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Editorial
Vážení a milí čtenáři,
Zima už je snad definitivně za námi. Objevily se názory, že byla moc
dlouhá, ale odborníci na počasí tvrdí, že byla přesně taková, jak má být.
A máme si prý zvyknout, že to tak bude i nadále. No pokud po takové
„normální“ zimě budou některé silnice (i když to je možná pro některé
tankodromy příliš lichotivý výraz) vypadat jak nyní, mám se na co
těšit… Ale dost stěžování, k ničemu to není. Jaro je tady a to je pozitivní zpráva. Dne přibývá a hned je to veselejší.
Druhé číslo letošní Stonávky je rovněž plné pozitivních zpráv. Společný projekt pod názvem EuroNet se rozjel na plné obrátky a zástupci obou mikroregionů se pravidelně scházejí, aby řešili spoustu otázek
ohledně budoucí společné strategie.
Vynikajícím úspěchem se mohou pyšnit učitelé ze střítežské školy.
S projektem zaměřeným na regionální a environmentální výchovu
uspěli v národní soutěži a postoupili až do evropského kola ve Vídni.
V Hnojníku zase u školy vybudují hřiště s kvalitním umělým povrchem
pro házenou, malou kopanou, odbíjenou a tenis. Na straně 4 se opět
vracíme k problematice dvojjazyčných nápisů, a to prostřednictvím
článku starosty Smilovic.
Píšeme i o aktivitách místních knihoven, které myslí především na
výchovu malých čtenářů nebo o různých akcích na školách.

Regionální seminář
a workshop v Ropici
■ V krásném prostředí Golf Clubu Ropice proběhla další společná akce v rámci
projektu EuroNet. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí povodí Stonávky
a mikroregionu Terchovská dolina se 25.
a 26. března 2010 sešli na regionálním
workshopu a regionálním semináři.
Úvodním bodem programu
regionálního workshopu byla
přednáška RNDr. Davida Nováka
z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity na téma SWOT analýzy. Cílem
bylo představit postupy a nástroje
analytické fáze procesu tvorby
strategického plánu. Účastníky
zaujaly především silné a slabé
stránky SWOT analýzy, konkrétní
a typické chyby.
Po teorii následovaly praktické
workshopy akčních týmů - ve skupinách Hospodářství, Životní prostředí a infrastruktura a Společnost
se živě diskutovalo.

Účastníci akce se věnovali
i představením vizí, cílů a priorit při
tvorbě společné přeshraniční strategie. Tato část mezi nimi podnítila
zajímavou diskuzi a aktivní přístup
k formulování společné vize.
V rámci regionálního semináře
představila Monika Hienlová,
vedoucí občanského sdružení MAS
Krajina srdce, svůj pohled na téma
„Partnerství pro venkov“. Její další
vystoupení se neslo ve znamení
témat pod názvy „Projekty přeshraniční spolupráce“ a „Venkovská
tržnice“. Monika Hienlová prezentovala zajímavým způsobem rovněž
konkrétní
výsledky
přeshraniční spolupráce a projekty
spojené především s místní akčními skupinami ve Finsku a Skotsku.
Z obou akcí budou vydány sborníky se studijním materiálem pro
další využití.
Vladimír Raszka

Věděli jste, že norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému
zpracování přes 15 kilogramů starých zařízení za každého svého člena,
a to i přesto, že to na sběrná místa někdy mají hodně daleko. To Češi
zatím zvládli jen něco přes čtyři kila, ale snad se to zlepší. Více čtěte na
straně 7.
Věřím, že jste strávili hezké Velikonoce.
Přeji Vám hezké jarní dny
Vladimír Raszka
šéfredaktor

Členové akčních skupin z České republiky
Slovenska a jednali o společné strategii
■ První velké společné setkání členů
akčních koordinačních týmů v rámci
projektu Euro Net se uskutečnilo ve
dnech 17. až 19. února v Třanovicích,
v areálu Kapplova dvora.
Na programu jednání byly nejdříve základní pojmy k strategickému plánu a otázky týkající se
základních principů přeshraniční
spolupráce.
Více než čtyřicet účastníků akce
se dále seznámili se základní charakteristikou obou partnerů projektu – svazků obcí sdružených

v mikroregionu povodí Stonávky
a obcí mikroregionu Terchovské
doliny. Poté se členové jednotlivých akčních koordinačních týmů
věnovali jednání v odborných
sekcích - Společnost, Hospodářství
a Životní prostředí a infrastruktura.
Diskuze byla místy velmi zajímavá a podnětná a workshopy rozhodně splnily svůj účel. Jejich
účastníci se snažili pojmenovat
společné body, slabá a silná místa
a vymezili okruhy možné budoucí
spolupráce.
RV

Novinky
z obce Hnojník
■ Vstup do nového roku z hlediska podávání žádostí o dotace je
v plném proudu. V lednu to bylo
podání žádosti o dotaci na chodníky v centru obce, dále pak obnova
sociálního zařízení v požární zbrojnici. V únoru jsme opětovně žádali
SFŽP na realizaci zateplení obecního úřadu a policie, včetně zbývající výměny oken. Doplňujeme
žádost – zelená úsporám – na
výměnu oken v bytovém domě č.
p. 109 – „Bijokovka“ a zateplení
bytového domu č. p. 351 – 353.
Z nadačního programu OKD
v těchto dnech žádáme o finanční
prostředky na rozšíření knihovny
v projektu nazvaném „Nová knihovna pro všechny“ a pro dopravní
výchovu dětí nejen z obce ale
i z celého mikroregionu na vybudování dopravního hřiště u PZŠ.
Po dlouhodobé přípravě projektové dokumentace na kanalizaci
a ČOV v naší obci nám bylo již
vydáno stavební povolení, na
jehož základě budeme žádat
o dotaci na její výstavbu.
Dagmar Molinová

Výherci křížovky
Tajenka ze Stonávky č. 1 zní:
německý inženýr Karl Benz.
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Vydavatel:
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„Putování s Pepíkem“ ze Stříteže přes Prahu do Berlína
■ Dne 17. března 2010 jsme se v Praze
zúčastnily soutěže učitelů „Innovative
Education Forum 2010“ (IEF), do které
byl nominován náš projekt jako jeden
z deseti finálních projektů České republiky. Prezentovaly jsme zde projekt
zaměřený na regionální a environmentání výchovu pod názvem „Putování
s Pepíkem“, který byl vytvořen na
základní škole ve Stříteži.
Jedná se o nově vytvořenou
výukovou sadu pro učitele a žáky
4. a 5. ročníků 9 základních škol
našeho mikroregionu (elektronická učebnice, pracovní sešit, putovní knížka a metodická příručka), se
kterou pracují učitelé od školního
roku 2008/2009. Hlavním cílem
projektu je smysluplně využít
používání počítačů a moderních
technologií a spojit je s aktivním
prožitkem dětí při poznávacích
výletech a výpravách do přírody
v rámci regionu.
V Praze se nám podařilo s projektem zvítězit a postoupit do
evropského kola, které se konalo
v Berlíně ve dnech 23.-25. března
2010. Setkání pedagogů ze 79 škol
z 33 evropských zemí (téměř 300

účastníků) bylo příležitostí prezentovat naši malou vesnickou školu
jako jednu z těch, která se nebojí
nových inovativních metod výuky.
Po dobu tří dnů naplněných zajímavým programem od přednášek, workshopů, výstav až po
návštěvu místní dvojjazyčné
(americko-německé) školy jsme se
seznamovaly s prací učitelů
v jiných školách, získávaly informace o možnostech využití
moderních technologií ve výuce,
stejně jako jsme se inspirovaly
novými nápady, jak zpestřit našim
žákům pobyt ve škole. Vzhledem
k tomu, že jsme se podobné události účastnily poprvé, byla pro nás
velmi cennou zkušeností a jsme
rády, že jsme se mohly setkat se
s tvořivými učiteli z celé Evropy
a dalšími zajímavými lidmi i se
zájmem o naši práci. Společnosti
Microsoft, která IEF organizovala,
děkujeme za tuto příležitost.
Přestože „Pepík neputuje“ až do
celosvětového kola, věříme, že
naše žáky s ním čeká spousta dalších dobrodružných výprav nejen
po regionu a že se nám, učitelům,

Aktivity policistů v Hnojníku
■ Ve večerních hodinách dne 19. března 2010 uskutečnili policisté OOP Hnojník, ve spolupráci s třineckými
policisty, na území obcí Hnojník, Horní
Tošanovice, Dolní Tošanovice, Třanovice, Střítěž, Smilovice, Vělopolí, Řeka
a Komorní Lhotka preventivně bezpečnostní akci.
V jejím rámci nejprve ve vybraných místních restauračních zařízeních kontrolovali dodržování
zákazu podávání alkoholických
nápojů osobám mladším 18-ti let
a později se zaměřili na kontrolu
dodržování pravidel silničního
provozu na silnicích zdejšího služebního obvodu. V rámci celé bezpečnostně preventivní akce se
nejzávažnějšího porušení zákona
dopustili dva řidiči pod vlivem
alkoholu, jejichž jednání bylo kvalifikováno, mimo jiné, jako přečiny
„Ohrožení pod vlivem návykové
látky“ s možnými tresty až 1 roku
odnětí svobody.

