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Editorial
Vážení a milí čtenáři,
v dubnovém čísle jsem na tomto místě psal, že snad máme zimu již
za sebou. Musím přiznat, že i jaro jsem si představoval poněkud jinak,
ale říká se, že člověk si nemá stěžovat… O tom, co se v našem kraji,
regionu, obcích dělo v minulých dnech a týdnech nejlépe vypovídají
fotografie pořízené Vámi, čtenáři Stonávky.
Silný déšť může opět napáchat škodu na severovýchodě Moravy a ve
Slezsku, varovali nás meteorologové. Tamní půda je už hodně nasáklá
vodou a čekají se vydatné srážky, varovali nás. Nejvíc ohrožené povodněmi jsou Zlínský a Moravskoslezský kraj. Déšť a vítr ale zasáhnou celý
východ Česka.
Takové zprávy jsme mohli slyšet v televizi, rádie, číst v novinách.
I přesto, že můžeme být sebelíp připraveni, pořád platí, že přírodě a v tomto případě „vodě“ - poručit nelze. Můžeme jen mírnit škody,
děkovat dobrovolným hasičům a všem ostatním, kteří pomáhají.
Vladimír Raszka
šéfredaktor

Pada deszcz, pada…
■ Pada deszczyk pada, majowy deszczyk pada, ale już
trochę za wiele tego deszczu. Kiedy tak pada i pada to
nasza Stonawka nie może utrzymać tej wody. No
i woda się wylewa. A tu ciągle pada deszcz. Co robić,
gdzie szukać pomocy? Pomoc przychodzi i nie czeka
na podziękowanie. Ta pomoc - to nasi strażacy Ochotnicza Straż Pożarna (SDH). Tą drogą chciałabym
im wszystkim podziękować za pomoc, ochotę
i wytrzymałość. Nie każdy potrafi w takich warunkach

pracować. Oni to zamiast siedzieć w domu idą i pomagają wszystkim potrzebnym. Rozwożą worki z piaskiem, odczerpywują wodę z domów-piwnic. Kiedy
my śpimy oni pilnują rozburzonej rzeki. Odchodzą
spać, kiedy już rzeka nie grozi powodzią. Jeszcze raz
w imieniu wszystkich mieszkańców Trzanowic „bardzo
dziękuję“.
Aniela Živná

Poděkování
hasičům
■ Děkujeme Sboru dobrovolných
hasičů v Řece včele s panem Kubinou za včasný a úspěšný zásah při
květnových povodních v obci Smilovice.
Vděční občané Krejzovi, Mlčochovi a Klimoszkovi

Výherci křížovky
Více než 100 čtenářů Stonávky
poslalo do redakce správnou
tajenku z minulého čísla Stonávky. Vylosováni byli:
Martin Labaj, Smilovice 161,
Marek Bielesch, Komorní Lhotka 401
Lubomír Liberda, D.Tošanovice č. 45
K převzetí výher kontaktujte OÚ
v Hnojníku, tel.: 558 694 255.
Blahopřejeme.
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Den otevřených dveří v ZŠ Smilovice
■ Už od podzimu se žáci ZŠ Smilovice
připravovali na prodejní výstavku
žákovských prací, která proběhla
v rámci „Dne otevřených dveří“ dne 31.
března. Ve školní družině, keramickém
kroužku či pracovních činnostech vyráběli různé dekorativní předměty, které
si mohli návštěvníci školy prohlédnout
a zakoupit.
Do školních lavic se vrátili rodiče nynějších žáků a přesvědčili se,
jak se jejich ratolesti připravují na
život v rámci vyučování, jak jim při
tom pomáhá didaktická technika
jako např. nová interaktivní tabule. Někteří si práci na této multifunkční pomůcce také vyzkoušeli.

Při prohlídce školy se ujistili, že se
škola snaží žákům vytvářet podnětné prostředí včetně vybavení
tříd novým účelným nábytkem.
Hned po velikonočních svátcích
se všechny děti pustily do nácviku
dramatických scének pro přehlídku tříd v rámci „Školního divadelního dopoledne“. Podívat se na
malé herce přišli také jejich malí
kamarádi z mateřské školky. Nejlepší představení - Vašek cestovatel mezi lidojedy - sehrané žáky 3.
ročníku reprezentovalo školu na
setkání „Děti před oponou“ v Třanovicích.
V květnu si žákyně navštěvující

kroužek hry na flétnu přichystaly
program k oslavám jubilantů
Obce Smilovice. Básničky, písničky
i taneček jistě potěšily naše seniory. Veselé bylo i setkání žáků
a rodičů na Dni rodin – 11. května.
Veselé soutěže pro rodiče s dětmi,
společně strávené chvíle při posezení a opékání párků jistě utužily
vztahy mezi rodinnými příslušníky,
a také mezi školou a rodinou.
Závěr školního roku bude patřit
tradičně našim páťákům. Nejprve
si zajedou za budoucími spolužáky do MZŠ v Hnojníku, kde si společně s dalšími žáky pátých
ročníků okolních škol zahrají různé
hry a zasoutěží si. V posledním
červnovém týdnu mladší spolužáci našim absolventům připraví
program na rozloučenou. Poslední
den a noc strávenou ve škole si
páťáci jistě vychutnají a budou
časem rádi vzpomínat na chvíle
strávené na základní škole.
Všem žákům, rodičům, pedagogům a zaměstnancům školy přeji
krásné prázdniny, plné pohody, ve
kterých načerpají další energii do
nového školního roku. Rodičům
děkuji za jejich ochotu a spolupráci v uplynulém školním roce při
akcích konaných školou a klubem
rodičů při ZŠ a MŠ Smilovice.
Mgr. Jana Dybová

Tradičně za kytkami, poprvé v pivovaru
■ Úterní ráno bylo pošmourné, ale to
nic nezměnilo na náladě, která doprovázela zahrádkáře nastupující do zájezdového autobusu. Každoročně výbor
místní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vělopolí pečlivě připravuje zájezdy do Polska. Jak sám název
napovídá, letos opět za kytkami, ale
poprvé do pivovaru.
Odjížděli jsme za rozbřesku,
protože burza květin a všeho, co
k tomu patří, začíná v polském
městečku Tychy ještě dřív. Na místě již proudily davy kupujících
a prodejci měli co nabídnout.
Netrvalo dlouho a také my jsme
začali plnit útroby autobusu kytkami.
Před polednem již naše kroky

směřovaly do Tyskiego Browaru
Ksiazecego, kde pivo vaří již 400
let.
Velmi zajímavé a originální bylo
uvítání návštěvníků. Kníže Jan
Henryk XI, který se nemalou
měrou zasloužil o rozvoj pivovaru
a jehož portrét visí na stěně,
najednou „ožil“ a krátce nás seznámil s historií pivovaru. Zhlédli jsme
také film o dějinách pivovaru
v Tychách, realizovaný technikou
3D. Průvodce nás provedl prostorami a výrobními linkami pivovaru. V přilehlém parku jsme mohli
obdivovat původní zástavbu pivovaru z XIX. století, jež nyní patří
k památkám průmyslové architektury. Sluníčko pěkně hřálo a zna-

vení procházkou jsme neodmítli
pozvání do místního pubu.
Vyschlo nám v krku a my jsme se
museli přímo na místě přesvědčit,
jaké to pivo se vaří ve zdejším
pivovaru, jehož sláva pronikla do
celého světa. A opravdu nám
chutnalo …
Odpoledne jsme navštívili
pouze jedno zahradnictví, zaplnili
květinami a keři poslední volný
zavazadlový prostor v autobusu,
utratili poslední zloté a zamířili
k domovu.
Poděkování náleží všem za příjemný společný výlet, zvlášť pak
organizátorům.
LV

