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 SLOVO STAROSTY OBCE 

 Vážení spoluobčané, 

 

 blíží se konec roku, který byl a stále  je  poznamenán  obavami  z nákazy  koronavirem a  opatřeními 

k omezení  jeho šíření. Myslím si, že očkování  je  tím  nejúčinnějším způsobem, jak tuto situaci zlepšit a opět 

se vrátit k normálu, což slyšíte denně 

z médií.  

 Obec i v tomto nelehkém období 

pokračovala na realizaci výstavby 

dřevěnky – Kopie usedlosti čp. 78 

v rámci projektu „Život a práce na 

Těšínském Slezsku v období 

průmyslové revoluce“ a na výstavbě 

Výletiště u Požárníku. Obě stavby byly 

zahájeny již v minulém roce a měly by být 

dokončeny cca v polovině roku příštího 

včetně vnitřního vybavení.  

 Vzhledem k  vzniklým komplikacím 

nebylo v letošním roce provedeno rozšíření 

komunikace do osady „Odmiarek“, což nás  

čeká v roce příštím.   

 V příštím a následujících letech chceme  

také dále podle finanční situace obce 

realizovat další záměry.  

 Z  těch  nejpodstatnějších   uvádím 

následující: prodloužení chodníku do osady 

„Gora“, výstavba (rekonstrukce) 

parkoviště  před „Nýdečankou“,  přístavba 

dílen a výměna topné soustavy v základní 

škole, posílení zdroje pitné vody v objektu 

jímání povrchové vody. 

 Nadále  probíhají   jednání   s  obcí 

Bystřice o možnosti odkanalizování dalších 

lokalit naší obce na čističku odpadních vod 

v Bystřici. 

 Vzhledem k blížícímu se konci 

roku vyjadřuji   poděkování   členům  

rady a zastupitelstva, zaměstnancům 

obecního úřadu za jejich práci, 

samozřejmě všem, kteří se do života obce jakýmkoliv způsobem aktivně zapojují, všem, kteří 

jsou vždy ochotni v případě potřeby pomoci. 

 

   Přeji  Vám  pohodové Vánoce v kruhu svých  nejbližších, v novém roce přeji 

   pevné  zdraví,  pohodu, hodně optimismu a  brzký návrat  k životu, na který 

   jsme byli zvyklí.  

            Mgr. Jan Konečný   

             starosta Nýdku
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PODZIMNÍ DĚNÍ V OBCI 

9. – 10. 10. 2021 - Výstava ovoce, zeleniny a květin 

                              - Nýdečtí zahrádkáři 

 

 

 

10. 10. 2021 - Nýdecký krmáš 

  

                     21. 10. 2021             

                            Vítání   

                          občánků  
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Drakiáda 
  

…jak  říkají  starší  lidé  nejen v 

Nýdku „leci to“ = pro mladé 

„čas nezastavíš“. Je to tak, 

přišel čas, „kiedy pod nogami 

szuści liści, kapusta już 

w  beczce  zaczyła  wóniać a 

ziymioki myszy nieżeróm, bo 

sóm v piwnicy, możne aji s tymi 

myszami“. To je ten čas, kdy 

bylo načase zorganizovat  další, 

v řadě  již 6. ročník oblíbené 

Drakiády v Nýdku. 

Po souhlasu majitelů pozemků a oslovení 

sponzorů stačilo určit termín. To je vždy to 

nejdůležitější a také nejtěžší na celé organizaci. 

Termín musí vyhovovat dětem i dospělému 

doprovodu. Musí být hezky, ideálně i teplo, mělo by 

svítit sluníčko, nemělo by být po dešti a hlavně musí 

foukat vítr. Určený termín 17.10.2021 splňoval vše, 

jen ten vítr… ale povedlo se! 

 S pomocí dobrovolníků byla v sobotu 

přichystána snoza na Vendryňských zadkách. 

 V neděli  dopoledne  byl  přichystán  zbytek,  

ve dvě hodiny započalo to, na co se děti již pár týdnů 

doptávaly. Začaly se scházet rodinky s dětmi, mnozí 

přinesli napečené dobroty. Někteří dospělí měli obavu 

ze zimy, tak donesli i přímotopy ve skleničce. Ale co 

stále chybělo byl vítr. Na kopci se sešla spousta dětí 

se svými podporovateli a pak to přišlo – v jednu 

chvíli bylo ve vzduchu 27 draků – i svatý Jiří by 

se lekl.  

 

 Ale naši malí odvážní krotitelé draků se 

nezalekli. Díky tomu byl tento ročník opět 

nezapomenutelný. 

 Když vítr polevil a den se schýlil k podvečeru, 

sešli se všichni u společného ohniště. Přišly na řadu 

špekáčky, klobásky, pečená jablíčka či pečené 

brambory –  tak jak to má být, když „pod nogami 

szuści liści“… 

 Nejen děti mlsaly to, co jim maminy a babičky 

napekly, ti, co se neznali, se poznali, ti, co se vídají 

z okna aut, si konečně pokecali – zkrátka 6. ročník 

nýdecké Drakiády splnil vše, proč ho organizujeme. 

 No a co říci závěrem – sluší se poděkovat 

všem, kteří pomohli s organizací a realizací celé akce. 

Dále děkujeme sponzorům: obci Nýdek, penzionu 

Ovečka a prodejně Katka. Nesmíme zapomenout a 

poslat díky  všem  pečícím  maminkám  i  babičkám. 

A hlavní díky patří dětem, které z obyčejné drakiády 

udělají to, co se děje ve snoze na Vendryňských 

zadkách, pokaždé, „kiedy pod nogami zacznie 

szuścieć liści“…      

       Petr K.



6 
 

 

 Stojym na Forotach i dziwóm sie na gołe 

gałynzie strómow wrośniynte w szarość nieba.  

