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Editorial
Vážení a milí čtenáři,
otevíráte další číslo mikroregionálního
časopisu Stonávka – první v roce 2012. Přečtěte si v něm například o velmi zajímavé výstavě, která je k zhlédnutí v Kaplově dvoře
v Třanovicích. Velmi zajímavě o ní píše pan
David Novák.
V jeho pohledu na téma starých nevyužitých objektů a vše, co s nimi souvisí, mne
zaujala jedna pasáž, jedna věta, kterou bych si
dovolil Vám zvlášť vypíchnout. Lze ji totiž
použít i v jiných sférách, než jsou tzv. brownfields, vzít si ji za své například ve všem, co vás
letos čeká. „I zdánlivě neřešitelné problémy
mají svá řešení a jedinou skutečnou bariérou
je nedostatek vůle vypořádat se s nimi.“
I další články stojí za přečtení. Policie
v Hnojníku nás všechny opětovně vyzývá
k všímavosti, aktivitě a k zodpovědnosti.
Nevím, kolik je u nás v mikroregionu mladých hudebních skupin, které by se mohly
pochlubit vystoupením v slavném pražském
Akropolisu. Klukům z Komorní Lhotky se to
povedlo a kdo ví, podle výsledků o nich asi
brzy uslyšíme a možná je uvidíme i na nějakých letních festivalech.
Ve Smilovicích slouží sportovcům nové šatny. V rámci společného česko-polského projektu v této obci postupně vyrůstá moderní
sportoviště i s tolik potřebným a nezbytným
zázemím.
Zajímavé mohou být i přednášky, které jsou
připravovány v Třanovicích. Možná by vás
nějaká mohla zajímat (více na str. 8).
Předvánoční benefiční koncert, který se
uskutečnil v Komorní Lhotce pod názvem Děti
pro Afriku, vynesl více než 20 tisíc korun. Další
důkaz o tom, že když chceme, dovedeme být
velkorysí a nemyslíme jen na sebe.
Mrzne. A pořádně. Pravá únorová zima je
tady v plné parádě. Tak si dejte něco teplého,
usaďte se v křesle a pusťte se do čtení Stonávky.
Hezké zimní dny.
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

I neřešitelné problémy mají svá řešení
■ Bez ohledu na to, jestli známe význam slova „brownfields“, snad každý z nás měl mnoho příležitostí si jich
všimnout – vředy na tváři krajiny, v níž žijeme, pracujeme nebo trávíme volný čas. Objekty nebo plochy,
které kdysi plnily svůj účel, ale postupem času o něj
z různých důvodů přišly a byly ponechány svému osudu.
Jejich existence objektivně působí řadu problémů, subjektivně narušuje naše estetické vnímání a pohodu; pro většinu z nás však ke krajině
patří stejně nevyhnutelně jako střídání počasí.
Čas od času se však mezi námi najdou lidé, jimž
tyto nevyužité objekty a plochy nejsou lhostejné natolik, že investují svůj soukromý čas, úsilí
a často i kapitál k tomu, aby jim vdechli nový
život. V drtivé většině se jedná o lidi, kteří nemají s podstatou vzniku toho či onoho konkrétního
brownfieldu nic společného a jejich umanutost
může být pro nás obtížně pochopitelná, leč –
jsou zde a v mnoha ohledech nás mohou inspirovat.
Brownfieldy zde byly a budou vždy, neboť

fyzická infrastruktura není schopna měnit se tak
rychle jako naše nároky na ni kladené. Rozsah
současných problémů s brownfieldy však
v mnohém vypovídá o nás samotných, především o našem vztahu k hodnotám (nikoli pouze
materiálním), které si předáváme z generace na
generaci, a o lehkosti, s jakou měníme věci staré
a nepohodlné (obojí často pouze zdánlivě) za
nové a snadno dostupné. Brownfieldy přitom
s sebou nesou poselství předchozích generací
a náš vztah k nim je součástí toho, co předáváme našim potomkům. Ačkoli v diskusích
o potřebě revitalizace brownfieldů obecně převažují racionální a bezprostřední argumenty
ekonomického, sociálního nebo environmentálního významu, je to právě duchovní rozměr, který činí z brownfieldů součást genia loci krajiny
a identity nás samotných.
Této hlubší roviny problému si byli vědomi
autoři posterové výstavy nazvané „Revitalizace
brownfields v Moravskoslezském kraji“. Výstava
prezentuje deset vybraných lokalit zatížených
pokračování na str.2

Úspěchy hudební skupiny
z Komorní Lhotky.

str. 3

Logopedická prevence ve Smilovicích.
str. 4

Vánoční výstava v Tošanovicích.
str. 7

Charitativní koncert pro děti
z Afriky.
str. 8
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existencí objektů a ploch, které
kdysi pozbyly původního účelu
a zájmu svých vlastníků a které
v současnosti jsou nebo v nedávné minulosti byly předmětem
snah o revitalizaci (vdechnutí
nového života). Výstava z pochopitelných důvodů nemůže pokrývat
danou
problematiku
vyčerpávajícím způsobem. Brownfieldů je mnoho, každý z nich je
svým způsobem jedinečný a jeho
historie a současnost by pravděpodobně stačily na samostatnou
výstavu. Autoři místo toho nabízí
stručné mikrosondy, vybízející
k bližšímu seznámení se s příběhy
konkrétních rozvojových projektů
a jejich realizátorů a k hledání analogických příkladů kolem nás.
Výběr jednotlivých případových
studií lze s ohledem na omezený
rozsah
výstavy
považovat
za reprezentativní. Prezentovány
jsou zde příklady brownfieldů
různého původu z různých prostředí a příklady úspěšných i (prozatím) neúspěšných pokusů
o revitalizaci. Společných jmenovatelů všech případových studií je
celá řada: komplikované výchozí
podmínky, nová vize, která se tváří
v tvář skutečnosti může zdát
nerealizovatelná, vysoké riziko na
počátku procesu revitalizace
a nespočet nepředvídatelných
okolností objevujících se v průběhu jeho realizace, ale především
pozitivní posedlost aktérů ideou
nalezení nového smyslu existence
pro objekty a plochy, které jsou
z různých důvodů významné pro
dané místo.
Posterová výstava byla vytvoře-
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na jako součást projektu Zelené
centrum v Třanovicích, podpořeného Státním fondem životního
prostředí České republiky, Moravskoslezským krajem, Nadací OKD
a RWE Gas Storage, s.r.o. Jejím editorem byl Ing. Miroslav Lysek, grafickou úpravu posterů zpracovala
společnost s ručením omezeným
IMAGE STUDIO. Výstava byla slavnostně zahájena 2. prosince 2011
za účasti mnoha hostů v objektu
Kapplova dvora v podnikatelském
centru v Třanovicích. Výstava je
koncipována jako putovní a může
proto sloužit pro vzdělávací,
výchovné a osvětové účely na
řadě míst a oslovit tak široké spektrum zájemců o danou tématiku.
Místo slavnostního zahájení
výstavy je s ohledem na předmět
výstavy symbolické. Kapplův dvůr
byl svého času jedním ze zdánlivě
neřešitelných příkladů zemědělského brownfieldu a v současnosti
je příkladem úspěšného venkovského podnikatelského centra. Příklady jako tento a devět dalších,
které jsou prezentovány touto
výstavou, je nutné připomínat.
Dokládají fakt, že i zdánlivě neřešitelné problémy mají svá řešení
a jedinou skutečnou bariérou je
nedostatek vůle vypořádat se
s nimi. Jsou příkladem toho, že
úspěšný proces revitalizace není
pouze o záchraně materiálních
hodnot, ale o zachování naděje, že
alespoň některé hodnoty mohou
v čase přetrvávat (a svým způsobem můžeme takto přetrvávat
i my samotní).
David W. Novák

Nejbližší akce v mikroregionu
Datum Obec
10.2.
12.2.
18.2.
25.2.

Střítež
Střítež
Střítež
Komorní Lhotka

Akce
Školní ples
Dětský karneval
Pochování basy
Karneval

Letošní akce v Horních Tošanovicích
Obecní ples KD Hájenka
Ples hasičů KD Hájenka
Turnaj ve stolním tenise budova OÚ H.Tošanovice
Mezinárodní atletický trojboj D.Tošanovice
Mezinárodní turnaj starých gard ve fotbale TJ Tošanovice
Radovánky ZŠ a MŠ Tošanovice
Turnaj ve fotbale + Minirockfest TJ Tošanovice
Poleninské ohně KD Hájenka
Vánoční výstava Budova OÚ H.Tošanovice

11.2.2012
25.2.2012
17.3.2012
6.6.2012
9.6.2012
16.6.2012
23.6.2012
4.8.2012
8.-9.12.2012

Prodloužená krása vánoc ve Smilovicích
■ Ve středu dne 28. prosince 2011 zavítal do Smilovic autobus plný děti, mládeže a dospělých ze Slovenska, z obce
Dolná Tižina v čele za starostou p. Antonem Ďurinou.
Je to obec, která se nachází
v regionu Horné Považie v okrese
Žilina, má 1300 obyvatel a je o 20
let starší než Smilovice. V roce 2009
oslavila 570 let. Po malé prohlídce
centra Smilovic se větší část sou-

Výherci křížovky
Tajenka z minulého čísla Stonávky zní: obloukového mostu ve
městě Cahors. Správně odpověděli a vylosováni byli:
Irena Lukánková, Smilovice 8,
Zdeněk Rusnok, Ropice 201,
Jiří Rucki, Komorní Lhotka 2
Na způsobu převzetí výher se
odmluvte na OÚ v Ropici,
tel. 558 735 165