Setkání nad společnou přeshraniční strategií
■ Další společné školení členů akčních
koordinačních týmů v rámci projektu
Euro Net se uskutečnilo 21. – 22. dubna
2010 v areálu Kapplova dvora v Třanovicích. Zástupci mikroregionů Sdružení obcí
povodí Stonávky a mikroregionu Terchovská dolina se věnovali studiu první verze
Společné přeshraniční strategie.
Po obvyklém přivítání všech
účastníků a seznámení se s programem jednání se slova ujal Ján
Šebo z Univerzity Mateja Bela
v Banské Bystrici. Program dále
pokračoval již známými workshopy ve skupinách Společnost
a Životní prostředí a infrastruktura
– řešily se akční plány. Mimo
samotného studia nad prvním
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návrhem Společné přeshraniční
strategie probíhala vzrušená, ale
velmi podnětná debata nad formulacemi strategických cílů této
strategie v oblastech Hospodář-

ství. Návrhy a připomínky účastníků se pečlivě zaznamenávaly
a budou do návrhu postupně
zapracovávány.
RV

Poděkování
■ V souvislosti s tragedií u Smolenska byla i v naší škole vystavena
kondolenční kniha. Chci poděkovat za vyjádření upřímné soustrasti všem občanům Hnojníku
a okolních obcí, všem starostům,
ředitelům a žákům škol a rovněž
představitelům společenských
organizací.
Mgr. Tadeáš Grycz, ředitel
Základní školy a mateřské školy
Jana Kubisze v Hnojníku

Adra děkuje
■ Ve dnech 23. - 24. 3.
2010 proběhla v ČR sbírka: „Pomáhat je radost“.
Výtěžek této sbírky
v našem regionu činil
14 112,- Kč. V Moravskoslezském kraji 470 000,- Kč.
V celé ČR 1 500 000,- Kč.
Tento výtěžek se dělí na 3 části.
1. Projekty v ČR
2. Dlouhodobé projekty v rozvojových zemích
3. Pomoc při náhlých přírodních
katastrofách
Jménem ADRY chci poděkovat
všem ředitelům škol z Třanovic,
Těrlicka, Hnojníku, polské ZŠ
v Hnojníku, Stříteži, Smilovicích
a Komorní Lhotce, za kladný
postoj a umožnění této sbírky na
jejich škole. Česká Televize natočila v ZŠ v Komorní Lhotce krátký šot
z této sbírky do Regionálních
zpráv. Po natáčení paní moderátorka ČT udiveně a s dojetím řekla:
„To by se v Ostravě na školách
nestalo, aby děti dávaly takové
dary.“. Děkuji všem rodinám, všem
zaměstnancům podnikatelských
center a všem občanům, kteří se
podíleli na této sbírce.
Platí, že „člověk štědrý bývá
bohatší, a kdo občerstvuje, také
sám bude občerstven.“
Marcela Kašparová

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
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Výstava v Komorní Lhotce
■ Ve dnech od 17. - 25. dubna
probíhala v cvičebně ve Víceúčelové hale výstava fotografií pod
názvem „Komorní Lhotka včera
dnes“, kde měli návštěvníci možnost porovnat malebné místa
a zákoutí Komorní Lhotky na
dobových fotografií pana Jana
Grabowského, pořízených v letech
1950 - 1985 a fotografiích novodobých, které nafotil pan Karel Pryczek a pan Jiří Daněk v roce 2008
a 2009. Fotografie doplnila i malá
výstava dobových pohlednic ze
soukromé sbírky pana Lumíra Svobody. Nejstarší datovaná pohlednice obce Komorní Lhotka je
z roku 1898. Výstav byla putovní,
po týdnu, kdy si ji mohli prohlédnout návštěvníci v Komorní Lhotce, putovala do polského Jaworza
a posléze do Boronówa. Výstavu
doposud shlédlo přibližně 1000
návštěvníků, a o tom, že se výstava
velmi líbila, svědčí i zápisy v kronice (viz níže).

Partnery projektu „Komorní
Lhotka včera a dnes“ realizovaného obcí Komorní Lhotka jsou obec
Jaworze a obec Boronów. Projekt
je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální

rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Nenásilně tento projekt
navazuje na projekt z roku 2007
„VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA – JAN GRABOWSKI“. Proto velké díky a uznání
patří panu starostovi za krásný

Setkání jubilantů v Komorní Lhotce
■ Představitelé obce Komorní
Lhotky se letos rozhodli poblahopřát svým občanům jubilantům
jinak. Ti, kteří oslaví své jubileum
do první poloviny roku, byli pozváni dne 24. března 2010 do sálu kulturního domu. Poblahopřáli jim
starosta a zastupitelé obce a také
děti mateřské a základní školy
svým kulturním vystoupením
a dárečky. Pak následovalo pohoštění a přátelské vzpomínání na
radostná i těžká léta ve své, pro
mnohé rodné, obci. Bylo nám
u společného stolu velmi dobře
a věříme, že se tato setkání stanou
tradicí. Další plánovanou akcí
v naší obci bude podzimní setkání
jubilantů a přivítání nových
občánků Komorní Lhotky narozených v letošním roce.
MUDr. Dagmar Indráková

Ropická školka spolupravuje s domem sv. Josefa
■ Někdy se říká, že staří lidé jsou jak
malé děti. Pokud se nad tím zamyslíme,
musíme přiznat, že do jisté míry tomu
tak je. Senioři potřebují zvýšenou péči
po zdravotních komplikacích, kdy se
znovu učí chodit nebo komunikovat.
Malé děti, ale i senioři musí rozvíjet motoriku a jsou také k tomu
prostřednictvím různých činností
vedeni. O tom ví své i paní
Mgr. Joanna Szpyrcová z Obecně
prospěšné společnosti Sv. Josefa
v Ropici. Vymýšlí pro své klienty
různé činnosti. Věřte, že to není
vždy jednoduché. Chce to kreativního člověka, navíc s láskou
k lidem. Takovým paní Szpyrcováje.
Mnohdy se babičkám a dědečkům
také nechce, ale je to pro ně důležité, aby jim neztuhly končetiny.
Takovou vhodnou motivací pak
může být výstava, všichni se
potom snaží, jedna radost. Ve Stacionáři jsou pravidelně pořádány

pro veřejnost prodejní výstavy.
První výstava bývá před vánoci
a druhá je velikonoční. Také mateřská a základní škola zde vystavují
své výrobky. Děti pak mají pěknou
příležitost se svými učitelkami, ale
také rodiči zajít na výstavu do velmi pěkného prostředí. Upoutá nás
interiér, ten je krásně a s velkým
vkusem vyzdobený. Ti tvořiví zde
mohou načerpat spoustu nápadů.
Na výstavě naše děti obdivují všecko. Z rukou šikovných babiček
vyšly šperky-krásné náušnice, které
obdivovala nejedna naše holčička.
Také zvířata ze sena, mezi nimi
i umně vyrobený pták Ohnivák
a spousta dalších. Druhá květnová
neděle bývá ve znamení oslav Dne
matek. My jsme se rozhodli, že půjdeme trochu potěšit babičky
naším programem, který byl
k tomuto svátku připraven. V pátek
14. Května jsme se vydali na pro-

