsme pokračovali k cíli druhé návštěvy našeho výletu –
k zámku Úsov, ve kterém jsme zhlédli lovecké
trofeje Jana II. Lichtenštejnského a expozice
Lovecko-lesnického muzea. Po kratičkém
osvěžení jsme se sice trochu unavení, ale plní
informací a dojmů vraceli k domovu.
Poděkování patří panu řidiči Petru Glembkovi za ochotu a bezpečnou dopravu účastníků našeho výletu.
Příští akce, pokud to situace dovolí:
Memoriál Miloše Matušínského v bowlingu se
bude konat dne 21. října ve Starých Hamrech.
Odjezd linkovým autobusem ve 12.05 hodin.
Podrobnosti budou uvedeny na obvyklých
místech a internetu. 
(JN)

Po nečekaně pozitivních ohlasech závodníků k novému způsobu startu B7 je do budoucna otázka, zda se tento formát někdy
nezopakuje. „Myslím, že to byl jeden z nejpovedenějších, pokud vůbec ne nejpovedenější ročník Beskydské sedmičky. Každá zlá
věc přináší něco pozitivního a to bylo letos
i u nás. Intervalový start má spoustu výhod
a řada závodníků to ocenila,” přiznává Libor
Uher a na závěr letošní netradiční B7 dodává: „Největší poděkování patří pořadatelům,
že do toho šli v této šílené době. Dále také
partnerům a v neposlední řadě i sportovcům, protože bez sportovců není závod.
Člověk se startovním číslem na hřbetě tvoří
závod, a kdyby těchto lidí nebylo, není o co
závodit.”

Ostravický kros prověří zdatnost běžců
Už počtvrté přivítá běžce atraktivní závod
nazvaný Ostravický kros. Bude se konat
v sobotu 17. října. Závod je opět součástí Běžecké ceny mládeže a Frýdecko-místeckého
běžeckého poháru 2020. Tratě i kategorie
zůstávají stejné jako v loňském roce. „Online
registrace probíhá do 14. října. Závodníci,
kteří se registrují do 12. října, mají zaručeno své jméno na startovním čísle,“ vzkazují
účastníkům pořadatelé.
Ostravický kros je otevřený závod pro
děti i dospělé. Pořádá ho sdružení Podlysáci ve spolupráci s Obcí Ostravice a AKK
SSK Vítkovice. Běží se v atraktivní lokalitě
golfového areálu na Ostravici, který skýtá
návštěvníků nádherné výhledy na Lysou
horu. Závodníky čeká zvlněný travnatý terén.

Obecní úřad na Ostravici má stále k dispozici látkové roušky. V případě potřeby je
předá obyvatelům Ostravice.

Malí prvňáčci, kteří letos poprvé usedli do školních lavic na Ostravici, měli vstup
do nové éry svých životů o něco hezčí než
děti v jiných školách. Obec Ostravice jim
připravila pěkné překvapení. Každé dítko
dostalo nejen krásný sportovní batůžek, ale
i pastelky v dřevěné krabičce se jménem školáčka. „Přeji dětem, aby se jim ve škole dařilo
a hlavně, aby se jim tam líbilo. Snad jim náš
dárek pomohl překonat těžké chvíle v novém

téměř tři tisícovky sportovců, do vytouženého
cíle ale došla jen polovina z nich. Jedenáctý
extrémní přechod Beskyd byl pořádnou výzvou i pro pořadatele, kteří připravili speciální
„kovidovou“ verzi legendárního závodu. Akce
zcela upustila od hromadného startu a závod
proběhl jako časovka, aby se na jednom místě nehromadilo více než povolené množství
lidí. Hygienická pravidla byla nastavena velmi
přísně. Poprvé v historii B7 čekala všechny
účastníky tučná porce 101 kilometrů z Třince
do Frenštátu pod Radhoštěm.
Každý účastník měl předem určené časové
okno, kdy se musel akreditovat i odstartovat.
Během jedné hodiny atletickou dráhu opustilo vždy 300 závodníků. Ještě před vstupem
na stadion prošel každý závodník triáží s měřením teploty a poté si musel až do startu
chránit obličej rouškou nebo jinou vhodnou
pomůckou. Pořadatelé upravili také systém
občerstvovacích stanic, připravili nové odpočinkové zázemí ve WoodAréně v Ostravici
a také upustili od tradičního nedělního slavnostního programu, aby nedocházelo k velké
kumulaci lidí na frenštátském náměstí. „Vůbec jsem nečekal, že se na start postaví tolik
lidí. Na druhu stranu, do cíle došlo méně lidí,
než jsme čekali. Bylo to přibližně o pět set lidí
méně, než bývá zvykem. Vzhledem k intervalovému startu a delšímu limitu jsme přitom
očekávali, že cíle dosáhne více účastníků.
Svou roli zřejmě hrála delší trasa, protože
před Lysou horou byla zařazena nově ještě
Kykulka se sestupem do Malenovic. Druhým
aspektem jsou určitě oba noční deště, protože
hodně závodníků neumí v těchto podmínkách
pracovat,” myslí si ředitel závodu Libor Uher.

V měsíci září 2020 jsme přivítali
nové občánky obce Ostravice:
Šimona Tomančáka, rodičů Martina
Tomančáka a Lenky Pešatové
Jakuba Zielonku, rodičů Romana Zielonky
a Petry Pospíšilové
Karlu Dočkalovou, rodičů Tomáše Dočkala
a Martiny Drescherové
Elišku Krautovou,
rodičů Mariána Krauta a Aleny Vrublové
Amálii Ostruškovou, rodičů Jana Ostrušky
a Zuzany Ostruškové Amzlerové
Dětičkám přejeme hodně zdraví,
spokojené dětství a celým rodinkám
pohodu a pevné zdraví.

Okruh měří 1500 metrů. Muži mají vytyčenou
trasu o délce osmi kilometrů, ženy běží o dva
kilometry méně, stejně jako dorost a straší
žactvo. Mladší žáci a přípravka musí uběhnout kilometr, mini přípravka se utká na dráze dlouhé 600 metrů a benjamínky čeká třísetmetrová trať.
Výdej čísel a prezentace nastane od 7.30
hodin. Jako první vyběhnou v 9 hodin ben-

jamínci. Pak se postupně na start dostanou
ostatní závodníci. Vyhlášení by mělo nastat
přibližně ve 12.30 hodin.
Letošní Ostravický kros je stejně jako
ostatní akce s velkým otazníkem. S ohledem na výskyt koronaviru může být kdykoliv
zrušen. Běžci i diváci by proto měli sledovat
webové stránky pořadatelů – www.ostravickykros.cz, kde najdou aktuální informace.

Volby do senátu a krajů
V letošním roce se konají volby do zastupitelstva kraje a v našem volebním okrsku i volby
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.
Volby proběhnou v pátek 2. října od 14 do 22
hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin. Volební místnosti jsou na Ostravici dvě – v sále
restaurace U Tkáčů a v Obřadní místnosti
Obecního úřadu Ostravice.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu
Parlamentu ČR je termín určen na pátek 9. říj-

na od 14 do 22 hodin a na sobotu 10. října od 8
do 14 hodin. V druhém kole voleb do Senátu
Parlamentu ČR již voliči neobdrží hlasovací
lístky do poštovních schránek, ale přímo v den
konání voleb ve volební místnosti.
Volit může ten občan, který nejpozději v den
konání voleb dosáhne 18 let. Volič po příchodu
do volební místnosti musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním průkazem.
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Malenovice

„Vyhozené“ peníze? aneb Kolik nás stojí odpad…

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
říjen je tradičně měsícem babího léta. Dny se citelně zkracují, jsou ale stále dost dlouhé
i na pořádné výšlapy do hor či výlety na kole. Teploty venku sice zvolna klesají a občas se
objeví i ranní mrazík, slunce však ještě pořád dokáže vykouzlit téměř „prázdninovou“ iluzi.
A i když už je někdy pošmourno, pořád to ještě není listopad – šedé mraky nakonec vždy prozáří barevné listí a mlhy rozežene vítr.
Říjen, když se vydaří, je vlastně takovým bonusem k létu, „dárkem zdarma“, než přijdou
plískanice, chlad a celodenní šero. U nás pod horami jsou všechny měsíce krásné, ale říjen
patří nepochybně k těm nejhezčím. Tak si jej užijme. V klidu, pohodě a ve zdraví.
Přeji vám všem prosluněné říjnové dny… 
Pavel Kuběna, starosta

Zastupitelstvo obce se na svém zářijovém
zasedání zabývalo mimo jiné rozborem hospodaření s odpady za rok 2019. Tedy tématem, které se dotýká každého z nás, které
každý z nás přímo ovlivňuje svým chováním
a které všichni společně musíme nakonec
také zaplatit.
Skutečné náklady za rok 2019 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
první měsíc nového
školního roku je za námi
a krásný podzim před
námi. Na Rosničce probíhají ve stejný čas stejné kroužky jako vloni
(kromě kung-fu). Míst je dostatek a kdo má
zájem, může se kdykoliv přidat. Přihlášku
můžete vyplnit i na https://www.urosnicky.eu/
kurzy/on-line-prihlaska/

759 858 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady
759 858 děleno 1 219 (tj. 810 počet přihlášených osob na území obce + 409 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 623 Kč.
Další náklady pak ovšem obec musí vydávat
na odpad separovaný = 115 582 Kč, bioodpad
= 99 618 Kč, velkoobjemový odpad = 58 571 Kč
a nebezpečný odpad = 11 258 Kč.
Celkem tedy náklady obce za veškerý odpad v roce 2019 představovaly 1 044 887 Kč.
Příjmy na poplatcích od trvale žijících
občanů a chatařů činily v roce 2019 částku
478 968 Kč. Dalších 90 605 Kč dostala obec
za třídění z Ekokomu a 16 000 vybrala za zapojení do systému od podnikatelů. Rozdíl

V říjnu plánujeme na Rosničce dvě akce:
- Drakiádu na louce za borovským kostelem, a to v neděli 4. října nebo v neděli 11.
října od 14 hodin. (Podle počasí se domluvíme a včas dáme vědět na www.urosnicky.eu a na FB Rosnička Malenovice.) Sylva
dětem nachystá podzimní tvoření, já dětem
napeču perníčky a společně si užijeme fajn
odpoledne.
- Podzimní burza oblečení, hraček
a sportovních potřeb v týdnu od 12. od 16.
10., rezervační SMS je možné posílat
od 29. 9. na tel. číslo 724 144 368. Prosím,
pozorně si přečtěte plakát, kvůli organizačním změnám. Pokud plány změní nějaké
nové nařízení vlády, budu nucena jej respektovat. Včas dám vědět.

mezi příjmy a výdaji, tedy doplatek z rozpočtu
obce, byl 459 315 Kč. Jinými slovy skoro půl
milionu jsme my všichni za minulý rok na odpad dopláceli.
Na daný problém lze jistě nahlížet různě.
Jako na svého druhu benefit pro občany nebo
jako na vyhozené peníze. Otázkou pak každopádně je, do jaké míry je tento stav dále
udržitelný. V Malenovicích platíme 450 korun
za trvale přihlášenou osobu, chataři 500 korun
za objekt, ale produkujeme odpad za téměř
dvojnásobek. Navíc lze očekávat, že skládkovné za odpad, především směsný, bude
podle všeho strmě růst. Pokud tedy razantně
nesnížíme celkové množství a zároveň podíl
netříděného odpadu, zdražení se nejspíš dříve
nebo později nevyhneme.