Pronájem bytu 3+1 v rod.
domě v Třanovicích, se zahradou, garáží a samostatným
vchodem. Tel. 737 037 173."

boru přemístila do šatny a přesně
v 16 hodin začalo nevšední představení o vánoční době a zvycích
až po dobu třikrálovou. Velmi
dojemné vystoupení pak většina
účinkujících ještě ukončila nádherným zpěvem slovenských lidových
písní u hlavního vchodu. Na škodu
byla jen malá účast našich občanů.
M. Nogol
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Straky krouží po okolí
■ Za chvíli budou Hromnice, kdy by
podle pranostiky měl skřivan vrznout.
Bohužel, zřejmě snad vlivem mírného
začátku zimy, se nám začali v „rajónu“
objevovat jiní ptáci - straky. A věřte že
kradou co můžou.
Zvýšil se počet vloupání do
novostaveb a rodinných domů,
neklesl ani počet krádeží věcí
z vozidel, kde především ženy
(i přes naše předchozí varování)
nechávají na sedadlech kabelky se
všemi doklady, platebními kartami, mobily a jinými věcmi. Opět
žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost svým věcem
a nenechávali je bez dozoru, byť
v uzamčeném vozidle. Rovněž
věnujte pozornost osobám
a vozidlům, která se pohybují
v okolí vašich domů, nebo domů
vašich sousedů. Jedná se především o dodávková vozidla. Pokud
si nejste jistí, poznačte si registrační značku vozidla, typ, barvu, oso-

by co se kolem pohybují. Mohou
to být řemeslníci nebo třeba přepravní společnost, ale také v horším případě již výše uvedené
„straky“. Okradený soused bude
jistě rád, když se policii na základě
vaší všímavosti podaří „strakám
vybrat hnízdo“ a odcizené věci se
mu vrátí zpět. Dávno již neplatí, že
zloději chodí pod rouškou tmy se
škraboškou na obličeji, většina
skutků se stává během dne na frekventovaných místech. Také
v nočních hodinách jsme zjistili
zvýšený počet vozidel, která bezcílně projíždějí zdejší obce a jejich
posádky neumí vysvětlit, kam
jedou, koho hledají. Tato vozidla
se pohybují kolem odlehlých stavení, novostaveb, hal a jiných
objektů. Z těchto následně mizí
měděné vodiče, kovový materiál,
drobné nářadí, stavební materiál
a podobně. Budeme rádi i za informace k takovým vozidlům. Neboj-

Úspěchy Ligotského Marrasu
■ Není tajemstvím, že v Komorní Lhotce působí parta muzikantů, kteří skládají svou hudbu a občas i veřejně
vystupují pod názvem Ligotský Marras.
Na podzim loňského roku se
kapela přihlásila do republikové
soutěže začínajících amatérských
kapel FutureLine, kterou vyhlásil
hudební portál Muzikus.cz ve spolupráci s Junior Klubem Na Chmelnici a s podporou SAI (Svaz Autorů
a Interpretů). Stalo se, že kapela
Ligotský Marras byla dramaturgickou komisí vybrána do finále listopadového kola této soutěže, což
znamenalo vystoupit na živém
koncertě v jednom z prestižních
pražských hudebních klubů –
Paláci Akropolis a soutěžit tak
o první místo. Po hodinách zkoušek a pilování jednotlivých skladeb na tento koncert odjela
kapela společně s třiceti skalními
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fanoušky, aby ukázala, co v ní je
a pokusila se listopadové kolo
vyhrát. Navzdory všem potížím,

te se zavolat na mobilní číslo, které mají policisté vždy při sobě:
605 427 336. Občany žádáme dále
o spolupráci při zjištění totožnosti
osoby pachatele vloupání do vozidel, jehož podoba byla vytvořena
podle výpovědí svědků. Budeme

rádi za jakékoliv informace
k tomuto pachateli. Jedná se
o muže ve věku 33 – 40 let vysokého 160 – 165 cm, štíhlé postavy,
oblečeného v černém oblečení,
s černou pletenou čepicí na hlavě.

Senioři,
žijte naplno
■ Pro vás všechny, jimž je víc než 60
let, jsme připravili Univerzitu třetího
věku se čtyřmi zajímavými programy.
Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných
programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími;
2) Literární skvosty a novinky
v tvorbě českých a světových
autorů;
3) Minulost a současnost češtiny;
4) Život s handicapem;
5) Minulost a současnost speciální
pedagogiky.

Policie Hnojník
které vyvstaly a očekávané trémě
z vystoupení v tomto prestižním
klubu si koncert kapela i přítomní
fanoušci a ostatní diváci náležitě
užili, což dávali najevo svým
mohutným aplausem. A také
svým hlasováním – jak na místě,
tak i pomocí internetu – značnou
měrou přispěli k vítězství Ligotského Marrasu. Díky tomuto vítězství odehraje kapela další koncert
opět v paláci Akropolis – a to 20. 2.
2012 – společně s předkapelou
JakobyNic. Dále vystoupí v tomto
roce na některých letních festivalech v České Republice a v současné době připravuje nahrávání
a vydání prvního CD. Je tedy na
místě poděkovat všem, kteří fandí
úsilí této kapely a podpořili ji
v tomto postupu. Profil kapely
naleznete na Facebooku nebo na
stránkách www.ligotskymarras.cz.
za Ligotský Marras Přemek Koch

Využijte tuto novinku, kterou
jsme pro vás připravili. Setkejte se
s vašimi vrstevníky v Ostravě
na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi
odborníky. Máte-li chuť, máme
pro Vás celý jeden semestr (tj. půl
roku) nabitý novými informacemi
a zážitky, a to jen za čtyři sta korun.
Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na čísle 597 094 017 nebo
734 355 862 či písemně: Centrum
dalšího vzdělávání Pedagogická
fakulta, Ostravská univerzita
v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit
se můžete i e-mailem: filip.goszler@osu.cz
Hana Jenčová

Minus 20. Co to je? Někde ve světě je podobný mráz k smíchu
■ Po lehounké a příjemné první části
zimy konečně zažíváme silnější mrazy.
Už teď z nich máme obavy, ale pojďme
se podívat, jak jsou na tom tam ve světě, kde mají velkou zimu na denním
pořádku. Ne všechna severní místa
a města ovšem musí být nutně zmrzlá
na kost.
Třeba v Edmontonu, nejsevernějším velkém městě Kanady, hlásí teploty řes den 3 až 7, v noci
minus 2 až minus 7 °C, později se
má ochladit na minus 20.
Pouze o chlup lepší než
v Edmontonu to je nyní v aljašském městě Anchorage (300 000
obyvatel). Nejnižší noční teploty
mají být okolo minus 13 °C.
Anchorage má výhodu, že leží
u moře a znalci vědí, že tu panuje
mírné klima. Prakticky stejné údaje očekává i o 1 000 km jižnější
kanadský Radisson u Hudson Bay,

podobně jako Labrador City na
východě Kanady: minus 16 až
minus 27 °C. Takže vlastně stále
podobné teploty, které zažijí lidé
v některých místech u nás.
Kdo by chtěl
"kosu",
větší
musel by zamířit
do aljašského
Fairbanksu. Ve
velké aglomeraci města žije
skoro 100 000
obyvatel a tam
už je to jiné kafe.
V neděli přes den minus 32, v noci
minus 34 °C.
A jak je na tom strašná ruská
Sibiř? Mrazivá maxima v Surgutu
(300 000 obyvatel), centru těžby
nafty a zemního plynu, jsou
v těchto dnech minus 33 °C. Zato
koncem týdne se bude i tam ote-

plovat. O víkendu to bude úplná
sranda: minus 11 až minus 18 °C.
Ani Novyj Urengoj (120 000 obyvatel) o tisíc kilometrů severněji
větší zimu nepřinese. V pondělí
sice minus 31 až
minus 34 °C,
v dalších dnech
se ale i tam dost
oteplí: bude jen
minus osm až
minus 20 °C.
Kdo chce hledat tu největší
"klendru"
na
Sibiři, nesmí tolik na sever, ale spíš
na východ a do středu pevniny.
Takový Irkutsk čeká přes den
minus 14 až minus 28 stupňů,
v noci však až minus 37 °C. Mimochodem, Irkutsk je docela rozlehlé
město s půl milionem obyvatel.
Tím správným "mrazíkovem",

který hledáme, je zřejmě Jakutsk
ve východní Sibiři. Maxima v příštích dnech tady hlásí opravdu
děsivá: minus 34 přes den a minus
40 stupňů v noci. Ale pro znalce
žádné překvapení. Jakutsk s 210
000 obyvateli je dlouhodobě nejstudenějším velkým městem na
světě. Průměrná lednová teplota
se tu uvádí minus 39,5 °C. Pro zajímavost: 700 km východně vzdálená vesnice Ojmjakon (750
obyvatel) oznamuje na tento
týden až minus 46 °C. Místní vás
určitě zavezou k památné desce,
která uvádí rekordně nízkou teplotu severní polokoule moderní
doby. V roce 1926 tu zaznamenali
minus 71,2 °C (viz foto). Zároveň
vás tu ale lidé uklidní. Od té doby
tu nikdy minus 70 nebylo.
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Logopedická prevence v MŠ Smilovice
■ V naší mateřské škole probíhají od
začátku letošního školního roku 3x týdně specializovaná cvičení zaměřená na
logopedickou prevenci u dětí ve věku
5 – 6 let.
Všechna cvičení probíhají nenásilnou formou hry, kdy děti rozvíjí
svou fantazii, představivost, rytmické cítění a především slovní
zásobu. Hrajeme hry s popletenými slovy nebo slabikami, děti si
osvojují správný nádechový
a výdechový proud, rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. Největší

a u dětí nejoblíbenější část logopedické chvilky probíhá před
zrcadly při mimickém, artikulačním, sluchovém a zrakovém cvičení. Děti často s údivem zjistí, co
všechno dokáže vykouzlit jejich
obličej nebo jazyk, a tak není
výjimkou, že se některému z dětí
povede originální „opička“, při které se všichni od srdce zasmějeme,
a úsměv na tváři nám většinou
zůstane po celý den.
Pavlína Kotasová