Další obdobné preventivně bezpečnostní opatření, nejen hnojnických policistů, budou nadále
pokračovat, přičemž se nebude
vždy jednat pouze o činnost kontrolního charakteru. Prezentační
akci činnosti policie a setkání
s občany policisté Obvodního
oddělení Hnojník připravují společně s obecním úřadem Hnojník
na den 22. května od 15:00 hodin
v rámci „Hnojnického odpoledne“
v areálu fotbalového hřiště v Hnojníku. Pro školáky všech základních
škol zdejšího Mikroregionu povodí Stonávky je připravena na
počátku měsíce června prezentační akce pod názvem „Den
Integrovaného
záchranného
systému“. Akce se uskuteční dne 4.
června, již tradičně v areálu PZŠ
v Hnojníku, kdy spoluorganizátory
jsou opět obec Hnojník a PZŠ
v Hnojníku.
nprap. Libor Jelínek

Poděkování za sbírku pro Tanzanii
■ Chceme touto cestou poděkovat
všem za finanční dary, kterými jste přispěli na podporu Tanzanie, africké
země sužované v poslední době hladomorem.
Sbírka, která proběhla na Večeru svátečních melodii konaném na
konci prosince 2009 v Evangelickém kostele v Třanovicích, vynesla
částku 16 434 Kč. Dalším darem
přispěla Slezská církev evangelická a. v.
Za 50 000 Kč bylo nakoupeno
a rozdáno 6 tun kukuřičné mouky,
kterou dostalo bezmála 600 rodin,
a to převážně těch, kde byly osoby
staré, nemocné a děti. Pomoc byla

distribuována ve kmenech Hudza
a Datoga. Ještě jednou děkujeme
za Vaši štědrost a ochotu pomáhat
lidem v nouzi.
Farní sbor SCEAV v Třanovicích

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
-vedení daňové evidence
-personální a mzdová agenda
-zpracování daňových přiznání
Daniela Vrublová
Komorní Lhotka 316
Tel.: 604 502 165
e-mail:
Daniela.Vrublova@seznam.cz

podaří realizovat další plány do
budoucna (např. vytvoření on-line
webové výukové prezentace).
Chtěly bychom touto cestou
poděkovat
všem
učitelům
a žákům z ostatních škol našeho
regionu za pomoc s přípravou prezentace na obě soutěže (krásné
výtvarné a slohové práce o našich
obcích). Pevně věříme, že ocenění,

které náš společný projekt v Berlíně získal, bude motivací pro naši
další spolupráci. Rovněž společnosti Stonax patří naše velké
poděkování, a to za finanční podporu při tvorbě reklamního materiálu.
Petra Husková
a Dagmar Machálková

Multifunkční hřiště v Hnojníku
■ Vedle budovy tělocvičny Masarykovy základní školy vznikne ještě v letošním roce hřiště s kvalitním umělým
povrchem pro házenou, malou kopanou, odbíjenou a tenis.
V následujících měsících roku
2010 se uskuteční rekonstrukce již
zcela nevyhovující antukové sportovní plochy. Proběhne také rozšíření o část dopravního hřiště
s odpočinkovou zónou pro praktickou výuku dopravní výchovy na
zdejší MZŠ, jejímž cílem je zvýšení
bezpečnosti dětí v silničním provozu.
Celý areál bude sloužit nejen
žákům z naší obce a dětem dojíždějícím do hnojnické školy z okolí,
ale také široké veřejnosti. Zájemci
budou moci využívat sportoviště
za poplatek mimo hodiny školní
výuky, tj. v odpoledních hodinách,
o víkendech a o prázdninách.
Celkové náklady této investiční
akce jsou vyčísleny na asi 1,5
mil. Kč s tím, že 92.5 % výdajů
pokryje dotace z Rozvojového

operačního programu- Moravskoslezsko a zbylých 7,5% bude uhrazeno z rozpočtu obce Hnojník.
Na přelomu měsíce března
a dubna 2010 bude starostkou
obce Dagmar Molinovou podepsána smlouva s dodavatelskou
firmou. Přípravu finančních podkladů a finanční řízení projektu
zajišťuje radní obce Mgr. Tomáš
Peterek. Naplnění obsahové stránky projektu má na starosti projektový manager Mgr. Tomáš Krpel ředitel školy.
Termín ukončení projektu
rekonstrukce sportovního zařízení
pro školu a veřejnost je stanoven
na srpen 2010. Takové zařízení
v obci Hnojník dlouhodobě citelně scházelo a proto doufáme, že
bude plně využíváno nejen
dospělými, ale především našimi
dětmi.
Mgr. Tomáš Peterek,
Mgr. Tomáš Krpel

IN MARE VIA TUA – v moři je tvá cesta
■ Na začátku svého příspěvku jsem
citovala význam latinského loga „Ligi
morske i rzeczne“.
V rámci česko-polsko-slovenské
spolupráce na úrovni škol, se žáci
již po dobu 7 let zúčastňují splavování řeky Odry až k Baltskému
moři s tímto sdružením. Získávají
zde informace a zkušenosti z práce a činnosti námořníků. Naše
obec úzce spolupracuje s vedením
výše jmenované „Ligy“ a podporuje její činnost, proto v rámci oslav
65-tého výročí bitvy o Kolobrzeg

se konalo slavnostní setkání
v tomto městě a zároveň u této
příležitosti naše obec získala ocenění – jubilejní medaili u příležitosti 90-ti let zasnoubení Polska
s mořem. Tímto způsobem jsme
součástí jedné velké mezinárodní
spolupráce v upevňování vztahů.
Jsem velmi ráda, že tyto vztahy
jsou navázány a i v budoucnu
budeme usilovat o to, aby nezanikly.
Dagmar Molinová,
starostka obce Hnojník
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Dvojjazyčné nápisy + Jablka + TGM
■ Spojení výše uvedených slov (zkratek) asi některým čtenářům nic neříká.
Pro obec Smilovice je ale toto spojení
přinejmenším zajímavé. Kdo navštívil
smilovický obecní sál 19. února a pak
o měsíc později, 19. března, toto propojení určitě pochopí.
Ale po pořádku.
V polovině února si necelá stovka účastníků mohla poslechnout
za přítomnosti ministra pro lidská
práva a národnostní menšiny
Michaela Kocába a jeho doprovodu včetně tehdy ještě tiskové
mluvčí Lejly Abbasové názory širokého spektra diskutujících na ožehavé téma „Dvojjazyčné nápisy na
Těšínském Slezsku“. Dle mého
názoru skutečná osvěta o historii
našeho regionu z úst přednášejících byla řešena jen okrajově, jelikož velká část dvouhodinového
setkání se týkala přestřelky mezi
hlavním
diskutujícím
–
panem Szymeczkem a ostatními
ve věci oslav 90. výročí Českého
Těšína spojené s odhalením pomníku TGM. Podstatná část byla
věnována problematice příslušných zákonů opravňujících zavedení požadovaných označení jak
je obvyklé v jiných mnohonárodnostních lokalitách Evropy. Bohužel, i když jsem technikem (ale
dějiny mi nikdy nebyly lhostejné),
i já bych si rád opětovně připomněl naše složité události na Těšínsku, které pro mnohé skutečně
nejsou zvládnuté. Kdopak z nás
umí hovořit o dějinách počínaje
Doubravkou,
Rakousko-Uherskem, obdobím po 1. světové válce a konče současností. Mnoho
pozvaných starostů z okolních
obcí, zástupce polského konzulátu z Ostravy a jiných vlivných
reprezentantů, nepřijelo na tuto

Sněženka –
symbol jara

■ Sněženka podsněžník je naší
nejznámější jarní kvetoucí rostlinou. Často rozkvétá ještě pod sněhem. Málokdo však ví, že rod
obsahuje několik desítek druhů.
Sněženky patří mezi ohrožené rostliny. Trpí zejména ztrátou svých přirozených biotopů, trháním v době
květu a vyrýpáváním cibulek. Sněženka je mírně jedovatá ve všech
částech, nejjedovatější je cibule.
V našich zahrádkách již nejsou tak
často k vidění, jak tomu bývalo dříve. Sněženky totiž milují chladnější,
částečně zastíněné stanoviště pod
listnatými stromy a keři. Vyžadují
humózní a vlhkou půdu. Ještě pře
pár léty jsme je mohli zahlédnout
hojně kvést v zahrádkách na ul. Frýdecké v Třinci v místech, kde dnes
stojí TESCO a KIK. Než buldozery
definitivně rozryly půdu, několik
stovek jich bylo zachráněno. Nyní
za odměnu bohatě kvetou každým
rokem v jedné vělopolské zahrádce.
LV

událost, i když byli pozváni. Možná v předvolebním období neměli
chuť vůbec se exponovat v této
citlivé záležitosti.
Ztotožňuji se plně s článkem
v časopise Listy 5/2009, kde redaktor Hutar skutečně sděluje, co
vlastně znamená „Česko-polská
spolupráce ve světle geopolitiky“.
Zejména schází v současných hospodářských problémech pohled
v oblasti vzájemné spolupráce
mezi ČR a Polskem. Pochopitelně
v rámci sjednocené Evropy se
naše státy ČR, SR a Polsko
vůči gigantům jako je Německo,
Francie, Španělsko jen velmi těžko
prosazují. Spolupráce právě mezi
zeměmi střední Evropy je obzvlášť
žádoucí a nikoli rivalita a v našem
případě i hledání problémů mezi
Čechy a Poláky a doposud nenalezení některými spoluobčany kladných příkladů z historie obou
států to utvrzuje. Máme mezi
sebou i současné hrdiny ve vědě,
medicíně, umění, a ti umí jak polsky tak česky. Kéž bychom se všichni snažili hledat to dobré, to čím se
můžeme vzájemně obohatit.
A tak pro odlehčení o měsíc