cházku, sice v dešti, ale rádi. Těch
chodících seniorů není mnoho.
A ty nechodící pečovatelky svezly
ochotně do jídelny. Program uvedla paní Marie Janiczková . Zpočátku byly děti i senioři trochu
rozpačití, ale ledy prolomila jedna
babička. Se slovy:,, Co ně klaskómy? „Probudila ostatní z letargie.
Pak už po každé písni následoval
potlesk a děti se také uvolnily.
Pokud se nám podařilo aspoň na
chvíli rozveselit, je to dobře. Práce
s lidmi, ať už dětmi, či seniory je
těžká, ale smysluplná. Zvláště práce se starými mnohdy nemohoucími lidmi vyžaduje úsilí, trpělivost
a obětavost. Ve Stacionáři jsme byli
moc hezky přijati. Personál od
vedoucích až po pečovatelky
a sestřičky je velmi příjemný. Přejeme jim v jejich práci hodně zdaru.
Jiřina Dosedělová,
vedoucí učitelka Mš Ropice
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nápad a uskutečnění takového
projektu, a také všem zúčastněným lidem. Výstava bude znovu
instalována jako doprovodný program na XI. ročníku LIGOTSKÉHO
JARMARKU, který se uskuteční
v sobotu 31. července 2010.
KCH

Venkovským dětem se
alergie vyhýbají
i v dospělosti
■ Dětství strávené na venkově je
dobrou prevencí alergií. Jeho pozitivní účinky přetrvávají podle
odborníků až do pozdního věku.
Švédští lékaři z univerzity
Gothenburgu v čele s Dr. Jonasem
Erikssonem zjistili, že lidem, kteří
stráví prvních pět let života ve venkovském prostředí, hrozí nižší riziko, že budou v dospělosti trpět
alergickou rýmou.
Takzvaná alergická rhinitida se
začala prudce rozmáhat od poloviny minulého století. Podle mnoha
studií, které byly od té doby provedeny, se méně často vyskytují
u osob, jež žijí na venkovských farmách a hospodářstvích. Nebylo ale
jasné, proč tomu tak je.
Eriksson s kolegy analyzovali
zdravotní záznamy 18 087 obyvatel
západního Švédska v souvislosti
s prostředím, v jakém strávili
prvních pět let života a v dospělosti. Ukázalo se, že proti 28 procentům alergiků, kteří vyrůstali mimo
venkov, trpí alergickou rýmou jen
21 procent osob žijících do pěti let
na farmách.
Největší rozdíl byl ve věkové skupině 16 až 30 let, nejmenší u lidí ve
věku 61 až 75 let. Výskyt alergií roste
přímo úměrně s urbanizací prostředí.
„První léta života strávená na venkově se mohou stát prevencí jen tam,
kde jsou hospodářská zvířata. Není
zatím jasné, jaká je zde přesná souvislost, ale předpokládáme, že ochranný mechanismus se nastartuje při
pití nepasterovaného mléka a stykem s určitým typem mikroorganismů," upozorňuje Eriksson.
Naopak rizikovým faktorem
v městských oblastech mohou být
podle vědců například exhalace.
Existuje ale také hypotéza, podle
níž se městští lidé jednoduše víc
pozorují a víc dbají na své zdraví.
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Noc s Andersenem

■ … a nadešla ta kouzelná noc plná
pohádek a her. Byl páteční březnový
večer a děti se už od odpoledních hodin
scházely ve škole, kde měly zajištěné
jídlo i spaní. K nám do knihovny dorazily s paní vychovatelkou Alenou Kováčovou až po desáté hodině noční. Na
hlavách měly všechny obří klobouky
s blikajícími světýlky a jejich noční
pochod zaujal každého, kdo je uviděl.
Vchod, schodiště i samotnou
knihovnu jsme, my knihovnice,
osvětlily jen spoustou svíček! Tím
jsme vytvořily krásně strašidelnou
atmosféru pro naše „Upíří čtení“.
Děti se zaposlouchaly do svých
oblíbených knížek o upírech,
některé se bály, některým se však
únavou zavřela očka a chvilku si
u nás i zdřímly. Když dostaly na
závěr k vyplnění „Upíří testík“, byly
všechny děti rázem čiperné
a věděly o upírech všechno.
Odměnou jim bylo malé pohoštění – Tatranka a Bobík. Kolem půlnoci se kluci
a holky vraceli zpátky do
školy, a aby je
cestou nějaký
upír nekousnul, dostali
úplně všichni
na krk pěkný
keramický
přívěsek
s pavučinkou
a česnekem!
S blikajícími
klobouky na
hlavách a přívěsky na krku se děti
vrátily zpátky do školy.
V dubnu proběhly v knihovně
besedy z projektu Moravskoslezské vědecké knihovny za podpory
Nadace OKD na téma „Příroda pro
nejmenší“, přednášel pan Jiří Staňa.
Každý měsíc k nám přijíždějí
děti z družiny ze školy v Komorní
Lhotce. Vždy si pro ně připravíme
nějaké zajímavé čtení, hádanky,
soutěže, nebo se seznámí s novými i staršími knížkami, které si
mohou půjčit domů.
Pro 1. třídu Masarykovy základní školy v Hnojníku jsme připravily
k projektu „Už jsem čtenář,“ besedu „Popletené pohádky“. Děti četly
i jazykolamy a luštily osmisměrku.

Samozřejmě nezapomínáme
ani na naše seniory z vedlejšího
domova. A tak se nám zde v jednom dni, 21. dubna, sešli nejmladší čtenáři – prvňáčci s nejstaršími.
Seniory jsme seznámily s tím, co
vše jim můžeme v knihovně
nabídnout, tj. beletrii, poezii,
naučnou literaturu, spoustu časopisů, přístup na Internet, denní
tisk, příjemné posezení v čítárně.
A to vše v českém i polském jazyce. Přichystaly jsme i hromadu
knih a časopisů pro názornou
ukázku, přečetli jsme si pár krátkých úryvků z připravených knížek.
Seniorům se v naší knihovně
líbilo, dvanáct se jich aregistrovalo, aby mohli využívat naše služby.
V prostorách knihovny a obecního úřadu můžete ještě nyní
shlédnout výstavu obrázků
z výtvarné soutěže „Maková
panenka a (nebo) motýl Emanuel“.
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DUHOVÁ POHÁDKA ve Smilovicích
■ Za deštivého počasí nám sluníčko vyprávělo pohádku a také
malovalo duhovými barvami.
Činoherní pohádka s loutkami,
podle literárního textu spisovatelky Daniely Fischerové v provedení
herce Kamila Kouly rozjasnila tvářičky děti z mateřské i základní
školy a zaplavila náš kulturní sál

radostným smíchem. Zazněly zde
básničky, písničky i vyprávění,
a tak se hranou formou kniha
„Duhová pohádka“ dostala do
povědomí dětí.
Představení bylo uskutečněno
za finanční podpory Ministerstva
kultury
Renáta Lasotová

DUHOVÁ POHÁDKA v KOMORNÍ LHOTCE

Určitě stojí za to přijít a podívat se,
protože kresby jsou opravdu moc
hezké.
A kdo nakreslil nejhezčí obrázek?
V I. kategorii žáků 1. - 3. tříd:
1. místo - Monika Niemczyková
2. místo - Terezka Rusňáková
3. místo - Veronika Mokrošová
V II. kategorii žáků 4. – 5. tříd:
1. místo – Kateřina Šprochová
2. místo – Alena Bednářová
3. místo – Kristýna Sobková
Dagmar Pastvová