Jesiyń była latoś przepiekno. Grónie wygrzywały sie 

na słónku pod modrzuśkim niebym i chwoliły sie tóm 

swojóm  barwnóm  paradóm, kieróm  dziepro teraz 

w pióntek  z nich postargowoł ostry wiater. Jyny oto 

brzózki jeszcze jako tako 

uchróniły tyn swój żółto-złoty 

kabot.  

 Dzwigóm z ziymi suchy, 

poździyrgany listek. Jeszcze oto 

niedowno sie ón nieciyrpliwie 

cis z pónczka na swiat i rozwijoł 

w jasnozielónóm swiyżość 

wiosny. Potym dorós i 

zćmawnył. Całe lato pilnie 

pracowoł. Chytoł słóneczne 

promiynie i przemiyniół jejich 

energie w siłe strómu, na 

kierym mu prziszło wyrosnyć. 

Targały nim wiatry, kropiły go 

deszcze a ón sie uparcie 

dziyrżol tej swoji gałynzie. 

Potym zeżółknyl i przeszeł na 

pyndzyj, ale dalij dowoł krase 

beskidzkim grónióm. Taraz go 

kładym nazod na ziym, kaj go 

przikryje   bioło  pierzina  

śniegu, kaj go glisty pogrzebióm pod ziymie, coby 

sie dostoł bliżyj ku korzynióm, kierym ón jeszcze 

rozdo swoje czónsteczki i pómoże wyrosnyć dalszym 

generacjóm listków. 

 Wczora umrziła Łamaczka zpod Ostrego. 

Twardo górolka, kiero sie zdała być niezniszczalno.  

Łowiym w pamiynci obrozki tego, jako gibko sadziła 

jeszcze w swoich niespełna dziewiynćdziesiynci 

rokach zimnioki. Jako sadzoki chybała do gróbka aji 

oto z trzech metrów i dycki sie cylła kaj było trzeba. 

Łowiym w pamiynci, jako przedpowiadała pogode 

podle znaków przirody, jako dycki wiedziała, jak 

ostro bydzie zima podle tego, z kierej stróny 

zaczynały na jesiyń strómy żółknyć. Wspóminóm, 

kiej mi ukazowała, jako sie do samymu dzichte 

zwiónzać sposobym, kiery snodzi sama wymyśliła. 

Wiym, że za każdym razym, jak tak bydym becok 

siana do dzichty wiónzać, to sie wspómnym na 

Łamaczke zpod Ostrego. Aji wy mnie żyje 

czónsteczka z ni.  

 Już sie ganc zećmiło. Na cmyntorzu rozbłysły 

ogniki pamiynci o tych, co już odeszli z tego świata. 

W dziedzinie  rozgorzały  świyczki  okiyn.  Na niebie 

pomrugujóm piyrsze gwiozdy i czywóne światełka 

jakigosikej era, kiere pram teraz nad Nydkym 

przelatuje. Przez  Steblowe  ku  Dziołku  jedzie auto 

i też świyci czyrwóno swoimi zadnimi światłami. Na 

kierchowie prowie gdosi zapolił 

czyrwóny znicz na grobie 

swoich bliskich.  Zaduszkowy 

cmyntorz, pociymniało 

dziedzina i listopadowe niebo 

tu z tego miejsca wyglóndajóm 

teraz podobnie. Tu z tego 

miejsca teraz widać, jak ważny 

je tyn czas gołych gałynzi, kiej 

stare już opadło a nowe sie 

jeszcze  nie rodzi. Tu z tego 

miejsca teraz widać, jak 

magiczny je tyn listopadowy 

czas, kiej sie ty trzi 

poblyskujónce światy 

zlywajóm w jedno. Możne, że 

podobnie to kiejsi czuł aji poeta 

Henryk Jasiczek, kiej pisoł tyn 

oto wiersz… 

 

      Ing .Michał Milerski, Ph.D
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Ohlédnutí za čtyřmi ročníky NU3V  

S potěšením konstatuji, že navzdory nepřízni osudu (pandemie COVID-19) 

nám, studentům Nýdecké univerzity třetího věku, přálo štěstí a mohli 

jsme se dozvědět spoustu zajímavých informací jak na zajímavých 

tematických přednáškách, tak na úžasných exkurzích.  

Naše společné zážitky se datují  od 

roku 2018, a to cyklem 16-ti lekcí. V červnu jsme 

se potěšili „bylinkami Beskyd“ v Dolní Lomné, v říjnu 

obdivovali moderní linku automobilky Hyundai, 

pochutnali si na sladkostech v Marlence a na své si 

přišli i v Planetáriu Ostrava.  

Předcovidový rok 2019 byl rovněž nabitý 

akcemi. Bylo jich celkem 19 a exkurze byly opět dvě. 

Červnový zájezd na Novojičínsko zahrnoval 

návštěvu pohankového mlýna Šmajstrla, zejména 

dámské osazenstvo (avšak nejen to) si to pak užilo 

při exkurzi v Tonaku v Novém Jičíně. Na své si pak 

přišli všichni milovníci outdoorových aktivit na 

dobrodružné výpravě Poodřím. Říjnová exkurze 

patřila historii našeho regionu; té pravěké v 

Archeoparku Chotěbuz, středověké na Zámku 

Fryštát v Karviné, novodobé v Pivovaru Radegast. 

V roce 2020 jsme se už museli přizpůsobit 

opatřením, která měla omezit koronavirové řádění, 

jež nás všechny zaskočilo na jaře. Z původně 

plánovaných akcí  se tak mohlo  uskutečnit  pouze 

9 lekcí a exkurze musely být bohužel zrušeny. 

 

Rok 2021 - Nýdecká univerzita třetího věku IV.  

Jakmile se covidová situace trochu stabilizovala, 22.6. jsme se setkali s nýdeckým rodákem, 

nositelem certifikátu Górolsko Swoboda - produkt regionalny, Mgr. Davidem Czyžem. V poutavé 

přednášce jsme se dozvěděli o jeho práci, zálibách a meditaci. 