později 19. 3. 2010 jsme uspořádali setkání nejen našich zahrádkářů,
ale i z okolních obcí. Důvodem
bylo obnovení zahrádkářského
spolku v obci Smilovice, který
vznikl v roce 1956 a činnost ukončil („bezdůvodně“) v r. 1998. Více
jak 20 účastníků vyslechlo přednášku Rudolfa Kluse z firmy Svobodné zahrady na téma jak
zvelebit střed obce a hřbitov. Další
část byla věnována odbornému
výkladu na téma ovocnářství
a
cibulové
rostliny
v podání Ing. Vladislava Samka,
předsedy ZO ČZS Karviná. Hluboká tradice ovocnářství měla u nás
i takové úspěchy, že sadař
pan Kotas přímo na hrad dodával
TGM své výpěstky (zejména Mülhauptová jablka). O tom, že ovocnářství mělo u nás skutečně velký
význam, svědčí i to, že poprvé po
válce navštívila naši obec i Česká
televize, která provedla první krátký záznam o této činnosti v obci.
Najde někdo příslušné dokumenty k této události?
Velmi výstižné je čínské přísloví,
které popisuje zahrádkaření skutečně v superlativech:
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„Kdo chce být šťasten jeden den,
ať se napije,
kdo chce být šťasten týden,
ať zabije prase,
kdo chce být šťasten rok,
ať se ožení,
kdo chce být šťasten celý život,
ať si založí zahradu“.
Pokud máte zájem, přihlaste se
přímo u nového předsedy –
pana Zbyška Vanducha do opětovně založeného spolku zahrádkářů v obci Smilovice (členové
mohou být i přespolní příznivci).
Záměrně jsem spojil tyto dva
rozdílné odstavce do jednoho
článku, jelikož společným jmenovatelem v naší obci bylo v poslední době jméno T. G. Masaryka –
v 1. případě křehká debata na
téma 90. výročí Č. Těšína a 1200.
výročí Cieszyna (mám za to, že kdo
čte denní tisk z regionu, tak ví
o čem je řeč); v 2. případě nezapomenutelné aktivity občanů naší
obce, kteří se proslavili i svými
produkty na Hradčanech. Dějiny
nelze měnit, lze jen studovat
a přenášet informace pro další
generace. Máte jiný názor?
Ing. Gustav Chwistek,
starosta Smilovic

„NICE TO MEET YOU" aneb „TĚŠÍ MĚ, ŽE VÁS POZNÁVÁM"
■ Tak zněl název projektu, který se
uskutečnil ve spolupráci ZŠ Třanovice
a ZŠ Dolní Domaslavice. Tento projekt
připravily Mgr. Kateřina Gocieková (ZŠ
Třanovice) a Mgr. Marie Ryšková (ZŠ Dolní Domaslavice) v rámci výuky anglického jazyka pro žáky 4. a 5. třídy.
Během února a března 2010 se
žáci seznámili se základními reáliemi Spojeného Království Velké
Británie a Severního Irska a také
nejznámějšími památkami v Londýně. Prostřednictvím dětmi velmi
oblíbených výukových pomůcek
(interaktivní tabule, práce s internetem, doplňovaček, puzzle, kvízů
a literárních ukázek) poznali žáci
také významné autory britské literatury pro děti a mládež. Děti měly
rovněž možnost porovnat české
a britské školství a diskutovat
o problematice povinného nošení
školních uniforem, jejichž (aspoň
přibližnou obdobu) si na jeden
den také vyzkoušeli sami na sobě.
Nedílnou součástí projektu byla
především
korespondence
v anglickém jazyce mezi žáky i učiteli obou škol. Děti mezi sebou
vzájemně komunikovaly prostřednictvím emailu a zjišťovali

o sobě různé informace. Každý
žák po celou dobu projektu představoval významnou osobnost či
legendu pocházející z Velké Británie, Walesu, Skotska a Severního
Irska. Ve třídě se tedy vyučující
mohli setkat například s osobnostmi jako je princezna Diana, princ
William, Robin Hood, Julie, Charles
Dickens, John Lennon, Paul
McCartney, Christopher Wren, William Shakespeare, královna Viktorie či Alžběta II.
Společný projekt byl 5. 3. 2010
zakončen celodenním setkáním
žáků obou škol v ZŠ Dolní Domaslavice. Studenti přišli do školy
oblečeni ve vlastních školních uniformách, na kterých se předem
dohodli. Poté co se jednotliví žáci
představili a našli svého kamaráda,
se kterým si dopisovali, byli rozděleni do skupin. V těchto skupinách
se snažili co nejlépe zvládnout
závěrečný test, ve kterém měli
zúročit své nově nabyté vědomosti. Po náročném kvízu na děti čekalo příjemné posezení u irského
čaje s mlékem, čerstvých muffinů
a anglických sušenek. Poslední tečkou tohoto netradičního dopole-

dne byla píseň skupiny Beatles „Yellow submarine“, kterou jsme si
všichni s chutí zazpívali, Závěrečné
vyhodnocení projektového kvízu
ukázalo, že práce všech zúčastněných pedagogů snad nebyla zbytečná, jelikož výsledky všech
skupin byly velice vyrovnané
a odpovědi dětí téměř „stoprocentní“. Všichni byli za úsilí a snahu
vynaloženou v průběhu celé této
akce odměněni anglickým pexesem a diplomem. Doufáme, že kromě novýchinformací, kterými si
děti rozšířily své obzory, objevily
také spoustu zajímavých podnětů,
jež poslouží jako inspirativní motivace pro jejich další vzdělávání.
Mgr. Kateřina Gocieková
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Den zdraví na MZŠ Hnojník Knihovna v Hnojníku myslí hlavně na děti

■ K celoškolním akcím, které se u žáků
těší značné oblibě, patří Den zdraví.
Tato akce proběhla 11. února a všichni
byli aktivně zapojeni do programu dne.
Vybraní žáci 1. stupně se zúčastnili soutěže v lyžování v Třanovicích. V konkurenci pěti škol se
umístili na 2. místě. Děti, které
zůstaly ve škole, se věnovaly základům zdravovědy. Žáci 2. stupně si
mohli vybrat jednu z těchto možností: bruslení v Českém Těšíně,
lyžování v Řece, přehazovaná
a volejbal v tělocvičně školy
a péče o duševní a fyzické zdraví.
Stadion v Českém Těšíně zaplnila asi stovka bruslařů. Přes tento
vysoký počet to na ledové ploše
nebylo znát, všichni se dobře bavili.
Lyžování a snowboarding
v Řece si zvolili ti žáci, kteří si chtěli zajezdit, užít si spoustu legrace,
sněhu a hlavně se chtěli pobavit.
Někteří soutěživí si mohli vyzkoušet slalom. Pro tyto
žáky je lyžování středem zájmu, neboť
sjezdovku navštěvují
i ve svém volném
čase.
Ve skupině Péče
o fyzické a duševní
zdraví plnili žáci mnoho úkolů. Sledovali
video o správném
chování na sjezdovce,
co si mají s sebou vzít
na horskou túru

apod. Poté vyplňovali pracovní listy. V praktické části se učili obvazovat nohu, ruku… Největším
problémem bylo obvazování hlavy. Mnohdy na hlavách žáků
vyrůstaly podivné turbany. Pak se
žáci přemístili do učebny výpočetní techniky a vyhledávali na internetu informace z lékařského
oboru, plnili testy první pomoci
a testy z biologie člověka. V tělocvičně školy probíhaly soutěže
družstev v přehazované (pro 6. a 7.
ročníky) a ve volejbalu (pro 8. a 9.
ročníky). Žáci hodnotí Den zdraví
jako velmi povedený, jako příjemné odreagování od učení, jako
skvělý zážitek. Takové hodnocení
akce zjistila L. Tomeczková z 9. A.,
jež si pro žáky dokonce vytvořila
dotazník. Tento příspěvek vznikl ve
spolupráci p. uč. J. Valáškové s žáky:
Gabrielou Daňovou z 8. B., Vítem
Schlesingerem z 9.A a s Lilianou
Tomeczkovou z 9.A.

Chystá se opět letní tábor
■ Chceme touto cestou oslovit Ty z Vás,
kteří chcete svým dětem dopřát nová
dobrodružství nebo umožnit poznat
nové kamarády. Strávit týden ve stanu
může být pro někoho úplná novinka,
pro někoho stará věc a pro někoho třeba i výzva překonat trochu strachu.
Stejně jako v minulých letech,
bude místem konání jedno malebné údolí, kde lišky dávají dobrou
noc. Ale tentokrát to nebude na
Hrčavě, kam jsme jezdili v minulých letech. Letos bude letní polní
tábor probíhat v Oderských vrších
u obce Radkov nedaleko Vítkova.
Termín byl stanoven na 24. - 31.7.
2010.
Tábor je určen pro děti z Hnojníka, Třanovic a blízkého okolí ve
věku 7-15 let (podmínkou je ukončena první třída ZŠ).
Na děti se už teď těší a vymýšlí
pro ně program parta mladých
lidí, převážně vysokoškoláků, kteří
budou vedoucími jednotlivých
družstev. Skupinka tří maminek
ovládne polní kuchyň a pilně
sestavuje jídelníček. A hlavní
vedoucí se už teď těší, až to všechno znovu po roce vypukne. Všichni dohromady doufáme, že
i počasí přispěje k dobré pohodě
a průběhu celého tábora. A jelikož
naší snahou je také zajistit
duchovní hodnotu tábora, připravujeme pro děti konání mší sva-

tých přímo v tábořišti pod širým
nebem.
Pokud Vás naše nabídka oslovila, prosíme, kontaktujte nás. Po
loňských zkušenostech, kdy jsme
museli některé zájemce odmítat
z důvodu zaplněné kapacity tábora, tak pro letošní rok byl navýšen
počet dětí na 42. Ale i přesto
doporučujeme, pospěšte si s přihláškou, bude totiž platit, že „kdo
dřív přijde, ten dřív jede “.
Toto všechno se děje pod záštitou občanského sdružení Farníček. Hodně z Vás nás zná
z minulých let, a pokud o nás
chcete vědět více, navštivte naše
internetové stránky, kde budou
k dispozici veškeré další podrobnosti ohledně letošního tábora,
fotogalerie z loňského ročníku.
Najdete tam i přihlášku a mnoho
dalších zajímavých informací.
A pokud toto čte někdo, kdo
sice třeba už děti školou povinné
nemá, ale chtěl by se třeba podílet
na tomto táboře případným sponzoringem, budeme rovněž rádi,
když se nám ozvete.
Alžběta Rylková,
René Schlesinger
www.farnicek.wz.cz
e-mail: farnicek@seznam.cz
tel.: 603 767 253a

