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Editorial
Vážení a milí čtenáři Stonávky,
druhé číslo společného časopisu v tomto
roce je na světě. Do schránek tento výtisk
dostáváte až po Velikonocích. Nejvýznamnější křesťanský svátek je mimo jiné oslavou jara,
probuzením přírody a nástupem teplejších, na
sluneční svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší. Snad to tak bude.
Stonávka se nám tentokrát opět o trochu
rozrostla, a tak věřím, že si na šestnácti stranách určitě najdete něco zajímavého. Na titulní straně určitě nepřehlédnete partu
vysmátých chlapů se svými potomky. Nejen
brněnská Kometa v hokeji válí, ale i Střítež.
Ti už mají „play-off“ za sebou. A úspěšně! Gratulace tedy putuje do Stříteže. A to není
všechno! Hned na straně 2 je tady další
úspěch, tentokrát lyžařský.
Slavnostním přestřižením pásky otevřeli ve
Smilovicích sportovní areál, respektive jeho
další část i s tolik nezbytným zázemím. I tady
s radostí blahopřejeme. Ať sportovcům slouží!
Malý článek o velkém muži – to je zmínka
o návštěvě horolezce Libora Uhra v Třanovicích. Libor besedoval s dětmi, v těchto dnech
je už opět v Himalájích. I nějaká významná
výročí by se v tomto vydání našla – základní
škola v Hnojníku slavila na sklonku loňského
roku 80. let, pěvecká soutěž ve Stříteži oslaví
letos desáté narozeniny.
Přečtěte si rovněž o aktivitách seniorů
v Horních a Dolních Tošanovicích nebo v Třanovicích, o zajímavé konferenci, činnosti místní akční skupiny Pobeskydí nebo o aktivních
maminkách či zahrádkářích ve Smilovicích.
Příjemné jarní dny
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

Slavnostní otevření sportoviště
ve Smilovích.
str. 3

Dolní řada z leva: Hruda, Tomanek, Zawadzki, Supik, Swienczek T., Gerlich D., Trpišovský A., Chudý, Gerlich J.
Horní řada z leva: Trpišovský A.st., Garbulinský, Nogol, Čimpel, Ramik, Pastorek, Revenda, Trpišovský M., Swienczek J.,

Hokejisté ze Stříteže jsou mistry
Beskydské amatérské hokejové ligy
■ K loňskému 3. místu v premiérovém ročníku přidali
hokejisté Stříteže další fantastický výsledek - ve druhém ročníku soutěže ukořistili metu nejvyšší.
V základní části BAHL 2011/2012 sehráli technici 14 utkání s vyrovnanou bilancí 7 výher a 7
porážek a obsadili tak 5. příčku. Ve čtvrtfinále
Play Off vyřadili Monsters Ostrava 2:1 na zápasy,
v semifinále pak Dynamo Mosty rovněž 2:1 na
zápasy. Ve finále soutěže hraném v třinecké
Werk aréně čekal na Střítež tradiční rival - HC
Kozubová. Díky odhodlání, bojovnosti a vůli se
nakonec podařilo Technikům utkání dovést
k vítězství 4:1 a k vítězství v amatérské hokejové
lize. Zvlášť excelentní byla 3. třetina, ve které
soupeřům téměř nedali šanci. O branky
a nahrávky se zasloužili: 15. L. Pastorek (M. Trpišovský), 37. J. Gerlich (D. Gerlich), 37. M. Garbulinský (J. Swierczek), 45. J. Swierczek. stali se tak
mistry pro sezónu 2011/2012.
Hráči HC Střítež posílají velké díky věrným
fanynkám, které povzbuzovaly tým každý hrací
čtvrtek, také všem fanouškům, kteří přišli v hojném počtu povzbudit tým ve finále do třinecké

Horolezec LIbor Uher
v třanovické škole.
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Werk arény. Ani dvě stovky fanoušků z Kozubové, které přivezl speciálně vypravený autobus,
nic nezmohly. Poděkování patří také obci Střítež
za nemalou finanční podporu a také paní Šárce
Flaškové za zakoupení sudu piva v rámci sponzorského daru při mistrovských oslavách. Více
informací o týmu naleznete na webu
hcstritez.estranky.cz.
BAHL byla založena v roce 2010 jako soutěž
pro amatérské hokejové týmy hráčů starších 18
let. Základní část se hraje 3 x 13 minut, přestávka je 1 minuta. Po ukončení základní části se
hraje Play Off. Čtvrtfinále vyplývá z tabulky po
základní části a hraje se systémem 1 - 8, 2 - 7, 3 6, 4 - 5 na dvě vítězná utkání. Vítězové (celkem 4
týmy) postupují automaticky do semifinále.
Semifinále se hraje na dvě vítězná utkání a čas je
3 x 15 minut.
HC Technici Střítež rovněž hledají nové sponzory pro následující sezónu, případní zájemci
o spolupráci s klubem se mohou hlásit na tel.
731 735 274.
Martin Trpišovský

Aktivní senioři v Tošanovicích.
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Imprezy w trzanowickim PZKO.
str. 12
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Opětovný úspěch
mikroregionu v lyžování
■ Ve čtvrtek 1. března 2012 se ve SKI
areálu na Bílé opět uskutečnilo setkání
starostů měst a obcí beskydského
regionu, spojené se závody představitelů obcí v lyžování.
Konkrétně se soutěžilo v dvoukolovém závodě v obřím slalomu,
kde se účastníci utkali v kategoriích ženy, muži, tříčlenná družstva
(podle jednotlivých mikroregionů). Náš mikroregion povodí
Stonávky reprezentovali podle
pravidel dva muži a jedna žena, po
dopoledním seznámení s prostře-

dím SKI areálu Bílé se všichni
závodníci sešli na jižní sjezdovce
za Pokrokem, kde proběhl samotný závod. Celkem se účastnilo 30
závodníků (8 žen a 22 mužů, 10
družstev). V kategorii žen jednoznačně kralovala a vyhrála 1. Místo
p. Sikorová Jaroslava, v družstvech
jsme obsadili krásné 3. místo ve
složení Jaroslava Sikorová, Zbyněk
Slanina a Tomáš Tomeczek. Tuto
akci připravil Region Beskydy.
Tomáš Tomeczek

Místní akční skupina
Pobeskydí informuje
■ V Programu rozvoje venkova ČR má
každá místní akční skupina povinnost
vyhlásit alespoň jednou ročně výzvu
k předkládání žádostí o dotaci. Poslední naší informací byl předpoklad vyhlášení 4. výzvy k předkládání projektů
v prosinci roku 2010. Bohužel se tomu
tak z administrativních důvodů nestalo, výzva byla vyhlášena v březnu roku
2011.
Předloženo bylo 27 projektů,
z nichž výběrová komise vybrala
12 projektů k podpoře. Obce Horní Tošanovice, Dolní Tošanovice,
Soběšovice, Pstruží, Město Frýdlant nad Ostravicí a Římskokatolická farnost Morávka realizují své
projekty v oblasti Občanská vybavenost. Římskokatolická farnost
Bruzovice a Ostrava-Stará Bělá
v oblasti Kulturní dědictví a tradice, paní Eva Nohelová v Albrechticích, pan Miroslav Herot v Pržně
a pan Petr Mácha v Janovicích svoje zemědělské projekty a v Morávce společnost REIT Jízdárna pod
Lipovým s.r.o. rozšiřuje ubytovací
kapacitu penzionu. Finanční výše
dotací na tyto projekty bude činit
více než 10 mil. Kč. 5. výzva k předkládání žádostí byla vyhlášena
v červenci loňského roku na oblast
podpory Životní prostředí a infrastruktura. Během srpna bylo přijato 18 žádostí o dotaci a následně
vybrány projekty na rekonstrukce
chodníků a prostranství obcí a na
zvýšení bezpečnosti občanů v silničním provozu. Žadateli o dotaci
byly v tomto případě obce Horní

Bludovice, Dolní Domaslavice,
Hukvaldy, Ostravice, Dobratice
a Raškovice s požadavkem na
dotace 3,5 mil Kč. Tyto projekty
jsou ve fázi příprav k realizaci. 6.
výzva k předkládání žádostí byla
vyhlášena v listopadu loňského
roku. Bylo přijato 28 projektů,
z nichž výběrová komise vybrala
10 k podpoře. V oblasti Občanská
vybavenost jsou žadateli navrženými k podpoře obce Metylovice,
Vojkovice, Krásná a Komorní Lhotka. V oblasti Rozvoj zemědělského
podnikání podnikatelé Karel
Poncza z Komorní Lhotky, Přemysl
Motička z Dolních Domaslavic
a Radim Bača z Palkovic. V oblasti
Cestovní ruch byly navrženy
k podpoře všechny 3 přijaté projekty žadatelů, jimiž jsou: TERMO
Frýdlant n/O s.r.o, Slavomír Žilinský z Dolních Domaslavic a Ski areál Řeka s.r.o. se sídlem v Ostravě.
Výše požadované dotace všech
vybraných projektů se rovnají
téměř 8 mil. Kč. Čtyři z žadatelů se
zavázali vytvořit nová pracovní
místa. Další výzva č. 7 by měla být
podle předpokladu vyhlášena
v červenci 2012 pro oblasti podpory Kulturní dědictví a tradice
a Životní prostředí a infrastruktura. Všem žadatelům budeme
nápomocni s administrací jejich
projektů tak, aby byly úspěšně
zrealizovány a dotace proplaceny.
Aktuální informace zveřejňujeme
na www.pobeskydi.cz.
VK

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Kalendář akcí na rok 2012
Datum Obec

Akce

duben
13. 4.
20. 4.
28. 4.
30. 4.
4. 5.
18. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
2. 6.
6. 6.
6. 6.
9. 6.
16. 6.
16. 6.
23. 6.

Ropice
Hnojník
Hnojník
Hnojník
Hnojník
Komorní Lhotka
Střítež
Ropice
Dolní Tošanovice
Dolní Tošanovice
Hnojník
Dolní Tošanovice
Ropice
Dolní Tošanovice
Komorní Lhotka
Střítež
Dolní Tošanovice

29. 6.
30. 6.
30. 6.
5. 7.
7. 7.
7. 7.
7. 7.
14. 7.
14. 7.
21. 7.
21. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
18. 8.
26. 8.
1. 9.
1. 9.
1. 9.
8. 9.
8. 9.
22. 9.
říjen
20. 10.
27-28. 10.
30. 11.
7. 12.
8.-9. 12.
26. 12.

Střítež
Komorní Lhotka
Ropice
Hnojník
Dolní Tošanovice
Komorní Lhotka
Hnojník
Komorní Lhotka
Ropice
Dolní Tošanovice
Komorní Lhotka
Střítež
Komorní Lhotka
Horní Tošanovice
Ropice
Střítež
Komorní Lhotka
Střítež
Hnojník
Horní Tošanovice
Střítež
Hnojník
Ropice
Střítež
Komorní Lhotka
Hnojník
Hnojník
Horní Tošanovice
Ropice

Turnaj ve stolním tenise
Beseda s mořeplavcem
zájezd Flora Olomouc
závody „Na kole po Hnojníku“
stavění májky a pálení čarodejnic
Festival kreslení – Krajina kolem nás
Rozvíjej se poupátko
K prameni Ropičanky
Hasičská soutěž
Hasičský karneval
Zahradní slavnost
Atletický trojboj ZŠ
Sportovní odpoledne pro děti
Turnaj starých gard
Radovánky
Radovánky
Memoriál Rudolfa Haluska a Michala
Kašajíka
Pouť sv. Petra a Pavla
Pálení Svatojanských ohňů
Turnaj v netradičních hrách
Velehrad, Buchlovice
Sranda Match
A jedeme dál
Hnojnické odpoledne
Červencová noc
Fotbalový turnaj
Pohárová soutěž
Srnčí hody
Střitežské léto
Ligotský jarmark
Poleninské ohně
Nohejbalový turnaj
Pytlacká noc
Bluegrass džem
Tenisový turnaj
Hnojfest
Dožinky
Volejbalový turnaj
Drakiáda, plackobraní
Drakiáda
Založení PZKO
Výstava rukodělných prací
rozvícení vánočního stromku
předvánoční posezení se seniory
Vánoční výstava
Vánoční fotbal