Střechu borovského kostela ozdobí nová věžička.

Informace obecního úřadu
• Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci využívejte, prosím, pro
komunikaci s úřadem přednostně formu telefonickou či mailovou.
Děkujeme za pochopení.

říme, že vložená investice se brzy vrátí a Obci se podaří získat touto cestou prostředky potřebné na řešení problémů s parkováním a vybudování
dalších záchytných parkovišť.

• V pondělí 14. 9. proběhl dílčí audit MSK, přesněji přezkoumání
hospodaření obce. Auditoři při kontrole neshledali žádné zásadní
závady.

• Projekt chodník Božoň – Rozhraní – projektová příprava pokračuje tak, aby bylo možné počátkem příštího roku podat žádost o dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury (ve výši 85 %) na realizaci této
akce, která by měla významně přispět ke zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci. Součástí by měly být i dva přechody pro chodce, u zastávek
Borová a Rozhraní, což by rovněž mělo dopravu poněkud zkultivovat.

• Po schválení na 12. zasedání zastupitelstva Obec uzavřela smlouvu s frýdlantskou školkou Happy Day o umístění dětí, minimálně tříletých, které měly v době zápisu trvalé bydliště v Malenovicích a nebyly
z kapacitních důvodů přijaty ve školce zřizované Městem Frýdlant nad
Ostravicí. Nadále jednáme i s Městem Frýdlant nad Ostravicí a usilujeme o zasmluvnění míst na městských školkách.
• Na jednání s vedením města Frýdlantu a vedoucí tamního odboru
školství se podařilo dohodnout od příštího školního roku vytvoření společného školského obvodu pro základní školy. To by mělo transparentně zaručit umístění malenovických dětí ve škole. De facto budou
na tom v případě vytvoření společného obvodu stejně jako děti frýdlantské nebo jako bychom měli školu vlastní.
• Probíhají jednání se zařízeními pro seniory v Raškovicích –
Adámkova vila, Frýdlantě – SSSFnO a Ostravici – Medela. Cílem je
navázat dlouhodobou smluvní spolupráci, tedy „zasmluvnit“ si místa pro
naše občany, abychom i v tomto ohledu kompenzovali absenci takového zařízení přímo v obci.
• Na parkovišti Na Konečné byl zahájen provoz platební brány. Vě-

• Veřejné osvětlení – Obec zadala zpracování technické dokumentace, energetického auditu a žádosti o dotaci z Národního programu
Ministerstva životního prostředí (Státního fondu životního prostředí)
na rekonstrukci veřejného osvětlení. Je šance na získání dotace ve výši
50 % na výměnu svítidel za úspornější a efektivnější.
• Separační hnízdo u Tkáčů – Na počátku října začne realizace stavebních úprav na ploše separačního hnízda pod satelitem. Omlouváme
se za případné dočasné komplikace.
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů proběhne v sobotu 3. října na parkovišti před
Obecním domem od 8.30 do 9.10. (Na parkovišti Na Konečné svoz
nebude.)
• Hromadné očkování psů se letos s ohledem na ekonomickou nevýhodnost pro veterináře neuskuteční.

V neděli 4. 10. nebo v neděli 11. 10. 2020
od 14 hodin
(Rozhodneme se dle počasí, info bude na webu a FB)

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na tradiční
Drakiádu na louku za kostelem sv. Ignáce.
Kromě počasí (to fakt neovlivníme ☺) dětem
nachystáme příjemné odpoledne s tvořením, perníčky
a medailemi.

Ve farnosti Borová v kostele sv. Ignáce z Loyoly proběhlo po 8 letech udílení
svátosti biřmování. Svátost z rukou apoštolského administrátora Mons.
Martina Davida přijalo dvanáct mladých biřmovanců.

Mini občerstvení bude zajištěno nejen pro děti, ale
i pro dospělé.
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Na Trojsešup se počasí umoudřilo
Ještě v sobotu 26. září to vypadalo, že letošní metylovský Trojsešup bude uplakaný a deštivý. V neděli se ale počasí umoudřilo, a tak se
na start dostavilo i poměrně hodně lidí.
Akci uspořádal Sportovní klub Metylovice
ve spolupráci s PR výborem Obce Metylovice
a s místními spolky. Start i cíl byl u myslivecké
chaty v Metylovicích. Hlavní trasa měřila zhruba 14 km a vedla přes tři metylovské vrcholy,
přes Kubalánky, Na Magoni a Čupek.
Méně zdatní turisté, a hlavně rodiny s dětmi,

měli připravenou kratší trasu, zato plnou soutěžních úkolů. Během této značené cesty řešili kvízy
a hlavolamy a plnili různé praktické úkoly, které
připravily místní spolky. Mozkové závity potrápily
matematické rébusy nebo například jedna zapeklitá otázka: když na závodech předběhne závodník běžce, který je na druhém místě, na kterém
místě doběhne? Děti si i s tímto chytákem většinou poradily, byť některým museli poradit rodiče.
Na všech vrcholech bylo pro účastníky připraveno malé občerstvení. V cíli pak dospělí

účastníci obdrželi guláš a účastnický list, děti
párek a malé překvapení. Hlavně ale měli
všichni dobrý pocit, že neproseděli den doma
a udělali něco pro své zdraví.

Senioři se nenudí, opékali placky a jeli na zájezd

Komedie zavede diváky do psychiatrického sanatoria
Spolek dobrovolně nedobrovolných herců
z Bašky zve obyvatele Metylovic na divadelní
komedii autorky Eriky Suchanové Slavičí dům.
Komedie s lehce detektivní zápletkou
a těžce rozčarovanou pointou přivádí diváky
do úsměvného prostředí soukromého psychiatrického sanatoria.
Pacienti zde žijí ve vlastním svérázném
světě představ, iluzí a dětinských radostí. Potkáme zde Lojzíka, který věří, že je ředitelem
ústavu, tajnou agentku Janu, kosmopolitu
Arnošta hovořícího mnoha „cizími“ jazyky,
Jarušku, která zůstala navždy malou holčičkou, zamilovanou básnířku Růženku, jedlíka
Radka, milovníka zvířat Viktora a Zitu, která
se pasovala do role manželky pana primáře.
O tuto veselou společnost pečuje seriózní
hlavní lékař Zahajský spolu se svědomitou hlavní sestrou Alenou, dokud nevstoupí
do příběhu dvojice sester. Marta hledající
v sanatoriu práci a Daniela předstírající duševní poruchu. Obě pátrají po dávném tajemství Slavičího domu za přispění lovkyně senzací, ambiciózní žurnalistky Jolany. Nenechte

si ujít komedii, kterou spolek sehraje 16. října
v místní sokolovně.

Náhradní rodinná péče je vhodný způsob, jak
nahradit dětem biologickou rodinu. Dětství a dospívání u pěstounů má na zdravý vývoj dítěte pozitivnější vliv než dětství strávené v domově. To
je důvod, proč Moravskoslezský kraj pěstounství
podporuje a snaží se na něj veřejnost upozorňovat. V rámci kampaně Dejme dětem rodinu kraj
opět pěstounům formou ocenění děkuje.
„V Moravskoslezském kraji je zhruba šest set
dětí, které žijí v dětském domově. Snad každé
z nich ve skrytu touží po tom, aby někde mělo své
doma. Aby mohlo každý den nahlas říkat mami
nebo tati, aby se cítilo milované a chápané. Zkrátka, aby mělo rodiče, alespoň náhradní, když nemůže být z nejrůznějších důvodů s těmi biologickými. Nesmírně si vážím všech, kteří se rozhodli
stát se pěstouny. Nabídli dětem otevřenou náruč,
obrovskou dávku trpělivosti, laskavosti a porozumění. Takoví lidé si ocenění rozhodně zaslouží,“
uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.
Jak dále řekl, odborná komise vybírá z nominací, které krajskému úřadu zasílají nejen

sociální pracovníci, ale i sousedé, učitelé, nebo
přátelé náhradních rodin. „Ocenění pěstouni
jsou významní nejen obětavou péčí o děti, ale
také aktivním přístupem, nasazením a odhodláním v oblasti náhradní rodinné péče jako takové,“ vysvětlil Navrátil.
Poděkování formou ocenění si pěstouni převzali 12. září na Dni rodin, který pořádá Moravskoslezský kraj. Je to soubor šesti akcí, které
v rámci kampaně Dejme dětem rodinu na náhradní rodinnou péči upozorňují.
Tento rok ocenění získali mimo jiné manželé Baránkovi z Metylovic, kteří jsou pěstouny
na přechodnou dobu. O děti se starají od roku
2015, jsou výjimeční svou trpělivostí a úžasnými pokroky s dětmi, které do jejich rodiny přišly
ve velmi zanedbaném stavu. Přijaté děti, bylo
jich více než pět, neměly hygienické návyky,
měly problémy s vyjadřováním nebo měly zanedbané lékařské kontroly. Pěstounům se podařilo
dětem pomoci dorovnat se vrstevníkům, dostat
se do lepší psychické pohody a fyzické kondice
a v rámci možností zvládat školní povinnosti.

Spolek dobrovolně nedobrovolných
herců z Bašky

si Vás dovoluje pozvat na

divadelní představení
komedie autorky Eriky Suchanové

režie: Miroslav Feber

pátek 16.10.2020 v 18.00 h.

v kinosále sokolovny
v METYLOVICÍCH
vstupné 80 Kč/osobu

Komedie s lehce detektivní zápletkou a těžce rozčarovanou
pointou přivádí diváky do úsměvného prostředí soukromého
psychiatrického sanatoria.
Práva k dramatickému textu zastupuje Aura – Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, Praha 4.