■ Pro letošní rok jsme v knihovně připravily opět mnoho zajímavých akcí
pro děti z mateřské školky a základních
škol a školních družin v Hnojníku
a Komorní Lhotce.
Velmi nás těší skvělá spolupráce
a zájem učitelek, vychovatelek
i samotných dětí. Každá pochvala
a poděkování je pro nás velkou
motivací a dodává chuť a sílu
vytvářet stále něco nového a zajímavého. Toto krásné hodnocení
napsali naši mladí čtenáři společně s paní vychovatelkou Marií
Bijokovou:

odpoledne, kdy jsme se nenudili
a naopak se seznámili s upírkem
i strašidly.
Děti z ŠD Masarykovy ZŠ a MŠ
v Hnojníku.
A jaké akce u nás od začátku
roku proběhly?
Hlasité čtení z knihy „Pomsta
červené mumie.“ Výstava knih
k 105. výročí úmrtí J. Verna. Výtvarná soutěž „Maková panenka
a (nebo) motýl Emanuel.“ Celoroční soutěž pro děti „Hádej…“ Povídání o knihovně a obrázkové čtení
pro děti z mateřské školy. Hlasité

V pátek 19. března 2010 jsme
navštívili se školní družinou místní
knihovnu v Hnojníku. Březen je
v letošním roce měsícem čtenářů
a paní knihovnice si v tomto
duchu připravily pro nás zajímavou a poučnou besedu. Byli jsme
seznámeni s aktuálními akcemi,
které knihovna pořádá. Mohli
jsme si také ověřit znalosti v kvízových otázkách s názvem „Jsem
výborný čtenář?”. V knihovně byly
k dispozici nové i starší knihy
a také se četlo! Zaujaly nás např.
tituly „Můj kamarád upírek” a „Lexikon říše strašidel”. V současné
době se nám nejvíce líbí fantasy
literatura, a proto i čtení knih
s touto tématikou mělo úspěch.
Knihy jsme si my, mladí čtenáři,
hned chtěli i půjčit. V knihovně
jsme strávili příjemné páteční

čtení a soutěž „Jsem výborný čtenář?“ u příležitosti Března - měsíce
čtenářů. Besedy Ondřej Sekora
a jeho dílo, Jaroslav Foglara jeho
dílo. Všichni se těšíme na páteční
noc 26. 3. 2010, kdy se koná Noc
s Andersenem! Hlavní program
a spaní dětí proběhne v ZŠ, ale ve
22 h navštíví nocležníci knihovnu.
A mají se na co těšit! Budeme si
číst při svíčkách o strašidlech
a upírech! Pak dostanou všichni na
zpáteční cestu do pytlíčku na krk
česnek, aby byli před upíry chráněni a aby se nebáli. Ta zpáteční
cesta - o půlnoci - bude totiž
móóóc strašidelnáááá!
A jak to všechno dopadlo a co
nového máme připraveno v následujících měsících, to vám napíšu
v příští Stonávce.
Dagmar Pastvová

František Hrubín, Lichožrouti,
Odvážný džbánek a Tajemná komnata …
■ Je to už šestá noc ve smilovické knihovně a můžeme říci, že pana Andersena už dobře známe. Taky víme, že
strávit noc s ním, to není jen tak,
a všem se to ani nepovede, ale my jsme
tam byli a moc si to užili!
František Hrubín se narodil před
sto lety, Lichožrouty máme doma
všichni, kromě Péti, Tajemnou
komnatu jsme plni strachu navštívili jen jednou, ale do Odvážného
hrnku si někteří z nás sáhli i vícekrát. Patnáct odvážlivců vyrazilo
na noční procházku a zahlédli

snad i Bílou paní, slepičku tu už
neviděli, ale našli aspoň po malovaném vajíčku. Večerníčkem nám
na dobrou noc popřáli Včelí
medvídci s beruškou. A jaké to
bylo ráno probuzení? Úplně skvělé, když si všichni pochutnali na
své buchtě v noci upečené! Vonělo to tu perníkem se skořicí, čokoládou a kokosem.
Ale nevěřte všemu, a hlavně ne
tomu: „že se v noci spí!“
Renáta Lasotová
+ 12 spáčů Noci s Andersenem
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Mateřská škola v Řece dokončila
další úpravy interiéru …
■ Děkujeme všem rodičům, občanům i podnikatelům obce Řeka
(potraviny BEA-BEDNARZ, s.r.o., firma HAMROZI s.r.o., Pizzerie U Martina, pohostinství U Kata) za
finanční příspěvky na zakoupení
a pokládku podlahových krytin do
prostor MŠ. Podzimní akce „Den
otevřených dveří“ přinesla finanční
částku 23.000 Kč, OÚ Řeka a KRPŠ
přispěli
shodnou
částkou
10.000 Kč. Podlahy byly renovová-

ny během jarních prázdnin a děti
tak mají ve školce teplejší i příjemnější prostředí.
Zveme rodiče a děti k zápisu do
MŠ v Řece, který se uskuteční 13.
dubna od 8 do 13 hod.
V lednu jsme navázali kontakt
s polskou MŠ z přímořského města
Koszalin. Paní učitelky s dětmi nám
poslaly kreslené obrázky, fotografie a informace o jejích MŠ. My
jsme vytvořili ve spolupráci s OÚ
a rodiči „prezentační knihu“ o naši
MŠ i obci Řeka a spolu s dětskými
výtvory jsme ji poslali do Koszalina.
Do konce školního roku máme
v naší školce ještě spoustu akcí
v plánu. Budeme vynášet Morénu,
číst pohádky v knihovně, poznávat
naší obec i bydliště svých kamarádu, prožijeme „Den rodiny“ na
školní zahradě, navštívíme divadelní představení, pojedeme na
výlet do polské Wisly, připravíme
vystoupení na radovánky a oslavíme „Den dětí“.
Moc se těšíme na krásné zážitky.
Andrea Wlosoková

Reprezentovaly jsme v Polsku
■ Dne 29. ledna 2010 jsme reprezentovaly školu v pěveckém konkurzu sborů
v Polsku.
V krásném městě Bialsko-Biale
jsme zpívaly dvě písně „o vodě“.
Mile nás překvapili zpěváci
i nezpěváci polských škol, kterým
kromě neobvyklého zpěvu nechybělo ani dramatické nadání. Piráti,
mořské panny a další obyvatelé
moří a oceánů nás zavedli do
atmosféry podmořského světa, ale
i života kolem vody.

Na festivalu nás vřele přivítali
a překvapili i chutným občerstvením.
Po úspěšném vystoupení jsme
se dostaly mezi 11 nejlepších sborů, celkově soutěžilo 25 družstev.
Odjížděly jsme s krásnou vzpomínkou na hezký kulturní zážitek.
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„O putovní pohár Stonávky“
■ Florbaloví nadšenci škol povodí Stonávky se 5. února 2010 utkali o tradiční
putovní pohár.
Sportovní akce se účastnily tyto
školy: ZŠ Ropice, ZŠ Střítež, ZŠ Smilovice, ZŠ Hnojník (2 družstva), ZŠ
Komorní Lhotka, ZŠ Dolní Tošanovice a ZŠ Třanovice. Základní část
turnaje probíhala ve dvou skupinách a nejlepší týmy se utkaly ve
finále. Po velmi dramatickém finálovém zápase si nakonec putovní

pohár odvezlo družstvo ze ZŠ
Hnojník. Pořádající ZŠ Třanovice
vybojovala krásné druhé místo.
Blahopřejeme vítězům i všem
zúčastněným družstvům, protože
dobře víme, že všichni předvedli
své maximum. Těšíme se na další
ročník.
Partnerem turnaje byl klub
Pathfinder a občanské sdružení
Slunce.
Mgr. David Molitor

Jaro v třanovické škole
■ V pátek 19. března se naše škola převlékla do jarního, aby jako každoročně
přivítala maminky, babičky a další třanovické ženy.
Čekal je zde pestrý program:
kadeřník, modeláž nehtů, masáže,
nabídka přírodní kosmetiky, parfémů, šperků a textilu. Dobrou náladu a pohodu ještě umocnilo
příjemné posezení v čajovně, ve
kterou se proměnila naše školní
půda. Věříme, že maminky se
domů vrátily nejen krásné, ale
i odpočaté a spokojené. Poděkování patří paní vychovatelce Věře
Lasotové, která tuto vydařenou
akci připravila.