V následujícím týdnu 29.6. na přednášce O počasí nás 

David Tichopád, člen skupiny Meteo Beskydy, spolupracující 

s Akademií věd ČR, zasvětil do některých meteorologických 

jevů a úkazů, jako například vznik a šíření blesku, tajemně 

znějících nadoblačných jevů a pamětníkům připomněl rekordní 

sněhové pokrývky v Beskydech. 

Někteří se rovněž nechali inspirovat k přečtení 

nadčasové povídky J. Giona, Muž, který sázel stromy. 

 

O prázdninách, 21.7. se uskutečnila 

dlouho očekávaná exkurze do Valašského 

Meziříčí. Tam jsme obdivovali náročnou a 

jemnou  práci žen v  Živém muzeu gobelínů 

a rovněž pak odolnost koberců, po kterých se 

za desítky let prošly stovky návštěvníků a ony si 

přesto zachovaly svou původní krásu. Ti 

mlsnější si pak nenechali ujít lákadlo v podobě 

vyhlášené Schlattauerovy kavárny s bohatou 

nabídkou kvalitních káv a vín. Další zastávka 

byla v Krásenském muzeu řeznictví s šesti 

generační rodinnou tradicí řezníků Pilčíkových. 

Po prohlídce muzea jsme pak všichni 

s povděkem ochutnali ty nejlepší uzeniny srdce 

Valašska a s chutí je spláchli tradičním českým 

hořkým mokem. Sladkou třešničkou pak byla 

závěrečná návštěva  Cyrilova pekařství 

valašských frgálů, kde jsme u kávy a zákusku 

probírali své zážitky. Ve vedlejším obchůdku 

jsme si pak mohli nakoupit lokální zdravé 

pochutiny a suvenýry (podrobněji v minulém 

čísle NZ).
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12.8. se k nám vrátilo Listování Lukáše Hejlíka 

(16.1. 2019 proběhlo setkání první a neslo název 

Gottland), a tentokrát nás pro změnu pobavilo 

scénické čtení klasiky české literatury – Švejk. Herci 

Alan Novotný a Jiří Ressler představili toto dílo ve 

speciální aktuální úpravě pro rok 2021, v níž vtipně 

glosovali současné dění ve společnosti a reagovali na 

aktuální problémy. Představení bylo rovněž 

připomenutím skutečnosti, že od vydání prvního 

výtisku uběhlo právě 100 let. 

Srpen 2021 se nesl na kulturní a informativní vlně. Poslední srpnový večer jsme strávili ve 

společnosti herců a zpěváků při operetním představení Když v rodině velí a vládne muž 

(podrobnosti v minulém čísle NZ).   

14.9. jsme byli na přednášce 

Bezpečně na internetu II poučeni 

panem Tomášem Veličkou, jak 

rozeznat  podvodné emaily, fake news 

a jak se jim účinně bránit. 

30.9.  nás cestovatel, rusofil a 

radní města Třinec Mgr. Ladislav 

Vrátný seznámil s Kamčatkou a jejími 

krásami prostřednictvím svých 

fotografií a poutavého vyprávění, 

plného sopek, lososů a medvědů. 

15.10. vystoupilo v evangelickém kostele Stadlerovo klarinetové kvarteto a zpěvem 

biblických písní takových velikánů, jakými byli např. Bach, Dvořák nás nadchl zpěvák Martin Gurbaľ.  

27.10. nás čekala poznávací exkurze Naše krajské město Ostrava. 

Nejdříve jsme vystoupali na vrchol vyhlídkové věže Nové radnice a pokochali se 

nádherným výhledem z ptačí perspektivy. Podrobně nás pak s okolím seznámila 

během komentované autobusové projížďky fundovaná průvodkyně. Po krátké 

obědové pauze jsme pokračovali do hornického muzea Landek Park, jehož 

návštěvou jsme završili celý výlet. 

Nyní všichni pevně doufáme, že slavnostní zakončení letošního ročníku, 

které bylo naplánované na 10.12.2021, se bude moci uskutečnit začátkem roku 2022. Už nyní se 

těšíme na další zajímavé akce, jelikož aktivitu Nýdku nám mohou opravdu závidět všechny okolní 

obce (což mi potvrdily i mé kamarádky z Vendryně i Bystřice, kde podobné akce nemají). 

Takže za všechny obrovské díky Dance Španihelové, za všechno, co pro občany naší i okolních 

vesnic děláš a přejeme tobě i celému týmu hodně úspěchů v další činnosti. 

   Mgr. Libuše Břenková 
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Poděkování  
za svatomartinský koncert 

v  evangelickém  kostele  v Nýdku 

 

V  páteční  podvečer  dne 15.10.2021 si  zájemci 

z Domova Nýdek mohli vychutnat umělecký 

zážitek z koncertu Stadlerova klarinetového 

kvarteta se sólistou Martinem Gurbaľem, členem 

opery Národního divadla moravskoslezského 

v Ostravě. Pro naše klienty to byl velmi silný 

emocionální zážitek, někteří měli možnost 

poslechnout si koncert vážné hudby po dlouhé 

době. Díky pestrému repertoáru klarinetového kvarteta jsme si užili biblické písně A. Dvořáka, energické 

skladby F. Farkase a komorní tóny J. S. Bacha. Věříme, že setkání s vážnou hudbou nebylo pro klienty Domova 

Nýdek zdaleka poslední.   