Výherci křížovky
Celé znění křížovky s tučně
vyznačenou tajenkou zní:
Víte, že prvním železným mostem
s jediným obloukem, který byl
postaven v roce 1779, je železný
most v anglickém městě Shropshire, spojující břehy řeky Severn.
Vylosováni byli a radovat z cen se
mohou:
Dagmar Odvářková , Střítež 148
Jarmila Grimová, Hnojník 214,
Libuše Kubešová, H. Tošanovice 95
Na způsobu převzetí výher se
domluvte na obecním úřadě ve
Smilovicích, tel. 558 694 522

Vydavatel:
Sdružení obcí
povodí Stonávky
739 53 Třanovice 1
tel: 558 694 789
Četnost:
6x ročně
Místo vydání:
Třanovice
Vyšlo:
10. dubna 2012
Příspěvky:
e-mail:
redakce.stonavka@seznam.cz
tel: 606 773 336
Výroba:
AZ PROPRESS, s.r.o.
Třanovice 1
Vydávání povoleno MK CR E 15062
ze dne 10. 2. 2004
Uzávěrka příštího čísla
23. 5. 2012
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Slavnostní otevření nového zázemí sportovního areálu ve Smilovicích
■ V rámci přeshraničního projektu
s názvem „Léto v Krzyžanovicích (PL),
zima ve Smilovicích (CZ) – rozvoj turisticko-rekreační infrastruktury v českopolském pohraničí“, jehož partnery
jsou TJ Smilovice a polská obec Krzyżanowice, proběhlo ve sportovním areálu
v sobotu 3. 3. 2012 slavnostní otevření
nového objektu, spojujícího budovu
sportovní haly a restaurace.
Na slavnostní otevření dorazilo
více než sto účastníků, samozřejmě nechyběli zástupci polských
Krzyżanowic. Díky česko-polské-

mu projektu se Tělovýchovná Jednota (založena 1952) dočkala
k šedesátinám nového zázemí,
jehož součástí jsou moderní šatny
se sociálním zařízením, vstupní
hala s recepcí, kancelářské prostory, galerie s výhledem do haly, dětská herna, a nářaďovna. Současná
podoba sportovního centra je
srovnatelná s tím, co mají k dispozici velká města a umožní všem
zájemcům ze širokého okolí lépe
využít zdejší sportovní a společenské zařízení. Celkové náklady spo-

Mateřská škola v Řece opět v barvách
■ Po rekonstrukci herny, šatny a chodby došlo letos v únoru také na místnost
sloužící k pohybovým aktivitám a odpolednímu odpočinku dětí.
Proměnu prostoru prováděla
místní stolařská firma, ruku k dílu
však přiložili také tatínkové
a zaměstnanci MŠ. V místnosti je
nyní zateplená dřevěná podlaha
pokrytá kobercem, nový a krásně
barevný nábytek s velkou úložnou
plochou a vše je doladěno příjem-

nou malbou. Výsledkem desetidenní náročné práce je nádherný
i teplý pokoj a obrovská radost
dětí. Děkujeme našemu zřizovateli
– OÚ Řeka za finanční podporu
celé rekonstrukce, firmě Hamrozi –
stolařství za realizaci a skvěle vykonanou práci, KRPŠ při ZŠ a MŠ Smilovice za finanční příspěvek na
nábytek a všem ostatním, kteří se
na rekonstrukci podíleli.
Andrea Wlosoková, uč. MŠ Řeka

Granty v Komorní Lhotce na rok 2012
■ Obec Komorní Lhotka vyhlašuje
grant na spolufinancování projektů,
jejichž cílem bude rozvoj kulturních,
sportovních, vzdělávacích, volnočasových a jiných aktivit společenských
organizací, sdružení, spolků a církví
v Obci Komorní Lhotka.
Do grantového řízení lze přihlásit projekty zaměřené zejména na:
1. kulturní a společenské akce,
2. volnočasové aktivity dětí a mládeže, 3. vzdělávací programy,
4. akce pro seniory, 5. sportovní
činnost, 6. podpora činnosti
zájmových sdružení a místních
spolků s celoroční působností.

Ke každému projektu je nutno
vyplnit „žádost o grant“ a tuto předložit společně s projektem. Formuláře žádosti, vyúčtování
a pravidla pro poskytování grantu
obdržíte na sekretariátě obecního
úřadu,
jsou
i ke stažení z internetových stránek
obce
www.komornilhotka.cz. Žádosti vypracované na
předepsaném formuláři se odevzdávají na sekretariátě obecního
úřadu Komorní Lhotka nejpozději
do konce dubna 2012.
Ing. Jaroslav Szromek,
místostarosta obce

lečného projektu si vyžádaly
v přepočtu zhruba padesát milionů korun a začal se připravovat již
v roce 2010. Ve smilovické části
společného projektu se jednalo
o téměř čtyřicet milionů korun,
desetinu hradila tělovýchovná
jednota. Samotná výstavba probíhala od loňského května a objekt
byl předán do užívání na konci
roku. Slavnostní otevření, které
završilo společný přeshraniční
projekt, proběhlo v rámci společné akce s názvem „Sportovní

víkend pro dospělé“, jejíž součástí
byla také společná utkání družstev obou partnerů v odbíjené,
badmintonu, bowlingu a kopané.
Projekt byl spolufinancovaný
z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu 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 22 11 88 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:
15. 4. Smilovická badminton liga další termíny 13. 5., 10. 6.; 15. 4. TJ
Smilovice – TJ Horní Suchá (fotbal); 25. 4. Meziokresní turnaj přípravek (fotbal); 28. 4. U2 revival –
kulturní akce; 29. 4. TJ Smilovice –
TJ Stará Bělá (fotbal); 1. 5. Turnaj
přípravek (fotbal); 12.5. Volejbalový turnaj – amatéři (neregistrovaní), TJ Smilovice – TJ Bystřice
(fotbal); 20. 5. TJ Smilovice – TJ
Raškovice (fotbal); 3. 6. TJ Smilovice – FK Albrechtice (fotbal); 9. 6.
Dětské odpoledne - atrakce pro
děti; 16. 6. TJ Smilovice – TJ Petřvald (fotbal).
Cvičení pro ženy: úterý a čtvrtek
v 19:00 hod. – Flowin (Lenka 724
772 628); čtvrtek 19:00 hod. – Pilates (Lucka 737 185 730).
TK

Turnaj školáků ve vybíjené
■ Ve čtvrtek 22. března 2012 pořádala
MZŠ v Hnojníku 9. ročník turnaje ve
vybíjené „O putovní pohár mikroregionu Stonávka“.
Soutěže se zúčastnilo pět škol
mikroregionu a v jedenácti zápasech bojovalo o putovní pohár 72
žáků. Vítězem letošního sportovního klání se stala MZŠ Hnojník, na

druhém místě se umístila ZŠ Třanovice a třetí obsadila ZŠ Smilovice. Sportovní dopoledne se žákům
líbilo, některým však přineslo i trochu zklamání. Ale takový už je
sport. Děkujeme manželům Janě a
Liborovi Zielonkovým za sponzorský dar, který věnovali na tuto akci.
Mgr. Marie Blahutová
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Konference UDRŽITELNÝ
ROZVOJ NA VENKOVĚ
■ V duchu tohoto motta se konala 23.
února v obci Třanovice konference,
pořádaná společností Třanovice služby
o.p.s. za spolupartnerství MAS Pobeskydí v rámci projektu Zelené centrum
v Třanovicích. Tento projekt je finančně
podporován SFŽP ČR, MŽP ČR, Moravskoslezským krajem, Nadací OKD a RWE
Gas Storage.
Konference se zaměřila na
obecná východiska aplikace principů udržitelného rozvoje při rozvoji venkovských oblastí, aplikace
těchto principů ve vzdělávání,
veřejné správě i v řízení dalších
organizací a na příklady postupů
dobré praxe.
V dopolední Ekonomické sekci
zazněly přednášky „Dlouhodobá
udržitelnost vývoje našeho venkova“, „Venkov na rozcestí: svébytný
rozvoj nebo kopírování městských
aglomerací“, „Rozvoj venkova z hlediska kompetencí“ či „Udržitelný
rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014 –
2020“. V Ekologické sekci bylo
možno vyslechnout přednášky

„Zelené úřadování“, „Udržitelný rozvoj venkova a pozemkové úpravy“
a „Efektivní využívání energií“.
V Sociální sekci byla zastoupena
jediná, ale účastníky vysoce hodnocená přednáška RNDr. D. Nováka, Ph.D.: „Udržitelný rozvoj
venkovských společenství“.
V odpolední části došlo k vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
pro žáky a studenty s názvem Ekologie a já a soutěže bakalářských
a diplomových prací. Za mladou
generaci vystoupili studenti Střední školy zemědělské v Českém
Těšíně s prezentací „Příprava žáků
SŠZ na ekologický provoz a udržitelný rozvoj“.
Potom už následovaly příklady
dobré praxe z obce Malenovice,
držitelky titulu „Obec přátelská
rodině
2011“,
z
obce
Tučín - „Evropská cena obnovy ven-

kova 2010“ a obce Skotnice - „Vesnice roku Moravskoslezského kraje
2011“.
Pro přihlášené zájemce byla
možnost následné exkurze na
Kapplův dvůr (Venkovská podnikatelská zóna Třanovice, výstava
„Brownfields v Moravskoslezském
kraji“, prohlídka kotelny na dřevní
štěpku a sběrného dvora).
Účastníci v průběhu konference
také aktivně vyplňovali dotazník sami se bodově ohodnotili ve
svém životním přístupu k udržitelnému rozvoji. Dále odpovídali na
anketní otázku: Co považuji za prioritu v tématu udržitelného rozvoje? Kupodivu nejvíce odpovědí
apelovalo na tzv. „zdravý selský
rozum“.
Další odpovědi přítomných na
tuto otázku a přístup ke všem prezentacím z této konference
lze nalézt na www.zelene-centrum.cz .
Konference pomohla podle
vyhodnocených zpětných vazeb
81 procentům účastníků objasnit

problematiku udržitelného rozvoje. Zájem o další vzdělávací akci na
toto téma projevilo 84 % respondentů.
Díky projektu Zelené centrum
v Třanovicích budeme pro děti ze
škol i dospělé zájemce od dubna
opět pokračovat v exkurzích po
janovické podnikatelské zóně, kde
si lze prohlédnout sběrný dvůr,
obecní čističku odpadních vod,
kotelnu na biomasu (dřevní
štěpku) nebo např. výstavu Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji. V případě zájmu je
možné domluvit i prohlídku bioplynové stanice v Dolních Tošanovicích. Více se dozvíte na
www.zelene-centrum.cz."
Jana Liberdová, Škola obnovy
venkova Třanovice

Jak ten čas letí…
■ Nedávno jsme odklízeli sníh a už tu
máme jaro, které chvatně zahlazuje
zbytky po zimě a které se vší silou ujímá vlády. Proč připomínáme sníh
a zimu?
V prosinci totiž oslavila naše
MZŠ Hnojník významné 80. výročí
svého založení. Stojí za to ohlédnout se zpět a připomenout, co
všechno s oslavou jubilea souviselo. Na osmdesátiny školy se žáci
a zaměstnanci školy připravovali
velmi pečlivě, vždyť osmdesátka
představuje pěknou řádku let.
Oslavy byly zahájeny ve čtvrtek
15. prosince dnem otevřených
dveří. Během dopoledne navštívili naši školu žáci a učitelé z okolních obcí, mezi nimi i žáci polské
školy v Hnojníku. Všichni mohli
nahlédnout nejen do odborných
pracoven, ale také mohli být přímými svědky zajímavých pokusů,
na kterých se podíleli společně
s pedagogy také žáci. Historii
a život školy nám zprostředkovaly
tematické panely, na nichž bylo
možno zhlédnout fotografie bývalých žáků a zaměstnanců, řady
diplomů, prezentaci o činnosti
divadelního kroužku a ostatních
zájmových útvarů nebo perličky
ze školních lavic naší školy z let
1995 – 2011. Ti, kteří navštívili

v těchto dnech naši školu, mohli
nahlédnout do třídy, jež všem připomněla dávné časy: dobové lavice, kalamáře, staré pomůcky,
dřevěná pouzdra na psací potřeby, staré učebnice, nástěnné obrazy atd. Za umožnění ukázat, jak
a kde se učilo, děkujeme paní Černochové z Muzea Beskyd z Frýdku
– Místku, která byla velmi nápomocna při realizaci tohoto projektu. Také jsme mohli obdivovat
práce lidového umělce z polského
Jaworza – pana Krzysztofa Czadera. Vystavoval zde vyřezávané biblické postavy a malované ikony, na
kterých spolupracuje i jeho manželka. Vyvrcholení oslav se uskutečnilo v pátek 16. prosince 2011,
kdy se současní zaměstnanci školy
setkali s bývalými kolegy a při slavnostním obědě společně zavzpomínali na minulé časy. Odpoledne
byla pro veřejnost připravena
školní akademie, jež důstojně
a s troškou humoru oslavila výročí
založení školy. Už je dávno po
oslavách, ale dodnes v nás zůstávají krásné vzpomínky na setkání
s bývalými kolegy. A zase si řekneme – Jak ten čas letí!
Jakub Santarius, žák 9. A
a Jarmila Valášková, učitelka