Také první jarní den (sobota 20.
března) přivítala naše škola zajímavou akcí. Tentokrát se do Třanovic
sjeli všichni, kdo rádi tvoří a vyrábějí. Námětem tvůrčí dílny byly blížící se Velikonoce, a tak nám před
očima vznikaly nejrůznější druhy
kraslic, věnců, vystřihovánek, prostírání a dalších krásných dekorací.
Celý den jsme tak strávili v příjemné jarní atmosféře, opět prosycené
vůní lahodných čajů naší „půdní“
čajovny. Večer jsme se vraceli
domů s pocitem, že jaro už je zase
tady.
R. Holubcová

Liliana Tomeczková
a Beata Pientoková, 9. A

Spolupráce policie a školy
■ Policisté z Obvodního oddělení
Hnojník navštívili naši školu
a v rámci prevence hovořili s žáky
o bezpečnosti silničního provozu,
nebezpečích, se kterými se mohou
žáci setkat ve svém okolí a velmi

poutavě přiblížili činnost policie.
Přednáška byla doplňována soutěžemi, diskusí a praktickými ukázkami výstroje policie ČR.
David Molitor

Beseda s dětmi v střítežské knihovně
■ Děti z mateřské školy Střítež po jarních prázdninách přišly do školy a místo
všedního dne byly zrána pozvány paní
knihovnicí Hankou Kloskovou do místní
knihovny.
Po svačince se děti rozdělily do
dvou skupin a měly na besedu, kde
jim paní Klosková poutavou formou přiblížila význam knihy
v dnešní uspěchané době. Děti se
nejen poučily, jak s knihou zacházet, ale také měly možnost si knihy
prohlížet. Byly aktivně zapojeny do
vyprávění pohádky „O červené
Karkulce“ a „O perníkové chaloupce“. Hezkou formou dětem přiblížila, že mají možnost se stát
pravidelnými „čtenáři“ naší knihovny ve Stříteži, která má již několik

let dětské oddělení a je pravidelně
aktualizována novými dětskými
knihami a časopisy. Nejvíce děti
zaujaly knihy o zvířátkách a časopisy o koních. Největší odměnou
paní knihovnici bylo, že tentýž den
odpoledne se zapsali noví čtenáři
do její knihovny za doprovodu
maminek. Na druhý den děti přinášely své oblíbené knihy do školky,
z nichž jsme si celý týden četli nejoblíbenější pohádky. Jsme rádi, že
úroveň české dětské knihy je stále
na vysoké úrovni a že se našim nejmenším hodně čte.
Chceme touto cestou poděkovat paní Kloskové, která tuto akci
připravila.
Jana Chalupová

■ Ve středu dne 24. března nás
navštívil pan Richard Valko. Nepřišel sám, ale představil i ,,němé“
hosty. Zajímavým způsobem nám
vyprávěl o životě hadů, ještěrek
a jiných plazů. Některé z jeho
mazlíčků jsme si mohli prohléd-

nout a pohladit. Beseda byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se
spoustu nových informací. Věděli
jste například, že se na Zemi
vyskytuje na 2700 druhů těchto
živočichů?

Autoškola Miroslav Kouřil otevírá rychlokurzy pro
skupinu B a A řidičských oprávnění. Cena jako u
běžného kurzu. Dovoz-odvoz zajištěn.
Tel.: 732 974 993

Duben 2010
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Za ochranu přírody odpovídají výrobci i spotřebitelé

Byli jsme u toho…

■ Češi se dovedou chovat ekologicky
stejně jako obyvatelé skandinávských
zemí. Jen se jim to musí trochu víc
usnadnit. Dobré vůle nemají o nic méně
než Norové, jen jsou o něco málo
pohodlnější.
Je to vidět na příkladu vysloužilých elektrospotřebičů z domácností, které se u nás povinně sbírají
a recyklují od roku 2005. Zatímco
dřív byla vrcholem „recyklace“
amatérská demontáž kompresoru
z lednice či motoru z pračky, při
kterých unikla spousta freonů
a oleje, dnes se daří materiály
z odborně demontovaných spotřebičů z drtivé většiny znovu využít.
Škodliviny již životní prostředí
neohrožují.
Pravda, norské domácnosti odevzdají ročně k ekologickému zpracování přes 15 kilogramů starých
zařízení za každého svého člena,
i když průměrná vzdálenost sběrného místa, na kterou je třeba
dopravit každý spotřebič, aby se
o něj mohli postarat odborníci,
odpovídá menší hustotě osídlení.
Češi zatím zvládli jen něco přes
čtyři kila. Stačilo to ale na splnění
požadavků Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko, Slovensko nebo Polsko nechat
jen zdát. Čechům se to povedlo
především díky opravdu husté
a stále rozšiřované síti míst zpětného odběru, kterou systematicky
budují už čtyři roky neziskové
kolektivní systémy jako ELEKTRO-

My žáci ze ZŠ Střítež se chceme
s vámi podělit o nádherné zážitky, které jsme prožili při vypouštění zajíčků do volné přírody. Dne
15. 3. u rybníků Černá pořádalo
tuto ojedinělou akci Myslivecké
sdružení „Černá“ Střítež-Vělopolí,
kterému moc děkujeme, že jsme
mohli být u toho. Zajíčci byli moc
hezcí, i když trochu vyplašení.
Přejeme si, aby se jim u nás moc
líbilo a panu Zawadzkému
a Bobotovi děkujeme za malé
občerstvení a hlavně za moc zajímavé vyprávění o životě zajíčků
a dalších zvířátek našeho regionu.
žáci ZŠ Střítež

WIN. V roce 2005 navíc Češi začínali od nuly, zatímco Skandinávci
nebo Švýcaři či Nizozemci a Belgičané své ekologické teze proměnili v činy o mnoho let dříve. Stali se
tak vzorem pro celou Evropu.
Společný jmenovatel: odpovědnost
Společným jmenovatelem veškerého úsilí v oblasti vysloužilých
domácích spotřebičů je odpovědnost. Ačkoli je legislativně odpovědnost na výrobcích, nezbývá než
apelovat na odpovědnost spotřebitelů-občanů. Jde především
o společnou odpovědnost za
životní prostředí. Výrobci mají
navíc kolektivní odpovědnost
nejen za svou současnou produkci,
ale i za všechny výrobky, které byly
uvedeny na trh před 13. srpnem
2005, odkdy platí současný zákon
o odpadech.
Po celou dobu fungování systému zpětného odběru a dalšího
nakládání s vysloužilými spotřebiči, který se stal součástí každodenního života nás všech, se přesto
objevují hlasy volající po změně. Ta
by měla spočívat v přechodu na
průběžně financovaný systém se
zapojením jakéhosi zúčtovacího
centra.
Současný vývoj, kdy se v Česku
vlivem recese vysbírá víc starých
spotřebičů, než je uvedeno na trh
těch nových, ale ukazuje na správnost zvolené cesty. Právě pro
bezproblémové zvládnutí kon-

junkturálních výkyvů jsou určeny
finanční rezervy, které kolektivní
systémy v drtivé většině vytvářejí.
Když nejde o trh
Nemylme se: výrobci, kteří většinu kolektivních systémů založili, se
na trhu, ve volné podnikatelské
soutěži, tvrdě střetávají. Usilují
o vytvoření zisku a také jej úspěšně
vytvářejí. Péče o vysloužilé elektrospotřebiče je ale úplně jiná oblast.
Tady nejde o trh, tady nejde o podnikání a zisk. Proto jsou všechny
kolektivní systémy ze zákona
neziskové. Jde o službu veřejnosti,
o službu životnímu prostředí, ke
kterému se člověk nechoval vždy
tak zodpovědně jako dnes.
Výrobci si to plně uvědomují
a při plnění svých zákonných
povinností a naplňování požadavků na společnou odpovědnost
dovedou nechat jinak striktně fungující pravidla trhu stranou.
Navzdory konkurenčním vztahům
prosazují stejné cíle a aktivně
pomáhají chránit to nejcennější, co
máme – naši přírodu.
A spotřebitelé? I ti patří k různým skupinám, mají rozličné
zájmy,
rozmanitá
povolání
a mnohdy v osobním životě i různé
vztahy. Když ale jde o ochranu
životního prostředí, musíme
opravdu bez ohledu na to všechno
postupovat ruku v ruce.

Počítačový kurz pro
dospělé v Třanovicích
V únoru letošního roku projevili dospělí občané naší obce zájem
o rozšíření znalostí v oblasti práce
s počítačem. Někteří již určité
zkušenosti měli, pro jiné to byla
zcela nová zkušenost. Využili jsme
pro tento účel učebnu výpočetní
techniky ve škole a po rozdělení
na dvě skupiny začala výuka. Mírně pokročilých uživatelů se ujal
Mgr. Jiří Tomiczek a skupina začátečníků pracovala pod vedením
Mgr. Davida Molitora.
Celkem se do obou kurzů zapojilo 17 občanů a soudě podle ohlasu a zájmu to byla velmi přínosná
akce, která s největší pravděpodobností přinese pokračování.
Mgr. David Molitor
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Czy spełnimy swój wytyczony cel?
■ Skończył się pierwszy kwartał roku
2010. Wiosna puka nam do drzwi i do
naszych serc. Cieszymy się pierwszymi
kwiatami wiosennymi i planujemy, co
jeszcze w tym roku możemy wykonać!
Także i w naszym kole PZKO
mamy plany działalności na cały
bieżący rok. Część już została spełniona. W okresie zimowym
naprzykład odbył się tradycyjny
bal, który był bardzo udany, a także kulig dla dzieci. Z nadchodzącą
wiosną wysłuchaliśmy z zaciekawieniem prelekji p. Bronisława
Kokotka o sadownictwie. Słyszeliśmy jak postępować w trosce
o nasze sady, by uzyskać jak największe plony.
Dbamy również o czystość
i estetykę naszej okolicy. To zadanie jest dla młodszych wiekiem,
którzy potrafią łazić po rowach
i uporządkować je.
Dbamy nie tylko o naszą okolicę
i jej piękno, ale i o piękno naszych
ciał i o nasze zdrowie. Dlatego pani
MUDr Pieniążkowa zgodziła się na
przeprowadzenie prelekcji o ,,chorobach tarczycy (štítná žláza)”.