Zahrádkáři ze Smilovic se již
budí do nové sezóny
■ Náš bohatý program na r. 2012 předurčuje, že v případě neúrody ve stávající sezóně budeme alespoň mít
satisfakci z činnosti naší organizace.
V tomto článku bych Vás chtěla krátce
seznámit s plánovanými aktivitami
v tomto roce.
Na 16. 3. 2012 (pátek) připravujeme akci „3 v 1“, tj. schůze členů,
přednáška na odborné téma Cibulové rostliny a sloupcové jabloně
a z cyklu cestománie „Venezuela –
flóra a fauna džungle“.
Dále na 19. 5. (sobota) je již
v plném proudu příprava na
zájezd do města Tychy na burzu
květin, návštěvu pivovaru Tyskie
a nákupních zahradnických center
(Goczałkowice, Pisarzowice). Společně s Fotoklubem budeme participovat na výstavě našich malířů
(jubilantů) – p. Pavel Wałach a pí.

Zofia Wanok a při organizování
Dne obce v areálu TJ koncem
srpna. Rok zakončíme 9. 11. již 2.
ročníkem „Svatomartinského vinobraní“ v restauraci TJ Smilovice.
K poslechu a tanci máme předběžně objednanou cimbálovou muziku Polajka, která v naší obci už
několikrát hostovala. K účasti na
našich akcích jste všichni srdečně
zváni. Pokud máte nějaký dobrý
nápad nebo se chcete zapojit do
činnosti v naší organizaci, neváhejte a kontaktujte nás na našich
stránkách
zahradkarismilovice.webnode.cz nebo nejlépe osobně v místní knihovně (po,
st – 10 - 17 hod., čt - 14 - 16 hod.).
Marie Lipowczanová,
jednatelka ZO ČZS Smilovice

Hnojník pro seniory
■ Přicházel čas vánoční. Z nejedné
domácnosti vonělo cukroví. Obec ožila
sháněním vánočních dárků a taky projevy lásky a dobra.
Mezi ně zcela určitě patří na
prvním místě péče o občany, kteří
s námi žijí nejdéle – seniory. Již
v záři obec nabídla seniorům možnost účasti na počítačovém kurzu.
Aktivita se setkala s velkým
zájmem a byla plně využita. Setkání probíhala 5. 10. – 16. 11. 2011
na Masarykově ZŠ v počtu 15 účastníků. Dalším projevem zcela
v duchu vánoc bylo Předvánoční
setkání, které se uskutečnilo 8. 12.
2011 v 16 hodin v MZŠ. Už při
vstupu byl člověk okouzlen výzdobou, která nejen vypadala krásně,
ale i voněla (medové perníčky)
a lákala dál. Zaplněnou jídelnu přivítala vedoucí sociálně – kulturního výboru p. Iveta Škutová
s p. Karlem Vitáskem, vedoucím
výboru pro národnostní menšiny,
kteří byli zároveň moderátory
večera. Jako správní moderátoři
hned na začátku předali slovo starostovi obce, p. Miroslavovi Molinovi, který hosty mile přivítal.
K přivítání se taky připojil vedoucí
místního PZKO, p. Pawel Pieter.
Následoval bohatý program žáků
hnojnických škol. Program připra-

vily a o zdárný průběh se postaraly učitelky p. Siedlaczek, p. Farná
a p. Ševěčková. Nezbývá než
pogratulovat k talentovaným
žákům a šikovným učitelkám. Po
nasycení duše přišlo na řadu tělo.
O to, aby všem chutnalo, se postaraly p. Molinová, p. Škutová (za
sociálně – kulturní výbor), místní
paní kuchařky a v neposlední řadě
žákyně školy. Guláš byl, jak by se
řeklo u nás doma, „jyny palce
lizać“. Jaké muselo být překvapení
seniorů, když je po jídle vyzvali
moderátoři večera ke zpěvu koled.
Bylo moc pěkné sledovat, jak úkol
skvěle zvládli. Jejich zpěv byl slyšet i za zdmi školy a musel zaujmout nejednoho kolemjdoucího.
Ke zpěvu je doprovázely p. Sodzawiczná a p. Cieślarová. Na závěr to
nejlepší - tombola. Udělala hodně
radosti a vykouzlila úsměv na
nejedné tváři, za což patří dík jejím
sponzorům, a to starostovi p. Molinovi a firmě Fammilky s.r.o. Bylo to
čarovné odpoledne a myslím si, že
kdyby se stal zázrak a objevil se
tam Ježíšek nebo Duch vánoc, tak
by řekl všem, kteří událost zorganizovali, že mají srdce na správném místě. My říkáme: Děkujeme.
Maria Cieślar

Předvánoční setkání seniorů
Ve čtvrtek 8. 12. 2011 se uskutečnilo tradiční Předvánoční
setkání seniorů. V programu
vystoupili žáci české i polské školy.
Děkujeme žákům a učitelkám paní
N. Siedlaczkové, paní T. Farné
a paní A. Ševečkové za velmi pěkný program. Za ceny do tomboly
děkujeme OÚ Hnojník a zejména

firmě Famillky - panu L. Vitáskovi,
paní J. Sodzaviczné za hudební
doprovod a panu P. Caletkovi za
přepravu seniorů z DPS. Těšíme se
na další setkání.
Výbor sociální a kulturní a Výbor
pro národnostní menšiny obce
Hnojník

Adra potřebuje teplé oblečení
pro lidi v nouzi
■ Teploty hluboce pod bodem
mrazu vhání čím dál více lidí do
sociálního šatníku Adra na frýdeckém náměstí, které nabízí oblečení lidem bez přístřeší, ale také
lidem v hmotné nouzi. V těchto
mrazivých dnech má ale veliký
nedostatek zejména pánských
zimních bund, bot, teplých ponožek, rukavic a čepic.

„Byli bychom velice rádi za
darované zimní oblečení, které
pomůže zahřát nejen lidi bez
přístřeší, ale také lidi v nouzi, mezi
které se řadí například samoživitelé s dětmi a nízkopříjmové rodiny," řekl vedoucí dobrovolnického
centra Adra Michal Čančík.

Škola pro život
■ Učební program, podle kterého
se vyučuje na MZŠ v Hnojníku, se
nazývá Škola pro život. Je tedy
zřejmé, že vyučující se snaží, aby
děti nečerpaly své vědomosti jen
při učení ve škole, ale poznávaly co
nejvíce z praktického života. Proto
se stalo už tradicí, že žáci 6. ročníku
v rámci pracovních činností chodí
na exkurzi do dřevozpracujícího
závodu BM Interiér v Hnojníku.
Tam mohou poznat, jak se dřevo
zpracovává od jeho přivezení

z pily, až po finální výrobek – nábytek, schody, dveře apod. Chtěla
bych velmi poděkovat majiteli firmy, p. Jadamusovi, že nám každoročně tuto exkurzi umožní.
Poděkování patří také p.Tomeczkovi, který žáky provází, vysvětluje
jim celý výrobní proces od začátku
až do konce, ukazuje, jak pracují
jednotlivé stroje, a odpovídá na
všechny zvědavé dotazy dětí.
Mgr. M. Ovčaříová
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Babyclub ve Smilovicích
■ Milé maminky, jste na rodičovské nebo mateřské dovolené
a chcete se seznámit s dalšími
maminkami? Jsou vaše děti rády
mezi ostatními dětmi a chcete je
pomalu zvykat na kolektiv? Rády
byste si popovídaly o běžných
radostech a starostech maminek?
Pak se určitě přijďte podívat na
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náš Babyclub do Smilovic.
Setkáváme se pravidelně v devět
hodin. Bližší informace o setkáních
na www stránkách babyclubsmilovice.webnode.cz.
Na co se můžete těšit? Začínáme
říkankami, dětskými písničkami,
následuje maňáskové divadýlko
nebo hry. Děti si pak vybarvují

obrázky nebo si hrají a maminky
mají možnost něco tvořit nebo si
poslechnout přednášku. Na minulých setkáních jsme měli pozvanou např. laktační poradkyni,
která nás seznámila i s bezplenkovou metodou nebo šátkováním,
dále zdravotní sestřičku, která
nám názorně předvedla první
pomoc u malých dětí, maminku,
která byla delší dobu s malými
dětmi v Nigérii atd. Na dalších
setkáních plánujeme přednášku
paní zubařky a také setkání na
téma adopce. Co se tvoření týče,
měli jsme workshopy jako podzimní výzdoba, ubrousková
decoupage, výzdoba slavnostní
tabule a čeká nás velikonoční
workshop. Nechybí samozřejmě
ani povídání si u čaje - pokud
dovolí děti a čas. Věříme, že každá
maminka si na našich setkáních
najde to své. Těšíme se, že se mezi
nás přijdete podívat.
Za Babyclub Smilovice
Mgr. Erika Pietaková