■ Na sklonku května měly děti ze
základní školy a mateřské školy
možnost zhlédnout Duhovou
pohádku. Byla to činoherní
pohádka s loutkami pro děti od 3
do 9 let o tom, jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si vytrucoval
hvězdičky, jak vznikla kuřata a po
nich slepice, a potom i všechna
další zvířata. A hlavně, jak vznikl
soucit, ochrana a péče a snaha
udělat svět hezčím, což je moc
dobře, protože jinak by tu nikdo
nebyl rád…

Představení vzniklo podle krásné literární předlohy spisovatelky
Daniely Fischerové – DUHOVÉ
POHÁDKY a je provázeno řadou
písniček. Hraje se v profesionální
výpravě Aničky Krtičkové, provázené kvalitní hudební nahrávkou
autora hudby Richarda Mlynáře.
Děti se i sami, interaktivně, podílely na rozuzlení příběhu. Pohádka
je velice bavila i pobavila, stejně
tak jako třeba paní učitelky, babičky, maminky, ale také knihovnici.
KCH
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Festival kreslení v Komorní
Lhotce již podesáté
■ Necelá dvoustovka dětí a studentů
od šesti do sedmnácti let přijela v pátek
7. května 2010 do Komorní Lhotky, kde
ZŠ a OÚ pořádali již X. ročník výtvarné
soutěže „Krajina kolem nás“.
Pozvánku přijali výtvarníci ze
základních škol mikroregionu obcí
povodí Stonávky, slovenského
Strečna a polských měst Jaworze,
Zabrze a Boronów. Po slavnostním
zahájení v areálu hotelu Premiér se
všichni účastníci vydali do okolí,
kde se snažili kreslit a malovat přírodu a objekty podhůří Beskyd.
Z šesti věkových kategorií porota
ocenila 28 prací, z nichž 13 získaly
děti z ČR, 14 putovalo do Polska a 1
cenu si odvážela slovenská výtvarnice.
Výsledky žáků z ČR:
I. kategorie (1.třída):
1. místo: Kateřina Bilková (ZŠ Hnojník)
2. místo: Veronika Mokrošová (ZŠ
Komorní Lhotka)
Denisa Vrublová (ZŠ Komorní Lhotka)
3. místo: Jakub Gančarčík (ZŠ
Hnojník)
Ondřej Chroboczek (ZŠ Třanovice)
II. kategorie: (2.a 3.třída):
2. místo: Eliška Górecká (ZŠ Komorní Lhotka)
3. místo: Tereza Eschnerová (ZŠ
Smilovice)
Adam Michalik (ZŠ Třanovice)

III. kategorie (4. a 5.třída):
1. místo: Alena Bednářová (ZŠ
Hnojník)
IV. kategorie (6. a 7.třída):
2. místo: Monika Nováková (ZŠ
Hnojník)
V. kategorie (8. a 9. třída):
1. místo: Natálie Židková (ZŠ Hnojník)
2. místo: Aneta Zagórová (ZŠ s pol.
jaz. vyuč. Hnojník)
3. místo: Kateřina Ručková (ZŠ
s pol. jaz. vyuč. Hnojník)
Výherci byli oceněni medailí,
diplomem a věcnými cenami,
všichni účastníci ještě obdrželi
upomínkový předmět- tužku. Každá z 19 zúčastněných škol si z festivalu odvezla tašku s plaketou,
fotoalbem „ Komorní Lhotka dříve
a dnes“ a drobnými upomínkovými předměty.
Celá akce byla finančně zajištěna díky sponzorskému daru plynárenské společnosti RWE Ostrava,
za který velmi děkuji.
Velké poděkování patří také
panu Tomáši Unuckovi za propůjčení areálu hotelu Premiér a jeho
zaměstnancům za skvěle připravené obědy. Děkuji OÚ za pomoc při
organizaci a rovněž všem organizátorů, kteří ochotně přispěli ke
zdárnému průběhu celé akce.
Gabriela Palarčíková,
ředitelka ZŠ Komorní Lhotka
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Úspěšná sezóna stolních tenistů
■ Stolní tenisté klubu SSK KL Stonávka
mohou bilancovat. Resumé zní: „úspěšná sezóna“. Hlavní tým obsadil v krajské
soutěži hezkou čtvrtou příčku, což je
úspěch, protože minimálně polovinu
zápasů nehrál v kompletní sestavě.
Tým sužovala zranění. Proto
byla sezóna brána jako přechodná
a boj o postup do Divize bude
zaměřen hned od prvních kol
sezóny příští. Tým „B“ v Okresním
přeboru nakonec skončil v polovině tabulky na 7. místě.
Tým „C“ a „D“ vloni postoupil do
Okresní soutěže 1. respektive 2. třídy a úkol zněl: udržet se v těchto
soutěžích. Po sezóně můžeme hlásit: s přehledem splněno!
Poprvé byl do nejnižší Okresní
soutěže 3. třídy přihlášen „E“ tým,
který se skládá převážně z naší
mládeže a měl možnost sbírat zkušenosti.
Dne 9. 4. se konal už 8. ročník
oblíbeného nočního turnaje v hale
v Komorní Lhotce. Na tento turnaj
přijeli hráči nejen z celého okresu,
ale pozvání přijali i hráči z jižní
Moravy, východních Čech a okr.
Nový Jičín.
Vítězství si odvezl překvapivě

Roman Hudeczek z VOKD Karviná,
který ve finále porazil našeho
bývalého hráče, nyní z Orlové Ivana Heumana 3:2. Třetí a tedy před
branami finále skončili naši hráči
Kroupa s Macurou. Čtyřhry se
v nabité konkurenci staly výhradně
domácí doménou. První skončila
dvojice Foldyna-Macura, druhá
Kroupa-Kleprlík z Orlové a třetí
Chudík-Heuman.
Celkem se turnaje zúčastnilo 65
hráčů z 16 oddílů.
Poslední akcí v sezóně byly
Okresní soutěže jednotlivců, které
v konkursu byly přiděleny našemu
klubu a konaly se dva dny po zmíněném nočním turnaji. Domácí
hráči se už věnovali převážně
pořadatelské práci. Titul Přeborník
okresu pro náš klub ale vybojovala
dvojice Literáková – Machander ve
smíšené čtyřhře.
Klub SSK KL Stonávka hraje své
domácí zápasy s „celuloidovým“
míčkem v PZŠ Hnojník. Takže nás
přijďte povzbudit! Příští sezóna
začne koncem září a o zápasech
vás budeme informovat.
Libor Přeček

První řada – Libor Přeček, Roman Macura, Pavel Kroupa, Taťána Literáková, Matěj Svoboda, Michal Galmus a Honza Niemiec
Druhá řada – Tomáš Hrbáček, Roman Tvrdý, Jan Chrobák, Dalik Machander, Libor Galmus a Lukáš Foldyna
Třetí řada – Daniel Branny, Jiří Chudík, Stanislav Plinta a Aleš Kroupa

Ekologické dílny v Zázrivé
■ V pátek 14. 5. 2010 navštívili
v rámci spolupráce se Základní
školou v Zázrivé naši žáci - z 8.A
Ondra Kubisz, Pavel Molin, z 8.B
Edward Miczka a z 8. C Tomáš Bortlíček základní školu v Zázrivé. Jelikož počasí nepřálo, navštívili
Záchrannou stanici a ekocentrum,
které se věnuje záchraně zraněné-

ho ptactva a umělému odchovu
ohrožených dravců. Shlédli film
o ochraně medvěda ve VysokýchTatrách. Na závěr návštěvy vyjeli
na Havraní vrch, odkud je nejhezčí
pohled na Fatru i Vysoké Tatry, ale
díky deštivému počasí jim tentokrát krásný pohled byl odepřen.
Mgr. Jaroslav Molin