Hned po letních prázdninách jsme se 3.
září sešli u myslivecké chaty v Metylovicích
na smažení bramborových placků. Počasí nám
přálo a účast byla také hojná. Usmažili jsme
placky z 20 kg brambor. Vše se snědlo a moc
chutnalo. Děkujeme tímto metylovským myslivcům za zapůjčení chaty a přilehlého areálu.
Ve středu 9. září jsme se vydali na zájezd
po krásách země moravské. Navštívili jsme
zámek Raduň, Arboretum Nový dvůr a jeskyni
Pomezí. I tentokrát bylo úžasné počasí. Cestou
se nám naskytly nádherné výhledy, mimo jiné
i na celé Jeseníky, jimž vévodila hora Praděd
s vysílačem. Cestou jsme se zastavili na oběd
v lázních Lipová.
Chtěli bychom poděkovat p. řidiči z ČSAD
Frýdek-Místek za bezpečnou jízdu a znalost
trasy. 
Za senior klub Vavřín Michalec

Dotace snížila náklady
na dokumentaci

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
schválilo na svém zasedání obcím téměř 14
milionů korun na přípravu projektových dokumentací. O peníze se ucházela stovka žádostí,
ale podpory se dočkalo jen 38 projektů.
Mezi podpořenými je i žádost naší obce
na zpracování dokumentace pro provedení
stavby Rekonstrukce zázemí sportovního
areálu v Metylovicích. Kraj zaplatí nejvýše
60 % nákladů na vznik projektové dokumentace, zbytek musí uhradit obce ze svého
rozpočtu. „Náklady na zpracování naší dokumentace činí 544 500 korun, dotace z Moravskoslezského kraje pak je ve výši 294 tisíc
korun,“ upozornil starosta Metylovic Lukáš
Halata.

Netradiční soutěž si všichni hasiči užili

V závěru prázdnin se uskutečnil již 28. ročník naší Soutěže netradičních družstev. Potřetí
se tato soutěž uskutečnila v areálu u metylovského muzea Kožane město. Počasí nás trochu
napínalo, ale nakonec vyšlo docela solidně.
Krátce po 15. hodině proběhlo rozlosování
startovních čísel a na úvod se tradičně představí naše dětské týmy. Mladší družstvo si
zvolilo název Tajemství staré bambitky a této
pohádce přizpůsobilo i své kostýmy. Starší
tým si zvolil postavy ze seriálu Comeback (Iva,
Saša, Tomáš, Marcelka, Lexa, Simona, Ozzák). Vzhledem k nižšímu počtu přihlášených
družstev jsme se rozhodli pro dvoukolovou
soutěž. V prvním kole si posty v týmu losovala
„závodní“ družstva mužů do 40 let, nad 40 let

a ženský tým Nevěsta a její stádo. Ve druhém
kole se už losovali všichni.
Jako každý rok jsme mohli vidět i družstvo
mimo soutěž, tentokrát složený ze Sportovních
legend. Jindřich a Jan Pospíšilové, Jiří Raška,
Jarmila Kratochvílová, Věra Čáslavská, Martina Navrátilová a Helena Fibingerová dohromady přivezli 15 medailí z olympijských her a 40
medailí z mistrovství světa. A na 28. ročníku
Soutěže netradičních družstev předvedli útok
za 20,36 s.
Snad nám to situace umožní, abychom vás
mohli pozvat 7. listopadu na Metylovský krmáš a příští rok opět někdy koncem prázdnin
na 29. ročník Soutěže netradičních družstev.

Michal Bílek

Pěstouni z Metylovic se dočkali ocenění V říjnu budeme volit

do senátu a do kraje

V letošním roce nás čekají volby do zastupitelstva kraje a v našem volebním okrsku i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky. Volby proběhnou v pátek 2. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8
do 14 hodin. Volební místnost bude v přízemí
Základní školy v Metylovicích.
V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR je termín určen na pátek
9. října od 14 do 22 hodin a na sobotu 10.
října od 8 do 14 hodin. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR
již voliči neobdrží hlasovací lístky do poštovních schránek, ale přímo v den konání voleb
ve volební místnosti.

krátce z obce
Sběr železného šrotu
V sobotu 17. října budou dobrovolní hasiči
z Metylovic sbírat železný šrot. Se sběrem
se začne od 8 hodin ráno. Šrot dávejte
k příjezdovým komunikacím až v den svozu ráno, zabrání se tak krádeži šrotu. Větší nebo objemnější kusy můžete nahlásit
na telefonní číslo 724 157 013.

Odvoz odpadů v říjnu
Odvoz odpadů nastane ve středy 7. a 21.
října. Cyklus odvozu ve středu sudý týden
zůstává zachován.
Pokud se lidé chtějí zbavit velkoobjemového a nebezpečného odpadu, mohou tak
učinit v pátek 2. října od 14 do 18 hodin
a v sobotu 3. října od 8 do 12 hodin v areálu bývalého horního kravína. BIO odpad se
bude sbírat od 10 do 12 hodin.

Obec láká občany na Ondřejník

Tři dřevěné lavičky zhotovili zaměstnanci
obce Metylovice. Lidé je najdou cestou na Ondřejník. „Třetí je přímo na vrcholu hory. Lavičky
jsme dali na místa s výhledem na naši obec,“
řekl starosta Metylovic Lukáš Halata.

Obec umisťuje lavičky na různá vyvýšená místa, aby si lidé na svých procházkách
mohli odpočinout a měli při tom výhled.
Uvítá i tipy, kam by se ještě mohla dát další
lavička.
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Vítání občánků obce

Vítání občánků obce

Omlouváme se všem nově narozeným občánkům naší obce, že vzhledem
k situaci šíření koronaviru a neustálým změnám v opatření proti šíření
koronaviru se v letošním roce neuskuteční Slavnostní uvedení nových občánků
do života obce na obecním úřadě.
Děkujeme za pochopení.

Nový ředitel chce zdigitalizovat školu
Když přišly v září děti poprvé do školy,
nevítala je jen nová přístavba a další změny
ve třídách. Seznámily se i s novým ředitelem
Adamem Zielinou. Kam chce školu směřovat
a jaké má plány, prozradil v krátkém rozhovoru.
Odkud jste k nám na Pstruží přišel?
Působil jsem už na více školách, naposledy to bylo na soukromé škole Galileo School
ve Frýdku-Místku. Učil jsem tam angličtinu, matematiku, hudební výchovu a tělocvik. Pak jsem
se zúčastnil výběrového řízení a teď jsem tady.
V naší škole se plně věnujete „ředitelování“ nebo jste si nechal i čas na výuku?
Ano, i tady učím, a to angličtinu ve třetím,
čtvrtém a pátém ročníku. Mou snahou je, aby
děti k anglickému jazyku nejprve získaly kladný vztah, aby si ho oblíbily, a hlavně se nebály mluvit. Když jej budou brát jako přirozenou
součást svého života, bude se jim lépe učit
a také jim i mnohem lépe půjde.
Proč jste se rozhodl ucházet se o post
ředitele?
Byla to pro mne velká výzva. Člověk se chce
přirozeně posunout ve své profesi, jít dál a vyzkoušet něco nového. Tak jsem si řekl, že to
zkusím, a ono to vyšlo.
Jste mladý nový ředitel, dá se předpokládat, že budete chtít dělat změny…
Ano, a to především v oblasti IT. V dnešní
době je naprosto přirozené, že školy používají
moderní software. Základem je Office 365, kdy
má každý žák svůj účet. Jako komunikační prostředek slouží Bakaláři. Rodiče se do programu přihlásí a vidí všechny informace o svém
dítěti, tedy, jaké má známky v různých předmětech, vidí aktuality školy, pozvánky na třídní
schůzky a podobně.
Pomůžou tyto novinky u případné distanční výuky?
Ano, právě pro ni jsou nezbytné. Pokud by
opět nastala situace, kdy se žáci budou muset

Harmonogram sběru nebezpečného
odpadu v obci Pstruží
Termín: 17. října 2020
Samoobsluha 8.00–8.45
U obecního úřadu 8.55–9.25
Parkoviště nad Severem 9.35–10.35
Přistavení kontejneru v pondělí 12. 10.
na VOK na stanovištích – samoobsluha a parkoviště pod Severem. Žádáme, aby se nedávalo elektro do kontejneru NO nebo VOK!

učit z domova, Office je nezbytný. Díky němu se
budou děti učit v online režimu, budou moci dostávat i testy a kvízy potřebné k ověřování znalostí. Výuka bude probíhat daleko intenzivněji.
Je to úplně něco jiného, než když se jim pošle
pouze zpráva, aby si přečetly učebnici od strany
k po stranu ypsilon. V tuto chvíli dokončujeme
veškeré přípravy, abychom mohli program spustit. Děti se s ním učí pracovat, aby byly připraveny, kdyby k distanční formě výuky nakonec
opravdu došlo. Já samozřejmě doufám, že se
tak nestane, ale musíme být připraveni.
Office nám ale pomůže i v běžné výuce. Ideálně se tam budou objevovat zápisy z výuky,
přehledy, co se děti naučily, takže když bude
dítě třeba nemocné, uvidí, co se spolužáci učí
a bude je moci rychle dohnat z domova.
Asi to bude i pomoc pro rodiče.
To rozhodně ano. V dnešní době, kdy rodiče
do školy kvůli koronaviru téměř nepouštíme, budou moci všechno řešit pomocí Bakalářů. Mohou
kdykoliv každému učiteli napsat a probrat s ním
všechno, co potřebují. K tomu nepotřebují vlastně
ani počítač, stačí chytrý telefon, na který si stáhnou
příslušnou aplikaci. Je to jednoduché a efektivní
a v dnešní době to funguje už téměř na všech školách. Koneckonců, i třídní schůzky a konzultace
s rodiči by se daly dělat online formou.
Jaké další změny plánujete?
Postupně se budu snažit vytvořit stabilizovaný tým plně kvalifikovaných pedagogů, nastavit
komunikační kanály mezi všemi pedagogy školy
a rodiči, mnohem více spolupracovat v rámci školy – ZŠ, MŠ a ŠD. Dále se zaměřím i na nabídku
kroužků. V budoucnu plánuji pobytový lyžařský
výcvik pro žáky základní školy, a pokud bude zájem, tak i pro děti MŠ. Sleduji různé vyhlášené
projekty, například mám zájem o projekt Šablony
III. Je sice fakt, že většina projektů je vyhlašována pro druhý stupeň, ale občas se něco objeví
i pro ten první. Moc rád bych navázal spolupráci s nějakou zahraniční školou, i s těmi okolními
z našeho regionu. V neposlední řadě bych chtěl
udržovat velmi dobré vzájemné vztahy se zřizovatelem, který se o školu stará velmi dobře.
Jste už tady dva měsíce. Jak se vám
v malé škole vlastně líbí?
Líbí se mi tady strašně moc ☺ Nyní jen prosím všechny rodiče o trošku trpělivosti, než se
nám podaří všechny změny týkající se Office
365 a Bakalářů uvést do praxe. Věřím, že pak
budou moc spokojeni.