                      Urszula Lisztwanová  

                              sociální pracovnice Domova Nýdek

     

Hudební výlety 2022 - Obec Nýdek připravuje: 

JOHANN SEBASTIAN BACH A JEHO SYNOVÉ   (Nýdek, evangelický kostel) 

Jan Ostrý – flétna, Adéla Štajnochrová – housle, Libor Mašek – violoncello, Jiří Havrlant – cembalo 

RAVEL / GALLIANO / WOŚ / REINHARDT: KYTAROVÁ ROMANTIKA  (Nýdek, evangelický kostel) 

Duo Bokun/Kościuszko: Jan Jakub Bokun – klarinet (Polsko) a Jakub Kościuszko – kytara (Polsko)   

ČESKÉ VÁNOCE: RAKOVNICKÁ HRA VÁNOČNÍ  (Nýdek, Nýdečanka) 

Collegium Marianum:  

Vojtěch Semerád – housle, Hana Fleková – violoncello, Jan Krejča – teorba,  

Jana Semerádová – flauto traverso, sólistka Stanislava Mihalcová – soprán,  

buchty a loutky: Radek Beran, Zuzana Bruknerová, Vít Brukner, Marek Bečka 

          organizátor Ing. Bronislav Stebel 



11 
 

Měla babka                      

čtyři jabka… 

  V nýdecké mateřské 

škole se od 18. 10. do 22. 10. 

2021 odehrával celotýdenní 

projekt zaměřený na 

jablíčka. Cílem projektu bylo 

prohloubit vztahy a spolupráci 

mezi rodiči a mateřskou školou. 

Děti spolu s rodiči vytvořily 

podzimního skřítka z jablíčka, 

kterého donesly do školky. 

Skřítci se dětem  moc  povedli a 

děti z nich měly velikou radost.  

 Projekt byl zakončen 22. 10. v pátek, kdy se celá mateřská škola vydala na obecní 

úřad, kde děti přivítal pan starosta a děti mu zazpívaly píseň „Měla babka čtyři jabka.“ 

Svými jablíčkovými skřítky pak děti vyzdobily schody obecního úřadu.                 

 Celotýdenní projekt se moc vydařil a všichni si jablíčkový týden užili.       

                      

             kolektiv MŠ 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC 
MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE 

KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA  

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 

  

Díky projektům proudí do zkvalitňování 
školství  a  vzdělávání  na  Třinecku  miliony.  
 Po čtyřech letech končí projekt Místní akční plán (MAP) II v ORP Třinec. Cílem projektu, do 

kterého bylo zapojeno 27 škol a školských zařízení z 12 obcí na území ORP Třinec, byla podpora zkvalitňování 

školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi aktéry vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol, neformálními 

vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky a odbornou veřejností. Rozpočet tohoto projektu byl více než 12,6 milionu 

korun. Projekt byl financován z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 

jako řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

 Celkem se podařilo zrealizovat cca 150 

implementačních aktivit. „V rámci rozvoje 

čtenářské gramotnosti měl velký úspěch 

například ČteFest, česká a polská verze 

jedinečného  nástěnného  čtenářského metru 

a v moderním pojetí následně mobilní aplikace 

čtenářského metru,“ uvedla Mgr. Markéta Bobková, 

manažerka a administrátorka projektu MAP II v ORP 

Třinec. Matematická a finanční gramotnost byla 

rozvíjena zejména  prostřednictvím  besed pro žáky 

a vznikly  pracovní sešity  pro základní i mateřské 

školy. Díky projektu mohli žáci také zdarma 

navštěvovat  šachové kroužky. 

 Zážitkové exkurze do center 

polytechnického vzdělávání, soutěže i tematické 

workshopy byly realizovány pro podporu rozvoje 

polytechniky v regionu. Významně byly podpořeny 

aktivity zaměřené na kariérové poradenství. Každá 

škola obdržela deskovou hru Vzhůru do světa 

povolání, jejíž autoři spolupracovali s naším 

projektem.  

 Školy si pochvalovaly zapojení dvou 

rodilých mluvčích do výuky anglického jazyka 

a možnost  nákupu  pomůcek  v rámci  miniprojektů   

škol dle vlastních potřeb. Probíhaly také soutěže pro 

děti zaměřené na regionální tematiku a preventivní 

programy, kdy největší událostí je přistavení 

unikátního protidrogového vlaku (18. a 19. 11. 

na     železniční   stanici  Třinec).   Osvěta   probíhala 

i v oblasti netradičních vzdělávacích směrů, např. 

Montessori, Waldorfská či lesní školy.  

 V únoru 2022 začne navazující třetí 

výzva MAPu, výše rozpočtu činí téměř tři miliony 

korun. Cílem této fáze projektu bude především 

vzdělávání pedagogů, vyhodnocování plnění 

strategických   cílů  v oblasti  vzdělávání  v  regionu 

a především plánování aktivit, které budou následně 

realizovány od roku 2024.  

 

 Tisková  zpráva vznikla na základě  setkání 

 s místními zpravodaji. [Zpráva byla zkrácena] 

 

 Ing. Stanislav Cieslar | Magistrát města Třince 

 vztahy k veřejnosti, tiskový mluvčí 

 

Tisková zpráva 
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 Vybrané aktivity ZŠ a MŠ Nýdek v rámci projektu MAP II 
 
 V únoru 2020 (těsně před zavřením škol) zavítal do nýdecké školy Kanaďan, pan Chris Marcin. Žáci od 
5. do 9. tříd tak měli příležitost zažít výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Společně procvičovali nejen 
gramatiku, ale hlavně konverzaci. Dozvěděli se také mnoho zajímavostí o Kanadě a Saudské Arábii. Chris měl 
pro žáky připravené i zábavné hry, kvízy a soutěže.  
 
 Školu  rovněž  navštěvovala  metodička  kariérového  poradenství, zvaná  létající  kariérový 
poradce, Ing. Soňa Gajdaczová, která prostřednictvím netradičních metod vzdělávání připravovala různorodé 
aktivity sloužící k sebepoznávání a tím zjištění předpokladů pro dané povolání, což by mělo žákům usnadnit 
rozhodování při výběru střední školy. 