Mezinárodní soutěž v rybolovu
■ V sobotu 15. 5. 2010 se v rámci
spolupráce s gymnazjem v Jaworzu zúčastnili žáci 8. A Filip Bielan,
Ondra Kubisz a Pavel Molin mezinárodního závodu v rybolovu na
rybnících v Jasenici. Pro umístění
se sčítala hmotnost ulovených ryb.
V kategorii starších žáků zvítězil

Filip Bielan, kterému se ze všech
zúčastněných podařilo ulovit největšího kapra o hmotnosti 1 940 g.
Své prvenství pak potvrdili ještě
úlovkem 430 g ryby. Vítěz obdržel
pohár a diplom. Blahopřejeme.
Mgr. Jaroslav Molin
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Setkání jubilantů a seniorů ze Smilovic na Karmelu
■ Téměř 70 jubilantů a seniorů a 20
účinkujících se zúčastnilo slavnostní
akce ve středisku Karmel ve Smilovicích.
Mezi účastníky nechybělo ani šest devadesátiletých občanů obce.
Akce se uskutečnila u příležitosti 10.
výročí znovuotevření střediska po
rekonstrukci.

Úvod patřil hostitelům, kteří
vylíčili své úsilí nad téměř patnáctiletým snažením při přestavbě
bývalé „Kotasowki“ – zemědělského gruntu, který nejprve připadl
OKD a pak po neúspěších s přestavbou v 90. letech 20. století byl
zkrášlen do dnešní podoby, tj. edu-

kačního centra Křesťanského společenství. Po kulturních vystoupeních a filmové prezentaci
o Karmelu následovala prohlídka
celého areálu, kde je možnost ubytování více jak 40 osob včetně
místní kuchyně.
V závěru byli všichni přítomní
pozváni na další slavnosti, tj. „Den
obce“, který se uskuteční 28. srpna
2010 v areálu TJ Smilovice, kde kromě sportovních soutěží a prezentace nových prostor (restaurace,
bowling, sportovní polyfunkční
hřiště ČEZu) budou zastoupeny
téměř všechny muzické žánry, tj.
dechovka, cimbálovka, folklór
a diskotéka pro všechny kategorie.
Setkání seniorů připravovala
obec Smilovice ve spolupráci
s Evangelickým sborem (SCEAV)
a Křesťanským společenstvím (KSSCH). Evangelický sbor (SCEAV)
v Komorní Lhotce a Křesťanské
společenství (KS-SCH) ve Smilovicích děkuji vedení a zastupitelstvu
obce, že přijali nabídku na společné uspořádání této akce.
(GCH, PH)

Z historii 60- lecia budynku szkolnego w Gnojniku
i 10-lecia nowej części szkoły
■ W 1950 roku gmina uzyskała zgodę
na założenie polskiej średniej szkoły.
Dzięki staraniom ob. Karola Płocicy,
Ludwika Kowalczyka, Stanisława
Rakowskiego, Józefa Sodzawicznego,
Rudolfa Duławy, Karola Niemczyka,
a przede wszystkim dr Józefa Macury,
pierwszego dyrektora, szkoła rozpoczęła swoją działalność.
Od tego roku w Gnojniku
ponownie były dwie polskie szkoły- ludowa i średnia. Do obu szkół
uczęszczali uczniowie z okolicznych gmin tak samo jak w czasach
dzisiejszych.
Nie wszystkie lokale klasowe
znajdowały się w domu prywatnym ob.Rakowskiego, który wynajął budynek dla potrzeb szkoły.
Jedną z klas umieszczono
w budynku PZKO. Od 1952 roku
działa również polskie przedszkole
w byłej szkole nr 2 „Na Kolonii”.
W 1953 roku dochodzi do reorganizacji szkolnictwa w Czechosłowacji i powstaje Ośmioletnia
Szkoła Podstawowa w Gnojniku.
W tym samym roku, po stu latach,
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definitywnie kończy swoją działalność szkoła nr 2 „Na Kolonii”.
W 1960 roku powstaje dziewięcioletnia szkoła podstawowa.
W pięć lat później przeprowadzono remont generalny budynku
szkolnego.
W roku szkolnym 1981/82
wydział szkolnictwa we FrydkuMistku przystępuje do integracji
szkół. Uczniowie z Trzanowic, Śmiłowic, Trzycieża i Ligotki Kameralnej zaczynają uczęszczać do PDSP
w Gnojniku. Problem lokalowy rozwiązano wybudowaniem pawilonów „Unimo”,
w
których
umieszczono trzy klasy. Pawilony
miały funkcjonować trzy lata, lecz
rzeczywistość była inna. Rozpoczęto więc intensywne starania
o dobudowanie nowego budynku.
W wyniku współpracy instytucji
państwowych RP i Czech udało się
wybudować w roku szkolnym
1999/2000 nową część budynku
szkolnego. W dwa lata później
oddano do użytku nową salę gimnastyczną.

Dyrektor szkoły kieruje i ponosi
odpowiedzialność za funkcjonowanie powierzonej mu placówki.
Pierwszym dyrektorem w latach
1950-1964 był JUDr Józef Macura,
założyciel szkoły jubilatki , społecznik, autor historii szkolnictwa polskiego na Zaolziu. W latach
1964-65 dyrektorem szkoły był
Władysław Młynek, nauczyciel,
poeta, społecznik. Od 1965-1970
roku kierował placówką Jan Pyszko, poeta, działacz związkowy.
Dyrektorem szkoły w latach 19701979 zostaje Karol Filipiec. Po jego
przejściu na emeryturę miejsce
dyrektora obejmuje Ludwik Kula –
do 1990 roku. Jedyną kobietą na
stanowisku dyrektora gnojnickiej
szkoły była mgr Małgorzata
Rakowska. Dzięki jej staraniom
wybudowano nową część szkoły
i po pięćdziesięciu latach mamy
własną salę gimnastyczną. W 2007
roku dyrektora szkoły zostaje mgr.
Tadeusz Grycz.