Prvňáčci se do školy těšili nejvíc
Konečně je prvního září a všichni se po dlouhatánských prázdninách těšíme do školy. Kdo
všichni? Nejvíce prvňáčci, to je jasné. Přivítali
jsme celkem dvanáct prvňáků. Kluci jsou v pře-

vaze, je jich devět a holčičky jen tři. První den
ve škole je vždy krátký. Ale je to den, na který se
nezapomíná. Nazdobená třída, milá paní učitelka,
dojatí rodiče a noví kamarádi. Zprvu jsou žáci nejistí, ale dnes už je nejistota ta tam. Prostředí školy perfektně znají, osvojili si pravidla třídy a mají
za sebou první písmenka a první počítání.
Do naší školy chodí celkem 62 dětí a stará
se o ně plně aprobovaný tým učitelek: Lenka
Kolesová, Jana Bílková, Radmila Závodná,
Pavla Toflová, Miroslava Kameníková, asistentka Lucie Kastnerová a vychovatelky školní
družiny Hana Kožuchová a Irena Kočí.
Překvapením pro děti je čerstvě postavená
školka se dvěma třídami, kam chodí celkem 48
dětí. I zde mají děti zaručenou péči aprobovaných učitelek: Heleny Závodné, Lenky Švihlové, Evy Novotné, Radany Buďo Kempové
a asistentky Ivany Adámkové.
Nové vedoucí učitelce mateřské školy Radaně Buďo Kempové a panu řediteli Adamu
Zielinovi přejeme mnoho tvůrčích sil a energie
v celém školním roce.
Učitelky ze Pstruží

Pstruží

Opálená nabídla program plný sportu a her
Děti i dospělí si užili plno sportu a zábavy
ve ski areálu Opálená. V sobotu 12. září se
tam konala akce nazvaná Den zážitků a rekordů. Na své si na něm přišly hlavně děti,
ale bavili se i jejich rodiče.
Na všechny čekala spousta sportovních
aktivit. Zájemci si mohli vyzkoušet jízdu
na ponících a koních, discgolf nebo třeba
lukostřelbu. Svou techniku přijeli představit
i místní hasiči, kteří umožnili dětem vyzkoušet si, jak vlastně funguje, jak se pracuje
s hadicemi a jak se stříká vodou na cíl. Děti
zaujalo i jejich hasičské auto, do kterého
mohly nastoupit a vše si zblízka prohlédnout.
Děti při vstupu dostaly soutěžní kartičku
a plnily úkoly. Musely například najít poklad
v písku nebo proběhnout připravenou dráhu.
Se zatajeným dechem sledovaly ukázky bojového sportu nebo jásaly při ukázkách parkuru. Kdo měl hlad, s chutí se pustil do připraveného občerstvení. Dětem se dělaly
boule za ušima především z vyhlášených
borůvkových knedlíků. A protože počasí přálo, byli všichni návštěvníci spokojeni.

Přijďte si na Opálenou zaběhat půlmaraton
Ski areál Opálená zve všechny sportovní
nadšence na devátý ročník Ondřejnického
půlmaratonu. Bude se konat v sobotu 10. října od 9 hodin, kdy bude otevřena startovní
kancelář. Ve 12 hodin zazní výstřel a borci se
vydají na cestu. Budou mít před sebou 21 kilometrů s převýšením 1250 metrů v horském
terénu, který musí zvládnout nejpozději za tři

hodiny a třicet minut.
Zúčastnit se může každý nadšenec. Je vyhlášeno sedm kategorií. Kapacita závodu je
do 400 účastníků a startovné je odstupňováno
podle termínu přihlášení se.
Start a cíl je ve Ski areálu Opálená. Závodníci se vydají po sjezdovce na vrstevnici, kde
poběží směr Kunčice do lázní Čeladná BRC.

Poté poběží dál po modré turistické značce
až na vrchol Skalka a po hřebenu do Sedla
Ondřejníku. Dále budou pokračovat po vrstevnici na Kubalánky, po hřebenu na vrchol Ondřejníku, seběhnou dolů do sedla Ondřejníku
a po vrstevnici pod Skalkou dorazí zpět do SKI
areálu Opálená. Registrace závodníků probíhá
na webu ondrejnickypulmaraton.cz

V Dubině proběhl tradiční nohejbalový turnaj
V sobotu 12. září se uskutečnil ve sportovním areálu Dubina tradiční turnaj v nohejbalu trojic O pohár starosty obce. Hrálo se
na dvou kvalitně připravených antukových
hřištích za účasti osmi týmů, které tvořili především domácí hráči nebo hráči z nedalekého Frýdlantu.

K vidění byly velice kvalitní a úporné boje
ve dvou základních skupinách a následně ve finálovém turnaji i v turnaji o 5.–8. místo.
Zápasy byly většinou velice vyrovnané
a rozhodoval každý míč. Celý turnaj nakonec
vyhrál tým Javořina ve složení Miroslav Onderek, Radovan Liďák a Martin Pavela. Nejlepším

hráčem byl vyhlášen Mirek Onderek z vítězného týmu.
Celý turnaj provázelo krásné počasí a vládla
příjemná a kamarádská atmosféra. Děkujeme všem sponzorům za podporu a těšíme se
na další ročník. Nohejbalu ve Pstruží ZDAR!

Ivo Tošenovjan
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Senioři z Čeladné hlásí: září ještě OK, ale …
Klubové září jsme jako obvykle v tuto dobu
ještě nasměrovali do „terénu“, zvláště když počasí bylo až na jednu výjimku velmi milosrdné.
V klubovně pak probíhalo zdravotní cvičení
a karetní party a angličtináři opět začali psát
svůj „nekonečný příběh“.
Pohoda v Letohrádku
Září bylo uvedeno příjemnou vycházkou.
Nejprve jsme dorazili do Pstruží, kupodivu
jsme minuli oblíbenou Vlčárnu a pokračovali
až do Frýdlantu, kde jsme zakotvili v altánku
malebného penzionu Letohrádek, kde je vždy
romantické posezení. Zpět pak již vlakem.
Tři hospody v jednom výletu
Mám zcela konkrétní pocit, že výlet se třemi
hospodami tu ještě nebyl. Zdravé turistické jádro si je ale zasloužilo, posuďte sami. Z Ostravice nejprve ke Zbujovi, posléze přes Albínovo
náměstí k Veličkům, pak dolů do Malenovic
a tam konečně pozdní oběd v Rajské boudě.
S plným břichem se ale špatně chodí, takže
zpět již dopravními prostředky.
Mlžná story na Pustevnách
Den poté, když jsme v pravé poledne vyráželi

hasičským busem s panem Čajánkem na odpolední zájezdík na Pustevny, tušili jsme, že
tentokráte jsme se do počasí ideálně netrefili.
V minulosti jsme měli na zájezdech téměř vždy
až neskutečné štěstí, takže to jednou už muselo
skončit… Z autobusu jsme nahoře již vylézali
do deště a mlhy, na druhé straně jsme se vyhnuli jakýmkoliv návalům, stezku Valaška jsme
téměř ovládli, bohužel s absolutně nulovým výhledem. Posléze již bez deště jsme pokorzovali
po Pustevnách a poseděli v předčasně opuštěných kolibách. Nicméně i přes nepřízeň počasí
měl výlet něco do sebe, vždyť za normálních
okolností by se tam nikdo v té slotě nevypravil…
Oblíbená místa: Opálená a Stodola
Ještě v krásném počasí jsme stihli dvě vycházky s oblíbenými cíli. Na účasti se již projevila zhoršující se koronavirová situace, nicméně i tak to bylo prima.
S Frýdlantskými na Hartě
Na výlet na Pustevny jsme přibrali pár seniorů
z Frýdlantu, na oplátku se týden poté zase naše
skupina zúčastnila zájezdu na Slezskou Hartu.
Zde byla na programu projížďka lodí a posléze
přesun do Bruntálu s návštěvou zámku. Tentokrát počasí přálo, takže bezva výlet, děkujeme.
Jak to bude v říjnu?
Říjnové čtvrtky budeme vzhledem ke koro-

navirovým opatřením orientovat ještě pokud
možno do terénu s výjimkou jedné přednášky.
Samozřejmě vše bude záviset na situaci, která
se mění ze dne na den.
Kompletní program na měsíc říjen najdete jako obvykle v Čeladenském zpravodaji,
v klubu, v infocentrech Čeladná a Pstruží nebo
na www.senioriceladna.cz.
Klubovnu naleznete v přízemí Domu
s pečovatelskou službou, kontaktovat mě
můžete osobně, telefonicky (737 532 227,
731 505 585) nebo přes e-mail petr.bernady@
seznam.cz.
A nakonec: Buďme opatrní a obezřetní, ale
nepodléhejme strachu, ten je velký nepřítel
naší imunity. 
Petr Bernady

Úžasný výhled z Valašky.

Část výpravy před Libušínem.

Ještě nás tam nepustili, až v říjnu.

Pohni kostrou – sportování i tancování
Určitě i vy jste zaznamenali z médií zprávy o tom, že
současná generace dětí nejraději vysedává u počítačů nebo někde v dosahu wifi s mobilem v ruce. Tak děti ve školní
družině na tyhle věci čas nemají.
Pokud nám přeje počasí, tak vyrážíme
ven a tentokrát jsme tam nebyli sami. Přijeli
za námi instruktoři z Japa sportu, kteří na školním hřišti připravili skvělý program pro kluky
i pro holky. Přivezli s sebou koloběžky, a tak
ten kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet malou

jízdu zručnosti. Zájem o projížďku měli velcí,
malí, tlustí, tencí… prostě všichni. Svou sílu si
mohly děti vyzkoušet na gumovém popruhu.
Školáci se rvali z plných sil o každý centimetr, aby dokázali položit plastový klobouček co
nejdále.
Víte, co je to slackline? My už to víme! Je to
moderní provazochodectví a tenhle druh pohybu nad zemí jsme si také mohli vyzkoušet. Uf,
chtělo to odvahu, ale zvládli to všichni. Nechyběly ani závody v běhu či v hodu na cíl. Pod
odborným vedením to šlo skoro samo.

Kdo měl zájem a chuť, tak mohl dělat cokoliv, třeba i tancovat. Pohnout kostrou totiž
přišla i naše bývalá žákyně a skvělá tanečnice
Terka Bernátová, která to s dětmi prostě umí.
A tak společně poskakovali, tancovali, a kdyby
neskončili, tak tancují dodnes.
Všechno má svůj konec, stejně jako začátek, a tak i sportovní odpoledne s názvem
Pohni kostrou muselo jednou skončit. Takže
sportu zdar… JAPA sportu i Terezce zvlášť!
Těšíme se opět někde při sportování a tancování na viděnou. 
Mar.

KONCERT MICHALA DAVIDA: Atmosféra byla výborná a nabila energií do dalších dní
všechny přítomné – publikum, kde nechyběl ani starosta Pavol Lukša, i samotného interpreta.
(Více na str. 1) 
Foto: Petr Pavelka

Kunčice p. O.

Den obce v Kunčicích se vydařil

Kunčice p. O.