 Škola zdarma obdržela 4 kusy deskové hry Vzhůru do světa 
povolání, kdy se zábavnou formou seznámí se různorodými 
profesemi. 
 V interaktivní učebně biologie v DDM Třinec se žáci, pod 
vedením lektora-zdravotníka, věnovali tématům jako úrazy, 
zlomeniny a popáleniny. Vše si pak prakticky vyzkoušeli na modelech 
lidského těla. 
 Škola rovněž využila možnost exkurze pro žáky. Zvolili zážitkové 
centrum URSUS v Dolní Lomné. V programu Šelmy Beskyd, se žáci 
seznámili s výskytem šelem v Beskydech, zajímavostmi z jejich 
života, učili se rozlišovat zvířata podle stop. 
  

Mgr. Markéta Bobková, manažer 
 a administrátor projektu MAP II v ORP Třinec 

 
 

Protidrogový vlak 
V pátek 19.11.2021 měly 7., 8. a 9. třída možnost navštívit tzv. 

protidrogový vlak. Je to vlak, který jezdí po Česku, ale i Německu, Polsku 

nebo Slovensku a rozšiřuje povědomí o tom, co můžou drogy člověku 

způsobit. 

 

                                                                           

Celý  program, který  trval  asi hodinu a půl 

byl velmi hezky zpracovaný. Na začátku 

jsme dostali dotazníky, které jsme vyplňovali 

po zbytek programu.  Měli jsme možnost 

vidět film, ve čtyřech kinosálech – vagónech. 

Ukazoval, jak drogy můžou lidem zničit život. 

Všem se nám program velmi líbil. Myslíme, 

že je to zkušenost, kterou by měl každý 

zažít. Protože po tomhle opravdu 

zapřemýšlíte předtím, než si dáte cigaretu, 

ne-li něco horšího. 

                                                                                                                               Terka a Kája, žákyně 9. tř. ZŠ 
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 SDH – letošní soutěže hasičských družstev 

 Drazí spoluobčané Nýdku, 

 rádi bychom Vás seznámili s letošní činností 

našich hasičských soutěžních družstev. Letos jsme 

obec Nýdek reprezentovali na soutěžích v pěti 

kategoriích, a to v kategorii mladších žáků, která je 

pro všechny děti ve věku 5 až 11 let, v kategorii 

starších žáků pro děti ve věku 12 až 15 let, v kategorii 

dorostu, která je určena pro mládež v rozmezí 13 až 

18 let a nesmíme opomenout kategorii dospělých, 

která se dělí na muže a ženy. Každý pátek začíná 

dětský trénink v 16 hodin. Kromě toho pro děti 

pořádáme každoroční týdenní soustředění společně 

s Hnojníkem, děti si pak užívají atmosféru většího 

kolektivu. 

 Bohužel kvůli pandemii se tradiční 

Moravskoslezská liga mladých hasičů, které jsme 

každoročním účastníkem, nekonala. I přes to se 

všech našich 5 družstev zúčastnilo soutěže O pohár 

starosty OSH Frýdku-Místku. Možnost prvního 

tréninku jsme měli až začátkem května, kdy jsme se 

připravovali hlavně na okresní kolo hry Plamen 

v disciplínách požární útok, test a štafeta dvojic. 

Tohoto kola se účastnila družstva starších a dorostu. 

Starší žáci se umístili na 4. místě z 10 soutěžních 

družstev a dorostenci si dovezli 1. místo. Koncem 

června začaly první pohárové soutěže, kterých 

mladší, starší a dorostenci objeli celkem dvacet pět, 

unikly jim pouze další čtyři. Mimo okres Frýdek-Místek 

naše týmy běžely na dalších pěti soutěžích v okresech 

Karviná a Nový Jičín. Co se týče konečných výsledků 

v soutěži O pohár starosty Frýdku-Místku naši 

mladší žáci získali 1. místo (z 33 týmů), starší 

žáci se také umístili na 1. místě (z 36) a jiné 

tomu ani nebylo u dorostenců. Níže jsou uvedená 

jednotlivá umístění našich týmů v soutěži na prvních 

čtyřech příčkách: 

 
 Mladší žáci: 1. místo – pětkrát, 2. místo – šestkrát, 3. místo – sedmkrát, 4. místo – čtyřikrát 
 Starší žáci: 1. místo – čtyřikrát, 2. místo – pětkrát, 3. místo – čtyřikrát, 4. místo – pětkrát 
 Dorostenci: 1. místo – dvanáctkrát, 2. místo – čtyřikrát, 3. místo – třikrát, 4. místo – třikrát 
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Této soutěže se účastnila 

i naše družstva mužů a 

žen, jež se skládala 

vesměs z dorostenců, 

dorostenek a vedoucích. 

Muži se v konečném 

pořadí umístili na 12. 

příčce (z 56 soutěžních 

družstev) a ženy obsadili 

3. místo v konkurenci 31 

týmů.  

 Po velkých úspěších 

byli naši mladší žáci 

společně s  Hnojníkem a 

Lubnem vybráni reprezentovat své sbory na Pohár krajského ředitele. Byly zde disciplíny, které nejsou 

naší doménou, takže jsme nasbírali aspoň cenné zkušenosti. Naši mladší obsadili 10. místo. 

  

 Naše ženy a muži se zúčastnili okresní soutěže 

v Oprechticích, kde se ženám podařilo získat 2. místo 

a postoupily tak na krajskou soutěž do Vrbna pod 

Pradědem, kde reprezentovaly okres Frýdek-Místek. 

Muži obsadili 4. místo, což zpočátku vypadalo, že na 

krajské kolo nedosáhnou, ale po odmítnutí týmů před 

nimi, se také na krajské dostali a mohli jet podpořit 

ženy. Bohužel to pro naše družstva nebylo zrovna 

vydařené odpoledne.  

 Když to shrneme, můžeme být hrdí na naše již 

zmíněné konečné umístění v soutěži O pohár starosty 

OSH Frýdku-Místku, a to tři umístění na 1. příčce, 

jednou na 3. a nesmíme opomenout také krásné 12. 

místo mužů. 