Úspěchy žáků Masarykovy
Základní školy v Hnojníku
■ Každoročně se naše škola zapojuje
do recitační soutěže. Do oblastního
kola v Třinci postoupili Vendula Svobodová z 6. C a Jakub Santarius z 9.
A. Zasloužené první místo vybojovala
ve své kategorii Vendulka a postoupila
tak do okresního kola, které se konalo
8. března ve Frýdku-Místku.
V silné konkurenci čtrnácti recitátorů šestých a sedmých tříd se jí
podařilo obsadit třetí příčku.
V úterý 20. března se v třineckém
DDM konala soutěž ve zpěvu lidových písní pod názvem „Klíček“.
Naše škola se pravidelně této
pěvecké soutěže účastní a většinou velmi úspěšně. Nebylo tomu
jinak ani tento rok. Kateřina Špro-

chová z 6. B si vyzpívala 2. místo ve
své kategorii, Anička Poláková z 9.
B získala 3. místo a Tereza Mizerová z 8. B se umístila na 1. místě.
Dne 27. března 2012 se žáci zúčastnili okresního přeboru v silovém
čtyřboji ve Frýdku-Místku. Družstvo ve složení Roman Kaleta,
Lukáš Ciahotný, Tomáš Kozák
a Michal Galmus obsadilo 2. místo.
V soutěži jednotlivců se Tomáš
Kozák umístil na 2. místě a Roman
Kaleta na 3. příčce. Mezi soutěžní
disciplíny patřil šplh na laně, trojskok, shyby na hrazdě a sed-leh.
Dana Bednářová, Táňa Farná,
Vlastimil Sosna
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„Poupátko“ slaví desáté výročí
■ ZŠ a MŠ ve Stříteži pořádá již 10.
rokem soutěžní hudební projekt „Rozvíjej se, poupátko“ (soutěž v sólovém
zpěvu populárních písní) určený dětem
ve věku od 6 do 15 let z českých a polských základních a mateřských škol
mikroregionu obcí povodí Stonávky
a za účasti hostujících škol z Polska
(Jaworze) a Slovenska (Strečno, Teplička nad Váhom).
Pro letošní jubilejní desátý ročník plánujeme rozšíření tohoto
projektu také o oblasti v okolí Třince a Jablunkova. V těchto třech
regionech proběhnou regionální
kola s postupem dvou finalistů za
každou kategorii do finálového
kola. Novinkou je také účast starších a zkušenějších soutěžících
v nové, VII. kategorii pro soutěžící
od 15 do 21 let. Jako motivace
a inspirace pro učitele byla v rámci
projektu zorganizována tzv.
„hudební dílna“ pro učitele
hudební výchovy zúčastněných
škol - interaktivní seminář s ukázkovou hodinou výuky populárního zpěvu za odborného vedení
profesionální zpěvačky při přímé
práci s modelem (vybraným dítětem), která se konala 14. března
2012 na Jubilejní Masarykově ZŠ
a MŠ v Třinci. Výstupem projektu
bude benefiční vánoční koncert
vítězů a významného hudebního
hosta (cenou pro vítěze by kromě
věcné odměny byla hodina výuky
v ZUŠ s odbornou přípravou
vánoční písně). Všechny soutěže
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(regionální kola i kolo finálové)
budou veřejně přístupné se vstupem zdarma. Regionální kola proběhnou ve dnech 15. a 16. května
2012 od 8.00 do 12.00 hod. v DDM
Třinec (Třinecko, Jablunkovsko),
18. 5. 2012 od 8.00 do 12.00 hod.
v KD Střítež (mikroregion obcí
povodí Stonávky), 19. 5. 2012 od
13.00 do 17.00 hodin se v DDM Třinec koná casting soutěžících nejstarší kategorie od 15 do 21 let.
Uzávěrka přihlášek je 27. dubna
2012. Bližší informace o projektu
najdete na stránkách www.zsstritezuct.net (záložka Život školy Poupátko). Kontakt: rozvijejsepoupatko@email.cz. Finálové kolo se
uskuteční 8. 6. 2012 v DDM Třinec od 16.00 do 20.00 hod. jako
soutěžní koncert vítězů regionálních kol. V programu vystoupí mj.
Tereza Mašková, finalistka soutěže
Československo má talent 2010.
Jménem organizátora, ZŠ a MŠ
Střítež, bych chtěla poděkovat
všem příznivcům soutěže za
pomoc při organizaci. Poděkování
patří také sponzorům, Obci Střítež,
Obci Vělopolí a Městu Třinec za
finanční podporu. Pevně věříme,
že se nám podaří naše plány uskutečnit a letošní desátý ročník soutěže
bude
důstojným
pokračováním těch předcházejících, stejně jako úspěšným startem nové (rozšířené) podoby
projektu.
Dagmar Machálková

Jak se děti baví na karnevalu
■ Dne 22. února 2012 pořádala naše
škola ve Smilovicích karneval na obecním úřadě. Nejvíc se těšili prvňáci. Každý žák měl připravenu nějakou masku.
Byli tam čarodějnice, čerti, piráti, bezdomovci, šašci, princezny a další.
Lukáš: Dlouho jsem přemýšlel,
za co půjdu. Nakonec jsem využil
toho, že je můj tatínek doktor
a poprosil ho o vypůjčení operačního obleku, operační čepice,
masky a velké stříkačky, která se
mi moc líbila. O své masce jsem
chtěl pro legraci říct, že na doktora
se člověk musí hodně dobře učit
a vůbec nezapomínat. Já ve škole
totiž hodně zapomínám. Ale o své
masce jsme nic říkat nemohli, tak
mi to bylo líto.
Ondra: Já jsem bohužel zapomněl masku a bez masky jsem se
nechtěl účastnit různých her, a tak
jsem seděl na lavičce a koukal
jsem se na ostatní děti.

Karneval začal po první vyučovací hodině. Všichni jsme se převlékli do masek a těšili se, až to
začne. V sále nás uvítali dva šašci,
se kterými jsme navštívili virtuální
ZOO. Na karnevale děti tančily, jezdily v papírových autíčkách,
podlézaly prostěradlo a lano,
běhali pod ním. Za odměnu děti
dostaly nafukovací balónky, bonbóny, lízátka a falešnou zmrzlinu.
Franta: Hrátky s klauny jsou spíše pro malé děti a já bych uvítal
spíše hry, kde bych mohl využít
svou sílu, ba i řemeslnou zručnost,
radost ze sportu a míčových her.
Karneval se líbil hlavně malým
dětem. Po karnevalu jsme šli zpátky do školy a měli poslední vyučovací hodinu.
Vybráno ze slohových prací žáků
5. ročníku ZŠ Smilovice

Libor Uher se připravuje
na další expedici

Z Třanovic na vrchol K2
■ Na konci února navštívil naši školu
horolezec Libor Uher – pokořitel druhé
nejvyšší hory světa K2.
Prostřednictvím
fotografií
a poutavého vyprávění nám přiblížil průběh celé expedice a seznámil nás se způsobem života
tamních obyvatel. Nechyběly
veselé i napínavé historky z cest

■ Známý frýdeckomístecký horolezec
Libor Uher se připravuje na další expedici. Tentokrát zamíří na 7. nejvyšší
světa Dhaulagiri v Himalájích. Čtyřčlenná skupina vyrazila v neděli 8. dubna.
Čtyřčlennou expedici tvoří
Tomáš Petreček z Opavy, Petr
Mašek z Mladé Boleslavi, Marek
Novotný z Nového Jičína a Libor
Uher, který relativně krátce žije
v Palkovicích.
„My jsme nejprve měli v plánu
jet na Čoju do Tibetu, ale bohužel
ty čínské úřady jsou nevyzpytatelné a ta cena byla příliš vysoká, tak

jsme tu expedici přehodnotili
a jedeme do Nepálu na 7. nejvyšší
horu Dhaulagiri. Já nemám
v Himalájích vylezenou ani jednu
osmitisícovku, protože všechny ty
tři, které mám na svém kontě, tak
jsou v jiném pohoří, v Karákórum,“
říká Libor Uher.
A z čeho mají horolezci největší
obavy? „Z osmitisícovek by měl
být vždycky respekt, ať je to jakákoliv hora, protože tam je to
vždycky problematické a určitě
vždycky největší problém je počasí a ty přírodní podmínky."

a výstupu. Besedu provázely soutěže o sladké odměny a na závěr
odpovědi na spoustu otázek. Třeba se z našich lavic zrodí také
budoucí horolezec. Byla to jedinečná a zajímavá akce. Děkujeme
OSRPŠ při ZŠ v Třanovicích za její
organizaci.
David Molitor
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II. ročník závodu na běžkách v Hnojníku aneb „středa 10, čtvrtek 20 v sobotu START“
■ V sobotu 18. února jsme mohli uskutečnit dlouho očekávaný II. ročník
v běhu na běžkách o pohár starosty
obce Hnojník. Po úvodním slově přivítal
účastníky starosta obce Ing. Miroslav
Molin a deset minut po desáté hodině
vyrazil první závodník na dobře upravenou trať.
O milé překvapení se postaralo
trio žen (Škutová, Plonková, Dobšíková), které vystartovalo v klasickém „běžkařském“ oblečení. Jaké
však bylo překvapení všech přítomných, když tyto závodnice dorazily do cíle ve starém dobovém
převleku! Získaly si tak cenu diváků.
Závod ukončila nejmladší účastnice Adélka Plucnarová, která, za
doprovodu svého tatínka, zkrácenou trať zvládla za 10:26 min.
Během sčítání výsledků a čekání
na vyhlášení vítězů, byl pro všechny účastníky připraven teplý čaj

a medovina na zahřátí. Každý si
mohl opéci párek, děti, jako vždy,
nepohrdly sladkostmi.
První 3 místa v každé kategorii
byly odměněny poháry a diplomy.
Kategorie:
Muži:
1. Pavel Plucnar
14:03
2. Tomáš Ernst
14:50
3. Luděk Gryžboň
15:03
Ženy:
1. Lenka Plucnarová 20:06
2. Jarmila Cháňová
20:19
3. Anna Poláková
20:51
Děti:
1. Ondřej Cháňa
5:05
5:39
2. Matouš Vitásek
3. Tereza Novotná
6:52

podíleli a skvělým závodníkům za
účast. MOTTO: „Je třeba trénovat,
je třeba se připravovat a za rok se
to bude opakovat“
Karel Vitásek

Cenu diváka za děti získala Tereza Novotná a za muže Petr Caletka.
Všichni dospělí závodníci si od starosty obce odnesli rovněž „ Hnojnický lok“ a děti sladkou odměnu.