Nová otevírací doba
České pošty s. p.
Kunčice p. O.
Od 1. 10. 2020
je nová otevírací doba
České pošty, s. p.,
pobočky v Kunčicích pod Ondřejníkem:
Pondělí: 13.00–18.00
Úterý: 8.00–12.00, 13.00–14.00
Středa: 13.00–18.00
Čtvrtek: 8.00–12.00, 13.00–14.00
Pátek: 8.00–12.00, 13.00–14.00
Foto: David Šrubař

Dřevěný kostel je navštěvovaný
Přes tisíc návštěvníků prošlo dveřmi Dřevěného kostela sv. Prokopa a sv. Barbory během
prázdninových střed a nedělí. Byli mezi nimi místní, ale i turisté z různých koutů republiky, dokonce
jsme přivítali a osvěžili si angličtinu při návštěvě
skupinky cestovatelů z Irska. Dále se objevili návštěvníci z Nizozemí, Anglie a také Gruzie.
Někteří hosté se přišli v tichosti pomodlit,
jiní s ohromením obdivovali bohatě vyřezávaný
ikonostas a s nadšením poslouchali poutavý
výklad nejen o historii kostela, ale především je
zajímal osud člověka, který se o převoz kostelíčku z obce Hliňanec u Mukačeva na Podkarpatské Rusi do tehdy Velkých Kunčic zasloužil.
Jistě všichni víte, že ředitel Vítkovické báňské a hutní společnosti Eduarda Šebela nechal
kostel rozebrat a po železnici jej dopravil až
k nám v roce 1931 a od té doby kostel slouží
nám „Kunčičanům“ dodnes.

Dominantu naší obce můžete navštívit do 1.
11. 2020 každou neděli od 13.00 do 17.00
v rámci projektu „Otevřené chrámy“, prohlédnout si interiér kostela, poslechnout výklad
nebo jen v tichosti vnímat atmosféru tohoto
výjimečného místa.
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FOLKLÓRNÍ SOUBORY PRO DĚTI OD 6 DO 15 LET
I v letošní sezóně se těšíme na děti v našich souborech

ONDRÁŠEK Z JANOVIC
A
MALÝ ONDRÁŠ Z JANOVIC
Zkoušky budou probíhat vždy v pondělky
15:00 – 16:00 hod. Ondrášek z Janovic
pro předškoláky a děti na 1. stupni ZŠ pod vedením
p. Hany Kimlové, p. Táni Němcové a p. Nadi
Ivánkové,
16:30 – 18.00 Malý Ondráš z Janovic
pro děti na 2. stupni ZŠ pod vedením p. Gabriely
Milotové a p. Nadi Ivánkové.
Uvítáme děti s hudebním a pohybovým nadáním,
ale ani jedno není podmínkou, hlavní je nadšení a
dobrá nálada.
Přihlášky: Ondrášek z Janovic – Hana Kimlová, hana.kimlova@seznam.cz, +420 724 046 830
Malý Ondráš z Janovic – Gabriela Milotová, gabriela_milotova@centrum.cz, +420 603 327 973

Běžecká dráha a doskočiště
pro Základní školu Janovice

Z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, programu podpory rozvoje regionů 2019+, ve výši 930.790 Kč jsme rozšířili
stávající veřejná sportoviště v obci Janovice.
Vystavěli jsme běžeckou dráhu a doskočiště, sloužící nejen žákům místní základní školy
pro využití v hodinách tělesné výchovy, ale mohou je ke svým aktivitám využívat rovněž zájmové kroužky, místní spolky, sportovní oddíly
a také občané obce.
Kromě herních prvků, víceúčelového hřiště, fotbalového hřiště a odpočinkové pergoly
nám ve sportovním areálu vznikl nový prvek
ke zlepšení kvality sportovního vyžití v obci.
K těmto zařízením v dohledné době přibude
ještě streetworkoutové hřiště sloužící pro po-

silování a cvičení.
Běžeckou dráhu a doskočiště vybudovala
na základě výběrového řízení firma JVAgro
Morava s. r. o. a náklady na vybudování činily
1.329.700,25 Kč s DPH.
Věříme, že tato stavba bude dobře sloužit jak žákům základní školy pro jejich aktivity
v hodinách tělesné výchovy, tak i pro všechny
sportovní nadšence, kteří se jí rozhodnou využít.
Svatopluk Běrský, starosta

Janovické kopečky součástí série
V sobotu 19. září proběhl tradiční cyklistický
závod Janovické kopečky, který byl v letošním
roce zařazen do série závodu Sineco bike cup.
Registrace do závodu odstartovala okolo sobotní deváté hodiny a zapisovatelé se takřka nezastavili až do ukončení registrace po jedenácté
hodině dopolední. Celkově se přihlásilo 172 startujících, což překonalo loňskou účast. Nechyběla
ani početná skupina diváků a návštěvníků akce.
V jedenáct hodin odstartoval první závod
kategorie „MIMINA 1“, která byla určena dětem
na odrážedlech. Během závodu této kategorie
panovala na trati úžasná atmosféra, kdy rodiče horlivě povzbuzovali své ratolesti na cestě
do cíle. Trať závodu vedla po asfaltové cestě
od kostela do cíle na hřišti.
Po nich následovala kategorie „MIMINA
2“, určená pro předškolní děti na jízdních kolech. Jejich úkolem již bylo zdolat dva okruhy
na travnatém hřišti. Tato trať byla rovněž určena také pro kategorii „přípravka“, ve které musely děti objet tři kola. Opět nechybělo bouřlivé
fandění rodičů a příbuzných.
Pro další kategorie byla okruh na spodním
hřišti rozšířen o výjezd nad horní fotbalové hřiště. Bylo tedy nutno zdolat i náročnější stoupání.
Tuto dráhu jely kategorie „předžáci a předžačky“, „mladší žáci a žačky“ a „starší žáci a žačky“. O zajímavé momenty na trase nebyla nouze a diváci měli opět co sledovat.
Po dojetí posledních závodníků z těchto kategorií nastal čas na start hlavní trati závodu
Janovické kopečky, která letos měřila 22 km.

Na start se hromadně postavili závodníci kategorie „kadeti a kadetky“, „junioři a juniorky“,
„open muži a ženy“ a „veteráni“.
V hlavní kategorii „open muži“ se z vítězství
radoval Tomáš Kovář z týmu SK Kohouti Pržno. Mezi ženami byla nejrychlejší Claire Žáčková, rovněž z týmu SK Kohouti Pržno. Veteránskou kategorii ovládl Vlastimil Cichý z Třince.
Kompletní výsledky všech kategorií naleznete
na webových stránkách obce Janovice.
Během závodu se mohli diváci i závodníci občerstvit ve stáncích, kde se o jídlo a pití starali členové TJ Janovice a SDH Janovice. Pro děti byl připraven skákací hrad, zorbingové koule a výtvarná
dílna, kde si mohly vyrobit připínací placku s vlast-

ním motivem. U této dílny, kterou připravily paní
učitelky z mateřské školy, děti vítalo krásné heslo
„Vyrob si svou placičku, nos ji hrdě na tričku“.
Závod Janovické kopečky uspořádala Obec
Janovice ve spolupráci s TJ Janovice, SDH
Janovice a cyklistickým oddílem SK Kohouti Pržno. Všem, kdo se na organizaci závodu
a doprovodných aktivitách podíleli, děkujeme.
Speciální poděkování patří Vlastíkovi Matýskovi
za přípravu a zajištění průběhu závodu a Tomáši Molitorovi a Petru Sysalovi za vyznačení trasy.
Rovněž děkujme sponzorům akce, kterými
byli Kilpi, Beskydská likérka, A-tisk, Janovický
obchod, JAPA sport a Maxion Wheels.

David Fiedor a Lukáš Plánička

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školky

Janovická škola přivítala žáky první třídy
Datum 1. září je magické pro všechny děti,
které mají nastoupit do prvního ročníku základní školy. V tento den začíná další významná
etapa jejich života. V České republice nastoupilo 1. září 2020 do první třídy na 108 tisíc dětí.
V janovické škole zahájilo školní docházku
v první třídě 14 dětí.
Před osmou hodinou se v připravené třídě
sešly nedočkavé děti v doprovodu svých rodičů. Po společném zahájení všechny přivítala
p. A. Žižková, zástupce ředitele, a následně
třídní učitelka L. Hodurová. Rodičům byly pře-

Janovice

dány informace týkající se organizace školního
dne, provozu jídelny a družiny. Děti si prohlédly
nové učebnice, které budou ve vyučování používat, a odnesly si drobné dárky a pamětní
list na upomínku prvního dne ve škole. První
školní den byl krátký a v radostné náladě rychle
uběhl.
Doufáme, že se dětem ve škole bude líbit,
a přejeme jim hodně úspěchů ve školní práci.
Nejdůležitějším však je přání pevného zdraví
pro všechny.
Lenka Hodurová – třídní učitelka 1. třídy

V rámci letních prázdnin proběhla, jak jste si
určitě všimli, revitalizace budovy mateřské školy
v Janovicích (k. ú. Janovice, p. č. 297). Předmětem tohoto stavebního díla byla nejen oprava
a zateplení fasády, ale i instalace čtyř kusů rekuperačních jednotek do jednotlivých tříd a jídelny.
Instalace rekuperace má za úkol zlepšit
vnitřní klima ve společných místnostech budovy
a je také podmínkou čerpání dotace na tento
projekt. Přes původní komplikace s nástupem
pracovníků způsobené opatřeními proti šíření
nemoci COVID 19 se vše nakonec podařilo vyřešit a školka se 1. září včas otevřela dětem.
Na základě opatření vyplývajících z podmínek
dotačního titulu Ministerstva životního prostředí
a zpracované projektové dokumentace bude
předpokládané snížení konečné spotřeby energie činit až 167 GJ/rok. Vysoutěžená cena díla,
za kterou byly stavební práce provedeny, je
1.813.070 Kč bez DPH. Dotace, kterou by měla
Obec Janovice obdržet na tento projekt v rám-
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ci Operačního programu životního prostředí
2014–2020, bude činit až 1.169.000 Kč. Mimo
stavební opatření, která mají zajistit zlepšení
hospodaření s energiemi v této budově, jsme
přemýšleli, jak dát této budově nový, nevšední
a veselý vzhled. Rozhodně jsme nechtěli, aby
mateřská škola byla fádní. Dle vašich reakcí se
ukazuje, že se to povedlo, a mateřská škola má
novou přívětivější tvář. Věříme ale, že toto ocení

VšechnyVšechny
variantyvarianty
bannerůbannerů
jsou ke stažení
jsou ke stažení
na www.opzp.cz.
na www.opzp.cz.

zejména děti, kterým tato budova přece slouží.
Poděkování patří z mé strany paní Pavle
Ivánkové a všem zaměstnancům mateřské
školy za spolupráci, protože to bylo už druhé
léto po sobě, kdy jsme potřebovali jejich součinnost a opět jí nebylo málo.

Svatopluk Běrský, starosta

Zájezd seniorů – Za krásami Slovenska

Obec Janovice

SETKÁNÍ JANOVICKÝCH A
BYSTŘANSKÝCH SENIORŮ
V rámci projektu Senioři jsou IN III. podpořeného dotací
Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu zdravého
stárnutí v Moravskoslezském kraji“ pořádá obec Janovice pro občany nad
60 let věku tradiční setkání k mezinárodnímu Dni seniorů.
KDY A KDE: pátek 30. října 2020, v restauraci U Toflů
od 16:00 hodin (autobus z „Konečné“ vyjíždí
v 15:40 a je možno přistupovat po zastávkách)
CENA: ZDARMA
PROGRAM:
společná večeře,
vystoupení a
doprovodný
program, tombola,
živá hudba.