 Tímto bychom chtěli poděkovat zejména obci, 

která nás velmi podporuje ale také sponzorům, 

rodičům a všem, kteří nám jakkoli pomáhají v tomto 

nelehkém roce. 

 

           Děkujeme za Vaši pozornost 

           vedoucí mládeže SDH Nýdek 
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Změny v odpadovém hospodářství

Vážení čtenáři, chtěli bychom vás dnes seznámit 

s tím, jaké zásadní změny nás v odpadovém 

hospodářství do budoucna čekají a věříme, že je 

společně s Vaší pomocí zvládneme. Zainteresování 

jsme jak z hlediska ochrany životního prostředí do 

budoucnosti pro naše děti, tak pro nás i z hlediska 

výše ceny poplatku za komunální odpad.  

Možná už někteří slyšeli z médií informaci, že 

skládkování se musí postupně omezovat, až téměř 

vypustit. V současné době se v České republice 

skládkuje cca. 46 % odpadů. Velký bič však na nás 

nachystala Evropská unie, která svými odpadovými 

směrnicemi stanovila jasné a  přísné cíle - do  roku 

2035  navýšit  recyklaci   komunálních  odpadů  na  

65 %  a  snížit  skládkování komunálních odpadů 

na 10 % (zbytek nebezpečný odpad, stavební sutiny 

apod.)  Pokud nedojde k  plnění povinného procenta 

vytřídění, hrozí obci sankce. Další tlak způsobuje 

česká legislativa. Od 1.1.2021  začal platit nový 

zákon č. 541/2020 Sb., o  odpadech, který městům 

a  obcím navyšuje poplatek za ukládání 

nevytříděného odpadu, tj. směsného komunálního 

odpadu (SKO) a  velkoobjemového odpadu (VO). 

Za období od 2021 do 2029 se musí snížit 

váhový limit odpadu na  občana z 200 kg 

na  120 kg, a  za  překročení tohoto limitu se 

bude zvedat skládkovací poplatek z  500,-  Kč 

až na 1 850,- Kč za tunu. To znamená, že v 

následujících letech bude poplatek za skládkování 

stoupat, ale množství vyprodukovaného odpadu bude 

muset ze zákona klesat.  

V loňském roce skončilo na skládkách z naší obce 

celkem 360,49 tun směsného a 87,13 tun 

velkoobjemového odpadu a celkové náklady na svoz 

odpadu činily 2.119.672,- Kč.  Do  celkových 

nákladů na  svoz opadu se počítá např. svoz, odvoz, 

skládkování či zpracování odpadu (z  popelových 

nádob a  kontejnerů na směsný komunální odpad, 

z nádob na tříděný odpad, odpadkových košů 

a  velkoobjemových kontejnerů). 

V roce 2020 vyprodukoval každý občan Nýdku 

v průměru 187  kg  nevytříděného odpadu. 

Abychom udrželi ceny za jeho likvidaci co nejníže 

a neplatili sankce a zároveň nemuseli zvedat cenu 

místního poplatku za komunální odpad, musí každý 

z nás snížit toto množství na 120kg, a to lze 

docílit jedinou cestou – zvýšením třídění 

odpadu.   

V přepočtu činily v roce 2020 celkové náklady na 

osobu v Nýdku  804,20 Kč,  roční poplatek za 

komunální  odpad však činí  jen 500,- Kč/osobu, to 

znamená, že obec na každého občana doplácela 

304,20 Kč. Řádné třídění je důležité kromě ekologie 

i proto, aby obec nemusela zvyšovat místní 

poplatek za svoz komunálního odpadu.  

 

Připomínáme proto pravidla třídění odpadu  
 

1. Tříděný odpad by neměl obsahovat zbytky potravin nebo chemikálií. Znečištěný tříděný odpad se 
většinou vůbec nedá zpracovat. Přitom obaly stačí vypláchnout třeba ve vodě po nádobí. Nespotřebujete 
žádnou vodu navíc a vytříděné obaly můžete doma skladovat libovolně dlouho. 

 

2. Dodržujte pokyny uvedené na samolepkách na nádobách. Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, 
které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Odhozením věcí, které do kontejneru na tříděný odpad 
nepatří, se komplikuje následné dotřídění a zpracování odpadů.  
 

3. Zmenšujte objem odpadu! Na plastové obaly šlapejte, papírové krabice rozkládejte. Čím více odpadu 
se do kontejneru vejde, tím menší jsou náklady obce na jeho svoz. 
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To neplatí u skla, sklo pokud možno nerozbíjejte na 
malé kousky, pro úspěšnou recyklaci je třeba, aby 
sklo bylo rozbité co nejméně.  
 
Připomínáme, že nápojové plechovky, konzervy od 

potravin, kovové uzávěry a nápojové kartóny se 

vhazují do pytlů na plasty. Při správném třídění při 

běžném provozu domácnosti do našeho odpadkového 

koše vhodíme pak jen pár odpadů, jako je např. 

znečištěný a mastný papír, obaly znečištěné 

chemikáliemi, keramické střepy, kosti, hygienické 

potřeby, popel...  Všechno ostatní lze využít 

k separaci - papír, plasty, sklo, železo, plechovky, 

nápojový kartón, biologický odpad, textil. 

Horší je to s obaly, které jsou tvořeny směsí různých 

druhů materiálů a nejdou ručně oddělit. Jednoznačně 

patří do komunálního odpadu. Nadstavbou k 

třídění odpadů je separace bioodpadů a kuchyňských 

zbytků. Lze je ukládat do nádob či kontejnerů 

určených pro bioodpady, případně zkompostovat ve 

vlastních kompostérech na zahradě. Správné třídění 

odpadu pomáhá obci i přírodě. 