Obecní knihovna Ropice
■ Březen v knihovnách České republiky
je pod znamením Měsíce čtenářů a čtení. Knihovna v Ropici se v tomto roce
řídila heslem „Knihovna otevřena
mateřským a základním školám“.
Pozvání přijaly mateřské školy
a školní družina. Pro děti byla připravena akce s názvem Popletená
pohádka. Kromě pohádek bylo
povídání o knihovně a knihách,
papírové skládání dle knihy
a vybarvování omalovánek. Ve
dvou termínech se vystřídalo 27
dětí. Děti navštěvující školní družinu rády přišly do knihovny na čtení
zajímavého příběhu z knihy Francescy Simonové Darebák David
čaruje. Završením Měsíce čtenářů
bylo ocenění nejlepších čtenářů za
rok 2011, jejichž seznam ráda předkládám. Nejlepší čtenář v kategorii

Chtěl bych poděkovat sponzorům, firmě Familky s.r.o., firmě Zielonka a vedení obce Hnojník.
Poděkování patří také všem, kteří se na přípravě tohoto závodu

dospělí: Jaroslava Holkupová – 120
výpůjček; nejlepší čtenář v kategorii děti do 8 let: Davidek Brozda – 82
výpůjček; nejlepší čtenář v kategorii děti do 12 let: Terezka Zientková
- 70 výpůjček; nejlepší čtenář
v kategorii mládež do 15 let: Anna
Szkuta – 52 výpůjček; nejlepší čtenář v kategorii mládež do 19 let:
Nikol Denkovová - 107 výpůjček;
Nejmladší čtenář: Karolina Cicha;
Nejpilnější návštěvník knihovny:
Ondra Jakubík; Čtenář věrný ropické knihovně: Marta Holenkowa.
Nejlepším čtenářům roku 2011
srdečně gratuluji, všem čtenářům
děkuji za přízeň a těším se na
návštěvu těch, kteří knihovnu teprve objeví.
Marie Zientková , knihovnice

Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům, případně koupit byt?
Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit?
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením včetně kompletního
servisu v oblasti vašich financí - stavební spoření, investiční a životní pojištění Vital, penzijní
připojištěni PF KB, pojištění nemovitosti ALLIANZ, pojištění domácnosti ALLIANZ.
Zařízení běžného účtu za nadstandartních podmínek, spotřebitelského úvěru,
kreditní karty v KB.
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním za zvýhodněných
podmínek.
Bc. Dana Hárendarčíková, Rodinný finanční poradce
Mobil: 724070197
Email: dana.harendarcikova@mpss.cz; danaharenda@email.cz

Šachový turnaj
■ Dne 8. 2. 2012 se v Masarykově
základní škole v Hnojníku uskutečnil
druhý ročník Bleskového šachového turnaje mezi žáky školy. Po téměř tříhodinovém maratonu jsme se dočkali vítěze
turnaje.
První místo vybojoval D. Horňák ze
čtvrté třídy, druhé
místo vybojoval M.
Palarčík z 6. B a na třetím místě se umístil T.
Šubert z páté třídy.
Všichni
výherci
obdrželi věcné ceny,
které věnovala do

turnaje paní lékárnice Mgr. Zielonková s manželem, za což jim mockrát
děkujeme.
Výhercům
blahopřejeme a děkujeme všem
žákům za účast.
M. Konečná

Babyclub ve Smilovicích
■ Milé maminky, od března se
Babyclub přesunul do Sportovního
centra ve Smilovicích, kde jsme se
začaly scházet v příjemně vybavené dětské herně. Největší atrakcí se
tak pro větší děti stala skluzavka,
pro ty menší pak barevné míčky.
První přednášku v nových prostorech měla paní zubařka na téma:
Péče o dětské zuby. Dozvěděly
jsme se spoustu nových zajímavostí a mohly se přímo ptát, jak řešit
různé problémy se zoubkama. Na
dalších setkáních chystáme besedu
na téma: Co nám dává rodičovství

a také nás navštíví maminka z Písku, která si prošla utrpením těžké
nemoci. Zároveň chceme zopakovat Babyclub věnovaný zábavnému cvičení dětí. Malí návštěvníci se
můžou těšit i na maňáskové divadýlko, říkanky, písničky a na spoustu zábavy a legrace s ostatními
dětmi. Pokud máte zájem zúčastnit
se našich setkání, veškeré informace najdete na www stránkách:
http://babyclubsmilovice.webnode.cz. Těšíme se na vás.
Mgr. Erika Pietaková

Duben 2012

Děti ze školní družiny ze Stříteže cestují po světě
■ Naše školní družina ve Stříteži sídlí
mimo školní prostory v budově obecního úřadu, což je pro odreagování od
školního vyučování i celkovou atmosféru velice výhodné. Využíváme tři místnosti, které jsou vkusně vyzdobeny
a moderně vybaveny, aby se zde děti
cítily příjemně jak při odpočinku, tak při
aktivním trávení volného času.
Nabídka aktivit je dána prostřednictvím zájmových kroužků, a to

výtvarného, pohybového a hudebního. Kromě těchto činností hrajeme zábavné hry, čteme pohádky,
povídáme si o zážitcích. Děti se
také účastní různých soutěží, například MISS ŠD, Slavíček, Karneval.
K tradičním aktivitám družiny patří
také pořádání „Švihadlového krále“
pro žáky školy. V loňském školním
roce jsme zahájili celoroční projekt
„Cestujeme po světě“. Naší první

Klub seniorů v Třanovicích
■ Byl založen v lednu 2000. Začali jsme
se scházet v prostorách bývalé kuchyně
a jídelny v bývalém statku. Po rekonstrukci celého objektu nám bylo umožněno obecním úřadem užívat krásnou
místnost ve stravovacím centru nového
Kapplova dvora jako klubovnu, kde se
scházíme vždy každou první středu
v měsíci.
Počet členů se pohybuje okolo
30, nejmladší členka má 61 let
a nejstarší 81. Píšeme si taky svoji
kroniku. Pokaždé, když se sejdeme,
má někdo ze členů narozeniny,
postará se o pohoštění, zazpíváme
si u harmoniky, popovídáme si, co
je nového v našich rodinách a na
dědině. Každý rok na jaře se účastníme akce Transaurus. Vzhledem
k věku a zdravotnímu stavu našich
členů na brigádu chodí každý, kdo

se může hýbat a uklidit nepořádek,
co jen tak náhodou někomu
vypadne z ruky mimo odpadkový

navštívenou zemí byla Afrika. Děti
vytvářely cizokrajná zvířata – žirafu
z plastových láhví, papírovou
zebru, lva a další. Činnost nebyla
zaměřena jen na výtvarnou tvorbu,
pro navození atmosféry jsme využívali zároveň nejrůznějších tematických her o zvířatech doplněných
zpěvem. V letošním školním roce
jsme se rozhodli v projektu pokračovat podobným způsobem, tentokrát však není naším cílem žádná
země, ale zvolili jsme pro děti atraktivní téma „Piráti“. Vyrobili jsme velkou pirátskou loď, malovali ryby,
mořská zvířata, piráty, skládali
lodičky a rovněž zpívali tematické
písně. Vše zakončíme soutěží o nejlepšího piráta, kdy soutěžící budou
hodnoceni podle nejoriginálnějšího oděvu, hereckého projevu,
úspěchu v zábavných soutěžích
a dalších kritérií. Věříme, že i příští
celoroční družinová hra, kterou již
nyní plánujeme, bude děti i nadále
bavit a všichni zažijeme legraci.
Zita Wojnarová
a Danuše Salayová
koš. Společně smažíme vaječinu,
jezdíme na zájezd, ale ze všeho nejvíce se těšíme na naše pravidelné
schůzky.
Milada Biedrawová

Florbalový turnaj „O putovní pohár Stonávky“
■ 2. 2. 2012 jsme již podesáté mohli
přivítat v Třanovicích florbalová družstva škol povodí Stonávky. Tradičně se
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bojovalo o putovní pohár, který v letošním roce přijelo obhajovat družstvo ze
ZŠ Hnojník.

Základní část turnaje probíhala
ve dvou skupinách a nejlepší týmy
se utkaly ve finále. Vyhodnocen byl
také nejlepší střelec a brankář.
Po velmi vyrovnaných a dramatických zápasech v základních skupinách i konečném finále zůstal
nakonec pohár doma v Třanovicích. Pořadí družstev: 1. místo ZŠ
Třanovice, 2. místo ZŠ Ropice, 3.
místo ZŠ Smilovice, 4. místo ZŠ
Hnojník, 5. místo ZŠ Střítež, 6. místo
ZŠ Dolní Tošanovice. Nejlepším
střelcem se stal Štěpán Kaleta
z družstva ZŠ Třanovice. Nejlepším
brankářem Daniel Jadviščok
z téhož družstva. Blahopřejeme
vítězům i všem zúčastněným družstvům a těšíme se na další ročník.
Partnerem turnaje bylo občanské
sdružení Slunce.
David Molitor

Přežít zimu
■ Jistě mi dáte za pravdu, že každá
zima je jiná. Ani ta letošní nebyla
výjimkou. Žádné větší příděly sněhu
v našem kraji se nekonaly… do února.
Většina z nás si tento stav
pochvalovala. Jenom milovníci
zimních sportů mohli být nespokojeni. Ale nakonec zima ukázala
svou pravou tvář. Na přelomu ledna a února udeřily silné mrazy.
Mrzlo až třeštělo. Zamrzly rybníky,
potoky i kdejaká kaluž. Z komínů se
kouřilo „o sto šest“. Ještě že nám
přes den svítilo sluníčko a odhánělo pochmurnou náladu. Venkovní
teploměry vykazovaly vyšší sledovanost, než televizní pořád Česko
hledá Super Star. Asi po dvaceti
dlouhých dnech zima „jako v Rusku“ povolila. Aby toho nebylo dost,
začalo sněžit. A v novinách stálo, že
dochází ke globálnímu oteplování
planety. Snad díky tomu, že musíme tak topit, abychom nepomrzli.
Ale ještě se nestalo, že by nepřišlo
jaro. Všichni se už určitě těšíme na
teplé sluneční paprsky, na rozkvetlé zahrádky a na posezení s přáteli
v altánku při šálku dobré kávy.
Vladislava Latochová

Třídím, třídíš, třídíme
■ Opravdu? Alespoň ne všichni a ne
důsledně.
Když se podíváme do přírody,
tak sotva. Navíc někteří nenechavci vám zapálí nádoby na tříděný
sběr, jak se stálo loni 28. října
v obci Vělopolí. Shořely 3 kontejnery a škoda šla do desítek tisíců.
Je tu jedna věc; z domovního
odpadu by se dalo vytřídit více složek, které by nemusely skončit
v popelnici. Určitě by nebyla
k zahození jedna sběrná nádoba
na obnošené šatstvo i bytový textil, boty, kabelky. Takové 3v1
k vytřídění na sběrném dvoře. A za
zkoušku by možná stálo sbírat
oddělené plechovky. Ale to už je
k zamýšlení pro sběrnou firmu. Na
nás je, abychom využívali stávající
sběrné nádoby, důsledně třídili
a dovezený vytříděný odpad uložili do kontejneru a neodložili v igelitce na zem, jak se častokrát děje.
Vladislava Latochová

Pozvánka na výstavu

■ MZŠ Hnojník ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zve širokou
veřejnost na výstavu s názvem
„Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí“.
Výstava je rozdělena do pěti
celků, které zachycují dějinné úseky přístupu nacistů ke „konečnému řešení židovské otázky“. Je zde
popsán průběh 2. světové války
a perzekuce Židů v důsledku
nacistické politiky očima dětí, které v té době žily, prostřednictvím
jejich deníků a vzpomínek.
Výstavu je možno zhlédnout
v prostorách naší školy ve dnech 24.
4. – 25. 4. 2012 od 8 do 16.30 hod.
a 26. 4. 2012 od 8 do 17.30 hod.
Mgr. Lenka Plachtová
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Zahrádkáři ze Smilovic bilancovali
■ Dne 16. 3. 2012 se konala 1. výroční
členská schůze za účasti představitelů
spřátelené organizace s 50 letou tradicí
– ZO ČZS Nebory a místopředsedy ÚS ČZS
z Frýdku – Místku (p. Čestmír Jež).
Naše akce kromě řádné schůze
byla propletena třemi přednáškami, a to „Pěstování lilií a jiných
okrasných cibulových květin“ +
„Sloupcovité jabloně“ v podání
p. Vladislava Samka a dále následovala přednáška z cyklu „Cestománie“ Tadeáše Franka „Flóra a fauna
v džungli ve Venezuele“. V příštím
roce již budeme mít opět výlet do
Bangladéše a tématickou přednášku o pěstování orchidejí. Organizace zahrádkářů ze Smilovic zahájila
činnost v březnu 2010 a za 2 roky
činnosti jsme absolvovali již několik akcí, které je možno hodnotit
jako velmi úspěšné. Jednalo se zejména o výstavy prakticky všech
spolků působících v obci Smilovice
a skutečně náš společenský sál měl
co nabídnout. Mnoho občanů už
ví, čím se zabývá spřátelená obec
Bitarová (SK) nebo Krzyżanowice
(PL). Vidět ucelenou výstavu ZŠ
a MŠ Smilovice bylo určitě velmi
zajímavé nejen pro rodiče. Samozřejmě výstava ovoce a zeleniny
zkrášlená orchidejemi a jinými
květinami byla hlavním programem obou výstav. Letos chceme
nasbírat inspirace na zájezdu do
Tych, kde nás návštěva burzy květin a ukázkových zahrad v Goczałkowicach bude určitě motivovat.
V současné době má téměř každý
již kvalitní fotoaparát a proto
účastníci zájezdu budou vyzvání,
aby se zúčastnili fotografické soutěže právě z našeho zájezdu do
Polska a zkrášlili naše www stránky
Fotoklubu Smilovice pod vedením
p. Viktora Suchanka. Naše organizace má zájem podílet se i na kulturním dědictví obce Smilovice,
a pokud seženeme finanční obnos
na pokrytí nákladů na pořízení