Vzhledem k aktuálním epidemiologickým opatřením a nařízením je
kapacita akce omezena a je nutno se přihlašovat předem
telefonicky nebo osobně na OÚ Janovice (tel. 558 681 039). Dle
aktuálních opatření může dojít ke zrušení, či jinému omezení akce.

Dne 16. září odjeli senioři z Janovic na zájezd
nazvaný „Za krásami Slovenska“. Chtěli jsme
projet pět regionů Slovenska – Kysuce, Horní
Pováží, Turiec, Liptov a Oravu a navštívit Malino
Brdo, salaš Krajinka a orloj ve Staré Bystrici.
V hustém silničním provozu po projetí Žiliny
následovala krátká přestávka před Strečnem.
Po průjezdu soutěskou řada z nás při spatření
hřebenů Malé a Velké Fatry s nostalgií vzpomenula na hřebenové túry a výstupy na jejich
vrcholy. Byla to nádhera. Následoval krátký
úsek po dálnici a poté opět čekání v kolonách
až do Ružomberoku. Konečně jsme se ocitli u dolní stanice lanovky, která nás vyvezla
do areálu na Malino Brdo. U lanovky se část
účastníků rozhodla vystoupit strmou stezkou
na skalnatý vrchol Haliny, odkud je hezký výhled na celý lyžařský areál. Druhá část zájezdu
se rozhodla sejít k horskému hotelu Malino prohlédnout si areál zdola a občerstvit se v hotelové restauraci. Po celou dobu nám přálo počasí
a to taky přispělo k dobré pohodě při zpáteční
cestě lanovkou. Po krátkém přesunu jsme zastavili na salaši Krajinka. Zde bylo možno zakoupit ovčí sýry, pečivo, pagáčiky a ve stylové
restauraci si dát oběd. Na menu byly brynzové
halušky, baraní guláš a jiné speciality. Velice
nás překvapila expozice starých traktorů různých značek a staré zemědělské techniky. Určitě to stojí za zhlédnutí. Po obědě jsme v 15.00
hodin pokračovali směr Kysuce prohlédnout si
orloj ve Staré Bystrici. Vystoupili jsme na Rynku
sv. Michala přímo před orlojem, který je jediný

jubilea
K zářijovému jubileu přejeme hodně
štěstí, zdraví, lásky a životní pohody
paní Zdeňce Kostelníkové,
Jarmile Kopelcové,
Drahomíře Hrubé, Jitce Lamačové,
Ludmile Holešové,
Boženě Widlárzové
a panu Eduardu Vaškovi,
všem z Janovic.
Obec Janovice
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na Slovensku. Orloj ve Staré Bystrici je údajně
nejpřesnější orloj na světě a řídí ho počítač. Orloj je v provozu od roku 2009 a část orloje – astroláb – dodala pražská firma. Orloj je označovaný za největší dřevěnou sochu na Slovensku.
Po výborném občerstvení v restauraci hned vedle orloje odjíždíme domů. Po celý náš zájezd
nás provázelo hezké počasí a byli jsme příjem-

ně překvapeni vstřícností a ochotou všech, které jsme během zájezdu potkali. Veliký dík patří
našemu řidiči panu Vlastíkovi Nohlovi za spolehlivou a bezpečnou jízdu, Lukáši Pláničkovi,
vedení OÚ Janovice a sociální komisi za pomoc
při zajišťování tohoto zájezdu.

Za sociální komisi a klub seniorů

Václav Žižka

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ OBCE JANOVICE
(AKCE PROBĚHNE INDIVIDUÁLNĚ)

SOBOTA 10. ŘÍJNA 2020
OD 9:00 HODIN JEDNOTLIVĚ DLE PŘIHLÁŠENÍ
BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení rodiče,
v případě, že se chcete se svým potomkem Slavnostního vítání
občánků zúčastnit, přihlaste se prosím do 6. října 2020 emailem,
telefonicky či osobně na obecním úřadu. Z důvodu opatření proti
šíření nemoci Covid-19 bude vítání občánků probíhat individuálně a
při přihlašování si vyberete konkrétní čas Vaší účasti.
Akce se bude řídit aktuálními nařízeními a opatřeními Ministerstva
zdravotnictví a Vlády České republiky.

Obec Janovice
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Bílá

Říjen 2020

I v říjnu můžete strávit krásné dny na Bílé
Měsíc říjen nabídne ještě mnoho krásných
dní, které můžete prožít v RESORTU BÍLÁ |
BESKYDY. Při vašich aktivitách pěšky, na kole
či koloběžkách, které vám rádi zapůjčíme, určitě navštivte kavárnu a obchod Domovjanka,
kde ochutnáte nejen vynikající kávu, ale rovněž
si smlsnete na poctivých výrobcích domácí
receptury. Barevný podzim v našich horách si
prostě zamilujete.
Dětský letní park je i po celý říjen v provozu

pro malé návštěvníky denně od 9.00 do 16.00.
Kromě atrakcí v parku jsou připraveny i podzimní akce pro děti. Ve dnech 22.–25.10.
v čase od 15.00 do 18.00 jsou připraveny Podzimní dílničky v dětské Superherně, kde si děti
ručně vyrobí výrobky s podzimní tematikou.
Období duchů a strašidýlek se blíží a v Dětském parku rozsvítíme lampióny při tradičním
Lampiónovém průvodu. Světýlková paráda se
koná v pátek 30. 10. od 15.00.
Lanovka Zbojník
Listy pod nohama a stromy v barvách podzi-

mu. Bílá sice pořád není bílá, ale věřte mi, tyhle
barvy ji taky moc sluší. Zima se začíná pomalu
ozývat, správní bikeři jsou ale v pohodě, nějaký ten mrazík je neodradí. Hřídel naší lanovky
se bude točit každý víkend až do 25. 10. Mnozí
z vás znají naši červenou závodní sjezdovku, která je domovem malých závodních lyžařů, ta se
promění 24. 10. v sobotu v závodní dráhu. Je to
jednoduché, jen změníte směr. Highwayman run,
závod ve výběhu do vrchu. Nepoběžíte dolů, ale
nahoru, nepojedete na lyžích, ale po svých, nenechte se přemlouvat, tady musíte být!

Přehled bohoslužeb na měsíc říjen
4. 10.
27. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
7. 10.
Panna Maria Růžencová: Ostravice 17.00
11. 10.
28. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
Ostravice, Staré Hamry žehnání úrody
16. 10.
Slavnost sv. Hedviky: Ostravice 17.00
17. 10.
Hubertská mše svatá – ZRUŠENO
18. 10.
29. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30
25. 10.
30. neděle v mezidobí: Ostravice 8.00, Bílá 10.30, Staré Hamry 11.30

Třídit, třídit, třídit – má to smysl!
Ročně každý z nás v průměru vyprodukuje
330 kg odpadu, z toho kolem 50 kg tvoří odpad
vytříděný, 50 kg bioodpady a 230 kg za každého z nás putuje na skládku či do spalovny. Jak
si stojíme v produkci a třídění odpadu v Bílé?
Za rok 2019 u nás každý obyvatel vytvořil
zhruba 340 kg odpadu, z toho na občana vychází 67 kg vytříděných surovin (papír, plasty,
sklo a oděvy), na Frýdeckou skládku poslal
každý z nás zhruba 280 kg. Jsme tedy lehce
nad průměrem. V České republice jsou obce,
kde produkce směsného komunálního odpadu
(tedy toho, co zbude po vytřídění) je pod 100 kg
na obyvatele. Jak toho lze docílit? Důležitější
než třídění je samotná prevence vzniku odpadu. Nejlepší je totiž odpad, který nevzniká.
Když snížíme produkci odpadu o 10 kg, přináší
to stejná pozitiva pro životní prostředí, jako bychom vytřídili 30 kg odpadu. Snižování produkce odpadu je také patrně jedinou možností, jak
snižovat obecní náklady na odpady. Abychom

vám ulehčili třídění odpadu, máte možnost si
zdarma vyzvednout na obecním úřadě papí-

rový box na plasty, sklo a papír přímo do vaší
domácnosti.

Stavební odpad – suť, kameny, cihly, záchodové mísy, umyvadla,
dlažba, izolace, zbytky cementu, kamení, zemina, okenní rámy…

LIKVIDACI STAVEBNÍHO ODPADU
OBEC NEZAJIŠŤUJE
Nespotřebované, prošlé léky a léčiva můžete dát
do boxu k tomu určenému na budově Domovjanky.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad.
Obec organizuje 2x ročně svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení a pneumatik.
Nebezpečný odpad: zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, zářivky,
výbojky, rozbité teploměry, léky, zbytky barev, lepidel, technických olejů, akumulátory,
lednice, mrazáky, televizory, pneumatiky
Velkoobjemový odpad: nábytek, matrace, koberce, umyvadla, tabulové sklo, vany apod.
Velkoobjemový odpad odvážejte do sběrného dvora v Ostravici.
Na sběrné místo v obci Bílá smí ukládat kovový odpad, bio odpad, směsný komunální
odpad a potravinářské oleje občané obce Bílá a majitelé nemovitostí na území obce
po prokázání se dokladem o vlastnictví nemovitosti.
Sběrné místo v obci Bílá je monitorováno kamerovým systémem.
Do sběrného dvora v obci Ostravice smí ukládat odpad občané obce Bílá a majitelé
nemovitostí na území obce Bílá po předložení platného občanského průkazu.
Majitelé nemovitostí se musí rovněž prokázat dokladem o vlastnictví nemovitosti
na území obce Bílá.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
XVII. ročník mezinárodního festivalu
outdoorových filmů na Bílé plánovaný
na 10. 10. 2020 se vzhledem
k epidemiologické situaci
NEMUSÍ USKUTEČNIT!
Aktuální info na webu obce.

SVATOHUBERTSKÁ
MŠE NA BÍLÉ

Svatohubertská mše plánovaná
na 17. 10. 2020 se vzhledem k vývoji
epidemiologické situace NEKONÁ!

PAPÍR

www.arnika.org
Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí.
Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

PLAST

SKLO

ODĚVY,
TEXTIL,
HRAČKY

OLEJE

ELEKTROODPAD

ODPAD PO
VYTŘÍDĚNÍ

Patří sem:
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Patří sem:

Patří sem:

Patří sem:

Patří sem:

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

* všechny kuchyňské
rostlinné oleje
(fritovací, jedlé)

*
*
*
*
*

* baterie
* drobné
spotřebiče
jako telefony,
kalkulačky,
elektronické
hračky apod.