Velkoobjemový odpad: 

Obec přistavuje pro občany rovněž velkoobjemové 

kontejnery, čímž tímto žádá, aby občané do  těchto 

kontejnerů dávali pouze objemný odpad. 

V  žádném případě zde nepatří např. pneumatiky, 

větve, stavební sutiny či elektrozařízení.  

Závěr:  

Pokud všichni přiložíme ruku k dílu, snad se nám 

podaří snížit množství směsného komunálního 

odpadu a tím pomoci Obecnímu úřadu v Nýdku 

udržet cenu poplatku na stávající výši. I přes rostoucí 

ceny se o to obec snaží a zachovala poplatek za 

komunální odpad ve výši 500,- Kč i pro příští rok, 

ačkoliv v ostatních městech a obcích poplatek zvyšují.  

Obec se zároveň snaží pomáhat občanům s tříděním 

i tím, že rozdává bezplatně pytle na sklo a plasty, 

svozové kalendáře, z dotace pro zájemce pořídila a 

rozdala kompostéry na biologický a organický odpad.  

Děkujeme  Vám  za  spolupráci  a  pevně  doufáme, 

že společným úsilím vše zdárně zvládneme.  

             Eva Kubinská 
                      Obec Nýdek 
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 Prosba k občanům 
 

 Vážení, v příštím roce to bude právě 180 let, kdy byla v Nýdku otevřena polská škola čp. 88 (na našem 

náměstí) a rovněž to bude 100 let od založení české školy čp. 212.  

 V rámci  přípravy oslav těchto dvou významných událostí, obracíme se na Vás s prosbou, zda ještě 

nenaleznete někde u rodičů, prarodičů nějaké 

dokumenty a fotografie  týkající  se  těchto výročí 

a samotných objektů (fotografie, vysvědčení apod.). 

Tyto materiály případně využijeme i v připravované knize 

o obci Nýdek. 

               ▲ Nýdek čp. 212 – česká škola 

 

◄ Nýdek čp. 88 – polská škola  

 
                                                      

            Mgr. Jan Konečný 
            starosta obce Nýdek 

                                                 

 
  

 

Knihy v Zásilkovně 
  

 Výpůjční a informační služby knihovny v současné době nejsou 

nijak omezeny. Prosím však všechny návštěvníky o dodržování 

aktuálních protiepidemických opatření. 

 Spousta čtenářů si stále žádá „KNIHY DO BEDÝNKY“, která 

byla v knihovnách zavedena v době omezeného provozu.  

 Pokud nemáte možnost si knížky vyzvednout ve výpůjční době 

knihovny, zavádíme novou službu „KNIHY V ZÁSILKOVNĚ“. Po 

dohodě s knihovnicí, e-mailem nebo telefonicky, bedýnka s vaším 

čtením bude předána do Zásilkovny v Nýdeckých dobrůtkách, kde si 

ji můžete vyzvednout osobně nebo vyzvednutím někoho pověřit.  

Letos je knihovna otevřena do úterka 21.12.2021.  
    Dovolená - od 23.12. do 31.12.2021 

                                         

            knihovnice Kristina Wojnarová
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Rok 2021 v Charitě Třinec 

Rádi bychom i letos z celého srdce poděkovali všem, kteří nás podporovali a přispěli 

svým dílem na chod charitní asistenční služby na území své obce, případně finančně 

podpořili nákup a provoz kompenzačních pomůcek, které v mnoha směrech 

usnadňují život klientů i jejich blízkých, terénních pracovníků, kteří docházejí do 

domovů klientů. 

 

Velice si vážíme finanční podpory z obcí Stříteže, 

Smilovic, Komorní Lhotky, Ropice a Řeky, které 

celkovou částkou ve výši 60 000,- přispěly na mzdy 

terénních pracovnic, které docházejí za klienty na 

území těchto obcí, stejně jako na nákup 

kompenzačních pomůcek, konkrétně oxygenerátorů, 

které jsou v této covidové době obzvláště potřebné, 

dále také nákup antidekubitních matrací, schodolezů 

apod. 

Nesmíme opomenout také významnou skupinu dárců 

z řad občanů, kteří sympatizují s posláním Charity 

jako organizace, ne nadarmo se říká, že oceán je 

jenom velké množství kapek a tak to vidíme i my, že 

každá kapka, tedy i drobná podpora, se počítá, 

děkujeme. 

Charita Třinec zajišťuje terénní asistenční službu 

pro obyvatele obcí  jak na území Třinecka, tak i 

Jablunkovska. Posláním této služby je odborně 

poskytovat pomoc a péči osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, tělesného nebo jiného 

druhu zdravotního postižení, a to tím způsobem, aby 

klienti mohli žít kvalitně a co nejdéle ve svém domácím 

prostředí. Jak už zaznělo ve zmínce výše, 

provozujeme také půjčovnu kompenzačních 

pomůcek, kde se snažíme neustále rozšiřovat 

nabídku pomůcek, které významně přispívají ke 

zkvalitnění a usnadnění práce s klienty a s jejich 

aktivizací. Středisko kompenzačních pomůcek nabízí 

širokou škálu pomůcek od oxygenerátorů, 

polohovatelných postelí, antidekubitních matrací, 

vozíků, schodolezů, potřeb na toaletu a do koupelny, 

až po chodítka všech možných druhů. 

Když  se  ohlédneme  za  letošním  rokem  v  Charitě 

Třinec,  došlo  k  jedné  výrazné   změně  a  tím  bylo 

stěhování se do nových prostor. Nové sídlo charitní 

asistenční  služby  naleznete  na  adrese:   Lánská 

128,  Třinec - Kanada,   739 61  v budově   Střední 

odborné   školy  Třineckých  železáren.   Velice  si 

vážíme nabídky  pronájmu   kanceláří  v areálu  SOŠ  

Třinec a děkujeme za tuto možnost. Sídlo půjčovny 

kompenzačních pomůcek se nezměnilo, naleznete 

jej na stále stejné adrese: 

Lidická 1272, Třinec, 739 61. 