Program setkání na Karmelu
ve Smilovicích
V ČERVNU
6. 6. - Biblická hodina v 15 hod.
6. 6. - Biblická hodina v 15 hod.
13. 6. - Sborový den v K. Lhotce
20. 6. - Bohoslužby na Karmelu
v 8.30 hod. 3. neděle v měsíci!
Slavnost při pomníku na Goduli
v 15 hod.
27. 6. - Biblická hodina v 15 hod.
V ČERVENCI
4. 7. - Biblická hodina v 15 hod.
11. 7. - Biblická hodina v 15 hod.
16. 7. - Setkání pro všechny generace pod velkým stanem u Karmelu.
18. 7. - Bohoslužby pod Stanem u
Karmelu v 9.hod. v rámci MISIJNÍHO DNE
17. 7 - 24. 7. - proběhne 21. ročník
stanového tábora X-camp (u střediska Karmel ).
Podrobný program najdete před
začátkem tábora na obecní
vývěsce Křesťanského společenství-SCH Smilovice nebo na:
w w w.ksschsmilovice.cz,
www.xcamp.cz
Program setkání v Řece v rámci Slezské církve evangelické
Bohoslužby
6. 6. v evangelické kapli ve 13.30
hod.(polské)
4. 7. v evangelické kapli ve 13.30
hod.(české)
Nedělní besídka pro děti probíhá každou neděli v 9 hod v prostorách obecního úřadu v Řece.
Bližší informace: 558 696 857
Nedělní besídka v Řece NEBUDE
13.6. Sborový den v Komorní
Lhotce
27.6. Vystoupení dětí v kostele
v Komorní Lhotce u příležitosti
zakončení školního roku.
7-8 měsíc – během letních prázdnin
Sborový den v Komorní Lhotce
Neděle - 13. června 2010
Program pro celou rodinu
8.30 hod. - Dopolední bohoslužby
10.30 hod. - Sborové talenty a
rodinná soutěž
12.00 hod. - Společný oběd
14.00 hod. - Misie v Nepálu
15.00 hod. - Dětský pěvecký soubor „Kvapôčky“ ze Srbska
Občerstvení, nafukovací atrakce,
malování na tvář, loutkové divadélko, svědectví …
Můžete se těšit na biblické příběhy, svědectví, loutkové divadlo,
nafukovací atrakce, malování na
tvář, občerstvení a dobrou zábavu.
Slezská církev evangelická a.v.
v Komorní Lhotce ve spolupráci
s Křesťanským společenstvím ve
Smilovicích a v Komorní Lhotce
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Májová veselice v Řece
■ Tak jak každý rok i v letošním roce
proběhla v květnu v Řece tradiční Májová veselice. Opět byl připraven bohatý
program pro všechny věkové kategorie.
V úvodu zahrála dechovka Azeťanka, dále vystoupili i Smilovjané
a také Starobystrycki heligonkáři
ze Slovenska z partnerské obce
Stará Bystrice, která zde měla
zastoupení i z řad představitelů
obce v čele s Pavolem Bartkem,
místostarostou obce.
Překvapení bylo připraveno
v podobě vystoupení zpěvačky
Lucky Vondračkové , která potěšila
všechny přítomné diváky a dokázala roztančit a přitáhnout poměrnou část návštěvníků. Dalším
velkým lákadlem bylo vystoupení
Markety Konvičkové a Legend

s Petrem Šiškou, kdy si nejedno
srdce přišlo na ty „své“ hity. Program pokračoval dalším vystoupením - ABBY a Kabát Revival – až do
večerních hodin. Nebýt deště, tak
by se všichni bavili do ranních
hodin u diskotéky, kterou měla na
starost Orchestra party. Pro děti
byl připraveny zdarma skákací hrady, balonky a jízda koňským povozem, dospělí si mohli obejít stánky
s různými speciality od masa a klobás až po koláče, zákusky
a různých druhů piva a dobré
medoviny.
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se na zdárném uspořádání
této akce podíleli.
Tomáš Tomeczek

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
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Mezinárodní volejbalový turnaj
■ Předseda Sdružení Regionu Beskydy,
Ivan Harman, uspořádal ve spolupráci
s místopředsedou představenstva,
Alfonzom Klocáňom, dne 29. 4. 2010 ve
Strečně mezinárodní volejbalový turnaj
starostů a pracovníků samospráv Euroregionu Beskydy.
Tohoto turnaje se každoročně
účastní zástupci českého, slovenského a polského regionu a je tedy
tradicí mezi partnery Euroregionu
Beskydy. Letošního ročníku se
zúčastnilo celkem 30 zástupců
samospráv. Náš region reprezento-

vali Mgr. Darja Kuchařová, Hana
Windischová, Michaela Gongolová, Mgr. Jaroslav Molin, Jiří Kajzar
a Ing. Petr Martiňák. Na stupních
vítězů se jako první umístili zástupci z Polska, naše družstvo se radovalo z druhého místa a na třetím
místě se umístili zástupci ze Slovenska.
Tímto bych chtěla, jménem
našeho týmu, poděkovat organizátorům za příjemně strávený den
plný sportovních zážitků.

HnojFest 2010

J. Schelinger – revival a známý folkový písničkář Pavel Dobeš. Dále
vystoupí Palo Habera Team revival,
kapely Traktor, Doga a R.U.M. rock.
Více informací o akci můžete
najít na stránkách sdružení
( w w w. h n o j n i k- s d r u z e n i . n e t )
a www.hnojfest.unas.cz. Najdete
zde také bohatou fotodokumentaci z předchozích ročníků. Srdečně
Vás zvou pořadatelé akce.

■ Dne 4. 9. 2010 pořádá Nezávislé
občanské sdružení „Za náš Hnojník“, ve spolupráci s SDH Hnojník
a Obecním úřadem v Hnojníku,
v areálu polské školy, již 4. ročník
kulturně-společenské
akce
s názvem HnojFest 2010.
I v letošním roce proběhne tradiční „pasování prvňáčků“ obou
hnojnických škol. Můžete se těšit
na bohatý program, který zahájí

Tereza Molinová

Stavění máje a pálení čarodějnic
■ Dne 30. dubna 2010 odpoledne, v den, který se
mění v magickou filipojakubskou noc, se sešla parta
lidí, především mladých hasičů z Horních Tošanovic,
aby obnovili tradici stavění májky a upalování čarodějnic.
Sraz jsme měli v zahradě mateřské školy
u statného smrku, který byl již pokácen. Mužská
část naší sešlosti smrk odkorovala a ženy se postaraly o výrobu krásného věnce. Práce nám šla
od ruky, zazpívali jsme pěknou národní písničku
a tak žádný div, že byla májka za chvíli připravena k transportu na místo, kde se vztyčila, na
obecní náves. Kluci se cestou dost zapotili,
a proto bylo potřeba také něco na posilněnou.
Na návsi ženy a dívky májku krásně ustrojily do
pestrobarevných stuh a nastal nejdůležitější
okamžik, vztyčení májky. Dobrá věc se podařila
a po chvilce námahy se na návsi v Horních Tošanovicích tyčila nádherná májka, u které jsme ještě zapěli několik národních písniček
a samozřejmě vše fotograficky zdokumentovali.
Ale tím náš dnešní program nebyl vyčerpán,
všichni jsme se odebrali v družné zábavě ke
Světlíkům, kde na nás čekal další důležitý člen
sešlosti, a to krásně vyrobená čarodějnice, jejíž

osud byl již zpečetěn. Dobu do setmění jsme
vyplnili příjemně, a to opékáním párků, hraním
nejrůznějších her a také zpěvem.
Až nadešla ta pravá chvíle, kdy paní Dőrflerová pozvedla naši milou čarodějnici a my všichni
ji doprovodili na místo upálení. Tam jsme se s ní

rozloučili a pod dohledem členů našeho SDH jí
připravili pořádný žeh. Pak ještě nejodvážnější
z nás svižným skokem létali přes oheň a připravili nám veselé chvilky.
Všichni, kdo jsme sešli k obnově starých tradic, jsme cítili, že ten den byl neobyčejný a že
v nás zažehl jiskru, a že se jistě příští rok sejdeme
znovu a třeba přibudou další lidé, kterým nejsou
lhostejné zvyky a tradice našich předků.
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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:
stočné za IV. čtvrtletí 2009 a I.
čtvrtletí 2010 – IHNED
poplatek za psa ve výši 80 Kč IHNED
poplatek za odvoz odpadu ve výši
500 Kč/osobu
Platby lze provést v hotovosti
v kanceláři OÚ Komorní Lhotka.
Svoz separovaného odpadu
(modré a žluté pytle):
14. července, 25. srpna, 6. října, 17.
listopadu, 22. prosince
Připravované akce:
19. – 20. června
Rajd samochodowy
3. července
…a jedeme dál… taneční zábava
SSK Komorní Lhotka
10. července
Červencová noc - taneční zábava
SDH Komorní Lhotka
17. července - Srnčí hody
MS Komorní Lhotka – Hnojník
24. července - Velorex párty
Jiří Vojkuvka
31. července - „Ligotský jarmark“
Obec Komorní Lhotka
21. srpna- Ligotka Cup
Víceúčelová hala Komorní Lhotka
Předběžný program „Ligotského
jarmarku“:
Hudební kapela „GLORIETA“
Taneční skupina K+K LABYRINT
Děti základních škol Komorní
Lhotka, Hnojník
KLAUNIÁDA pro děti
IRSKÁ MUZIKA – THE CEOL FLIES
Pěvecký sbor GOROL Jablunkov
FS OLŠINA Orlová
Pěvecký sbor BORONÓW