Maj, to najpiękniejszy miesiąc
roku, pełen kwiatów, słońca i miłości. W tym miesiącu urządzamy
„świetlicę w przyrodzie”, którą
łączymy z Dniem Matki i Dziecka
oraz smażeniem jajecznicy. Wspólnie spędzone popołudnie umilimy
sobie
współzawodnictwami
i pogawędkami.
W czerwcu włączymy się do
pomocy przy organizacji festynu
POLSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
i PRZEDSZKOLA im. JANA KUBISZA w GNOJNIKU.
W pierwszych dniach lipca
wyruszamy na wycieczkę krajoznawczą, gdzie chcemy poznać
nowe miejsca naszej ziemi i przyjemnie spędzić czas.
Po lipcu przychodzi sierpień
a to dla nas znaczy przygotowania
na odpust. Nie chcemy, żeby
goście przybywający na odpust
głodowali i dlatego przygotowujemy dużo smacznego jedzenia.
Mamy także lekarstwo na pragnienie. Pod koniec sierpnia pomagamy na dożynkach nie tylko
sprzedażem posiłków. Nasz zespół

Veselá školka

a pohodovou atmosférou. Během
školního roku se konají zábavné
a sportovní akce s rodiči i bez nich.
Na podzim Drakiáda, v zimním
období Mikulášská besídka a Karneval se konají společně se ZŠ
v Dolních Tošanovicích, které je MŠ
součástí, a se kterou má velmi dobrou spolupráci. V květnu děti
vystupují se svým programem na
oslavě ke Dni matek, v červnu jezdíme spolu s rodiči na výlet a školní rok končíme Radovánkami
a opékáním párků na školní zahradě.

■ Naše mateřská škola v Horních Tošanovicích je jednotřídní, jako většina
školek v okolních obcích. Ve školní roce
2009/2010 ji navštěvuje 25 dětí, ve věku
3 – 7 let.
Jako každý rok, i letos se uskuteční zápis nových dětí do MŠ, a to
v týdnu od 10. – 14. května 2010.
Dny v naší školce jsou naplněny
nejen hrou, řízenými činnostmi,
dostatkem pohybu, dobrou a zdravou stravou, ale také zábavou

taneczny włącza się do programu.
Wszystko ma swój początek
i koniec. I my w naszym kole chcemy podziękować wszystkim członkom za ich całoroczny wkład do
pracy. Pod koniec roku kalendarzowego chcemy urządzić jeszcze
jedno spotkanie aktywistów
naszego koła. ,,Wigilijka”- to ostatnia impreza naszego koła w tym
roku.
Tak wygląda nasz plan pracy,
której jest coraz to więcej. Możemy tylko życzyć sobie, żeby przybywało członków chętnych do tej
pracy. Miejmy nadzieję, że ,,zdrowie nam dopisze i sił będzie starczało na pracę przez cały rok”. To
jest życzenie całego zarządu MK
PZKO !
Aniela Živná
Dnia 25. 4. 2010 o godzinie
15:00 w Domu PZKO w Trzanowicach zostanie wygłoszona
prelekcja MUDr. Pieniążkowej
na temat: ,,tarczyca-štítná žláza”
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich zainteresowanych.
S dětmi navštěvujeme také divadelní představení v Ostravě, Třinci
nebo za námi jezdí divadélka se
svými vystoupeními přímo do školky. Pokud si přejete, aby Vaše dítě
trávilo společně s námi dny v MŠ,
přijďte k zápisu, rádi Vás přivítáme.
Na všechny nové kamarády se těší
děti, učitelky a zaměstnanci mateřské školy v Horních Tošanovicích,
která má v programu název „Veselá
školka“.
Monika Stoláriková

Duben 2010

Poděkování
■ Mateřské centrum Ovečka ve
Stříteži chce poděkovat všem
sponzorům, kteří minulý i letošní
rok podporují naše sdružení. Za
Vaše příspěvky jsme dětem zakoupily nové hračky a výtvarné
pomůcky, které pomáhají ke
správnému vývoji našich nejmenších. Zvláštní poděkování patří
panu starostovi Stanislavu Plekanci a vedení obce za přátelský
postoj ke vzniku našeho MC a za
finanční dotaci. Jen díky Vám se
můžeme s maminkami a dětmi
nadále scházet každé úterý a čtvrtek od 9:00-11:00 hod. v prostorách školní družiny (nad poštou).
Více informací o našich aktivitách
najdete na:
www.mcovecka.webnode.cz

Program setkání na
Karmelu ve Smilovicích
Duben
11.4.- Biblická hodina v 15 hod.
18.4.- Biblická hodina v 15 hod.
25.4.- Bohoslužby na Karmelu
v 8.30 hod.
Květen
9.5. - Biblická hodina v 15 hod.
Vystoupení dětí z nedělní besídky
s programem ke Dni matek
16.5. - Biblická hodina v 15 hod.
23.5. - Bohoslužby na Karmelu
v 8.30 hod.
30.5. - Biblická hodina v 15 hod.
Program setkání v Řece v rámci
Slezské církve evangelické a.v.
Bohoslužby: v neděli 18.4. v evangelické kapli ve 13.30 hod. (české)
POZOR ZMĚNA
Nedělní besídka pro děti bude
probíhat každou neděli v 9 hod
v prostorách obecního úřadu
v Řece. Informace: 558 696 857

Turnaj ve
stolním tenise
■ Rok s rokem se sešel a příznivci
sportu zvaného stolní tenis v Horních Tošanovicích uspořádali již 8.
ročník turnaje. Za třemi zelenými
stoly v nových prostorách budovy
obecního úřadu se sváděly v sobotu 20. března urputné boje ve
dvou kategoriích: muži a ženy.
Všichni zúčastnění hráli s elánem
a chutí, o přestávkách se mohli
občerstvit a doplnit vypocené
kalorie.
Výsledková listina: muži:
1.
Petr Baron
2.
Jan Kelecseny
3.
Tomáš Světlík
ženy:
1.
Kateřina Světlíková
2.
Markéta Kelecsenyová
3.
Jarmila Slaninová
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Firma Jurosz nabízí
- žaluzie – horizontální, vertikální, venkovní
- čištění a opravy žaluzií,
- rolety – vnitřní, venkovní i na elektrický pohon
- sítě proti hmyzu – pevný rám, na principu rolety
- plastová okna
- garážová vrata – sekční, lamelová - vjezdové brány
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla
Oldřich Jurosz, Hnojník 148 Tel.: 604 676 549
e-mail: o.jurosz@centrum.cz

Masarykova Základní škola
a mateřská škola Hnojník
nabízí k pronájmu tělocvičnu
školy pro širší veřejnost.
Cena 190,- Kč / 1 hodinu.
Kontakt: tel. 558 694 275,
sekretariat@zshnojnik.cz

Mladá rodina koupí stavební
pozemek o výměře 1000m2 1500m2 v obcích Hnojník,
Střítež, Smilovice, Ropice
Zálesí.
Tel: 776119129, 774944700
email: lauro@seznam.cz
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice
Místní poplatky
Připomínáme, že do konce června 2010 jsou splatné místní poplatky za psa a za odpady 1.pololetí
r.2010. Poplatek za psa je možné
uhradit při očkování 22.4.2010
nebo na obecním úřadě. Poplatek
za odpady za 1. pololetí roku 2010
je možné zaplatit poukázkou, převodem z účtu ( 1681972319/0800 )
nebo na přímo na obecním úřadě.
Tuto možnost uvítáme a Vy ušetříte
za poštovní či bankovní poplatek.
Očkování psů
Oznamujeme majitelům psů, že
v úterý dne 20. 4. 2010 proběhne
očkování psů proti vzteklině. Dle
zákona č. 166/99 Sb., ve znění pozdějších předpisů je očkování proti
vzteklině povinné u psů již od 3
měsíců stáří. V letošním roce
dochází ke změně, k očkování se
dostaví pouze psi, kteří nebyli
v loňském roce očkováni vakcínou
Biocan R ad us.vet. (vakcína proti
vzteklině, inaktivovaná). Tato
revakcinace provedená po první
vakcinaci chrání zvířata proti vzteklině po dobu minimálně 2 let.Zvířata poprvé vakcinovaná ve věku 3
– 12 měsíců je nutno první rok po
první aplikaci vakcíny revakcinovat. V případě nejasností zavolejte
na obecní úřad v Horních Tošanovicích pro bližší informace
(558696459).
16,00
u pily Ručka
16,10
u Venglařů
16,20
na rozcestí u p.Novákové
(Podlesí)
16,30
u obecního úřadu
16,40
rozcestí na Zadkách,
směr p. Hanková
K očkování musí být předveden
pes v doprovodu dospělé osoby
a musí mít náhubek. Nezapomeňte
na očkovací průkaz! Je možné si
zároveň uhradit poplatek za psa na
rok 2010, který činí 50,- Kč za jednoho psa, za každého dalšího 100
Kč.
Opis vody
Ve dnech 26.4. - 2.5.2010 bude
pracovník obecního úřadu provádět opis domovních vodoměrů.
Žádáme, abyste umožnili přístup