Jubileusze śmiłowickich malarzy
■ W bieżącym roku obchodzimy
10 lat od zgonu naszej malarki –
p. Zofii Wanok (5. 4. 1922 – 29. 5.
2002) oraz 90 letnią rocznice urodzin. W naszej jedynej publikacji
z roku 2009 „Z historie obce Smilovice, Z historii gminy Śmiłowice“
autorstwa p. Ireny Cichej można
znaleść krótką charakterystykę jej
prac. Była to przede wszystkim
miłość do okolicznych gór, starych
zabudowań, kwiatów jak również

portretów - szczególnie dzieci.
Dużo interierów naszych domów
zdobią obrazy rodzinnej malarki
i w pierwszy majowy weekend
spróbujemy przypomnieć, zwłaszcza nowym obywaletom, dzieła
naszej prekursorki malarstwa pod
Godulą. Kto inny może nam
pomóc w przygotowywaniu tej
wystawy, jak uczeń p. Zofii Wanok
i również tegoroczny jubilant
p. Paweł Wałach (*2. 2. 1942), który

pędzla już kilkadziesiąt lat nieodkłada i w swym ogrodowym atelierze w Śmiłowicach albo też zimą
w pokoju twórczym w Nieborach
na światło dzienne wychodzą
motywy cieszyńskiego stroju
ludowego, malowniczych podgórskich zabudowań albo też portrety lub pejzaże podbieskidzkich
krajobrazów. Oczywiście pare jego
obrazów chyba też zobaczymy na
przygotowywanej wystawie a już
teraz zdradzę, że w auli PSP im. J.
Kubisza w Gnojniku szykuje się
w czerwcu kolejna wystawa twórczości poświęcona naszemu malarzowi,
szerzącemu
daleko
za granice zaolziańską kulturę. Kto
pamięta wystawę w październiku
2007 u nas w Śmiłowicach, gdzie
setka uczestników mogła podziwiać dzieła sztuki, chyba znów
przyjdzie na inagurację wystawy.
Niżej załączam obraz podarowany
5. 10. 2007 Gminie Śmiłowice,
upamiętniający starą remize strażacką z charakterystyczną wieżyczką w centrum gminy.
GCH

Program setkání na Karmelu
V únoru:
12. 2. - Biblická hodina v 15 hod.,
19. 2. - Biblická hodina v 15 hod.,
26. 2. – Bohoslužby v 8.30 hod.
V březnu:
4. 3. - Biblická hodina v 15 hod.,
11. 3. - Biblická hodina v 15 hod.,
18. 3. - Biblická hodina v 15 hod.,
25. 3. - Bohoslužby v 8.30 hod.,
1. 4. - Biblická hodina v 15 hod.
Srdečně vás zveme na muzikál Ztracená Ovečka v podání dětí z Českého
Těšína v neděli 29. 4. 2012 v 15 hod. do
kulturního zařízení obce Smilovice.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude
použit na pořízení zahradního nábytku
(houpačky) na venkovní hřiště u MŠ ve
Smilovicích. Pořádá Křesťanské společenství Smilovice při SCEAV v Komorní
Lhotce a Obec Smilovice.

Program bohoslužeb
v Komorní Lhotce
(do 31. 3. ve sborovém domě,
od 1. 4. v kostele):
12. 2. v 8.30 hod. (české),
19. 2. V 8.30 hod. (polské),
24. 2. v 16.30 hod. (č) - 1. Postní pátek
26. 2. v 8.30 hod. (č) - 1. Postní neděle
2. 3. v 16.30 hod. (p) - 2. Postní pátek
4. 3. v 8.30 hod. (p-č) - 2. Postní neděle
9. 3. v 16.30 hod. (č) - 3. Postní pátek
11. 3. v 8.30 hod. (č) - 3. Postní neděle,
16. 3. v 16.30 hod. (p) - 4. Postní pátek,
18. 3. v 8.30 hod. Mládežové bohoslužby (spol.) - 4. Postní neděle,
23. 3. v 16.30 hod. (č) - 5. Postní pátek,
25. 3. V 8.30 hod. (č) - 5. Postní neděle,
30. 3. v 16.30 hod. (p) - 6. Postní pátek,
31. 3. v 14.00 hod. Setkání seniorů se
zpovědí a VP ve sborovém domě,
1. 4. v 8.30 hod. (č-p) - Palmová neděle
- Vystoupení dětí z NB,
5. 4. v 16.30 hod. (č) - Velký čtvrtek,
6. 4. v 8.30 hod. (p) - Velký pátek
6. 4. v 16.30 hod. (č) - Velký pátek,
8. 4. v 8.30 hod. (p-č) - Velikonoční
neděle,
9. 4. v 8.30 hod. (spol.) - Seniorátní
bohoslužby.

Program setkání v Řece
(Bohoslužby v evangelické
kapli):
19. 2. ve 13.30 hod. (p) se Zpovědí
a Večeří Páně,
18. 3. ve 13.30 hod. (č) se Zpovědí
a Večeři Páně.
Nedělní besídka pro děti každou
neděli v 10.30 hod v prostorách OÚ
v Řece. Informace na tel. Čísle
558 696 857.
Pravidelná setkání mládeže vždy
v sobotu v 19 hod. v prostorách OÚ
v Řece.
Mládež vznikla na základě dlouhodobé
práce místního klubu M.I.S.E. - River
club, internetové stránky: www.riverclub.estranky.cz.
Srdečně zve Slezská církev evangelická
a.v. v Komorní Lhotce ve spolupráci
s Křesťanským společenstvím ve Smilovicích a v Komorní Lhotce
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Nové šatny slouží sportovcům
■ V rámci projektu s názvem „Léto
v Krzyžanovicích (PL), zima ve
Smilovicích (CZ) – rozvoj turisticko-rekreační infrastruktury v česko-polském pohraničí“, jehož
partnery jsou TJ Smilovice a obec
Krzyżanowice, byl na konci loňského roku ve sportovním areálu předán do užívání nový objekt,
spojující budovu sportovní haly
a restaurace, jehož součástí jsou
nejen krásné šatny se sociálním
zařízením, ale i vstupní hala
s recepcí, kancelářské prostory,
galerie s výhledem do haly, dětská
herna, nářaďovna aj. Sportovní
centrum je k dispozici nejen sportovcům a obyvatelům Smilovic
a Mikroregionu obcí povodí Stonávky, ale všem z blízkého i vzdáleného okolí.
V sobotu 3. 3. 2012 se ve Smilovicích uskuteční další společná
akce s názvem „Sportovní víkend
pro dospělé“, jejíž součástí bude
slavnostní otevření objektu
a samozřejmě společná utkání
družstev obou partnerů v odbíjené
a kopané. Dále proběhnou vložená
exhibiční klání v košíkové a mládežnické kopané. Projekt je spolufinancovaný
z
prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj v rámci Operačního progra-

mu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007 2013 „Překračujeme hranice“.
Provozní doba Sportcentra je
denně 6.00 – 22.00 hod. (Restaurace 11.00 – 22.00 hod.) a rezervovat
lze
osobně,
telefonicky
(602 221 188) nebo e-mailem na
rezervace@tjsmilovice.cz
Bližší a aktuální informace včetně obsazenosti a členství získáte
na www.tjsmilovice.cz později i na
www.scsmilovice.cz
Kalendář akcí ve Sportcentru:
5. 2. - Turnaj v kopané - mladší žáci;
12. 2. - Smilovická badminton liga další termíny 18. 3., 15. 4., 13. 5.,
10. 6.
19. 2. - Turnaj v odbíjené – amatéři
(neregistrovaní);
24. 2. - Sportovní ples;
26. 2. - Turnaj v kopané - mladší přípravka;
4. 3. - Turnaj v kopané - starší přípravka.
Cvičení pro ženy: úterý a čtvrtek
v 19.00 hod. – Flowin (Lenka 724
772 628); čtvrtek v 19.00 hod. –
Pilates (Lucka 737 185 730).

Únor 2012

Vánoční výstava
v Horních Tošanovicích
■ Stalo se již tradicí, že druhou sobotu
a neděli v prosinci probíhá vánoční
výstava v Horních Tošanovicích. Každým
rokem výstava překvapí něčím novým
a ani letos tomu nebylo jinak.
V prostorách budovy Obecního
úřadu byla nejen nádherná vánoční výzdoba, ale i bohatá výstavka
všeho, co k vánocům patří. Naše
ženy z obce připravily vánoční stoly tak, jak vypadaly v minulosti
a jak vypadají dnes, i se všemi tradičními jídly. Výstavu rovněž obohatily dřevěné a kamenné sochy
společně s výstavou ikon od manželů Czaderů z Polského Jaworza.
V prostorách výstavy byly k vidění

krásné betlémy z Moravy i Slovenska. Na výstavě se rovněž prezentovali hosté ze Slovenska
s ukázkou řemeslnického umu,
jako byly výrobky z kukuřičného
šustí, společně s tvorbou drátkováním či zajímavým zhotovením
obrázků. Návštěvníci si mohli v klidu posedět u šálku čaje či dobré
medoviny a k zakoupení byly i tradiční zabíjačkové výrobky a oplatky. Chci poděkovat všem, kteří
věnovali spoustu času na přípravu
a průběh celé výstavy a již nyní se
těším na výstavu příští.
P. M.

Volné pracovní místo: kuchař –
kuchařka.