fotokopií obrazů naší jubilantky
drahé paměti Zofii Wanok, tak se
uskuteční výstava obrazů pro trvalou instalaci na OÚ Smilovice nebo
na TJ Smilovice včetně originálů
současného malíře ze Smilovic –
p. Pawła Wałacha. Květinová
výzdoba a ikebany našich aktivních členek zahrádkářské organizace určitě vhodně doplní
umělecká díla našich malířů. Starosta obce p. Miroslav Nogol nás
seznámil s přípravou zvelebení
centra obce dle projekční kanceláře našeho občana architekta
p. Zelinky. Určitě společně se
zastupiteli sázení okrasných dřevin
a instalace dětských prolézaček
a jiných atraktivit bude pro všechny přínosem. Naše publikační činnost a prezentace na webu
(www.zahradkari-smilovice.webnode.cz) stojí za pozornost, a když
má někdo k zahrádkaření vlažný
vztah, tak jsme pro něho připravili
na našich webových stránkách
něco na mlsný jazyk, a to originální
recepty našich zahrádkářů. Není
vyloučeno, že se přihlásíme do
soutěže „Jak šmakuje Moravskoslezsko“, kterou vyhlásil MSK pro
širokou veřejnost našich gurmánů.
V letošním roce si připomínáme 55
let od vzniku „Československého
svazu zahrádkářů a ovocnářů“
a největší akci v tomto jubilejním
roce bude celostátní výstava vín
s mezinárodní účastí ve dnech 19. 20. 5. ve Vracově. Proč bychom my
zahrádkáři letos opět neukončili
sezónu „Svatomartinským vinobraním“ s koštungem mladého vína
a samozřejmě včetně svatomartinské husy s červeným zelím… termín již máme (9. 11. 2012) a DJ
p. František Wawrzacz z Podlesí je
objednán, tudíž opět necelá stovka zahrádkářů a příznivců dobrého
vína určitě přijde.
Ing. Gustav Chwistek, předseda
ZO ČZS Smilovice

Duben 2012

Poděkování předsedkyni
Senior Clubu Tošanovice
■ V listopadu loňského roku uplynul
rok od založení občanského sdružení
Senior Clubu Tošanovice. Záměr vzešel
z potřeb zejména starších občanů obce
Dolní Tošanovice, kteří se cítili odloučeni od společnosti a toužili po společné
zábavě, poznávání a trávení volného
času.
To vyslyšela tehdejší starostka
obce Mgr. Naděžda Honzáková
a založila klub, který by tyto potřeby naplňoval. Vyžadovalo to značné úsilí, snahu a čas tomu
obětovaný. Nakonec se podařilo
to, co v obci dlouho chybělo
a během roku 2011 se toho zejmé-

Dlouhé Stráně, červenec – letní
prázdninové posezení, září - exkurze ve výrobně Marlenka ve FrýdkuMístku.
Ruční
práce
ve
společenských prostorách OÚ Horní Tošanovice: říjen - vázání svatodušních věnců, listopad - vytváření
z vosku a organza, prosinec - zdobení vánočních perníčků. V prosinci 2011 taktéž uspořádala pro
všechny občany, za svolení vedení
obce Dolní Tošanovice, v kapličce
vánoční koncert, kterým jsme se
pomalu loučili se starým rokem
a tvořili vyhlídky na nový. Po první
schůzce v roce 2012 bylo jasné, že

na pro starší ročníky v obci hodně
změnilo. Účast na setkáních se svými vrstevníky, která se seniorům
nabízela, dodala členům nový
obzor a nové vnímání jejich postavení. Po ukončení produktivního
života přišel vedle starostí o rodinný život také čas na relaxaci
a poznání. V roce 2011 pro nás
předsedkyně uspořádala tyto aktivity: březen - esoterický festival
v Třinci a přednáška „Jak mohou
byliny pomoci“, duben - solná jeskyně v Havířově, červen - zájezd na

paní předsedkyně má spoustu
nápadů, a že za finanční podpory
zejména obce Dolní Tošanovice
a společnosti Skanska Transbeton,
s.r.o. toho naší členové opět zase
hodně zažijí. Touto cestou bychom
chtěli naší předsedkyni paní
Mgr. Naděždě Honzákové poděkovat za její náklonnost k lidem
s omezeným sociálním začleněním
a její snahu pro zlepšení něco udělat.
členové Senior Clubu Tošanovice

Duben 2012

Novinky v knihovně v Třanovicích
■ V třanovické knihovně si můžete
nově zapůjčit Tematické kufříky –
určené pro předškolní a mladší
školní děti. Celkem 10 kufříků s jednotlivými tématy: vesmír, matematika, čtení, psaní, lidské tělo,
angličtina, zeměpis, moře a oceány, logopedie, doprava. Kufříky

obsahují hry, hračky, CD a knihy.
Cena jednoho kufříku je 2000,- Kč.
Tematické kufříky byly zakoupeny
z finančního daru RWE GasStorage,
s.r.o. Tímto děkujeme RWE GasStorage, s.r.o. za finanční podporu.
V tomto letošním školním roce
společně s dětmi s družiny cestuje-

„Barevný svět kolem nás“
■ Začátkem letošního roku se nám
podařilo úspěšně realizovat projekt
„Barevný svět kolem nás“, který si kladl
za cíl zlepšit podmínky pro výtvarnou
činnost na naší škole.
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Výtvarná výchova patří na naší
škole k velmi oblíbeným předmětům, zejména zásluhou nadšené
výtvarnice Radmily Holubcové,
která umí navodit v hodinách tvůr-

me po celém světě, poznáváme
různé kraje a jejich zvyklosti, čteme si pohádky, povídáme si a hrajeme. Již jsme procestovali Francií,
Španělskem, arabskými státy,
Izraelem, Slovenskem, čeká nás
ještě Polsko, Amerika a Řecko.
V únoru se mohly děti zúčastnit
soutěže „Co víš o Boženě Němcové“ u příležitosti 150. výročí jejího
úmrtí. Odměny za správné odpovědi dostaly děti na Čtenářské soutěži. Nákup odměn pro děti
finančně podpořilo sdružení Slunce. Již zmíněná Čtenářská soutěž
proběhla ve čtvrtek 29. 3. 2012
v dopoledních hodinách. Všechny
zúčastněné děti obdržely knížečku
Miloše Kratochvíla a malou sladkost. Děti, které se umístily na 1.
místě, obdržely hodnotnou knihu,
a 2. a 3. místo bylo odměněno
drobnými upomínkovými předměty. Za finanční dar 1000,- na nákup
knih děkujeme Matici slezské. Protože jsou Velikonoce přede dveřmi,
budeme spolu s dětmi v knihovně
besedovat, povídat si o lidových
tradicích, číst příběhy, soutěžit
a také tvořit jarní dekorace.
Lilie Tyrlíková
čí atmosféru, z níž pak vznikají
krásná výtvarná dílka. Nebojí se
s dětmi pustit i do netradičních
forem výtvarných aktivit, které
jsou pro žáky zajímavé. Jsme velmi
rádi, že se nám díky grantovému
programu společnosti RWE Gas
Storage podařilo vybavit učebnu
výtvarné výchovy novými stoly,
židlemi, úložnými a odkládacími
policemi, kvalitní podlahovou krytinou a nástěnnými panely na prezentaci výtvarných prací. Těší nás
realizace projektu a věříme, že
učebna výtvarné výchovy bude
sloužit nejen našim žákům, ale
také široké veřejnosti. Děkujeme
společnosti RWE Gas Storage za
podporu.
David Molitor

Badminton 2012 – turnaj smíšených družstev
■ V sobotu dne 17. března 2012 se ve
sportovním areálu SportCentrum Smilovice uskutečnil 2. ročník turnaje smíšených
družstev
mikroregionu
Stonávka.
Turnaje se celkem zúčastnilo 14
družstev, které byly rozděleny do
čtyř skupin. Hrálo se na dva vítězné
sety do 15 bodů. Všichni pak
postupovali do skupin dle umístění a soutěžilo se o celkové pořadí.
Vítězství si odneslo družstvo
Ropice ve složení M. Hazuka, H.
Pietrová, druzí skončili V. Kowalczyk, T. Kaczmarczyková ze Smilovic, třetí pak bylo družstvo M.
Gruszka, A. Zagorová a na 4. místě
bylo opět družstvo Smilovic M.
Pyszko, M. Barteczková. Turnaje se
účastnili také starostové obci Hnojníka p. Molin a Stříteže p. Machálek. Mrzí mě, že se akce neúčastnil
ani jeden zastupitel OÚ Smilovice.
Rozhodčí
byli
B.
Mutina

a J. Kowalczyk. Sponzorem a ceny
pro družstva zakoupila fa. PROKEŠ
SERVIS, s.r.o. Poděkování patří
všem zúčastněným družstvům,
jednotlivým hráčům, rozhodčím,

p. Prokešovi Jiřímu ml., ale také
Tělovýchovné Jednotě za poskytnutí sportovní haly.
Miroslav Nogol

Program setkání
na Karmelu ve Smilovicích
Duben: Neděle 15. 4. - Biblická
hodina v 15 hod., Neděle 22. 4. Bohoslužby v 8.30 hod., Neděle 29.
4. - muzikál Ztracená ovečka v 15
hod. v sále OÚ viz Info. a plakát.
Květen: Neděle 6. 5. - Biblická
hodina není - Památka posvěcení
kostela v KL (230 let), Neděle 13. 5.
- Den Matek v 15 hod. (vystoupení
dětí z NB), Neděle 20. 5. - Biblická
hodina v 15 hod., Neděle 27. 5. Bohoslužby v 8.30 hod. Srdečně
zveme na muzikál Ztracená ovečka v podání dětí z Českého Těšína
v neděli 29. 4. 2012 v 15 hod. v sále
OÚ ve Smilovicích. Vstupné dobrovolné. Výtěžek bude použit na
pořízení zahradní 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
Neděle 1. 4. v 8.30 hod. (česko polské) - Palmová neděle - vystoupení dětí z NB, Čtvrtek 5. 4. v 16.30
hod. (české) - Velký čtvrtek, Pátek
6. 4. v 8.30 hod. (polské) - Velký
pátek, Pátek 6. 4. v 16.30 hod. (české) - Velký pátek, Neděle 8. 4.
v 8.30 hod. (polsko - české) - Velikonoční neděle, Pondělí 9. 4.
v 8.30 hod. (spol.) - Seniorátní
bohoslužby, Neděle 15. 4. v 8.30
hod. (polské), Neděle 22. 4. v 8.30
hod. (české), Neděle 29. 4. v 8.30
hod. (polské), Neděle 6. 5. v 8.30
hod. (česko - polské) - Památka
posvěcení kostela (230. výročí),
Neděle 6. 5. v 15. hod. - slavnost
v kostele, Neděle 13. 5. v 8.30 hod.
(polsko - české), Čtvrtek 17. 5.
v 16.30 hod. (spol.) - Setkání ve
sborovém domě - Památka Nanebevstoupení Páně, Neděle 20. 5.
V 8.30 hod. (spol.) - Slavnost konfirmace, Neděle 27. 5. v 8.30 hod.
(česko - polské) - 1. Svátek seslání
Ducha svatého, Pondělí 28. 5.
v 16.30 hod. - Setkání ve sborovém
domě - 2. Svátek seslání Ducha
svatého, Neděle 3. 6. v 8.30 hod. Mládežové bohoslužby, Neděle
10. 6. v 8.30 hod. - Sborový den.

