Nýdecký ZPRAVODAJ
INFORMATOR Nydecki
Čtvrtletník
Kwartalny

www.nydek.cz

zdarma
Ze života obce

Oprava lávky pro turisty
V průběhu měsíce června byla
opravena lávka směrem na Velkou
Čantoryji

po

Rytířské

stezce.

Opravu provedla nýdecká firma
Ladislava Pustówky.

Knihovna Nýdek
Provoz knihoven se pomalu vrací do normálu.
Období bezkontaktního
kontaktu se
čtenáři
vystřídal provoz výpůjčního okénka. Nutná opatření
nás určitým způsobem omezila, ale nelze říci, že nás
ničemu nenaučila! Četbu bylo nutné objednávat
předem, což přivedlo další čtenáře k návštěvě
webových stránek knihovny. Zvídaví po telefonu
prosili o radu, jak najít potřebnou literaturu v on-line
katalogu knihovny, jak se přihlásit do svého
čtenářského konta a rezervovat vybrané. Většina
písemných i telefonických objednávek však
zněla: nachystejte mi prosím něco pěkného. Vše
pěkné v bedýnce pak netrpělivě vyhlíželo z našeho
okénka svého čtenáře.
Po odeznění všech nařízení a zákazových opatření je
naše Království krásného slova opět zpřístupněno
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veřejnosti, přesto si část čtenářů i nadále přeje naplnit bedýnku. Proč ne? Rezervováním v katalogu Tritius, emailem nebo telefonicky si i nyní můžete objednávat konkrétní tituly nebo jen něco pěkného do bedýnky.
Prázdniny mají děti i upomínky, půjčené knihy mohou u vás zůstat až do září.

Klub Klubíčko
Tvůrčí ruce našich šikovných žen rozhýbaly rovněž
jehlice a háčky v Klubu Klubíčko. Letní období
nabádá k odložení tlustých přízí. V plánu jsou
háčkované síťovky, které jsou nejen hitem letošní
plážové módy, ale poslouží i jako rezervní taška po
celý rok. Už v příštím zpravodaji najdete
jednoduchý
návod
na
zhotovení
této
nepostradatelné součásti vybavení každé dámské
kabelky. Nechcete čekat tak dlouho? Přijďte do
Klubíčka. Prázdniny – neprázdniny, výuka začíná
každé úterý v 16 hodin. Co se nestihne do šesti, to
se dokončí… třeba na parkovišti ☺
Podivná doba koronavirová nás rovněž nutí (nebo
učí?) čelit nepředvídaným změnám, ty aktuální
knihovnické a klubíčkové najdete na stránkách naší
knihovny: nydek.knihovna.info
knihovnice Kristina Wojnarová

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Nýdek může v roce 2020
pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci o hmotnosti 6,65 t. Na každého
obyvatele tak připadá 3,20 kg vysloužilých spotřebičů. Byla
tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a
recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na
zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených
výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 79,35 tun. Víte kolik smrků pohltí
stejné množství CO2? 31 ks
Nebylo nutné vytěžit 3 898,08 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot
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auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 146 krát.
Došlo také k úspoře 40 127,62 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 40128 krát.
Podařilo se recyklovat 3 824,59 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 157 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 134,99 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 23999 1€
mincí, nebo 166,76 kg hliníku, který by stačil na výrobu 11118 plechovek o objemu 0,33 l.