Římskokatolická farnost Hnojník –
pořad bohoslužeb v době velikonoční
31. 3. 2012 - s platností Květné neděle - Komorní Lhotka 16.30 (č).
1. 4. 2012 - Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma (průvod
s ratolestmi) – Hnojník 7.30 (p) 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č).
5. 4. 2012 - Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře
– Hnojník 18.00 (č+p).
6. 4. 2012 - Velký pátek - Umučení Ježíše Krista
– Hnojník, obřady v 15.00 (č+p).
7. 4. 2012 - Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně - Hnojník 8.00
Laudy – ranní chvály, po celý den adorace v „Božím Hrobě“,
Hnojník 20.00 (č+p).
8. 4. 2012 - Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hnojník 7.30 (p)
8.45 (č), Třanovice 10.00 (p), K. Lhotka 11.15 (p).
9. 4. 2012 - Pondělí velikonoční – Hnojník 7.30 (p) 8.45 (č),
Třanovice 10.00 (č).
14. 4. 2012 s platností 2. velikonoční neděle - Komorní Lhotka 16.30 (č).
15. 4. 2012 - 2. neděle velikonoční - „Božího Milosrdenství“ - Hnojník 7.30
(p) 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č), Hnojník 9.45 -17.00 adorace
farnosti.
Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Velikonocemi:
Třanovice: sobota 31. 3. 2012 od 9.00 hod.;
Komorní Lhotka: sobota 31. 3. 2012 od 16 hod.;
Hnojník: neděle 1. 4. 2012 od 14 hod.

Poděkování týmu
z MEDICA zdravotní péče s.r.o.
Děkujeme týmu zdravotních sester z Domácí péče Třinec pod vedením
paní L. Koppové. Ze srdce děkujeme sestře G. Molinové a B. Čermákové,
které nám velmi pomohly při pečování o naši těžce nemocnou maminku.
Zdravotní sestřičky maminku denně navštěvovaly a vždy dokázaly pomoci, poradit, povzbudit i potěšit. Jejich pomoc jsme ocenili zvlášť, když se
maminčin stav zhoršoval a my jsme s její nemoci neměli žádné zkušenosti. Přejeme si, aby všichni, kteří se dostanou do podobných životních situací, nalezli stejnou podporu a pomoc, jakou jsme měli my.
Činčalovi, Szkutovi

Přijďte si zakoulet na automatickou kuželnu
v Komorní Lhotce!
Bowling je už přežitek 
Spoustu legrace zažijete na 2 drahách
na přes 30-let staré automatické kuželně.
Objednávky na tel. čísle:
607 248 170
e-mail: hala@komorni-lhotka.cz
www.hala.komorni-lhotka.cz
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Národní týden manželství bude
i v našem regionu
■ Již šestým rokem můžeme v naší
zemi sledovat eminentní zájem o iniciativu, která nabývá stále více na významu. Iniciativa Národní týden
manželství vznikla v roce 1996 ve Velké
Británii a každým rokem neustále zasahuje nové země. U zrodu tohoto „svátku“ byl dnešní prezident Marriage
Week International - Richard Kane.
Hlavní koordinátor
této
iniciativy pro
Českou republiku Petr Činčala byl první,
kdo způsobil,
že poté, co se
v roce 2005
s e t k a l
s Richardem
Kanem v Portugalsku, přenesl
tento
projekt o dva
roky později
za hranice Anglie do naší země.
Dnes je tato aktivita podporována
už ve více jak 14 státech světa.
V letošním roce se poprvé připojí
i Slovenská republika. Předseda
vlády Petr Nečas se v minulém
roce v rámci této iniciativy vyjádřil
k manželství a rodině mimo jiné
takto: „(…) Manželství vytváří podmínky pro navázání stabilních
vztahů mezi mužem a ženou i mezi
rodiči a dětmi, o nichž se všelijakým partnerským dvojicím může
jen zdát. Platilo, platí a bude platit
i nadále, že manželství a rodina je
elementární institucí společnosti.
Je to systémový prvek na celém
světě a z tohoto pohledu jej musíme chránit.“ Letos se akce uskuteční v týdnu od 13. do 19. 2. 2012.
Patronkou akce v ČR bude tentokrát Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny, kde
bude také týden slavnostně zahájen. „Většina rozváděných manželství udává jako hlavní důvod
rozdílnost názorů a povah“, říká
k volbě tématu Petr Činčala, PhD.,
organizátor akce v ČR a vedoucí
komunitního centra Církve adventistů sedmého dne – Generace, o.s.
v Liberci. Proto kromě jiného naše
církevní nakladatelství Advent-Orion k letošnímu ročníku vydává knihu Jak zvládnout manželskou
komunikaci od manželské poradkyně a známé psycholožky Nancy

van Peltové, kterou si můžete
objednat přes internet na stránkách nakladatelství, nebo zkontaktovat mou osobu emailem, aby
vám byla bez poštovného dodána.
A jaké akce k tomuto týdnu uspořádáme konkrétně v naší oblasti?
Můžete se samozřejmě sami rozhodnout, jak podpoříte tuto iniciativu a co vy konkrétně pro utužení
vašeho manželství, či budoucího
partnerství, uděláte. Kreativitě se
v tomto případě meze nekladou.
Pokud však na nic nepřijdete a přesto byste chtěli viditelně dát najevo svou aktivitou, že je tato
iniciativa vámi osobně vnímána
jako důležitá, potom jste zváni na
níže uvedené akce, které naše společenství rodin uspořádá. Věřím, že
je to dobrý způsob, jak investovat
do svého vztahu, obnovit svůj slib
a poznat nové rodiny, kterým stejně jako vám rovněž na manželství
záleží. „Věrnost není slabost.“ Akce:
1. Tématicky zaměřené kázání
kazatele Karla Strouhala - bývalého
tajemníka církve a preceptora teologického semináře CASD, a to v 2.
části bohoslužby – v sobotu 11. 2.
v 10.30 hod. ve sboru CASD
v Komorní Lhotce. 2. Táta v akci od 12. 2. do 15. 2. si podobně jako
tátové ve filmu S tebou mě baví
svět vyzkoušíme, jestli jsme schopni své ratolesti zabavit a uhlídat
v divočině našich Beskyd. Vaše
manželky tak dostanou od vás
manželů dárek v podobě volnějších dnů. Kapacita akce omezena.
Dotazy na tel. 774 789 056
nebo
přes
email
pastorvsech@seznam.cz 3. Společenský podvečer s občerstvením
a závěrečným minidárkem - 19. 2.
v 16.00 hod. ve společenských prostorech sboru CASD v Komorní
Lhotce. Program zvlášť pro děti
a pro dospělé. Zváni jsou všichni
rodiče, kteří přijdou se svými dětmi. 4. Bonus - kdo se domnívá, že
je dnes manželství nahrazováno
„lepší“ kohabitací (soužití nesezdaných párů), tomu doporučuji
shlédnout přednášku mého bývalého učitele etiky a systematické
teologie na www.inriroad.cz/soubory/krestan-a-sexualita-romanmach-kohabitace-nesezdane-souz
iti. Více o týdnu manželství na
www.tydenmanzelstvi.cz
Richard Medřický, pastor CASD

Badmintonový turnaj
■ Obec Smilovice pořádá v sobotu 17.
března 2012 ve sportovní hale TJ badmintonový turnaj mixových dvojic.
Turnaj je pro neregistrované
hráče, starších 18 let. Začátek turnaje je v 8.00 hodin a turnaje se
mohou zúčastnit vždy 2 páry z jednotlivých obcí mikroregionu povodí Stonávky. Turnaj je organizován
pro omezený počet 20 družstev.
Družstva budou rozdělena do skupin a pak na semifinálového
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„pavouka“. Vstup do sportovní haly
jen v sálové, čisté obuvi. Startovné
200,- Kč (pokrytí nákladu na
pohoštění). První tři páry obdrží
diplomy a ceny. Přihlášky prosím
doručte do 12. března 2012 na el.
adresu ou-smilovice@smilovice.cz,
s uvedením jména, příjmení
a obce, kterou reprezentujete.
Starosta obce Smilovice

Pozvánka na jarní fotbalové
zápasy TJ Smilovice
■ Fotbalový oddíl TJ Smilovice zve své
příznivce k fotbalovým zápasům všech
družstev, které jsou přihlášeny do
okresních a krajské soutěže.
Mladší žáci hrají okresní přebor
a po podzimní části jsou na pěkném 2. místě s 22 body. Starší žáci
se stali s 36 body podzimními přeborníky a do jarních bojů startují
z 1. místa. Družstvo staršího dorostu je po podzimu na 7. místě
a v jarní části se bude snažit posunout o pár příček výše. Družstvo B
mužů se po podzimu nachází na
pěkném 5. místě se ztrátou 4 bodů
na vedoucí celek Lískovec B a bude
se snažit také potrápit soupeře
z čela tabulky. Mužstvo mužů se
nachází po podzimní části taktéž
na 5. místě a v jarních bojích má
v plánu bojovat o 3. místo. Jarní
část sezóny začíná posledním
víkendem v březnu. V sobotu 31. 3.
v 15.30 hraje svůj 1. zápas družstvo
B mužů proti Oldřichovicím B,
v neděli 1. 4. od 15.30 zahajuje jar-

ní zápasy na domácím hřišti
A družstvo mužů proti Stonavě.
Plán domácích utkání A mužů v 1.
A tř. krajské soutěže, které se hrají
v neděle: 1. 4. 15:30 SM A – Stonava, 15. 4. 15:30 SM A - H. Suchá, 29.
4. 16.00 SM A - Stará Bělá, 13. 5.
16:30 SM A - Bystřice, 20. 5. 17:00
SM A - Raškovice, 3. 6. 17:00 SM A Albrechtice, 17. 6. 17:00 SM A Petřvald na Moravě. Předzápasy
A mužům budou hrát starší žáci.
Plán domácích utkání B mužů
v okresní soutěži, které se hrají
v soboty:
31. 3. 15:30 SM B – Oldřichovice B,
28. 4. 16:00 SM B – Tošanovice, 8. 5.
SM B – Vojkovice, 19. 5. 17:00 SM B
– Paskov, 2. 6. 17:00 SM B – Pržno,
16. 6. 17:00 SM B – Milíkov. Předzápasy B mužům budou hrát dorostenci. Kompletní rozpis utkání
najdete na www.tjsmilovice.cz.
Hráči i funkcionáři TJ Smilovice se
těší na Vaši návštěvu a na podporu
v jarních zápasech.