*
*
*
*
*
*

noviny, časopisy
reklamní letáky
krabice od nápojů
krabice (sešlápnuté!)
balicí papír, papírové
obaly
brožury, katalogy
kancelářský papír
obálky
sešity
kartony
krabice od nápojů

sešlápnuté PET lahve
tašky, sáčky, folie
plastové obaly od potravin
plastové obaly od
kosmetiky a drogerie
* polystyren
* plechovky od nápojů,
zátky od piva

skleněné lahve od nápojů
zavařovací sklenice
flakony
tabulové sklo

Ukládejte pouze v uzavíratelných plastových obalech.

použité oblečení
obuv
deky
povlečení
funkční hračky

Vše suché, čisté,
uložené v igelitovém
obalu. Kontejner je
umístěn na parkovišti
u Domovjanky.

Větší kontejner je
umístěn ve vestibulu mateřské školy.
Malý závěsný
box na baterie je
umístěn na budově
Domovjanky.

* popel, smetky
* hygienické
potřeby
* plenky
* čisticí houby,
utěrky, hadry
* keramika,
porcelán
* kosti
* běžné žárovky
* sáčky z vysavače
* keramika,
porcelán

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

Nepatří sem:

* pečicí papír
* voskovaný papír
* znečištěný papír (mokrý,
mastný)
* papírové ubrousky,
kapesníky
* plenky
* kelímky od kávy
* fotografie

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

* motorové a další oleje
určené na sběrný dvůr

* oděvy mokré,
znečištěné
* krejčovský odpad
* matrace, koberce

* televizory

* vyřazená
elektronika
* starý nábytek,
koberce,
* stavební odpad

* pohlednice

PVC
obaly od olejů
molitan
linoleum
videokazety
obaly od nebezpečných
látek
* pneumatiky, duše
* plechovky od barev
* obaly od pesticidů
a dalších chemikálií

porcelán
keramika
drátěné sklo
zrcadla
varné sklo
zářivky, výbojky
televizní obrazovky
a monitory

Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN 2020

Říjen 2020

pondělí 7. 9. – Výstava kreseb a ilustrací – Karolina Sroka
pátek 16. 10. Kulturní centrum

Plánované kulturní a sportovní akce na ŘÍJEN
pátek 2. 10. – Fotovýstava BESKYD – Zdeněk Hlucháň
sobota 17. 10. Kulturní centrum
sobota 3. 10.
18.00

HARMONIKA A HARFA NA ZAHRADĚ
koncert Krystyny Skalické a Jany Bauerové
Farní zahrada
Vstupné 60 Kč.

pondělí 5. 10. – TÝDEN KNIHOVEN
neděle 11. 10. knihovna
pondělí 5. 10. VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
9.00
Úvodní lekce pro zájemce o studium. Bližší informace na www.kcfno.cz.
kinosál
úterý 6. 10.
15.00–19.00

Tvořivé dílny pro děti
VÝROBA DRAKŮ
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma

úterý 6. 10.
15.00

PO STOPÁCH LITINY A SMALTU – průvodcem komentovaná prohlídka
v rámci Technotrasy. Nutná rezervace předem.
TIC Frýdlant nad Ostravicí

středa 7. 10.
9.00–16.00

DEN PRO PEČUJÍCÍ OSOBY
Kulturní centrum

čtvrtek 8. 10. Představení divadelního spolku z Bašky
19.00
SLAVIČÍ DŮM
velký sál Kulturního centra
Vstupné 100 Kč, vstupenky možno rezervovat na našich stránkách a následně
zakoupit na internetu, v TIC nebo na místě.
sobota 10. 10. DRAKIÁDA
10.00
letiště
sobota 10. 10. FRÝDLANTSKÝ DISCOPŘÍBĚH vol. 7 – hity 80.–90. let
20.00
velký sál Kulturního centra
Vstupné 90 Kč. Vstupenky v předprodeji v TIC.
neděle 11. 10. LYSOHORSKÁ NEJ... ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEVĚDĚLI
8.30
Pěší výstup na LH s průvodcem. Nutná rezervace 603 264 058.
parkoviště u Rajské boudy
pondělí 12. 10. Přednáška s meditací
17.30
BÝT MOCNÝM MÍSTO NE-MOCNÝM
kinosál
Provází Renata Rowena.
úterý 13. 10. Tvořivé dílny pro děti
15.00 – 19.00 PŘÍRODNINY
klubovny Kulturního centra
vstup zdarma
středa 14. 10. Talk show
19.00
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE – ZRUŠENO!!!
pondělí 19. 10. FARMÁŘSKÉ TRHY
9.00 – 16.00 před obchodním domem OMMA
pondělí 19. 10. Výstava – MY Z NÁMĚSTÍ
až po 30. 11. Výstava výtvarných prací žáků k 35. výročí Základní školy a Mateřské školy na náměstí
ve Frýdlantě n. O. a odloučeného pracoviště v OLÚ Metylovice, ve které znázorňují
pohled na sebe samé.
Vernisáž proběhne 19. 10. 2020 v 17.00 h.
Kulturní centrum
pondělí 19. 10. Cestopisná přednáška Jiřího Kráčalíka
18.00
SAJANY A BAJKAL – SIBIŘ
kinosál Kulturního centra
vstupné 50 Kč
úterý 20. 10.
9.00

Seniorpoint – Hrátky s pamětí
klubovny Kulturního centra

středa 21. 10. XVIII. ročník MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU OUTDOOROVÝCH FILMŮ
až so 24. 10. kinosál
sobota 24. 10. 4. ROČNÍK FESTIVAL JÓGA V BESKYDECH
8.00 – 16.30 Kulturní centrum
neděle 25. 10. Divadlo pro děti
16.00
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
velký sál Kulturního centra
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě od 15.00 h.
pondělí 26. 10. Koncert ke státnímu svátku
19.00
GRAFFOVO SMYČCOVÉ KVARTETO Z BRNA
Janáčkova síň
úterý 27. 10. – Výstava NÁVRATY – OBRAZY DOMOVA
sobota 28. 11. Frenštátský malíř a grafik Jiří J. Drozd.
Zahájení výstavy 27. 10. od 17.00 h.
Kulturní centrum
čtvrtek 29. 10. PODZIMNÍHO MEDAILONEK F. PITUCHOVÉ A Š. KOTKA
18.00
Janáčkova síň

Veletrh kroužků 2020

V úterý 8. září proběhl v sále Kulturního centra už 4. ročník Veletrhu zájmových
kroužků. Letos se na něm představilo 24
organizací nabízejících volnočasové aktivity
pro děti na 1. stupni, ale také pro děti mladší.
Prezentovaly se hlavně kroužky sportovní,
ale také výtvarné, hudební, jazykové, taneční, turistické – JUNÁK – Český skaut nebo
Turistický oddíl mládeže Divočáci. Děti se
mohly inspirovat, jak smysluplně využít volný
čas, jaký kroužek navštěvovat, kdy a kde setkání probíhají, případně se mohly rovnou přihlásit. Mnoho aktivit si také hned vyzkoušeli.

Rodiče spolu s dětmi se podívali na ukázky
latinskoamerických tanců, juda, thajského
boxu, gymnastiky. Na místě zároveň probíhala lekce Tvořivých dílen, kde se vyráběly
papírové loutky, na dalším stanovišti se děti
seznámily s ukázkami jednoduchých pokusů
různých vědních oborů organizace Věda nás
baví.
Potěšila nás hojná účast a věříme, že
příležitost seznámit se s tolika vystavovateli
na jednom místě pod jednou střechou ocenili
nejen děti, ale i jejich rodiče. Akci již tradičně
moderoval Roman Pastorek.
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Graffovo-kvarteto – další koncert Kruhu přátel hudby

Vážení přátelé krásné hudby, zveme vás
na další z koncertů klasické hudby v sezóně
2020 frýdlantského Kruhu přátel hudby (KPH).
Jde o koncert ke státnímu svátku ČR, pořádaný
ve spolupráci s Kulturním centrem a Městem
Frýdlant nad Ostravicí.
Vystoupí Graffovo smyčcové kvarteto
z Brna. Koncert se koná v pondělí 26. října
v 19.00 v Janáčkově síni. Jde o jedno z předních českých kvartet, které získalo mnohá
ocenění na mezinárodních soutěžích. Vystoupilo na stovkách koncertních pódií tří světadílů
a na mnoha významných hudebních festivalech, v poslední době například na Pražském
jaru nebo v USA. Na koncertu uslyšíme skladby L. Janáčka, J. Pavlici a L. van Beethovena.
Koncert proběhne za aktuálních hygienických podmínek (snad nám ho koronavirus
nepřekazí). Prosíme zájemce, aby si rezervovali lístky předem v rezervačním systému zusfrydlant.reservando.cz, protože kapacita sálu
může být opatřeními omezena. Pokud se zare-

gistrujete a přijdete do 10 minut před začátkem
koncertu, budete mít jistotu, že se na koncert
dostanete.
Vstupné je 120 Kč, senioři/studenti 80 Kč,
členové KPH 50 Kč, s abonentní vstupenkou

zdarma. Volný vstup mají také žáci frýdlantské ZUŠ. Prosíme i zájemce o koncert, kteří
mají vstup zdarma, aby se rezervovali na uvedené adrese zusfrydlant.reservando.cz

Za organizátory J. Svoboda

V cyklu nazvaném Návraty Pobeskydský spolek
přátel výtvarného umění ve Frýdku-Místku soustavě seznamuje veřejnost i své členy se současnými
i zapomínanými umělci. Díky dlouhodobé spolupráci s Kulturním centrem ve Frýdlantě zve na novou
výstavu pod názvem Jiří J. Drozd NÁVRATY –
OBRAZY DOMOVA. Vernisáž bude 27. října v 17
hodin v Kulturním centru ve Frýdlantě n. O.
Umělec patří k osobnostem, které se navždy
zapsaly do výtvarné historie Beskyd a Valašska.
Narodil se v Bordovicích u Frenštátu 2. 1. 1924.
Studoval na Státní grafické škole a VŠUP v Praze. Studium bylo přerušeno válkou a totálním
nasazením, takže studia dokončil po roce 1945
v grafické speciálce vynikajícího umělce Antonína
Strnadela, rodáka z Trojanovic. Jeho rozhled byl
však daleko širší, studoval současně na Karlově

univerzitě dějiny umění, estetiku a pedagogiku.
Jeho domovem se stal Frenštát a Valašsko, i když
část života prožil v Praze. Hlavně v jeho grafické
tvorbě se silně projevil vliv Antonína Strnadela
a vazby na rodný kraj. Také jeho rozsáhlá krajinářská tvorba je vázána na Beskydy a Valašsko.
Aktivně se totiž podílel na výtvarném životě v regionu až do své smrti 1. 11. 1984 jako člen Sdružení
umělců Slezských, tvůrčí skupiny Bezruč, ale byl
i členem Umělecké Besedy. V jeho tvorbě proto
najdeme i pražské motivy, ale i náměty z četných
cest po Evropě. Prodejní výstava v předsálí kina
v KC seznamuje s průřezem autorovy tvorby hlavně sedmdesátých let, jak ji zachytily soukromé
sbírky se zaměřením na malbu a tapiserii art protis, a bude přístupná do 28. 11. Souběžně během
měsíce probíhá ve výstavních prostorách Cukrár-