Ty z Vás, kteří budou mít zájem prohlédnout si nové 

sídlo Charity Třinec, srdečně zveme na den 

otevřených dveří dne 1. 12. 2021. Rádi Vás novými 

prostory provedeme a pokusíme se zodpovědět 

veškeré vaše zvídavé dotazy. Na vaši návštěvu se 

budeme těšit. 

Na závěr bychom rádi zmínili Tříkrálovou sbírku, 

která, jak všichni doufáme, proběhne ve standartním 

režimu, pokud nám to aktuální covidová situace 

dovolí. Na tříkrálové koledníky se můžete těšit 

v termínu od 1. 1. – 16. 1. 2022. Za každý váš 

příspěvek budeme velmi vděčni, i díky vaší podpoře 

můžeme stále rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku našich 

služeb a pracovat na renomé Charity Třinec. 

Děkujeme, za celý tým Charity Třinec 

 Ing. M. Byrtusová - ředitelka 
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Nýdecká sportovní rubrika 
 

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s děním v naší Tělovýchovné jednotě Sokol 

Nýdek, z.s. od posledního vydání zpravodaje. 

FOTBAL 

Naši fotbalisté po více než dvou letech dokončili bez přerušení alespoň podzimní část nové sezóny 2021/2022 

v 1.B třídě, skupině C. 

Po odehraných 13 zápasech jim nakonec patří 9. místo s 15 body a skóre 29:30 za 4 výhry, 3 remízy a 6 

porážek. V domácích zápasech si vedli lépe než ve venkovních, když v 6 zápasech získali 10 bodů za 3 výhry, 

1 remízu a 2 porážky při skóre 17:13; v 7 venkovních zápasech získali 5 bodů (1 výhra, 2 remízy a 4 prohry) 

při skóre 12:17. 

 

Více na: Moravskoslezský kraj › 2021 A3C - CANIS I.B třída mužů sk. C | Soutěže | FOTBAL.CZ 

Přehled výsledků (od 1.10.2021) 

3.10.  Raškovice – Nýdek 2:0 

10.10.  Nýdek – Loko Petrovice B 3:2 (branky: 2x Puczok A., Szotkowski F.) 

16.10.  Vendryně – Nýdek 4:1 (branka: Spratek T.) 

24.10.  Nýdek – Mosty 5:1 (branky: 2x Puczok A., Hojdysz M., Spratek T., Turoň P.) 

31.10.  Nýdek – Inter Petrovice 2:3 (branky: Szotkowski F., Spratek T.) 

6.11.  Hnojník – Nýdek 1:6 (branky: 3x Szotkowski F., Příborský P., Puczok A., Spratek T.) 

 

Pokračovaly rovněž tréninky malých sportovců (od listopadu v tělocvičně MŠ). Od prosince byly ukončeny, 

ale pevně věříme, že po novém roce (cca od února) budou moci, vzhledem k epidemiologické situaci, opět 

pokračovat. 

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/hlavni/e91e03de-b5ac-4d48-b9a5-361ca6247584
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HOKEJ 

Hokejový oddíl VHK Rytíři Nýdek odehrál od 1.10. v Slezské hokejové lize celkem 8 zápasů a na rozdíl od 

kolegů fotbalistů jim byla, bohužel díky protiepidemiologickým opatřením, je soutěž od 25.11. opět přerušena 

na neurčito (zůstalo prozatím neodehráno 6 kol). V dosud odehraných 12 zápasech soutěže jsou 

v neúplné tabulce na 1. místě s 31 body a skóre 76:34 a bilancí 9 výher, 2 výher na nájezdy a 1 prohry. 

 

Více na: SHL | Slezská Hokejová Liga (shliga.cz) 

Přehled výsledků (od 1.10.2021) 

2.10. VHK Rytíři Nýdek – HC Warriors Třinec 6:1 

9.10.  HC Eagles Třinec - VHK Rytíři Nýdek 1:6 

16.10.  VHK Rytíři Nýdek – HC Nebory C 5:4sn                       

  (výhra na nájezdy) 

23.10. Dynamo Havířov - VHK Rytíři Nýdek 3:5 

30.10. VHK Rytíři Nýdek – HC Javorový 5:6 

8.11. VHK Rytíři Nýdek – HC Horní Suchá 10:2 

13.11. HC Albrechtice Aliens - VHK Rytíři Nýdek 1:3 

20.11. VHK Rytíři Nýdek – HC Lavina Těrlicko 5:3 

 

http://shliga.cz/index.php?link=rozpis
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VOLEJBAL 

Své zápasy Okresního přeboru mají za sebou také již naši volejbalisté. Prozatím odehráli 5 zápasů a aktuálně 

jsou (k 30.11.) v neúplné tabulce na 6. místě se 3 body a skóre 6:13 (sety). 

Více na: FM-M - skupina FM-M (cvf.cz) 

Přehled výsledků (od 1.10.2021) 

8.10.  Nýdek – Raškovice B 3:1  

15.10.  Raškovice A – Nýdek 3:1  

26.10.  Mosty – Nýdek 3:1  

12.11.  Třanovice – Nýdek 3:0  

3.12.  Nýdek – Metylovice (výsledek bude upřesněn příště – uzávěrka článku 30.11.) 

Další zápasy odehrají volejbalisté až v jarní části soutěže (od 4.3.2022). 

Za TJ Sokol Nýdek, z.s bych chtěl poděkovat všem našim sportovcům za reprezentaci nejen Sokolu ale 

rovněž naší obce. 

Závěrem  bych chtěl  popřát všem krásné a klidné  prožití  vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, pohody 

a klidu v novém roce 2022. 

                      Ing. Radim Svider  

   předseda TJ Sokol Nýdek 

https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=FM-M&sezona=2021%2F22