Podnikatelem roku v MSK
je Jannis Samaras
■ Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Kofola, Jannis
Samaras, zvítězil v soutěži Podnikatel
roku 2011 Moravskoslezského kraje,
kterou organizuje společnost Ernst &
Young se záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje. V Moravskoslezském
kraji byl regionální vítěz vyhlášen již
posedmé. Loni zvítězili bratři Walachové, spolumajitelé Walmark a.s.

„Stojím tu díky všem lidem
v Kofole, svým kolegům a týmu,
který se mnou Kofolu posouvá dál.
Věřím, že budou rádi. Díky Kofolo.“
sdělil své bezprostřední dojmy
vítěz Jannis Samaras.
O vítězství Jannise Samarase
rozhodla nezávislá porota, které
předsedal Adam Walach, spolumajitel WALMARK a.s. a držitel titulu
Podnikatel roku 2010: „Pro porotu
nebylo vůbec lehké vybrat vítěze,
pečlivě jsme zkoumali každého
z kandidátů. Porota rozhoduje
dvoukolově a věřte mi, je to náročná práce, ale zároveň to přináší
potěšení a radost, když můžeme
číst takové zajímavé podnikatelské
příběhy, jaké reprezentuje většina
z účastníků soutěže. Podle mě jsou

všichni vítězi už jen tím, že se do té
soutěže nominovali.“
„Prostřednictvím soutěže chceme nejen oceňovat úspěšné podnikatele, ale zejména podporovat
rozvoj podnikání v naší republice.
Věříme, že vítězství v soutěži zvýší
oceněnému podnikateli i jeho firmě renomé a pozitivně se projeví
na vztahu se zákazníky i na rozvoji
jeho podnikání. A také, že bude
inspirací pro ty, kteří mají vlastní
vizi, aby sebrali odvahu a začali
podnikat. Příběhy oceněných podnikatelů dokazují, že to jde
v jakémkoli věku i oboru,“ říká
Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České
republice.
„Vedení Moravskoslezského kraje se snaží svými aktivitami a hlavně opatřeními dlouhodobého
charakteru, podporovat podnikání
v našem regionu. Jsme si vědomi
toho, že tím zvyšujeme šanci pro
naše občany najít zaměstnání. Dle
mého názoru jsou v našem kraji
podnikaví a pracovití lidé a ocenění toho nejlepšího je určitě dobrým impulsem a příkladem pro
ostatní. O tom, že v Moravskoslezském kraji máme úspěšné podnikatele, svědčí fakt, že náš region
má nejvíce nominovaných firem
v celostátní soutěži,“ říká Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje.
Jméno držitele titulu Ernst &
Young Podnikatel roku 2011 České
republiky bude, spolu s vítězi v dalších kategoriích, vyhlášeno 15.
února 2012 v Praze. Nejvíce „želízek v ohni“ na celostátní titul má
Moravskoslezský kraj, následují
Olomoucký kraj a Praha.
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Opravdu „sytý hladovému nevěří“?
■ Jsem rád, že toto známé přísloví
neplatí vždy. Jsem přesvědčen, že
to určitě neplatilo u nás v Třanovicích na Večeru svátečních melodií,
v neděli 18.12. 2011, na němž se
uskutečnila sbírka na pomoc africkým zemím postiženým hladomorem. Díky štědrostí účastníků
tohoto Večera svátečních melodií

Věřím, že tato naše malá pomoc
má velký význam.
Chcete se dozvědět „z první ruky
a prvních úst“, kde tyto peníze
pomohly? Pak vás srdečně zveme

Rozumíme si?
Národní týden manželství bude zahájen v parlamentu

se vybrala pro tento účel částka ve
výši 14 905,- Kč. Srdečně děkujeme
všem ochotným a obětavým dárcům, kteří svými finančními dary
přispěli k pomoci několika stovkám lidí ke zmírnění jejich hladu.
Tyto peníze byly odeslány na účet
Nadace Krmte hladové.
V evangeliu Matouše 25, 40 se
píše: 'Amen, pravím vám, cokoliv
jste učinili jednomu z těchto mých
nepatrných bratří, mně jste učinili.'

na přednášku, resp. Prezentaci
a besedu s ředitelem Nadace
Krmte hladové Danielem Skokanem, která se uskuteční v neděli
26.2.2012 v 16 hod. v sále Obecního úřadu v Třanovicích. Přijďte
si poslechnout autentické svědectví a zážitky člověka z cest po africkém kontinentu a osobní
zkušenosti z poskytování nejzákladnějších potravin pro tisíce lidí
postiženým hladomorem.

Rozumíme si? Tak se zeptá českých žen a mužů Národní týden manželství 2012. Jeho tématem budou Cesty k lepší komunikaci v manželství.
Šestý ročník české součásti celosvětové občanské iniciativy se uskuteční
v týdnu od 13. do 19. února s valentinským svátkem zamilovaných. Patronkou akce bude tentokrát Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké
sněmovny, kde bude také týden slavnostně zahájen v pondělí 13.2. tiskovou konferencí od 10:30 hodin.
„Většina rozváděných manželství udává jako hlavní důvod rozdílnost
názorů a povah,“ říká k volbě tématu Petr Činčala, organizátor akce a šéf
Centra Generace v Liberci, „Komunikace vedoucí k porozumění je právě
způsob, jak rozdílnost názorů a povah může být nejen překonána, ale jak
se může stát silnou stránkou manželského páru.“
Národní týden manželství je také příležitostí k vydávání knih pro páry.
Za posledních pět let vyšlo na českém knižním trhu 80 knih na téma manželské vztahy. K šestému ročníku vyjde například kniha Komunikační
dovednosti pro páry od manželské poradkyně Nancy van Peltové. Národní týden manželství začal v roce 1996 ve Velké Británii, následně v roce
2007 v ČR a v současné době se připravuje v dalších 14 zemích na světě
V rámci tohoto národního týdne manželství Vám, milí občané Třanovic
a okolí, nabízíme skvělou možnost, kam můžete pozvat svého
partnera/partnerku – třeba na dobrý koncert a krásně strávený podvečer!

CYKLUS 3 VZDĚLÁVACÍCH PŘEDNÁŠEK
PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST V TŘANOVICÍCH
Srdečně zveme rovněž občany okolních obcí!
Neděle 26. 2. 2012 – 16,00 hod. – sál Obecního úřadu v Třanovicích
Prezentace a beseda ředitele Nadace Krmte hladové Daniele Skokana. Zazní autentické svědectví a zážitky člověka z cest po africkém kontinentu a osobní zkušeností z poskytování nejzákladnějších potravin pro
tisíce lidí postiženým hladomorem.
Úterý 13. 3. 2012 – 17,30 hod. - kulturně-vzdělávací centrum, bowling
v Třanovicích
Přednáška „Facebook – výzva nebo hrozba?!“. Přednášející bude Slavoj Raszka, dlouholetý akreditovaný lektor občanského sdružení ACET,
více na http://www.acet.cz/.
Úterý 27.3. 2012 – 17,30 hod. - kulturně-vzdělávací centrum, bowling
v Třanovicích
Přednáška „ Stres - jak ho zvládat?“. Přednášejícím bude MUDr. David
Polednik, primář soukromého psychiatrického oddělení v Třinci.
Využijte tuto tyto příležitosti a přijďte si vyslechnout zajímavé přednášky.

Příjem komerční inzerce: stonax.ops@tiscali.cz
Ing. Halina Zientková
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Poděkování ADRY za charitativní
sbírku pro Afriku
■ V prosinci 2011 se v evangelickém
kostele v Komorní Lhotce konal benefiční vánoční koncert, který byl vyvrcholením projektu „Děti pro Afriku“ společné akce čtyř základních škol
(Komorní Lhotka, Střítež, česká i polská
škola z Hnojníku) s nadací Adra na
pomoc lidem v oblasti tzv. „Afrického
rohu“.
Oblast Afrického rohu je výběžek na východě Afriky, který připomíná roh nosorožce, proto se tak

hůře postižených oblastech
Somálska však umírá denně až 25
dětí mladších pěti let.
Jsme rádi, že touto cestou
můžeme zveřejnit výši finanční
částky, která díky projektu putovala na pomoc do výše zmíněné
oblasti Afriky (konkrétně na
výstavbu studní a polní nemocnice) - celkem se na všech školách
a v průběhu koncertu vybralo
20.662 Kč, za což patří všem orga-

i jmenuje. Státy patřící do tohoto
regionu - Džibutsko, Etiopii, Eritreu, Keňu, Somálsko a Ugandu
zasáhlo v loňském roce extrémní
sucho, nejhorší za posledních 60
let. Sucho způsobilo nedostatek
úrody a úhyn dobytka, což společně s vysokými cenami potravin
vyústilo v potravinovou krizi. OSN
během léta vyhlásila hladomor
postupně v šesti oblastech jižního
Somálska, kde je situace komplikována ještě místním občanským
konfliktem. Hladomor je oficiálně
vyhlašován, když počet dětí trpících akutní podvýživou překročí
30 % a denně umírají více jak dva
lidé na deset tisíc obyvatel. V nej-

nizátorům, účinkujícím a vám, přispívajícím, poděkování zástupce
nadace ADRA:
„Dovolte, abych jménem ADRY
poděkovala všem, kdo se ochotně
a štědře účastnili sbírky pro Africký
roh. Jsme opravdu nesmírně vděčni, že spolu s Vámi můžeme dávat
lidem naději v zoufalství chudoby,
přírodních katastrof a válek, stavět
jim obydlí, poskytovat zdravotnickou pomoc, učit je samostatnosti
při zabezpečování obživy, přinášet
vzdělání a vnášet úsměv do tváří,“
uvedla za sdružení ADRA Marcela
Kašparová.
Dagmar Machálková