CRANBERRIES – revival (ABBA –
revival)
ALEŠ BRICHTA – TRIO
Hudební kapela REPLIKA
Součástí jarmarku je opět cyklozávod „PODGODULSKÝ OKRUH“
Poděkování za pomoc při
povodních
Vážení občané,
dovolte mi, abych touto cestou
poděkoval všem členům SDH
Komorní Lhotka a mnoha dalším
dobrovolníkům, kteří se podíleli
na záchranných a likvidačních
pracích při povodních ve dnech
17. – 18. května 2010.
Především pak děkuji veliteli zásahové jednotky Andrzejowi Sabelovi a jeho zástupci Alešovi
Majerovi za skvělou organizaci a
flexibilitu výjezdní jednotky a spolupráci s povodňovou komisí při
obci. Jednalo se především o
odstraňování zátarasů na mostních objektech, čerpání vody ze
sklepních prostorů RD a odstraňování vyvrácených stromů jak
v řečišti toků, tak i na místních
komunikacích.
Dále pak děkuji Karlu Ponczovi,
který dle potřeby ihned vyjížděl
s technikou do míst, kde bylo
zapotřebí odstraňovat nánosy
zeminy na místních komunikacích
a zátarasy na vodních tocích.
Bez nasazení všech těchto obětavých lidí a jejich ochoty a vstřícnosti si těžko umím představit
záchranné práce při této živelné
pohromě. Ještě jednou všem
upřímně děkuji.
Stanislav Čmiel, starosta obce

Vělopolí
Upozorňujeme občany, kteří
dosud neuhradili místní poplatky,
že tak mohou učinit na obecním
úřadě. Sazba místního poplatku za
odpady za dospělou osobu a
nemovitosti bez trvalého pobytu
je 400 Kč a za děti do 15 let 200 Kč.
Místní poplatek za psa zůstává 50
Kč. V případě zájmu o bezhotovostní platbu kontaktujte obecní

úřad, bude vám přidělen variabilní
symbol, bez kterého nelze platbu
poukázat.
Připravovaná exkurze ČSZ do
firmy Hyundai a pivovaru Nošovice se uskuteční nejdříve v září. Přesný
termín
bude
sdělen
s dostatečným předstihem.

Hnojník
Poděkování místním hasičům
Chtěla bych touto formou poděkovat jednotce SDH Hnojník za
spolupráci při odstraňování
povodňových škod nejen u našich
občanů, ale i v okolí. Jejich práce je
náročná nejen psychicky ale
i fyzicky, neboť jsou to akce, u kterých se nikdy neví, kdy nastanou
a jak dlouho potrvají. Poděkování
patří i rodinám těchto našich dobrovolných hasičů, které v těchto
dnech byly nuceny se obejít bez
svých poloviček a současně byly
pro ně i velkou oporou. Toho všeho jsem si vědoma, proto jim za to
patří dík a uznání a současně i přání, aby se jim podařilo mezi mladými
lidmi
vychovat
své
spolupracovníky a nástupce.

Jako poděkování obdrží hasiči
pamětní list s malým dárkem od
vedení obce.
Dagmar Molinová
Nejbližší kulturní akce pořádané obcí a dalšími složkami
13. 8. od 19 hodin – Vystoupení
travesti skupiny – „Divoké kočky“ –
v areálu polské základní školy
4. 9. od 15 hodin – Hnojfest
Ještě jednou se omlouvám všem,
kteří se chystali na „Hnojnické
odpoledne“, které bylo z důvodu
počasí zrušeno a budu se s vámi
těšit na společné setkání na dalších kulturních akcích.
Dagmar Molinová

Střítež
V důsledku dlouhotrvajících dešťů v našem regionu a zvýšení hladiny toku Ropičanky a Černého
potoka byla starostou obce Střítež ustanovená protipovodňová
komise, která stanovila postup
a opatření při řešení vzniklé
povodňové situace.
Hlavním opatřením byl stanoven:
monitoring hladiny obou vodních
toků, který zabezpečoval Sbor
dobrovolných hasičů obce a operativní čerpání vody ze sklepních
prostorů občanů obce. Nemalý
podíl práce byl vynaložen na průběžné čištění kanalizačních propustků od různých nánosů.
Starosta upřímně děkuje členům
SDH v čele s velitelem Vlastimilem
Lipowskim a starostou SDH Tomášem Kajzarem za příkladnou
a obětavou práci při povodních.
Dne 27. května 2010 se v prostorách kulturního domu uskutečnil
8. ročník hudební, zpěvácké
a výtvarné soutěže Rozvíjej se
poupátko. Vysoká úroveň soutěžících a profesionální úroveň poroty sklidila ovace u mladého
obecenstva, kteří v hojném počtu
navštívili tuto soutěž. Velmi dobře
organizačně připravena soutěž se
všem líbila. Starostovské poděkování patří vedení ZŠ a pedagogům, kteří tomuto festivalu
věnovali nemálo úsilí a volného
času.
Výrazným úspěchem členů SDH
obce Střítež skončila okrsková
soutěž pěti družstev SDH, která se
konala dne 8. května 2010 v obci

Řeka. Soutěž, která byla orientována na požární útok, byla na
vysoké organizační úrovni, za což
patří poděkování organizátorům
z obce Řeka. Střítežský tým
dosáhl tohoto úspěchu především díky tvrdé přípravě a dokonalou technikou, kterou po
generální opravě čerpadla disponuje. Starostovské poděkování
patří všem dobrovolným hasičům
z obce Střítež, kteří se tohoto
požárního klání zúčastnili. Vítěz
postupuje do okresního kola.
Klub důchodců obce požádal dne
25. května pro své členy tradiční
smažení vaječiny v nedaleké Černé v blízkosti rybníků, které jsou
jednou z dominant obce. I přes
májové vrtkavé počasí – smažení
vaječiny – se vydařilo. Program
byl obohacen vystoupením goralské kapely z Jablunkovska. Akce
byla tradičně organizačně dobře
připravena předsedou Klubu
důchodců Adamem Lipovským,
za což mu patří starostovské
poděkování.
Starosta obce ve spolupráci s SDH
vyhlásil pro Občanské sdružení
Diakonie Broumov tradiční sbírku
použitého ošacení a jiných
nepoškozených
domácích
potřeb. Občané obce ve dnech od
21. 5. – 22. 5. darovali na tyto účely nemalou sbírku, která přinese
materiální pomoc sociálně
potřebným. Upřímné starostovské poděkování patří manželům
Lipovským, kteří zajišťovali odběr
od občanů.