k Vašim domovním vodoměrům,
aby opisy probíhaly plynule.Odebranou vodu je možno zaplatit pracovníkovi obecního úřadu na místě
nebo na obecním úřadě.Cena vody
1m3/16 Kč. Opis domovních vodoměrů se týká i části obyvatel obcí
Hnojník a Komorní Lhotka, kteří
odebírají vodu z řádu obce Horní
Tošanovice.
Zasedání č. 25 zastupitelstva
obce Horní Tošanovice proběhne
28. 4. 2010 od 17,00 hod. ve společenské místnosti obecního úřadu.
Program bude upřesněn na vyvěšené pozvánce.
Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy
v Horních Tošanovicích proběhne
od 10. května do 14. května
2010 vždy v dopoledních hodinách v mateřské škole. S sebou
vezměte rodný list dítěte.
Sběr a svoz nebezpečných
a objemných odpadů
Termín: 15.5.2010
8:00 - 8:25 – pila Ručka
8:35 - 9:00 – Marie - stará cesta
9:10 - 9:35 – u panelových domů
10:20 -10:45 - Tošanovky (Blahut)
12:00 - 12:25 - Na Cymbálce
Připomínáme: svoz separovaného odpadu v pytlích – 22.4., 3.6.
SDH Horní Tošanovice společně
se zastupitelstvem obce Horní
Tošanovice pořádá v sobotu
22. 5. 2010 od 17,00 hod. SMAŽENÍ VAJEČINY, které se bude
konat v areálu KD Hájenka. Srdečně zveme všechny občany a příznivce vaječiny. Každý účastník 2
vajíčka s sebou.
Turnaj starých gard
Dne 5. 6. 2010 se koná 13. ročník turnaje starých gard ve fotbale
na hřišti TJ Tošanovice. Turnaje se
účastní partnerské obce z Polska,
Slovenska a místní TJ Tošanovice.
Po turnaji bude na hřišti pokračovat taneční zábava s bohatým
občerstvením.

Komorní Lhotka
Očkování psů
Upozorňujeme všechny majitele
psů na povinné očkování psů ve
stáří 3 měsíců a starších, které se
bude konat v pátek 30. dubna
2010 dle uvedených míst:
8.00 – 8.30 hod.
točna autobusu v horní části obce
8.35 – 8.50 hod.
„kovárna“ u p. Kaňoka
9.00 – 9.20 hod.
Stonávka
9.30 – 9.45 hod.
Kamenec u p. Sabelové
9.50 – 10.30 hod.
areál Kulturního domu Komorní
Lhotka
Každý pes musí být opatřen
náhubkem a předveden v doprovodu dospělé osoby. Náklady na
vakcinaci ve výši 100,-- Kč hradí
majitel. S sebou doneste očkovací
průkaz psa.
CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:
stočné za IV. čtvrtletí 2009 –
IHNED
poplatek za psa ve výši 80,-- Kč
poplatek za odvoz odpadu ve výši
500,-- Kč/osobu

Veškeré úhrady lze provést hotovostně v úřední dny v kanceláři
OÚ.
Opět důrazně upozorňujeme, že
veškeré slevy na poplatku za
odpad je nutno uplatnit do konce
měsíce dubna 2010.
Sleva se poskytne osobám, které
se v místě svého trvalého pobytu
nezdržují (studenti ubytováni na
kolejích, v podnájmech, internátech, osoby dlouhodobě služebně
nebo pracovně mimo území ČR).
Dlouhodobý pobyt mimo trvalé
bydliště je nutno doložit ověřitelným způsobem.
Prosba
V sobotu 5.6.2010 se uskuteční
oslavy 80. výročí vzniku ZŠ
T. G. Masaryka v Komorní Lhotce.
Obracím se na občany s prosbou
o zapůjčení zachovalých fotografií, učebnic, školních pomůcek
z dřívějších let.
Kontakt : 558 696 858, 724 948
675.
Za organizační výbor děkuje
Gabriela Palarčíková, řed. školy

Smilovice
Pohostinství
v centru obce Smilovice
Vzhledem k zamýšleným úpravám
budovy OÚ a požadované dotaci
na rekonstrukci celého objektu,
původní restaurace U dubu je
dočasně uzavřena. V přípravě je
otevření letní zahrady (za poštou)
s občerstvením a možností posezení včetně s dětmi, zejména pro
cykloturisty a ostatní
návštěvníky. Umístění nového
sezónního občerstvení rozhodně
bude lépe splňovat současné
požadavky z bezpečnostního hlediska než původní venkovní posezení prakticky v křižovatce U dubu
zabraňující bezpečný průchod
kolem obecního úřadu pro vchod
do knihovny, na poštu a směrem k
autobusovým zastávkám často
využívanými dětmi a ostatními
občany.

HARMONOGRAM : nebezpečný
a velkoobjemový odpad 2010
CENTRUM Smilovice
5. 6. 2010 (sobota) 7,00 – 15,00
6. 11. 2010 (sobota) 7,00 – 15,00
Očkování psů
U psů očkovaných na vzteklinu
v roce 2009 stačí přeočkovat až
v roce 2011.
v úterý 6. května 2010 – MVDr.
Kabot Stanislav
8,00 hod – obecní úřad
8,20 hod – Rakovec (u Biedravy –
trafostanice)
8,45 hod – u.p. Szalbutové
Pes musí mít náhubek, být na
vodítku a v doprovodu dospělé
osoby. Ceny za očkování: vzteklina
100,-Kč (u starších psů na dva
roky), kombinace 190,- Kč. Očkovací průkaz je nezbytný!
Místní poplatek ze psů za rok
2010: 1 pes 100 Kč a další 150 Kč
splatnost 31. 3. 2009

Vělopolí
I v tomto roce vyhlašuje obec
soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno,
balkón a předzahrádku. Podmínky
soutěže naleznete na www stránkách obce v sekci Informace nebo
na obecním úřadě.
Očkování psů proběhne dne
7. 5. 2010 v 7,45 hod. u aut. zast.
Janík a v 8,15 hod. u obecního úřadu. Poplatek je 100,- Kč. Nezapomeňte vzít s sebou očkovací
průkaz psa.
Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu se koná
v sobotu dne 29. 5. 2010 od 13,45
hod. do 14,15 hod. u o.ú.

Místní knihovna nabízí pro volné chvíle polské i české časopisy,
ročník 2009 i 2010.
K dispozici jsou také výměnné
knižní soubory z Městské knihovny v Třinci.

SDH Třanovice pořádá
„Aprílovou punčovou noc“.
Akce se uskuteční v kulturním domě v Třanovicích
16. dubna 2010 od 19 hod.
Vstup pouze ve sportovním oblečení!
Místenky objednávejte
u paní Korčové,
tel.: 603 743 880.

Řeka
Očkování psů
Povinné očkování psů se uskuteční v úterý 4. května 2010 na těchto
místech:
8.00 - konečná autobus. zastávka
8.20 - zastávka Ropičník
8,45 - horní obchod
9,30 - hasičská zbrojnice
Ceny za očkování jsou následující:
jedno očkování proti vzteklině –
100 Kč
kombinace – 190 Kč
vzteklina + kombinace - 90Kč

Vakcinace proti vzteklině je povinná pro psy starší 6 měsíců
Nezapomeňte očkovací průkaz!!!!
Srdečně Zveme všechny na Májovou veselici 15. 5. 2010, která
částečně financovaná v souladu
s Operačním programem příhraniční
spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 20072013 s Fondu mikroprojektů
Region Bílé Karpaty s názvem
Turistické zajímavosti obcí Stará
Bystrica a Řeka nejen pro nás …

Duben 2010
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Hnojník
Upozorňujeme naše občany na
povinnost přihlašování a odhlašování psů!
Připomínáme, že splatnost poplatků za psy je do 31. 03. 2010. Hradí
se hotovostně do pokladny Obecního úřadu Hnojník v úřední dny,
pondělí a středa od 8,00 – 17,00
hodin (pauza 11,30-12,30 hod.).
Očkování psů
Proběhne ve čtvrtek 29. dubna
2010 od 8,00 hod. před obecním
úřadem.
Následně od 8,45 hod. u „Suchánka“. Náklady na vakcinaci hradí
držitel psa ve výši 100 Kč. Doneste
s sebou očkovací průkaz psa.
Upozornění
Ve dnech 7. - 9. června bude stavební úřad v Hnojníku uzavřen.
Děkujeme za pochopení
Z důvodu zájmu seniorů o počítačový kurz se obec rozhodla jej
zrealizovat, a proto žádáme zájemce, aby se přihlásili osobně nebo

telefonicky na obecním úřadě
v Hnojníku. Na základě vašich přihlášek pak bude stanoven termín
konání. Tel: 558 694 255 nebo
733 506 009.
Hnojnické odpoledne
Letošní ročník se bude konat
22. 5. 2010. Jak jsem v minulém
roce slíbila, tak letošní program
bude rozšířen o ukázku jednotného záchranného systému Policie
ČR a hasičského sboru. Budete
moci shlédnout ukázku práce psovoda včetně zásahu při zneškodňování pachatele, pořádkovou
službu, dopravní policii, snad se
podaří, aby zde byla i záchranná
služba lékařské pomoci včetně
vybavené sanitky a názorné ukázky zachraňování osob. Hasiči nám
předvedou uhašení požáru či přepravu osob z hořící ho objektu.
Chcete-li se podívat těmto profesím „pod pokličku“, přijďte na
ukázku, která bude probíhat
v době od 15 do 17 hodin.
Dagmar Molinová