ROK 2011 – 10. narozeniny
obecní knihovny
■ Rok 2011 byl pro obecní knihovnu
rokem 10. narozenin a také desetiletým
výročím působení v stávajících prostorách. V listopadu 2001 se knihovna přestěhovala do prostor bývalého CO
skladu. Z jedné místnůstky se rozrostla
na 2 prostorné místnosti, kde nebyly
knihy všemožně skladovány, ale pěkně
seřazeny do knižních regálů. V té době
vznikalo i první informační centrum
v Komorní Lhotce, které bylo spojeno
s obecní knihovnou.
V roce 2005 se IC změnilo na
Informační centrum mikroregionu
obcí povodí Stonávky a v roce
2006 se oprostilo od knihovny
a přestěhovalo se do samostatných prostor bývalé večerky. Dnes
se IC nachází v budově za penzionem Ligotka. V roce 2011 se knihovna rozšířila o další místnost.
Prošla rekonstrukci v podobě
výměny podlah a položení koberců a malé reorganizace rozložení
knihovny. V roce 2012 bychom
chtěli začít s postupnou výměnou
regálů v dětském oddělení, aby
knihovna dostala jednotný a příjemný vzhled. Vzhledem k obnově
a rozšiřování knihovního fondu,
regály už nestačí. V loňském roce
jsme zavedli novou službu a to
výpůjčky AUDIOKNIH, pořídili jsme
další počítač s přístupem na inter-

net. Také jsme pořídili WIFI připojení na internet. Vedle knihovny je
ještě malá půda, která také volá po
rekonstrukci a využití těchto prostor například ke studovně nebo
čítárně.
Ano obecní knihovna prošla
spoustou různých míst. Když to
vezmeme pěkně od začátku, tak
dle historických pramenů naši knihovnu založila v roce 1936 Česká
matice a měla cca 200 svazků.
V roce 1938 před polskou okupací
byla knihovna odvezena do Ostravy, kde se knihy za německé okupace ztratily. V roce 1946 byla
knihovna znovu založena na
základní škole T. G. Masaryka
a polský knihovní fond byl v mateřské škole - przedszkole. V roce
1958 po výstavbě kulturního
domu v Komorní Lhotce se knihovna přemístila zde do prostor dnešního pohostinství Kavárna, později
se nacházela o patro výše v dnešní
zasedací místnosti obecního úřadu, pak o patro výše, kde je s drobnými změnami do dnešní doby.
Doufejme, že zde už zůstane
a bude se jen zvelebovat a těšit se
z návštěv svých čtenářů, kteří
mimochodem rok od roku zvyšují
svůj počet.
Katarína Charbuliaková
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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
Informace finančního úřadu
Třinec
Dne 28. února 2012 v době od
9.00 do 16.00 hodin v zasedací
místnosti obce Komorní Lhotka
budou pracovníci FÚ Třinec provádět výběr daňových přiznání
k dani z příjmu fyzických osob za
rok 2011.
Co je potřeba zaplatit
Stočné za IV. Q. 2011 + nedoplatky – ihned, nedoplatky poplatku
za odpad 2011 – ihned
Poplatek za psa a poplatek za
odpad pro rok 2012 se bude vybírat od 1. března 2012. Veškeré slevy na poplatek za odpad je nutno
uplatnit do 30. dubna 2012.

Platby lze provést v hotovosti
v kanceláři OÚ Komorní Lhotka a
prostřednictvím internetového
bankovnictví na účet: 23425781/0100. VS (stočné): 2321 SS:
číslo domu. VS (odpadky): 1340
SS: číslo domu
Harmonogram svozu separovaného odpadu – modré a žluté
pytle – rok 2012: 22. února, 4.
dubna, 16. května, 27. června, 8.
srpna, 19. září, 31. října, 12. prosince.
Dětský karneval
SRPŠ při ZŠ Komorní Lhotka pořádá v sobotu 25. února 2012 dětský karneval v sále KD.

Hnojník
Vážení občané,
Sociální a kulturní výbor a Výbor
pro národnostní menšiny obce
Hnojník si vás dovolují pozvat na
mezinárodní zahradnickou výstavu Flora Olomouc. Zájezd se uskuteční v pátek 20. dubna 2012.
Odjezd autobusu bude od
obchodního střediska u Masarykovy ZŠ v Hnojníku v 8 hodin. Závazné přihlášky na tel.: 606 348 965
paní Karla Molinová nebo 607 586
602 paní Yvetta Škutová do 9. dubna 2012. Doprava bude hrazena
OÚ Hnojník. Vstupné 100,- Kč si

hradí účastníci sami. Bližší informace najdete na internetových
stránkách Flora Olomouc 2012.
Výběr daňových přiznání v obci
Hnojník
Občané obcí mají možnost odevzdat svá daňová přiznání přímo
v prostorách Obecního úřadu
Hnojník. Výběr daňových přiznání
bude probíhat dne 28. 2. 2012
v hodinách od 9.00 do 16.00
a bude činěn pracovníky Finančního úřadu Třinec.

Ropice
Daňová přiznání
Dne 28. února 2012 od 9 do 16
hodin budou pracovníci Finančního úřadu z Třince přebírat Daňové
přiznání k dani z příjmu fyzických
osob v budově Obecního úřadu
v Ropici. Uvedené tiskopisy si
mohou občané vyzvednout na
Obecním úřadě v Ropici již v průběhu měsíce února.
Poplatek za psa
V letošním roce cena poplatku za
psa zůstává stejná, tj. 100 Kč za
prvního a 150 Kč za druhého a dalšího psa téhož vlastníka. Za psa,
jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu je poplatek ve výši 50 Kč a za
druhého a dalšího psa téhož vlastníka ve výši 150 Kč. Poplatek za
psa je splatný do 31. 3.
2011 a můžete ho zaplatit
v pokladně Obecního úřadu
v Ropici.
Poplatek za odpady
Cena poplatku za odpady je
490 Kč za osobu na rok a poplatek
se platí pololetně. Za první pololetí do 30. 6., za druhé pololetí do
31. 10. Poplatek za odpady rovněž
můžete uhradit v pokladně Obecního úřadu v Ropici. Občané nad
70 let a studenti mají slevu 50 %.
Studenti musí doložit potvrzení
o studiu nebo ubytování.

Ropická černá kronika
V obci Ropice bylo šetřeno celkem
31 trestných činů z toho:
3 násilné trestné činy
3 zbývající kriminalita (výživa,
doprav. nehody, opilství apod.)
25 trestných činů proti majetku
Ve stejném období bylo v obci
Ropice šetřeno celkem 116 přestupků z toho:
10 přestupků násilných a proti
občanskému soužití (§ 49)
8 přestupků majetkových (§ 50)
98 řešeno blokovou pokutou
Mezi největší problémy této obce
patří porušování dopravních
předpisů (zejména rychlost a jízda
pod vlivem alkoholu) a v neposlední řadě také krádeže materiálů
z uzavřených objektů. Policisté
OOP Třinec ve spolupráci s DI Třinec prováděli pravidelné měření
rychlosti ve vytipovaných lokalitách, včetně konce školního roku,
poté vždy nepravidelně se zaměřením na školní mládež. V rámci
spolupráce se policisté OOP Třinec zúčastnili akce IZS. V rámci
výkonu služby se hlídky zároveň
zaměřovaly na lokality s výskytem
možných kriminogenních faktorů,
kterými jsou - okolí u ZŠ (nedaleko
stavebnin), nádraží ČD, kravín za
hřištěm, Cihelna (vedle evan. kaple).

Střítež

Smilovice

Informujeme občany obce Střítež,
že zástupci FÚ Třinec poskytnou
poradenství ve věci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2011 dne 28. 2. 2012
od 9 do 16 hod. v lokalitě OÚ
Ropice nebo OÚ Hnojník a OÚ
Komorní Lhotka.

Výstava fotografií
Místní knihovna ve Smilovicích
vás zve na autorskou výstavu
fotografií pana Szemly. Tentokrát
se prostřednictvím fotoaparátu
podíváme do Izraele. Výstava
bude zahájena začátkem února
2012.

Horní Tošanovice
Poplatky za psa a svoz komunálního odpadu
Připomínáme občanům, že
poplatek za psa na rok 2012 činí
50,- Kč (každý další 100,- Kč), poplatek za svoz komunálního odpadu
je 250,- Kč za osobu za 1. pololetí
roku 2012. Oba poplatky jsou
splatné k 30. 6. 2012 a je možné je
uhradit na obecním úřadě, složenkou (odpady) nebo na účet obce
1681972319/0800. Dále žádáme
občany, kteří nemají zaplacené
poplatky za minulé období, aby tak
učinili v co nejkratší době.
Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 17. 3. 2012 se uskuteční v prostorách obecního úřadu v
Horních Tošanovicích 10. ročník
turnaje ve stolním tenise občanů
Horních Tošanovic. Prezence je
mezi 12.00 – 13.00 hod. Vlastní turnaj začíná v 13.00 hod. Hrát se
bude ve třech kategoriích, ženy,
muži a mládež. Pro vítěze jsou připraveny pěkné ceny. Srdečně zveme všechny, kteří si chtějí
zasportovat a strávit příjemně
sobotní odpoledne.
V pátek 9. 3. 2012 a v sobotu
10. 3. 2012 budou v naší obci
nabízeny kominické služby. Službu nabízí pan Morávek, kontakt
v případě potřeby na tel. 607 678
080.