Ze školních lavic
Výlety na konci školního roku 2020/2021
Staronový koronavirus nevnesl omezení pouze do výuky, ale zasáhl také do tradičních forem školních
výletů. Na rozdíl od roku loňského se tentokrát ale žáci do světa nebo aspoň kousek za humna spolu podívali.
Lysá hora přivítala naše osmáky nejen svou osobitou krásou, ale také výborným občerstvením
servírovaným s úžasnými vyhlídkami. Žák, kterého musela maminka kvůli opomenutí výletu dopravit autem
až do Frýdku-Místku, této námahy určitě nelitoval. A zcela jistě ani druhý žák, pro kterého se zase okresní
město stalo na den úschovnou mobilního telefonu vytroušeného z kapsy na sedadlo místního autobusu. Člověk
by řekl, že sluníčko letní síly mohlo výšlap ztížit, opak však byl pravdou. Ostatně drobné prodloužení závěru
trasy v podvečer toho je jen důkazem.
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Jiný druh počasí byl nachystán pro žáky šesté a sedmé třídy, na které při každém přestupu z vlaku na
vlak čekala nelítostná sprcha. Cestou do zoologické zahrady sice kapánek proschli, nicméně okamžité
vyplnění instrukce „Kdyby začala bouřka…“, kterou paní učitelka nestihla ani dokončit, suchým šatům opět
nepřálo. Naštěstí nejsou naše děti z cukru a k tomu dokáží přeměnit standardní nevýhody přinejmenším
na zábavu. Nutno dodat, že vliv distanční výuky přinesl své ovoce i na výletě: aby ptákům nebylo líto, že se
na ně elektronických vymožeností nedostalo, pustil jim ve voliéře jeden žák hudbu z internetu. Chudáci to
však neocenili a spíš se polekali.
Do Ostravy se vypravila také třída devátá, ta ovšem samostatně. Žáci sami zhodnotili výlet jako „fajně
bylo, ze zvířat byly dobré opice, ale nejlepší byl hroch“.
Jestliže žáci druhého stupně museli oželet vícedenní zájezdy, děti prvního stupně zas vynechaly
dopravní prostředky a vypravily se do okolí po svých.
Cílem byla hlavně Filipka. Prvňáčci se nechali vedle paní učitelky doprovodit ještě pěticí rodičů,
zatímco žáci čtvrtého a pátého ročníku to zase vzali jako společný výlet dvou tříd a cestou řešili vlastivědné
kvízy a plnili přírodovědné úkoly. Počasí přálo všem a cílová kuchyně jako vždycky hladová očekávání
splnila.
Pro děti, které docházejí do družiny, připravili nýdečtí hasiči celodenní výpravu s programem na
Velkou Čantoryji. Skupinka ostatních mladších žáků se týž den vydala do Bystřice. Prošli pod Prašivou a
zamířili k Hluchové, kde si v areálu PZKO oddechli a doplnili energii svačinou. Bystřická zmrzlina musela
být kvůli přerušení dodávky elektřiny nahrazena nanukem, což ale nikomu nevadilo. Společný den pak děti
zakončily na školním hřišti v „křokovém“ bludišti.
Omezené možnosti výletů není třeba brát jako nevýhodu. Nejen proto, že se třeba budou děti na ty
delší, tradiční výlety více těšit, ale také proto, že si na tomto poli zkusili vybočit ze zavedených kolejí. Možná
ten rozdíl ani nezpozorovaly. To hlavní, tedy to, že mohli být na výletě spolu, totiž asi zastínilo vše.
RNDr. Karin Strnadová CSc.
učitelka ZŠ Nýdek
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Tradiční setkání SDH Nýdek a školní družiny
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Po loňské odmlce mohl letos opět proběhnout tradiční výlet školní družiny a Sdružení dobrovolných
hasičů z Nýdku pod vedením Petra Brance na Čantoryji. Dobrovolní hasiči vyplnili dětem celé dopoledne
představením hasičské techniky, besedou o prevenci, bezpečnosti a první pomoci a seznámili je s hasičským
sportem. Pro děti byl největším zážitkem samotný výjezd auty na vrchol Čantoryje a prohlídka tatrovky.
V parném letním dni nám přišlo vhod zchlazení vodní sprškou z proudnice. Po rozloučení s hasiči následoval
výstup na rozhlednu a cesta zpět, kterou jsme si zpestřili hrami a soutěžemi.
Tímto bych chtěla nýdeckým hasičům moc poděkovat za krásnou akci, na kterou se s dětmi těšíme
celý školní rok. Panu Janu Lubojackému a pracovnicím rozhledny za vstřícný přístup a žákyním 9. třídy za
pomoc a doprovod během akce.
Děti a paní vychovatelka Martina Bocková ze ŠD