Smilovice
Výzva k označení budov
zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
ukládá, že každá budova musí být
označena popisným číslem.
Samostatnými popisnými čísly se
neoznačují jen vedlejší budovy
(výrobní haly, garáže, chaty, drobné stavby).
Podle § 32 zák.č. 128/2000 Sb. vlastník nemovitosti je povinen na
svůj náklad označit budovu čísly
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Tímto vyzýváme majitele neoznačených domů k provedení výše
uvedeného označení.

POPLATKY
splatnost poplatku – za odpad i
záloha na vodné je stanovená do
31. 5. 2010
Na obecním úřadu se můžete
informovat, zda máte zaplacený
poplatek za pronájem hrobového
místa na období roků 2003 - 2012.
ODPAD
HARMONOGRAM: nebezpečný a
velkoobjemový odpad 2010
CENTRUM Smilovice
5. 6. 2010 (sobota) 7 – 15 hodin
6. 11. 2010 (sobota) 7 – 15 hodin

Řeka
Majové veselení vystřídalo v naší
obci velice rychle probuzení
v podobě přívalových a intenzivních dešťů , kterétrvaly již od
sobotního večera . Vzhledem zvýšení hladiny toku na Ropičancemusel uvést starosta v neděli
večer v pohotovost SDH Řeka a
povodňovou komisi, aby zajišťovali monitoring na obecních
mostkách propustkách.
Veliké poděkovaní patří všem členům SDH Řeka kteří obětavě sloužili ve dvou 12 hod. směnách, až
do středečního odpoledne kdy
komise odvolala stupeň II. stupen
pohotovosti. Díky velkému počtu
členu se mohli rozdělit na dvě

družstva a nasazením obou aut,
kterými disponujeme, bylo možno
pomoc i sousedním Smilovicimkde není SDH. Jednalo se převážně
o čerpání zatopených sklepních
prostorů. Věřím, že i tamní zastupitelstvo bude brát na zřetel tyto
skutečnosti při schvalování příspěvku pro SDH Řeka... Jsem
opravdu rád, že si v naší obci
povodeň nevyžádala žáden lidský
život a napáchala menší škody než
v jiných českých obcích a městech. Ještě jednou děkuji SDH
Řeka, místostarostce a cele
povodňové komisi.
Tomáš Tomeczek
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Třanovice
AKCE SK Třanovice
10. společný cykloturistický výlet
se uskuteční ve dnech sobota 3. - 6.
7. 2010 a to za poznáním zajímavosti Zlínského kraje a lázní Luhačovice.
Třídenní autobusový zájezd se
uskuteční ve dnech 25. - 27. 9.
2010 do romantického prostředí
Orlických hor s ubytováním v penzionu v Orlickém Záhoří.
Vážení občané a členové SK Třanovice, máme pro Vás nepříjemnou zprávu.
Nebyli jsme vybráni další komisí
ministerstva školství, mládeže

a tělovýchovy a neobdržíme tak ze
státního rozpočtu požadované
investiční prostředky na rekonstrukci naší budovy SK. Byl to již
druhý pokus o poskytnutí z dotací.
Máme připravený projekt na tuto
rekonstrukci, hradili jsme ji z části
vlastními finančními prostředky
a také za nemalé pomoci naší obce.
Tuto poslední žádost o dotaci jsme
podali na podzim loňského roku
a nyní jsme obdrželi zamítavé stanovisko. Bohužel nebylo doprovázeno zdůvodněním, ale faktem, že
ze 430 žádostí o dotaci bylo vybráno pouze 118.
Eva Janstová, SK Třanovice

Horní Tošanovice
Poleninské ohně
Jako každý rok, již tradičně připravuje obecní zastupitelstvo se
sborem dobrovolných hasičů přátelské posezení občanů seniorů
Horních Tošanovic u příležitosti
konání POLENINSKÝCH OHŇŮ
v sobotu dne 7. 8. 2010. Po slavnostním obědě je připraven kulturní
program a beseda s členy obecního zastupitelstva a hosty. Všichni
občané senioři budou osobně
pozváni, svoz na požádání zajistíme. Poleninské ohně vyvrcholí
večerní zábavou, kde k tanci
a poslechu zahraje hudební skupina „RUM“. Bohaté občerstvení,
maso na roštu, placky aj. zajištěno.
Jménem obecního zastupitelstva
a sboru dobrovolných hasičů
srdečně zveme všechny občany
z širokého okolí.
Dětské radovánky
V sobotu 12. 6. 2010 pořádá
sdružení rodičů přátel mateřské
a základní školy D. Tošanovice na
hřišti TJ Tošanovice dětské radovánky. Od 14,00 hod. vystoupí se

svým programem děti mateřské
a základní školy. Následuje program pro děti, tombola a jiné atrakce. Občerstvení zajištěno.
Místní poplatky
Připomínáme občanům, kteří
nemají vyrovnaný poplatek za psa
na rok 2010, poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu za 1.
pololetí roku 2010 a vodné za 1.
pololetí roku 2010, aby tak učinili
buď osobně na obecním úřadě,
složenkou nebo přímou platbou na
účet ČS, a.s. 1681972319/0800 nejpozději do 30.6.2010.
Separovaný odpad v pytlích
Sběr separovaného odpadu
v pytlích proběhne 15. 7. 2010.
Poděkování
Dovolte mi, abych poděkoval
všem dobrovolným hasičům, kteří
pomáhali při povodni, aby nedošlo
k dalším škodám na majetku
našich spoluobčanů. Velmi si vážím
jejich nasazení a ochoty.
starosta obce

Chcete lépe bydlet?
Chystáte se stavět nebo provádět rekonstrukci stávajícího bydlení?
Nabízím vám své služby s více než 5-letou praxi v oblasti poradenství
financování dle vašeho přání.
Dále vám nabízím své služby v oblasti stavebního spoření,penzijního
připojištění, pojištění nemovitosti, založení studentského účtu, modrého
konta, vyřízení kreditní karty, spotřebitelského úvěru.
Bc. Dana Hárendarčíková, rodinný finanční poradce
724 070 197, dana.harendarcikova@mpss.cz; danaharenda@email.cz

Kosmetické služby
V Hnojníku u nákupního střediska v kadeřnictví Alice.
Od 1.7.2010 služby rozšířeny o PEDIKÚRU A MODELÁŽ NEHTŮ
Tel: 776 393 578, 775 976 108
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Pozvání k oslavám 60. výročí založení samostatného
farního sboru Slezské církve evangelické a.v.
v Třanovicích (1950-2010)
Srdečně Vás tímto zveme k účasti na oslavách 60. výročí založení
samostatného farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Třanovicích, které se uskuteční ve dnech
3.-4. 7. 2010.
V sobotu 3. 7. – od 15 hod.
budou probíhat sportovní zápasy
ve fotbale a po skončení zápolení
bude připraven táborák a dobré
jídlo. Oslavy budou pokračovat
v neděli 4. 7. a to sborovým dnem.
Slavnostní bohoslužby začnou

v 9 hod. v evangelickém kostele,
na nichž bude kázat biskup SCEAV
Stanislav Piętak. Očekáváme
i zahraniční hosty ze Slovenska
i z Polska. Poté bude společný
oběd v areálu Obecního úřadu,
atrakce pro děti, soutěže pro rodiny atd.
Od 15 hod. se v kostele bude
konat sborové odpoledne pro
všechny generace. Po skončení
bude možnost chutného občerstvení. Viz plakát.
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zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Červen 2010

LUŠTěTE! TŘI Z VÁS OBDRžÍ HODNOTNé CENY!
Tajenku zašlete do 14. července 2010 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje redakce Stonávky.