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli:
v neděli 15. 4. v 13.30 hod. (polské), v neděli 3. 6. v 13.30 hod.
(české). Nedělní besídka pro děti
každou neděli v 10.30 hod v prostorách OÚ v Řece. Informace na
tel. čísle 558 696 857. Setkání mládeže - v pátek od 17 do 19 hod.
v prostorách OÚ v Řece. Setkání
River clubu - v pátek ve 20 hod.
v prostorách OÚ v Řece. Internetové stránky: www.riverclub.estranky.cz.
Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce a Křesťanské společenství ve Smilovicích
a v Komorní Lhotce
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Forest man 2012
a Májová
veselice
■ Jedná se o druhé setkání amat é r s k ý c h
dřevorubců
s mezinárodní
účastí Slovenska
a Polska na půdě
našeho regionu. Bude se soutěžit
celkem v 7 disciplinách. Organizováno OÚ Řeka v rámci prohlubování
přeshraniční
spolupráce
s partnerskými obcemi. Akce bude
probíhat v sobotu 12. 5. 2012
u Obecního úřadu v Řece, při
Májové veselici, kde mimo jiné
vystoupí různé taneční folklórní
soubory a také i známé tváře jako
je zpěvačka Kristína ze Slovenska,
Legendy se vrací, a další překvapení. Pravidla Forest Man: soutěží
tříčlenná družstva (starší 18 let),
účastníci mají stejné a bezpečné
oblečení, při práci s motorovou
pilou bude každý účastník používat ochranné brýle a rukavice
a vlastní pilu, štípací sekyru
a obouruč. pilu („kaprovku“). Každý z družstva se musí zúčastnit
minimálně 2 disciplín a účastník,
který pracuje s motorovou pilou,
musí doložit osvědčení, potvrzení
o proškolení pro práci s motorovou pilou. Před zahájením soutěže
účastník podepíše prohlášení, že
soutěží na svou odpovědnost
a pořadatel žádnou nenese. Na
obě akce jste srdečně zváni,
a pokud máte zájem soutěžit nebo
se přijít podívat, bližší informace
k oběma akcím naleznete na www
stránkách obce www.obecreka.cz.
TT

To se mi (ne)líbí
■ Je na čase, abych po delší přestávce
napsala alespoň krátký článek do
těchto regionálních novin. Inspirovaly
mne k tomu Smilovice, kdy
v letošním prvním čísle Stonávky bylo
několik článků z rozmanité činnosti
v jejich obci.
A někdy stačí opravdu málo, aby
život v obci byl pestrý. Nová klubovna s kuchyňkou, nový pingpongový stůl. To obec Vělopolí má
a není to využíváno. Za poslední
dvě desetiletí bylo ve Vělopolí
postaveno 25 nových rodinných
domků a byli bychom rádi, kdyby
se jejich obyvatelé více zapojili do
života naší obce. Těchto pár vět
končím poděkováním za aktivní
práci zahrádkářům, sportovcům,
mládeži ve sdružení M.I.S.E, SCEAV
a vedení nedělní školky, kteří již
řadu let nezištně vytvářejí prostor
pro zachování venkovské pospolitosti.
VL
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Hečko Libor
opravy a montáže antén,
DVB-T, satelitů
oprava spotřební elektroniky
TV - VIDEO
servisuji dále tyto produkty:
PC, notebooky, netbooky,
tablety,
LCD monitory,
mobilní telefony,
herní konzoly, atd.
739 53 Hnojník 4
604 607 819
hecko.libor@centrum.cz

POZVÁNÍ NA
2. SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
****************************************************

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
„ Za naši vesnici“, Horní Tošanovice
Pořádá dne
2. 6. 2012 OD 14.00 hod
2. Sportovní dětský den
V KD Hájenka Horní Tošanovice
Čekají na Vás skákací hrad, trampolína, soutěže a mnoho
dalšího překvapení. Prodej cukrovinek, občerstvení.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
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Nepodceňujte čistění komínů
■ Ceny elektřiny a plynu rok od roku
stoupají a s nimi rostou i účty za teplo.
Stále více domácností se proto vrací
k topení tuhými palivy. Moderní trendem se stala instalace krbových vložek
a kamen. V počátku letošního roku byl
nárůst tohoto typu vytápění ještě více
umocněn panujícími klimatickými podmínkami a s tím rostlo i nebezpečí vzniku požárů.
Zásady požární bezpečnosti při
provozu komínů a spotřebičů paliv
jsou obsaženy v nařízení vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv, které nabylo účinnosti 1. ledna 2011. Před samotným uvedením spalinové cesty (tj. komína
a kouřovodu) do provozu nebo po
každé stavební úpravě komína,
před výměnou nebo novou instalací spotřebiče i po komínovém
požáru je povinností majitele
nemovitosti zajistit revizi spalinové
cesty, kterou provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru
kominictví tj. kominík, která ale
zároveň musí být revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem
komínových systémů nebo revi-

zním technikem spalinových cest.
Majitel nemovitosti je také povinen zajistit vyčištění spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva
o jmenovitém výkonu do 50 kW při
celoročním provozu 3x ročně a při
sezónním provozu 2x ročně (nejlépe před a po skončení topné sezóny). U spotřebičů do zmíněných 50
kW včetně lze provádět čištění spalinové cesty svépomocí, přesto je
lepší spolehnout se na odborníky kominíky. Při čištění spalinové cesty se zejména odstraňují saze,
nečistoty a kondenzáty nahromaděné ve spalinové cestě.
Dále je povinností majitele
nemovitosti u spotřebičů na pevná
paliva zajistit kontrolu spalinové
cesty, a to 1 x ročně, kterou rovněž
provádí kominík. Při kontrole spalinové cesty se provádí např. posouzení bezpečného umístění hořlavé
stavební konstrukce, materiálu
a předmětu ve vztahu ke konstrukčnímu provedení spalinové
cesty a připojeného spotřebiče
paliv, kontrola prostupů spalinové
cesty stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou
a vůbec posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty.
O provedené revizi, čištění nebo

Jaro přináší riziko venkovních požárů
■ Slunečné a teplejší počasí posledních
dní vytáhlo do zahrádek už spoustu
nedočkavců, jaro je za dveřmi a s ním
i zvýšené riziko typicky jarních požárů
způsobených neopatrností při vypalování trávy a spalování odpadů na
zahrádkách nebo v lesích.
Hasiči by měli veřejnost před
tradičním nešvarem, kterým je
vypalování starého suchého
porostu (trávy), varovat. Vypalování porostů je podle zákona
o požární ochraně striktně zakázáno. Všichni občané mají zákonnou
povinnost počínat si při pálení tak,
aby nedošlo ke vzniku požáru.
V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání ote-

vřeného ohně mohou být lidé
postiženi pokutou až do výše 20
000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu
až ve výši 25 000 Kč. Občané by se
měli seznámit se závaznými
vyhláškami obcí, které mnohdy
upravují i způsob pálení odpadů
na volném prostranství a někdy jej
dokonce zakazují. Pálení navíc
není jediný způsob, jak se zbavit
biologického odpadu, je možné ho
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných
dvorech.
Zdeněk Kubina,
starosta SDH Řeka

kontrole spalinové cesty musí
kominík vyhotovit písemnou zprávu.
Nezapomínejte na pravidelné
čistění komínů a vybírání sazí, stejně jako na kontrolu technického
stavu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv odborníky kominíky!
Jak potvrzuje statistika, nebezpečí vzniku požárů není pouhá planá hrozba, za období od 1.11.2009
do 28.2.2010 došlo k osmi požárům, kdy příčinou byl špatný stav
komínu, či kouřovodu, za stejné
období na přelomu roku 2010
a 2011 došlo k 12 požárům a od
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1.11.2011 do 16.2.2012 došlo k 19
požárům, kdy příčinou byl špatný
stav komínu, či kouřovodu, případně špatná instalace krbu. Bohužel
tyto čísla nám jasně ukazují vzrůstající tendenci.
Rovněž při instalaci a provozování krbových vložek a kamen je nutné dodržovat zásady požární
ochrany, protože špatně instalovaný krb může být zvlášť v dřevostavbách velmi nebezpečný. Bezpečné
zásady pro navrhování a provádění
krbů s otevřeným a uzavřeným
ohništěm jsou uvedeny jak v návodech výrobců, tak např. v ČSN
734230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm.
Že se nevyplatí dodržování
zásad požární ochrany podceňovat, dokládají i následující příklady
požáru. Prvního února přibližně ve
2 hodiny ráno došlo k požáru
rodinného domu ve Frýdlantu
Nové Dědině, kdy tento dům byl
požárem zcela zničen, a majiteli
vznikla škoda 2.500.000 Kč. Příčinou požáru byla prasklina v komínovém plášti. K dalšímu požáru,
kde se škoda vyšplhala na
2.500.000 Kč, vyjížděli hasiči do
Rychaltic dne 1. února v 12.00 hod.
Příčinou požáru bylo špatné napojení kouřovodu do komínového
tělesa.
Dalibor Kubatka
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Pozvánka na Letní polní tábor 2012
■ Opět je zde čas, kdy dospělí už plánují svou dovolenou a děti zatím o prázdninách jen sní. Ale ač se to nezdá,
prázdniny se blíží mílovými kroky
a budou již za necelých 60 pracovních
dní.
Chceme tímto pozvat děti na
prázdninovou akci a to již na pátý
ročník Letního polního tábora, který se bude konat v termínu 14. - 21.
7. 2012 v Radkově u Vítkova a který je organizován občanským sdružením Farníček. Tábor je určen pro
všechny děti od 1. do 9. třídy, které
chtějí prožít týden v přírodě
a nocovat ve stanu. Na táboře na
vás čekají kamarádi, vedoucí, táborové soutěže, velká dobrodružství,
ale také modlitba a zpěv. Zapisovat se můžete od 1. 4. 2012 na

internetových stránkách www.farnicek.wz.cz, kde najdete přihlášku,
potřebné instrukce a spoustu dalších informací. Přihlášku lze poslat
elektronicky, anebo zavolat na tel.
č. 603 767 253 (p. Rylková Alžběta)
nebo 773 997 127 (p. Schlesingerová Ludmila). Na děti se těší celý
táborový tým. Kapacita tábora je
omezena, proto prosím neváhejte
a přihlášky odevzdávejte pokud
možno co nejdřív, aby se na Vás
dostalo. Platí pravidlo: dříve přihlášený má přednost. Pokud byste
chtěli podpořit tuto naší aktivitu
případným sponzoringem, budeme rovněž rádi, když se nám ozvete. Děkujeme předem.
Za o.s. Farníček Alžběta Rylková
a René Schlesinger
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Dla każdego coś miłego
■ W sobotę 18 lutego w trzanowickim
Kole PZKO od rana do wieczora odbywały się imprezy dla wszystkich generacji.
Na początku był kulig dla dzieci
i rodziców. Nie zabrakło też tradycyjnego opiekania kiełbasek na

grają w kółko krzyżyk, układają
puzzle. Natomiast mini konkurs
sprawdzający, jak dziadkowie znają swe wnuczęta (i odwrotnie) był
tylko potwierdzeniem tego, jak
piękne, ważne, i potrzebne są rela-