Čas nezastavíš …

U příležitosti ukončení školního roku jsme se všichni rozloučili s paní učitelkou Mgr. Věrou Jelínkovou. Za
obětavou práci jí naším jménem poděkoval pan ředitel, jménem obce pak pan starosta.
Paní učitelka Jelínková strávila v nýdecké škole 42 let. Znalosti, které svým žákům předala, vždy tvořily a budou
ještě dlouho tvořit dobrou vizitku naší školy. A bývalí žáci sami na ni a na její přístup k nim a k výuce stále v dobrém
vzpomínají.
Bez nadsázky lze také říci, že to, co na nás vždy dýchlo při vstupu do školní budovy, byla z převažující části její
zásluha. Ať už to byla výzdoba stěn pracemi jejich žáků, stále zelené květiny na chodbách či zářící muškáty, které nás
už z dálky vítaly v oknech, za tím vším byla ona.
S díky za vše přejeme Věrce hodně štěstí a zdraví, aby si získaný volný čas mohla naplno užít.

pedagogický sbor
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Sportovní rubrika
TJ Sokol Nýdek
Vážení spoluobčané,
Dovolte abych vás
v krátkosti
seznámil
s aktuálním děním v naší
Tělovýchovné
jednotě
Sokol Nýdek, z.s.
Jak jistě všichni víte,
díky pandemii Covid-19
byly i jarní části souutěží
všech
našich
oddílů
předčasně ukončeny a zůstaly neodehrány, stejně jako na podzim loňského roku.
Díky pozvolnému rozvolňování podmínek pro sportování amatérů se do tréninkových jednotek už
zapojily rovněž naše oddíly fotbalu, volejbalu a ledního hokeje které nabírají potřebnou kondici na
připravovaný start podzimních částí soutěží.
Nejdále s přípravou na novou sezónu jsou fotbalisté, kteří již mají za sebou i tři přípravné zápasy
(H.Žukov – Nýdek 5:4; Bukovec – Nýdek 2:4 a Jablunkov – Nýdek 4:2); další zápasy odehrají na turnaji
v Bukovci v sobotu 17.7.2021 (Bukovec, Mosty u Jablunkova, Vendryně).
Rádi bychom vás rovněž
pozvali na sobotu 31.7.2021 od
15:00 hodin kdy bude v rámci
přípravného
utkání
proti
Hornímu Žukovu slavnostně
otevřeno
naše
zrekonstruované
travnaté
hřiště; přijďte se podívat,
k poslechu bude hrát živá
hudba, občerstvení zajištěno.
Hokejový oddíl má
prozatím naplánovaná utkání
v rámci ryze amatérského
mezinárodního
turnaje
„Amateur Hockey Cup“ který
se poprvé uskuteční v Ostravě
ve
dnech
27.-29.8.2021
(předchozí 3 ročníky probíhaly na Slovensku v Bratislavě).
Velmi nás těší, že po velkém ohlasu na akci „Pojď hrát fotbal“, kterou jsme uspořádali loni v září pro
děti od 4 do 11 let, (kdy následné tréninky byly bohužel vlivem pandemie ukončeny) si děti znovu našly cestu
na sportoviště a od dubna se ve velmi velkém počtu účastní tréninků (cca 25 dívek a chlapců) jak na umělce
u školy, tak i na travnatém hřišti.
Závěrem bych chtěl popřát nejen našim sportovcům ale rovněž spoluobčanům hlavně hodně zdraví a
chuti a možností ke sportování.
Ing. Radim Svider
Předseda TJ Sokol Nýdek, z.s.
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Rozpis utkání MUŽI - podzim 2021
14.8.
22.8.
29.8.
5.9.
11.9.
19.9.
25.9.
3.10.
10.10.
16.10.
24.10.
31.10.
6.11.