Sběrný dvůr v Třanovicích
Provozní doba: úterý: 10.00 –
15.30 hod., sobota: 9.30 – 11.30
hod. Telefon: 558 694 262. Sběrný
dvůr je určen k odběru odpadů,
které nelze odložit do popelových
nádob. Jsou to hlavně bioodpady,
nebezpečné odpady a objemné
odpady. Separovaný odpad v pytlích – modré (papír), žluté (plast) čtvrtek - 23. února, 5. dubna.
Konzultační den – přiznání
k dani z příjmu
Konzultační den, v jehož rámci
budou zaměstnanci finančního
úřadu poskytovat informace a
drobné rady pro správné vyplnění
přiznání k daním z příjmů a sběr
těchto přiznání se uskuteční ve
středu 7. března 2012 v době od
9.00 do 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Třanovicích.
Obecní úřad v Horních Tošanovicích provádí ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Zároveň můžete
na obecním úřadě získat výpis
z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis s bodového
hodnocení řidičů aj. v rámci služby
CzechPoint.

Vělopolí
U poplatku za domovní odpad a
psa se výše poplatku nezměnila,
pro bezhotovostní platbu platí
variabilní symboly přidělené loni.
Pro svoz popelnic se nic nemění,
sváží se v sudé pondělky. Popelni-

ce musí být na stanovišti v 6.00
hod. Velkoobjemový odpad v roce
2012 bude svezen 26. 5. 2012 a 27.
10. 2012 mezi 13:45 - 14:15 u obecního úřadu.

GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE, OKRASNÉ DŘEVINY, dřevěný zahradní nábytek
a dekorace
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
PLOTY: široký sortiment: pletiva, svařované sitě, průmyslové panely atd.
Pěstujeme a prodáváme THUJE
a další okrasné dřeviny.
www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203.
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,
Doprava materiálu po CELÉ ČR.
ZDARMA doprava při nákupu nad 7000,- Kč.
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Dotace na kotle byly vyčerpány už dopoledne
■ V obrovském mrazu, kdy teploty klesaly až k minus patnácti, čekaly desítky
lidí před krajským úřadem v Ostravě. Ve
středu 1. února totiž začali úředníci přijímat žádosti o dotace na nové kotle. Už
v poledne byly všechny vyčerpány.
Kdo dřív přijde, ten dříve mele.
Přesně podle tohoto přísloví to ve
středu ráno vypadalo před krajským úřadem v Ostravě. Už před
šestou hodinou ráno tady v patnáctistupňovém mrazu postávaly
desítky lidí, aby dostaly šanci sáhnout si na takzvané kotlíkové dotace. Právě 1. Února od půl osmé
ráno začali úředníci přijímat první
žádosti. Dvacetimilionová částka

se rozdělí mezi zhruba tři stovky
lidí. Žádosti se seřazují podle data
přijetí.
„Chtěl jsem mít jistotu, že se ten
papír nikde nezašantročí, proto
jsem žádost neposlal poštou,“ řekl
Deníku Rudolf Navrátil z Vřesiny,
který dostal pořadové číslo jedna.
Před krajským úřadem čekal
neuvěřitelných šestnáct a půl
hodiny. O dotaci na kotel stál tolik,
že vytrpěl dvacetistupňovým mráz.
„Ten kotel potřebuji a obávám
se, že bez dotace na něj mít nebu-

du. Pořádně jsem se oblékl a na
zahřátí byl čaj a i nějaká ta slivovice,“ uvedl Navrátil. Nový kotel by si
rád pořídil hlavně proto, že všichni
sousedé už topí ekologicky. „Nerad
bych byl tím jediným, komu čoudí
komín,“ dodal Navrátil. Už krátce
po půl osmé, kdy úředníci začali
žádosti oficiálně přijímat, zaplnili
čekající lidé vestibul krajského úřadu. Řada se tvořila až k východu.
Někde na jejím konci stál také Petr
Špaček ze Staré Bělé. Doufal, že i na
něj se dostane. „Dotace by měla
vystačit tak pro tři stovky lidí, tak si
počítám, že by mělo vyjít i na mě,
protože určitě ne všechny žádosti
budou vyplněny správně,“ doufal Špaček.
Hned ráno dorazily
také žádosti, které lidé
poslali poštou. Bylo jich
ale podle odhadu úředníků asi jen dvacet. Před
půl jedenáctou přišla
špatná zpráva: „Dotace
jsou vyčerpány.“
„První den bylo přijato 562 žádostí. Jedná se
o pilotní projekt, ve kterém bylo k dispozici
dvacet milionů korun. Vzhledem
k tomu, že celková výše prostředků
alokovaná pro výzvu byla vyčerpána, ve středu v 10.30 hodin Moravskoslezský kraj výzvu ukončil.
Všechny žádosti doručené po termínu ukončení výzvy budou automaticky vyřazeny,“ informovala
mluvčí krajského úřadu Šárka
Vlčková.
Dodala, že úspěšní žadatelé
dotace obdrží přibližně do dvou
měsíců od podání žádosti. „Od
kladného vyrozumění má žadatel

devět měsíců na koupi a instalaci
nového kotle, likvidaci starého kotle a předložení kompletních dokladů ke kontrole před podpisem
smlouvy o poskytnutí podpory na
krajské pracoviště Státního fondu
životního prostředí. Po podpisu
smlouvy o poskytnutí dotace žadatel obdrží dotaci na svůj účet zhruba do třiceti dní,“ konstatovala
Vlčková.
Dotace lidem pokryje až dvě třetiny nákladů na pořízení nového
kotle na tuhá paliva. Moravskoslezský kraj společně s ministerstvem

životního prostředí si od projektu
slibuje zlepšení ovzduší v regionu.
Vedoucí odboru životního prostředí krajského úřadu Tomáš Kotyza
Deníku řekl, že vzhledem k úspěšnosti této výzvy by se další mohla
objevit ještě letos. Dotace lidem
pokryje až dvě třetiny nákladů na
pořízení nového kotle na tuhá paliva.
Moravskoslezský kraj společně
s ministerstvem životního prostředí si od projektu slibuje zlepšení
ovzduší v regionu.

Malé obce se bojí o osud škol
■ Regionem obchází strašidlo. Byť
jeho název „koncepční záměr reformy
financování regionálního školství“
vypadá nevinně, v mnoha obcích z něj
mají obavy. Ministerstvo tvrdí, že půjde
o spravedlivé rozdělení peněz do škol a
že finance se přerozdělí podle naplněnosti tříd.
Jenže podle samospráv to spíš
povede k zániku vesnických škol,
které by se v nejlepším případě
musely přeměnit na malotřídky.
Záměr se nelíbí třeba Nýdku. „Já
věřím, že je to jen návrh, který
schválen nebude. To by byla likvidace venkovského školství a venkova vůbec,“ řekl redakci nýdecký
starosta Jan Konečný. Operuje s
těmito čísly - v lepším případě by
obec doplácela na mzdy pedagogických pracovníků částkou 900
tisíc, nejhorší varianta vychází
dokonce na 1,9 milionu korun.
„Oba dva případy jsou pro nás
nepřípustné,“ prohlásil Konečný.
„Počítal to zástupce ředitele po
konzultaci s Třincem, pod který
spadáme,“ uvedl s tím, že jen letos
Nýdek ze svého rozpočtu přispívá
na provoz školy téměř dvěma
miliony. Kdyby měla obec ještě
doplácet i mzdy, bylo by to podle
něj neúnosné. Starosta upozornil,
že proti navrhované koncepci „je
vyvolána vlna odporu“ a nesouhlasí s ní ani Svaz měst a obcí ČR.
Obec vše připomínkovala v termí-

nu, který byl 12. ledna. „Bylo to
posláno mailem i fyzickou formou
přímo náměstkovi ministra školství.“
Ve Frýdku-Místku zůstávají prozatím v klidu. „Ministr reformu
školství připravuje a návrhy se stále mění. Veškeré debaty na toto
téma jsou proto v této chvíli předčasné a bezpředmětné. S konkrétními změnami zákona by se město
samozřejmě muselo vypořádat, ale
rozhodně by nepřistoupilo k rušení některých základních škol, jichž
je zřizovatelem,“ sdělila Deníku
mluvčí magistrátu Jana Matějíková.
„Cítíme, že stát ve stále větší
míře a v různých oblastech navyšuje povinnosti a zejména finanční
závazky na města a obce bez toho,
aniž by tyto finančně či jinak podpořil,“ vyjádřila se i frýdlantská starostka Helena Pešatová s tím, že
jednoznačně záleží na každé obci,
jak se třídy naplní. „Budou je muset
dofinancovat ze svého rozpočtu,
nebo je sloučí, v nejhorším případě
může dojít i ke zrušení některých
zařízení. Tam, kde to bude přípustné, změní podmínky pro stanovení
výše úplat tak, že je zvýší. Bude
otázka, zda jen pro obce, které
budou mít žáky v našich školách,
nebo i pro rodiče,“ dodala starostka, která prozatím o rušení škol
neuvažuje.
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRžÍ HODNOTNé CENY!
Tajenku zašlete do 14. března 2012 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Smilovice.