Bača, 1979, barevná litografie.
ny pod Lysou nabídka z grafické tvorby umělce.
Výstava tak připomíná významnou uměleckou
osobnost, se kterou se setkáváme i v jeho monumentální tvorbě a tapiseriích v regionu Valašska
a Ostravska doposud. 
kb

Harmonika a harfa – tak jednoduše se jmenuje první koncert z cyklu Hudba na zahradě,
kterou bychom chtěli ve spolupráci s Římskokatolickou farností Frýdlant n. O. pravidelně zařazovat do kulturní nabídky v období květen–říjen.
Premiérové pozvání do farní zahrady přijaly dvě
velmi originální dámy Krystyna Skalická a Jana
Bauerová.
Krystyna je písničkářka, harmonikářka a loutkoherečka původem z Třince, v současné době
žijící v Praze. V jejich písních se potkává těšínský

folklor a šansonové nálady velkoměsta. Zhudebňuje také ráda básně, např. I. M. Jirouse, S.
Lavríka, R. Putzlacher. Ani Jana Bauerová není
na české folkové scéně žádnou začátečnicí,
v roce 2013 zvítězila na Folkové růži a na festivale Zahrada se pravidelně probojovávala do finále.
Jako písničkářka je Jana pozoruhodná osobnost.
Třebaže zvládá i obvyklejší doprovodné nástroje
jako kytaru nebo klávesy, nejsilnější skladby jejího repertoáru se už léta rodí z fascinace exotičtějšími strunnými instrumenty. Na koncerty si

Vzpomínka na Jiřího J. Drozda ve Frýdlantě

Harmonika a harfa – Hudba na zahradě

Fotbalisté vstoupili do nové sezóny

1. 11. 2019 naši muži odehráli poslední soutěžní utkání. Dlouhé čekání na ostrý start konečně skončilo. Nejen hráči, ale také fanoušci
amatérského fotbalu tedy mohli vyrazit do oblíbených areálů v regionu.
Naši muži v prvních třech utkáních zajížděli
na hřiště soupeřů. Na začátek soutěže to pro
ně nebylo úplně jednoduché rozlosování. Troufám si však konstatovat, že to chlapi zvládli se
vztyčenou hlavou. Díky výhrám v Nošovicích
(3:2) a v Pržně (4:1) měli před prvním domácím
zápasem na kontě 6 bodů. Jen v Neborech se
nedařilo podle představ. Jenže ono je to těžké,
když nedáš gól z penalty a dohráváš o deseti
lidech. Přesto ani v tomto zápase ostudu neudělali a domácí, kterým nakonec podlehli 0:2,
v mnoha fázích utkáních přehrávali.
V prvním zápase na domácím hřišti jsme přivítali v derby Janovice. Hostující hráči se do našeho týmu zakousli s vervou, ale i přes velice nebezpečné šance nebyli schopni vstřelit branku.
Bašťanští fotbalisté se z úvodního tlaku otřepali
a po prvním vstřeleném gólu do janovické sítě si

troufám tvrdit, že již měli zápas pod kontrolou.
Utkání nakonec skončilo výhrou bašťanských
mužů 3:1. Soutěži zatím výsledkově dominují
hráči Palkovic, které na domácím hřišti přivítáme
17. října. Tímto zveme všechny fanoušky nejen
na toto utkání do kunčického areálu kopané, ale
také k podpoře bašťanských fotbalistů na hřištích našich soupeřů.
Sezónu zahájila také naše tři družstva mladších fotbalistů. Dorost, starší a mladší přípravka.
Pro všechny mládežnické týmy jde především
o „seznamovací“ sezónu. Dorostenci, převážně
složení z hráčů bývalé žákovské kategorie, se
nově vyrovnávají s hrou na velké hřiště. Naši
nejmladší fotbalisté pak odehráli své vůbec první soutěžní zápasy v životě. Ani pro jeden tým
to není úplně jednoduché seznamování. Kvalitní
soupeři se zkušenostmi z dřívějších sezón naše
mladé zatím na hřišti „školí“. Věříme však, že tyto
těžce nabyté zkušenosti a neutuchající energie,
kterou vkládají do zápasů a tréninků, se časem
projeví na předvedené hře, která se bude spolu
s výsledky zlepšovat :-). 
Martin Boháč

běžně nosí harfu, lyru a severské kantele. Přesně
ví, který z těchto nástrojů pro kterou píseň použít,
aby výsledek zněl co nejpřesvědčivěji. A nejen že
umí na všechny tyto nástroje složit píseň a hrát
na ně, ale především o nich mezi písněmi umí vyprávět. Přijďte se o tom sami v sobotu 3. 10. v 18
hodin přesvědčit. Jste srdečně zváni.

Kateřina Kaiserová, KCFnO

Čtení z Václava Havla
a T. G. Masaryka

Místní skupina Milionu chvilek pro demokracii pořádá večer ke státnímu svátku ČR,
složený ze čtení textů Václava Havla a Tomáše Garrigue Masaryka. Texty obou těchto
našich významných osobností a státníků jsou
cenné a inspirativní, přitom pravděpodobně
širší veřejnosti spíše málo známé. Pořad
proběhne (pokud to situace s koronavirem
dovolí) v Městské knihovně ve Frýdlantě n.
O. ve čtvrtek 22. 10. od 17.30 do asi 19.00.

Rozlosování TJ Sokol Baška, oddíl kopané

Mladší přípravka 2020/2021
16. 10. FC Kozlovice – TJ Sokol Baška v 16.00
16. 10. 1. BFK Frýdlant n O. – TJ Sokol Baška
v 16.30
1. 11. TJ Sokol Baška – Brušperk „A“ v 9.30
1. 11. TJ Sokol Baška – Brušperk „B“ v 9.30
Starší přípravka 2020/2021
20. 10. MFK FM „B“ – TJ Sokol Baška v 17.30
20. 10. MFK FM „A“ – TJ Sokol Baška
v 17.30
1. 11. TJ Sokol Baška – TJ Sokol Sedliště v 13.00
1. 11. TJ Sokol Baška – MFK FM „dívky“ v 13.00
Dorost OP 2020/2021
3. 10. TJ Sokol Baška – Milíkov/Hrádek v 12.45
10. 10. TJ Sokol Mosty – TJ Sokol Baška v 12.30
17. 10. TJ Sokol Baška – MFK FM v 12.15
24. 10. FC Kozlovice – TJ Sokol Baška v 10.00
31. 10. TJ Sokol Baška – 1.FK Spartak Jablunkov v 11.15
8. 11. TJ Pražmo-Raškovice – TJ Sokol Baška
v 11.30
Muži OP 2020/2021

Fotbal Baška – starší přípravka.
3. 10. TJ Sokol Baška – TJ Milíkov v 15.30
10. 10. TJ Beskyd Bukovec – TJ Sokol Baška
v 14.00
17. 10. TJ Sokol Baška – TJ Sokol Palkovice

v 15.00
25. 10. TJ Sokol Hrádek – TJ Sokol Baška
v 14.00
31. 10. TJ Sokol Baška – TJ Smilovice v 14.00
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POBESKYDSKÝ AVIATICKÝ KLUB
Frýdek-Místek
a
OBEC BAŠKA

poøádají
v sobotu 10. øíjna 2020
na letišti
v Místku - Bahnì

XXII. ROÈNÍK
POBESKYDSKÉ DRAKIÁDY

Program:

LETADLA

Dopoledne:
*10.00 - 12.00
Letové ukázky rádiem øízených modelù
letadel a vrtulníkù, ukázky ultralehkých letadel
Možnost prohlídky skuteèných ultralehkých letadel
a modelù letadel na ploše letištì i v hangárul

Odpoledne:

DRACI

*13.00 - 14.00
Zápis dìtí do soutìží s pøinesenými draky
(...nezapomeòte svého draka pojmenovat!!)
*14.00 - 16.00
Soutìžní létání s draky
°°° nejvýš °°° nejdéle °°° nejlépe °°° umìlecký dojem
°°° soutìže rodinných klanù (táta,máma a dítko)°°°
°°° samostatné kategorie vlastnoruènì zhotovených
a koupených drakù°°°
*16.00 - 16.30
Vyhodnocení vítìzù Pobeskydské drakiády

AKCI PODPORUJE STATUTÁRNÍ MÌSTO FRÝDEK MÍSTEK
a OBEC BAŠKA

www.pakfm.estranky.cz e-mail: letiste.pakfm@volny.cz

Spolek dobrovolně nedobrovolných
herců z Bašky
a
Kulturní centrum Frýdlant n./O.

si Vás dovoluje pozvat na

divadelní představení
komedie autorky Eriky Suchanové

režie: Miroslav Feber

8.10.2020 od 19:00 hod.
v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí
vstupné:100,- Kč
Komedie s lehce detektivní zápletkou a těžce rozčarovanou
pointou přivádí diváky do úsměvného prostředí soukromého
psychiatrického sanatoria.
Práva k dramatickému textu zastupuje Aura – Pont s.r.o., Veslařský ostrov 62, Praha 4.

Ø
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Inzerce

Čištění střech
Likvidace řas mechů a plísní
Provádíme důkladné čištění betonových
a pálených taškových krytin.

Okna Dveře
Fasády
●

Používáme patentovanou českou technologii
s dlouhodobým účinkem minimálně 5 let.

Tel: 730 508 310

NÁTĚRY STŘECH
A FASÁD

natírame střechy a fasády
moderní vysokotlakou technologií

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

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

Tel: 730 508 310
www.barvadomova.cz

Lumír Matula,
oprava elektroniky

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

STROMY DĚTEM 2020
Vážení rodiče, výsadba stromové aleje, jež měla proběhnout
na jaře letošního roku, ale z důvodu epidemiologické situace
byla odložena, proběhne v sobotu 17. října 2020 od 15:00
hodin. Sraz pro všechny přihlášené účastníky u hasičské
zbrojnice v Janovicích.

•
S sebou rýč, motyku (k dispozici bude i k zapůjčení) a
především dobrou náladu. Drobné občerstvení zajištěno.

•
Součástí výsadby bude také přednáška o vysazovaných
odrůdách ovocných stromů.

•
Pokud byste měli zájem se na akci ještě dodatečně přihlásit můžete
emailem na adrese l.planicka@obecjanovice.cz, telefonicky na
727 962 297 nebo osobně na Obecním úřadu v Janovicích.

Pro inzerci volejte

603 249 743

Tato akce je financovaná nadačním příspěvkem NADACE ČEZ.
Akce bude realizovaná dle aktuálních vládních opatření a nařízení v souvislosti se šířením nemoci COVID-19

Vydává Zájmové sdružení Frýdlantsko - Beskydy * vychází ve 13 obcích * zpracovává: PR Agency Petra Pavelky, El. Krásnohorské 149, 738 01 Frýdek-Místek, + 420 603 249 743,
e-mail: petr@fmseznam.cz * Tisk: Czech Print Center a.s. * registrace: MKČRE 10157

FP/PA-009

www.barvadomova.cz