so
ne
ne
ne
so
ne
so
ne
ne
so
ne
ne
so

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:00

Oldřichovice - Nýdek
Nýdek - Staříč
Věřňovice - Nýdek
Nýdek - Baška
Sedliště - Nýdek
Nýdek - Horní Suchá
Petřvald - Nýdek
Raškovice - Nýdek
Nýdek - Loko. Petrovice B
Vendryně - Nýdek
Nýdek - Mosty
Nýdek - Inter. Petrovice
Hnojník - Nýdek

AUTA
BUS - 14:15
BUS - 14:00
BUS - 13:15
BUS - 13:00
AUTA

AUTA

Program Nýdecké univerzity v srpnu
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Naši milí pacienti, klienti,
rádi bychom vás informovali o změnách v našich ordinacích. Již rok trvající pandemie nám všem změnila
život. Spousta z nás přišlo o své blízké a známé... Je to opravdu těžká a složitá doba. Sami na sobě cítíme únavu a
vyčerpání, a to samé cítíme i z vás. Proto se snažíme všem vyjít maximálně vstříc a ulehčit situaci, jak je to jen
možné.
Již rok se každý z vás, kdo potřeboval osobně k lékaři, objednával telefonicky. Velmi se nám tento systém
osvědčil. Nekupí se lidé v čekárně, zkrátila se doba čekání a v podstatě mnozí z vás si toto objednávání velmi
pochvalují. Rozhodli jsme se proto v tomto režimu pokračovat. Ubyde spousta stresů vám i nám, a že ho za poslední
rok nebylo málo! Toto objednávání není nic neobvyklého. Funguje to již v mnohých ambulancích a ordinacích.
Proto bychom vás touto cestou chtěli poprosit o spolupráci. Nechoďte k lékaři, pokud nebudete objednáni!!
Vždy dopředu zavolejte a domluvíme se. Pokud vás objednáme na určitý den a hodinu, buďte prosím dochvilní. Je
možné, že budete chvíli čekat, ale určitě ne déle, než kdybyste nebyli objednáni a v čekárně by sedělo spoustu lidí.
Navíc řešíme denně spoustu telefonů, což nás může zdržet a tím pádem lehce i vás objednané. Přesně na minutu
vás objednat nemůžeme. Ale pořád budete čekat kratší dobu. Věříme, že se vždy domluvíme a vyjdeme si vstříc.
Často nám říkáte, že se někdy nemůžete dovolat. Ano, to je pravda. Telefonů přibylo, a to hlavně kvůli
covidu. Dost času zabere objednávání na PCR testy a vystavování elektronických neschopenek. Proto je mnohdy
linka obsazená. Opravdu telefon nevyvěšujeme, stejně tu práci za nás nikdo neudělá. A že někdy voláte a nikdo
telefon nebere? Ano, i to se stává. V ordinaci nesedíme pouze u stolu. Ráno probíhají odběry, aplikujeme injekce,
děláme převazy, točíme EKG a mnohdy opravdu není možné telefon zvednout. Proto buďte prosím trpěliví a
zkoušejte zavolat později. K dispozici vám dáváme i emailovou adresu, kde si můžete objednat léky, domluvit
výpis ze zdr. dokumentace, toho dne se budeme snažit tyto emaily vyřídit. Kontrolu u lékaře ale objednávejte pouze
po telefonu, abychom se spolu domluvili osobně! Věříme, že se nám tento systém zažije a budeme všichni
spokojeni a o to nám přeci jde. Spokojený pacient = spokojený lékař a usměvavé sestřičky.
Chtěli bychom vám ještě poděkovat za mnohdy tolik potřebnou energii, podporu a milé slovo, velmi nás
to těší a povzbuzuje v naší práci. Přejeme všem pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a kolem sebe lidi,
kteří každého z nás dělají šťastnými. Buďme optimisté a věřme, že časem bude líp.

S úctou lékaři Mudr. Feber a Mudr. Škňouřil a sestřičky
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Prázdninové soutěže – pravidla soutěže na www.trinecko.cz
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