łonie okrytej śniegiem natury oraz
zabaw z konikami na rancho
w Domasłowicach. Po południu
opiekę nad dziećmi przejęli dziadkowie i babcie, a rodzice mogli
odpocząć w domu. Dzieci bawiły
się z babciami i dziadkami na
wspólnym karnawale w Domu
PZKO. Po krótkim programie,
w którym dzieciaki przedstawiły
bajkę o Czerwonym Kapturku oraz
piosenkę z okazji styczniowego
Święta Babci i Dziadka, najmłodsi
członkowie Koła zaprosili swe babcie i dziadków do nieco „zmodyfikowanego“ poloneza. Była fajna
zabawa i konkursy, które prowadziły starsze dziewczyny wraz
z paniami Dorotą Uherek i Elą Ryłko. Miło było patrzeć na to, jak
wnuczka czy wnuk siedząc na
kolanach swej babci czy dziadka

cje dzieci i dziadków. Nikt przecież
na świecie nie opowiada bajki ładniej niż babcia - nie patrząc przy
tym na zegarek... O godz. 18.00
przysłowiową „pałeczkę“ przejęła
młodzież działająca w zespole
tanecznym Miejscowego Koła, by
poszaleć na dyskotece. Zdaniem
prezes trzanowickiego Koła, Barbary Filipiec, jednym z głównych
celów pracy jest aktywne włączanie dzieci i całych rodzin w życie
Koła. Dlatego też zebrania,
wycieczki, wigilijki i inne imprezy
są organizowane z myślą, by spotykały się wszystkie pokolenia.
Chociaż sala Domu PZKO wydaje
się za mała, dla wszystkich chętnych do pracy i wzajemnych spotkań miejsca jest zawsze sporo.
Beata Nowoková
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Tři osobnosti z regionu, které zachraňují lidské životy a zdraví
■ Klub zdraví CASD v Komorní Lhotce zve všechny
zájemce na setkání se zajímavými lidmi, kteří se rozhodli svůj život zasvětit velmi zodpovědným oborům.
Máme tak jedinečnou možnost blíže se seznámit s lidmi, kteří, díky své hluboké víře, vnímají svou odbornost jako obdarování a poslání.
Prvním je bratr Marek Miškej, který v roce
2010 obdržel nejprestižnější ocenění v anketě
Lékař roku. Nejvyšší cenu v kategorii Lékař
u lůžka převzal od dosavadního ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Když ocenění před dvěma lety přebíral, bylo mu teprve 33 let. Už tehdy
byl ale vyhledávaným specialistou na oddělení
chirurgie páteře Karvinské hornické nemocnice.
Během své dosavadní kariéry se profiloval
především v minimalizaci invazivních přístupů
u páteře. Pokud tedy máte problémy s páteří,
nebo jinou částí pohybového ústrojí, je to jedinečná příležitost, jak se po přednášce dotázat
v rámci diskuze, nebo i osobně, na vámi řešené
otázky. Druhou osobností, se kterou se budeme
moci v tomto čtvrtletí setkat, je bratr „pumpař“

David Stébel. Možná si řeknete, tak jako já, co to
má společného se zdravím. A věřte, že nebudete vůbec žádnou výjimkou. I jeho přátelé totiž
dostali později bližší vysvětlení, že se nejedná
o práci na benzinové čerpací stanici, ale že má
na starosti řízení mimotělního oběhu krve. Dnes
již 12. rokem dohlíží při operacích na chod umělého srdce a plic a tím už pomohl stovkám pacientů na kardiochirurgickém oddělení
v nemocnici Třinec – Podlesí zkvalitnit či zachránit život. Pokud vás bude zajímat, jak moc je
taková operace dnes bezpečná, nebo jaký profil
musí mít člověk, který se zabývá operacemi srdce, bude po tematické přednášce i na toto
vyhrazen čas a prostor. Třetí osobností, kterou
jsme do Klubu zdraví pozvali, je prominentní
kazatel třech třineckých sborů CASD Gustav Kloda. Svým neuvěřitelným optimismem a náhledem na život nám představí způsob, jak
zvládat oblast duševní rovnováhy, abychom si
v dnešním hektickém světě udrželi vnitřní
pohodu a zdravý rozum. Už samotný název

Policisté mají nové passaty
■ Z nuly na sto za pět a půl sekundy, tři
sta koní, maximálka 250 kilometrů
v hodině. To vše pod nenápadnou kapotou Volkswagenu Passat. S těmito vozy
budou dohlížet na pořádek na cestách
čeští policisté.
„Je to dobrá zpráva pro všechny
slušné řidiče a špatná zpráva pro
ty, kdo chtějí jezdit rychle nebo
dokonce velmi rychle.“
Těmito slovy hodnotil v pondělí
odpoledne na mošnovském letišti
policejní prezident Petr Lessy převzetí dvacítky nových vozů Volkswagen Passat. S těmito rychlými
auty budou strážci zákona dohlížet
na bezpečnost na dálnicích a silnicích první třídy v celé republice.

Jeden starý, jeden nový
Čeští policisté v pondělí převzali
klíčky od deseti sedanů a deseti
aut ve verzi kombi. Rozjeli se s nimi
z Ostravy do všech krajů republiky.
Právě „kombík“ v modrošedé
metalíze putoval do našeho regionu.
„Máme teď jeden starý passat,
teď nám přibyl tento nový. Jezdit
s ním budeme především po silni-

Nejmodernější technologie
„V současné době využíváme
patnáct starších passatů, které
máme od roku 2009. Ty zatím za tři
roky služby chytily pětaosmdesát
tisíc hříšníků a na pokutách vybraly zhruba devadesát milionů
korun. Teď těchto aut budeme mít
pětatřicet a naše práce se ještě
zefektivní,“ uvedl šéf dopravní policie Leoš Tržil.
Nové passaty jsou nejen rychlé,
ale i vybavené nejmodernější technologií. To například znamená, že
mohou měřit rychlost nejen
během jízdy, ale i když stojí u krajnice a v jejich kabině nejsou poli-

cích první třídy a během speciálních akcí také po dálnici,“ přiblížil
ostravský dopravní policista Petr
Štencel.
Dvacet nejnovějších verzí Volkswagenu Passat B7 V6 FSI dosahujících maximální rychlosti 250
kilometrů v hodině dodal policistům ostravský salon Auto Heller.
Ten porazil v tendru Volva S60
a V60, Opely Insignie, ale i passaty
od jiného prodejce. „Jsem rád, že
se nám tuto zakázku podařilo získat. Považuji za velmi prestižní
záležitost dodat auta právě policii,“
konstatoval čerstvý pětašedesátník Jan Heller.
RV

cisté. Ti totiž mohou sledovat
zpovzdáli výsledky měření na počítačovém tabletu. Auta jsou navíc
v běžných barvách, jako při normálním prodeji, takže budou na
silnicích nenápadná.

přednášky napoví, že se nesetkáme s nadpozemským teologem - filozofem, ale člověkem,
který naprosto dobře rozumí lidské duši a umí
o ní hovořit srozumitelným způsobem. A dokážou-li posluchači mého kolegu přesvědčit, aby
svou přednášku „okořenil“ i příhodami ze svého
života, budeme všichni zaručeně odcházet
z Klubu zdraví s úsměvem. Jak je už zaběhnutým dobrým zvykem, každé setkání bude obohaceno o ochutnávku několika vzorků zdravé
kuchyně, včetně vytištěných receptů. Kdy?
Pondělí 16. 4. v 17.00 hod. – MUDr. Marek Miškej
– Stvořeni k pohybu; Čtvrtek 17. 5. v 17.00 hod.
– David Stébel – První pomoc; Čtvrtek 21. 6.
v 17.00 hod. – Gustav Kloda – Jak poznám, že
jsem ještě normální?. Přednášky s výše představenými osobnostmi se uskuteční v Kulturním
domě v Komorní Lhotce. Jste všichni srdečně
zváni.
Richard Medřický, Pastor CASD
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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
Co je potřeba zaplatit:
stočné za IV. Q. 2011 + nedoplatky
– ihned, nedoplatky poplatku za
odpad 2011 – ihned, poplatek za
psa na rok 2012 ve výši 80,- Kč –
ihned, poplatek za odpad na rok
2012 ve výši 500,- Kč (I. polovina
do konce dubna 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) na rok 2012: 16. května, 27.
června, 8. srpna, 19. září, 31. října,
12. prosince.

Očkování psů proběhne dne 26.
dubna 2012 (čtvrtek). Vakcína
v ceně 100,- Kč. 8.00 – 8.25 točna
autobusu, 8.30 – 8.45 pod čp. 104
(Sniegoń) – „Rovně“, 8.50 – 9.15
Stonávka, 9.20 – 9.40 „Kamenec“,
9.45 – 10.15 areál KD. Doneste
s sebou očkovací průkaz.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu
26. 5. 2012. 11.00 – 11.30 „Kamenec“, 12.15 – 12.45 na náměstí,
13.00 – 13.30 točna autobusu.
Využijte
možnosti
uložení
objemného odpadu v areálu
ČOV Komorní Lhotka: úterý,
čtvrtek 9.00 – 12.00, Sobota 8.00 –
14.00. Postupně budeme v obci
omezovat počet rozestavěných
kontejnerů z důvodu velkých
finančních nákladů.

Smilovice
Poplatky za odpad, psy: platby
v hotovosti přijímáme v pokladně
obecního úřadu do 19. 5., poté
budou rozesílány složenky k bezhotovostním převodům, výše
poplatků pro rok 2012 je beze
změny. Zálohy za vodné můžete
zasílat i bezhotovostně, číslo účtu
a variabilní symbol je uveden ve
smlouvě.
Očkování psů
Ve čtvrtek 3. května 2012 –
MVDr. Kabot Stanislav; 8.00 hod. –
obecní úřad ve Smilovicích, 8.20
hod. – Rakovec (u Biedravy – trafostanice), 8.40 hod. – u p. Szalbutové. Pes musí mít náhubek, být na
vodítku a v doprovodu dospělé
osoby. Starší psy očkované na
vzteklinu v roce 2011 stačí přeočkovat až v roce 2013. Ceny za
očkování: vzteklina 100,- Kč (u
starších psů na dva roky), kombinace 200,- Kč. Očkovací průkaz je
nezbytný! Místní poplatek ze psů
za rok 2012: 1 pes - 100 Kč a další
150 Kč - splatnost do 31. 5. 2012.
Ander z Košic
s novým programem
Ján Pisančin, známý komickou
postavou Ander z Košic je popu-

lární východoslovenský komik
a vypravěč. Jeho vystoupení se
bude konat dne 19. 5. 2012 v 19.00
hodin v kulturním zařízení obce
Smilovice. Vstupenky v ceně
150,- Kč jsou v předprodeji v Místní knihovně ve Smilovicích (tel.
553 694 923).
Harmonogram svozu v obci
Smilovice - rok 2012
Směsný komunální odpad - popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé: svozový den čtvrtek, 1x za 14 dní
(v sudé týdny), svoz 1x 3 týdny
v týdnech 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51.
Občané a podnikatelé přistaví
popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené
místo svozu (k místu nakládky
poblíž vozovky), a to v příslušný
den svozu na 6.00 hod. ráno. Separovaný odpad v pytlích – papír,
plast: svozový den úterý, svozové
týdny 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47.
Svoz objemných a nebezpečných
odpadů: 2. 6. a 3. 11. 2021, sobota,
na parkovišti v centru obce, 7.00 –
15.00 hod.

Vělopolí
Očkování psů proběhne
v pátek 11. 5. 2012 v 7.45 hod.
u aut. zast. Janík a v 8.15 hod.
u obecního úřadu. Poplatek je
100,- Kč. Nezapomeňte s sebou
vzít očkovací průkaz psa.

Vzhledem k opakujícím se opomenutím OÚ Vělopolí sděluje, že
držitel psa je povinen ohlásit
správci poplatku vznik a zánik své
poplatkové povinnosti do 15 dnů.

Řeka
Povinné očkování psů se uskuteční v pátek 4. května 2012 na
místech: 8.00 konečná autobusová
zastávka, 8.20 zastávka Ropičník,
8.45 horní obchod, 9.30 hasičská

zbrojnice. Vakcinace proti vzteklině je povinná pro psy starší 6
měsíců. Nezapomeňte očkovací
průkaz!

Střítež
Upozorňujeme na splatnost
složenek poplatku za psa a za
odpady, 1. pol. 2012 do 31. 03.
2012.
Obec Střítež letos opět pořádá
zábavní akci „Střítežské léto“.
Tímto jste všichni srdečně zváni
dne 21. července 2012. Naplánujte si volno a přijďte se dobře
pobavit.

Každoroční vakcinace proti
vzteklině je povinná pro psy starší 6 měsíců, u starších psů očkovaných v roce 2011 stačí přeočkovat
v roce 2013. Hromadné očkování
10. května 2012. 8:00 - 8:30 u OÚ
Střítež, 8:30 - 8:45 u statku, 8:45 9:00 na Zálesí u p. Čarvaše.