Střítež
1. V důsledku silných mrazů v měsíci
lednu došlo k poškození vodovodní
armatury na obecním vodovodním
řádu u občanky Urbačkové. Operativním zásahem došlo k zamezení úniku
vody, za což patří poděkování p. Miroslavu Košutovi – vedoucímu úseku
údržby a VPP. Firma IRP Dostálek, která
posléze opravila a zprovoznila vodovodní řád v uvedeném úseku si zaslouží neméně upřímné poděkování za
vstřícnost a kvalitní provedení opravy.
2. Za velmi zdařilou akci lze považovat
ukončení plesové sezony tradiční kulturní akci – Pochování basy -, které
mělo místo v prostorách kulturního
domu ve Stříteži dne 13. 2. 2010. Klub
důchodců ve Stříteži v čele s jejím
předsedou p. Adamem Lipowskim připravil pro účastníky tohoto kulturního
klání nezapomenutelné chvíle ze
samotného programu – Pochování
basy -, kde divadelní amatéři předvedli skvělé herecké výkony.
Velmi chutná domácí kuchyň a bohatá
tombola byla vizitkou pro příští pozvání na Pochování basy v roce 2011. Starostovské poděkování patří panu
Adamovi Lipovskému a Klubu
důchodců ve Stříteži za vzornou prezentaci kultury v obci.
3. Velmi aktivně působí v naši obci
Občanské sdružení – Ovečka -, která
má ve svém plánu činnosti celou řadu
zajímavých akcí pro mladé maminky a
širokou veřejnost. Příkladem toho je
divadelní představení muzikálu Jonáš,
které se uskutečnilo 7.3. 2010 v KD.
Toto biblické pojednání oslovilo nejen
děti ale i dospěle příznivce ochotnického divadla děti z nedaleké Ostravy.
Poděkování patří ze strany starosty
především organizátorům této zdařilé
akce obzvlášť p. Przywarové.
4. Letošní zima je už za námi. Dodavatelské smlouvy uzavřené mezi obci a
dodavatelem služeb tj. Fa TOZOS s.r.o.
a Fa Karel Flaška byly úspěšně realizovány. Operativní dispečink na zimní
údržbu byl na velmi dobré úrovni.
Upřímné starostovské poděkování
patří řediteli Fa TOZOS p. Szkutovi,
Marianu Mitrengovi-pracovníkovi fa
TOZOS, který prováděl zimní údržbu,
p. Karlu Flaškovi, p. Miroslavu Košutovi
a pracovníkům VPP obce Střítež za příkladnou a obětavou práci při ztížených pracovních podmínkách.

5. Po náročných jednáních členů ZO
obce Střítež došlo dne 22.3. 2010 na
ZO ke konečnému schválení účastí a
zapojení se obce Střítež do projektu
Euronet-přeshraniční spolupráce Slovenská republika-Česka republika
2007-2013.
6. Členové stavebního výboru na svém
pracovním jednání dne 17.3. 2010 přehodnotili plánované investiční záměry
obce Střítež v roce 2010. Jednoznačně
doporučili ZO obce zařadit prioritně
do investiční výstavby – prodloužení
vodovodního řádu podél silnice
III/4763 pro novostavebníky a zahájit
přípravné projektové práce na vybudování vodovodního řádu u převaděče ve směru na Smilovice pro
novostavby, které budou zahájeny
v letošním roce. Zastupitelstvo obce
doporučení stavebního výboru plně
akceptovalo na zasedání ZO dne 22. 3.
2010.
7. Prodejna potravin v objektu domu
služeb ve Stříteži opět v provozu. Po
tříměsíční pauze způsobenou ukončením podnikatelské činnosti se opět
dne 1.4. 2010 otevřou dveře této malé
leč potřebné pro občany obce prodejny potravin. Samotná prodejna, která
má za sebou již několik nájemníků
byla značně – zubem času – zanedbána. Značnou měrou se na tom podílel i
samotný obecní úřad, který nevěnoval
tomuto objektu zvýšenou pozornost.
Závady se našly všude a bylo jen otázkou času, kdy se na to „ Příjde“. Managment obce má eminentní zájem na
provozu této prodejny a vynaloží
maximální úsilí, aby prodejna plnila
své poslání. Nový majitel ve svém podnikatelském záměru nabízí pestrou
spotřebitelskou paletu zboží.
Přijďte do nově otevřené prodejny,
zveme široké okolí kupujících.
Očkování psů a koček
11. května 2010
08:00-08:30 u OÚ Střítež
08:30-08:45 u statku
08:45-09:00 na Zálesí u p. Čarvaše
Ceny: Vzteklina: 100Kč, Kombinace:
190Kč, Vzteklina + Kombinace: 290Kč

Ropice
Sběr a svoz velkoobjemového
odpadu
17. 4. – 18. 4. 2010
- Baliny
- u mlýna – strážní domek
- Centrum - obecní úřad
- zastávka Cihelna – parkoviště u
evangelické kaple
24. 4. – 25. 4. 2010
- obchod u Kišů
- Kolonie – parkoviště před bývalou poštou
- Oblásky - U dubu
- Zimník
Plán sběru a svozu objemných
a nebezpečných odpadů
Termín - 8. 5. 2010
8:00 - 8:30 - obchod u Kišů
8:45 - 9:15 - cihelna, aut. zastávka
9:30 - 10:00 - bývalá pošta - golf.
prodejna
10:15 - 10:45 - centrum, aut. zast.
11:00 - 11:30 - u nádraží
Zastupitelstvo obce Ropice
schválilo pořízení nového územního plánu. Žádosti o změnu
mohou občané podat do
30. 6. 2010 na obecním úřadě.
Od 5. 5. 2010 bude v místnosti
nad restaurací Centrum zprovozněno holičství a kadeřnictví.
Provozní doba:
středa – pánské od 10 do 17 hod.
čtvrtek – dámské od 10 do 17 hod.
sobota – objednávky
Obec Ropice srdečně zve seniory naší obce na přátelské posezení, které se uskuteční dne 7. 5.

2010 v 17 hodin v nově rekonstruované budově bývalé Jednoty.
V rámci setkání se uskuteční i
přednáška PhDr. Jiřiny Pavlíkové
z Muzea Těšínska o historii zámku
v Ropici.
Žádáme všechny občany, kteří
vlastní jakékoliv materiály týkající
se historie hasičů v Ropici od r.
1910 o jejich zapůjčení k plánované výstavě stého výročí založení
sboru dobrovolných hasičů.
Vakcinace psů
Upozorňujeme všechny majitele psů, že dne 29. 4. 2010 se koná
povinná vakcinace psů proti vzteklině na uvedených svodních místech
dle
harmonogramu.
Vakcinace se nemusí účastnit chovatelé, kteří si nechávají očkovat
psy u svého veterináře. Psa musí
doprovázet osoba, která ho ovládá. Pes musí být na vodítku a mít
náhubek. Chovatel předloží veterináři očkovací průkaz psa. Očkování je zpoplatněné, sazba za
jednoho psa je 100,- Kč.
8.30 hod - Baliny p. Jekielek Jaromír č.p. 160
8.50 - Oblásky p. Kantor č.p. 29
9.10 - býv. Pošta
9.30 - aut. zast. Cihelna p. Macura
Karel č.p. 36
9.45 - Za lesem obchod Kisza
10.15 - Zálesí p. Josiek Jan č.p. 64
10.30 - za zámkem p. Pieter č.p.
82
10.45 - obecní úřad
11.00 - směr Žukov p. Kuczerová
č.p. 17
11.10 - nádraží
11.20 - p. Kisza Vladislav č.p. 19

Třanovice
Očkování psů
V úterý 27. dubna 2010
- u obecního úřadu 8,00 hod.
- u p. Labudy
8,45 hod.
- na Dolině
9,15 hod.
- u p. Pavery
9,45 hod.
- Cymbálek
10,15 hod.
- Vyrubaná
10,30 hod.
Cena očkování: 100,-Kč
Opisy stavu vodoměrů
Ve dnech 3. až 14.5. 2009 budou
pověření pracovníci společnosti
Třanovice služby, o.p.s. provádět
opisy stavu domovních vodoměrů
spojené s fyzickou kontrolou jejich
umístění a stavu neporušitelnosti
plomb. Žádáme příslušné odběratelé vody z vodovodního řádu
obce Třanovice, (týká se občanů
obce Třanovice a částečně obcí
Hnojník, Střítež a Dolní Domaslavice)aby ve výše uvedeném termínu
umožnili přístup k domovním
vodoměrům a umožnili tak bezproblémový opis stavu svých
vodoměrů. Zároveň upozorňujeme, že vodoměry mají být lehce
přístupné a umístěné v suchém
prostředí. Cena vodného a stočného na rok 2010 je stanovena na 20,Kč/m³ vodné a 17,-Kč/m³ stočné.
Zároveň upozorňujeme, že úhradu vodného a stočného bude možno zaplatit na základě doručené

faktury v kanceláři společnosti Třanovice služby, o.p.s., složenkou na
poště nebo přímo převodem z
účtu odběratele vody na účet Třanovice služby, o.p.s dle údajů z faktury.
Ing. Petr Krzywoń
Třanovice služby, o.p.s.
Vyhodnocení krajské soutěže
O keramickou popelnici
Účelem soutěže je vyhodnocení
nejlepších měst a obcí Moravskoslezského kraje v množství vytříděného odpadu na jednoho
obyvatele. Do soutěže bylo
zahrnuto celkem 293 obcí našeho
kraje. U obcí do čtyř tisíc obyvatel
se obec Třanovice umístila na 4.
místě s výtěžností 61,5 kg vytříděného odpadu na jednoho obyvatele obce.
Pořadí obcí do čtyř tisíc obyvatel:
1. Lhotka
2. Palkovice
3. Trojanovice
4. Třanovice
5. Čeladná
Z pořadí vyplývá, že v třídění
oddělitelných složek komunálního
odpadu - mají nejlepší výsledky
obce bývalého okresu Frýdek-Místek. Občanům Třanovice patří
poděkování.
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Luštěte! tři z vás obdrží Hodnotné Ceny!
Tajenku zašlete do 19. května 2010 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Hnojník.