Hnojník
Očkování psů
Proběhne v pátek 27. dubna
2012 od 8.00 hod. před obecním
úřadem. Následně od 8.30 hod. u
„Suchánka“. Náklady na vakcinaci
hradí držitel psa ve výši 100 Kč.
Doneste s sebou očkovací průkaz
psa.
Platební kalendář pro rok 2012
Poplatek ze psů pro rok 2012 byl
splatný do konce měsíce března
2012. Složenky nebyly zasílány.
Hradí se hotovostně do pokladny
Obce Hnojník. Upozorňujeme
naše občany na povinnost přihlašování a odhlašování psů!
Poplatek za odpad pro rok 2012
ve výši 500,-Kč / osoba / rok
1. polovinu poplatku za odpad
(250,- Kč / osoba) je nutné uhradit
do konce měsíce dubna 2012. Složenky budou rozeslány. 2. polovinu poplatku za odpad (250,- Kč /
osoba) je nutné uhradit do konce
měsíce října 2012. Složenky budou
rozeslány. Připomínáme i chatařům, že poplatek za odvoz odpadků jsou povinni hradit dle vyhlášky
2/2010, čl. 2, bod (2). Slevu na osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují (studenti ubytováni
na internátech, osoby dlouhodobě služebně nebo pracovně
v zahraničí), jsou tito povinni oznámit písemně do 15 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost zakládající
nárok na osvobození. Ve stejné
lhůtě a stejným způsobem je
poplatník povinen nahlásit zánik
nároku na osvobození.
Sdělujeme, že na 7. zastupitelstvu
Obce Hnojník dne 9. 11. 2011 bylo
schváleno navýšení vodného na
26.40 Kč za 1m3 včetně DPH, od
1. 1. 2012.
Veškeré platby lze provádět hotovostně do pokladny Obce Hnojník
v úřední dny, pondělí a středa 8.00
– 17.00 hodin (pauza 11.30 –
12.30).
Výbor sociálně kulturní a Výbor
pro národnostní menšiny obce
Hnojník pořádá pro své občany
dne 5. 7. 2012 zájezd na pouť
Velehrad 2012 u příležitosti oslav

dne slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje. Program: návštěva
pouti, mše svatá, zámek Buchlovice. Odjezd v 7.00 hod. od OÚ Hnojník. Doprava hrazena OÚ Hnojník.
Zájemci, hlaste se na telefonních
číslech 606 348 965 (Karla Molinová) nebo 607 586 602 (Yvetta Škutová) do 29. 6. 2012.
Sběrný dvůr v Hnojníku
Sběrný dvůr komunálního odpadu
v areálu prodejny paliv a sypkých
hmot p. Macha v Hnojníku je otevřen každý čtvrtek od 12 do 16
hod. a v sobotu od 8 do 12 hod. V
případě, že nádoby na papír, plást
nebo sklo, které jsou rozmístěné
po obci, jsou plné, můžete tento
odpad přivézt zde. Pro letošní rok
připravujeme legislativu pro možnost sběru i nebezpečného odpadu jako např. barvy, oleje, tuky atd.
Nově přijímáme do sběrného dvoru kompletní vysloužilé elektrozařízení (televize, počítače, pračky,
ledničky) i z okolních obcí. Vedení
obce chce touto formou poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do sběru a třídění komunálního
odpadu.
ing. Zdeněk Škuta
Větve ze stromů můžete přivézt
na bývalé sběrné místa za fotbalovým hřištěm. Zde je shromaždujeme pro kompostárnu firmy
Nehlsen s.r.o., která nám pak
následně dává se slevou zahradní
kompost.
Kalendář akcí 2012
13. 4. Beseda s mořeplavcem; 20.
4. Zájezd Flora Olomouc, zámek
Buchlovice; 28. 4. Závody „Na kole
po Hnojníku“; 30. 4. Stavění májky
a pálení čarodějnic; 2. 6. Zahradní
slavnost; 5. 7. Velehrad, zámek
Buchlovice; 7. 7. Hnojnické odpoledne; 1. 9. Hnojfest; 22. 9. Drakiáda, plackobraní; 30. 11. Rozsvícení
vánočního stromku; 7. 12. Předvánoční posezení se seniory.
Obec Hnojník informuje své občany o možnosti získání palivového
dříví. V případě zájmu se, prosím,
kontaktujte na telefonním čísle
607 714 208.
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Třanovice
Opisy stavu vodoměrů
Ve dnech 28. května až 8. června 2012 budou pověření pracovníci společnosti Třanovice služby,
o.p.s. provádět opisy stavu domovních vodoměrů spojené s fyzickou
kontrolou jejich umístění a stavu
neporušitelnosti plomb. Žádáme
příslušné odběratelé vody z vodovodního řádu obce Třanovice (týká
se občanů obce Třanovice a částečně obcí Hnojník, Střítež a Dolní
Domaslavice), aby ve výše uvedeném termínu umožnili přístup
k domovním vodoměrům a umo-

Horní Tošanovice

žnili tak bezproblémový opis stavu
svých vodoměrů. Zároveň upozorňujeme, že vodoměry mají být lehce přístupné a umístěné v suchém
prostředí. Úhradu vodného a stočného bude možno zaplatit na
základě doručené faktury v kanceláři společnosti Třanovice služby,
o.p.s., složenkou na poště nebo přímo převodem z účtu odběratele
vody na účet Třanovice služby,
o.p.s dle údajů z faktury.
Ing. Petr Krzywoń,
Třanovice služby, o.p.s.

Ropice
Obecně prospěšná společnost Sv.
Josefa v Ropici srdečně zve na
velikonoční výstavu dne 30. 3.
2012 od 9.00 do 17.00 hod.
v prostorách Domu Sv. Josefa.
Obec Ropice schválila zásady pro
poskytování příspěvku na
podporu spolkové činnosti, kulturních, sportovních a volnočasových aktivit z rozpočtu obce pro
rok 2012. Zájemci se mohou se
zásadami seznámit na internetových stránkách obce www.ropice.cz (informace OÚ) nebo osobně
na obecním úřadě v Ropici.
Milé maminky, nudí se Váš drobeček doma? Chcete, aby si hrálo
Vaše dítě ve společnosti s dětmi?
Přijďte se podívat do Mateřského
centra v Ropici. Otevírací doba je
v pondělí a čtvrtek od 9.00 do
11.30 hod. Pro informace můžete
volat na tel. 608 208 432.
Upozornění! – vakcinace psů
pro vzteklině
Obecní úřad Ropice, jako orgán
státní správy ve věcech veterinární péče příslušný dle ustan. § 43

písm. c, zákona č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů,
upozorňuje všechny majitele psů,
že dne 27. 4. 2012 se koná povinná vakcinace psů proti vzteklině
na uvedených svodních místech
dle harmonogramu. Vakcinace se
nemusí účastnit chovatelé, kteří si
nechávají očkovat psy u svého
veterináře. Psa musí doprovázet
osoba, která ho ovládá. Pes musí
být na vodítku a mít náhubek.
Chovatel předloží veterináři očkovací průkaz psa. Očkování je zpoplatněné, sazba za jednoho psa je
100 Kč. 8.30 hod. Ropice – Baliny
č.p. 160, 8.50 hod. Ropice Oblásky
p. Kantor č.p. 29, 9.10 hod. Ropice
– býv. Pošta, 9.30 hod.
Ropice aut. zast. Cihelna p. Macura Karel č.p. 36, 9.45 hod. Ropice –
Za lesem obchod Kisza, 10.15 hod.
Ropice – Zálesí p. Josiek Jan č.p.
64, 10.30 hod. Ropice – za
zámkem p. Pieter č.p. 82, 10.45
hod. Ropice – obecní úřad, 11.00
hod. Ropice- směr Žukov p. Kuczerová č.p. 17, 11.10 hod. Ropice –
nádraží, 11.20 hod. Ropice - p. Kisza Vladislav č.p. 19.

Cvičíte rádi? Chcete se cítit dobře?
Zpevnit tělo, vytvarovat postavu, zbavit se
bolesti zad?
Pojďte si se mnou zacvičit každé úterý od 18-19 hod. do tělocvičny
ZŠ v Třanovicích.
Bude zde probíhat pomalá hodina cvičení, formování těla metodou
Pilates, pod vedením zkušené instruktorky v oblasti Aerobiku, posilování, Gravidjógy a Pilatesu. Vhodné pro každou věkovou kategorii.
Vstupné 50 Kč. Začínáme 3. 4. 2012 v 18 h
Lenka Dluhošová, tel.: 732 206 441, dluhosoval@seznam.cz

Očkování psů
Oznamujeme majitelům psů, že
ve čtvrtek dne 26. 4. 2012 proběhne očkování psů proti vzteklině.
16.00 u pily Ručka, 16.10 u Venglařů, 16.20 na rozcestí u p. Novákové
(Podlesí), 16.30 u obecního úřadu,
16.40 rozcestí na Zadkách (směr
p. Hanková). K očkování musí být
předveden pes v doprovodu
dospělé osoby a musí mít náhubek. Nezapomeňte na očkovací
průkaz! Cena očkovací vakcíny cca
120,- Kč). Je možné si zároveň uhradit poplatek za psa na rok 2012,
který činí 50,- Kč za jednoho psa, za
každého dalšího 100,- Kč.
Sběr a svoz nebezpečných
a objemných odpadů
Termín: 12. 5. 2012.
8.00 – 8.25 Horní Tošanovice pila Ručka, 8.35 – 9.00 Horní Tošanovice – Vyrubaná, 9.10 – 9.35 Horní Tošanovice - u panelových
domů, 10.55 – 11.20 Dolní Tošanovice – Poleniny, 12.00 – 12.25 Třanovice - Na Cymbálce. Nebezpečný
odpad: léky, lékařský materiál,
ředidla, štětce, oleje, tuky, zaolejované hadry z dílen a garáží, zářivky,
baterie, akumulátory, lepidla,
insekticidy, herbicidy, hnojiva, jedy,
kyseliny, kovové a plastové obaly
znečištěné zbytky barev, lepidel,
tmelů, ředidel a olejů, kosmetika.
Objemný odpad: koberce, linoleum, nábytek, dřevo, madrace,
kuchyňské desky, dřezy, umyvadla,
vany, záchodové mísy, židle, pračky, sporáky, lednice, televizory,
monitory, kočárky, polystyrénové
obaly, větve ze zahrad, izolační
materiály jako asfaltové lepenky,
pneumatiky (pouze z osobních

a dodávkových aut do 5 ks), kabeláž, kovový odpad apod. (ne stavební odpad!). Připomínáme: svoz
separovaného odpadu v pytlích –
5. 4., 17. 5.
Opis vody
Ve dnech 23. 4. - 29. 4. 2012
bude pracovník obecního úřadu
provádět opis domovních vodoměrů s fyzickou kontrolou jejich umístění a stavu neporušenosti plomb.
Žádáme, abyste umožnili přístup
k Vašim domovním vodoměrům,
a umožnili tak bezproblémový opis
stavu svých vodoměrů. Cena vody
1m3 / 18,- Kč. Opis domovních
vodoměrů se týká i části obyvatel
obcí Hnojník a Komorní Lhotka,
kteří odebírají vodu z řádu obce
Horní Tošanovice.
Oznámení zájemcům o přijetí
dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřské školy
v Horních Tošanovicích pro školní
rok 2012-2013 se bude konat od
14. 5. do 18. 5. 2012 v dopoledních hodinách od 8. do 12. hodin.
Zástupci dětí nechť přinesou rodný
list dítěte.
Turnaj starých gard
9. 6. 2012 se koná 15. ročník turnaje starých gard ve fotbale na
hřišti TJ Tošanovice. Turnaje se
účastní partnerské obce z Polska,
Slovenska a místní TJ Tošanovice.
Po turnaji bude na hřišti pokračovat taneční zábava s bohatým
občerstvením.
Upozorňujeme, že e-mailová
adresa:
htosanovice@iol.cz
bude od 1. června zrušena.

Nabídka výkopových prací
Nabízím výkopové práce traktor-bagrem
JCB 3CX Sitemaster
- Výkopy základů staveb
-Svahování terénu
-Skrývky
-Výkopy pro jímky, bazény
-Výkopy příjezdových cest
-Doprava materiálu, strusky, cihel, zeminy

Kamenictví "GNEJS"
náhrobky - ražba písma - doplňky
Nabízíme profesionální výrobu pomníků za přijatelné ceny, dodržujeme termíny.
Profesionální poradenství poskytujeme přímo na
místě.
Vendryně, Jablunkovská ul.
(mezi salonem Honda a Suzuki)
pondělí - pátek 8 - 16
sobota 8 -13
mobil: 604 381 258
www.kamieniarstwo-gnejs.eu

Web. : http://dominikvrubel.wbs.cz/Uvod.html
Vrubel Dominik
Tel: 728 881 677
Pazderna 19
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LUŠTĚTE! TŘI Z VáS OBDRŽí HODNOTNé CENy!
Tajenku zašlete do 16. května 2012 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Střítež.

