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Editorial
Přátelé, příznivci a čtenáři Stonávky,
Chcete-li se dozvědět něco nového ze života obcí a lidí, kteří v našem mikroregionu žijí,
máte opět možnost. Další číslo časopisu, třetí
v tomto roce, je tady opět pro Vás. Znovu jsme
byli nuceni přidat čtyři strany, protože dosavadních dvanáct nám už téměř tradičně zdaleka nestačí na zveřejnění všeho důležitého
a zajímavého z uplynulých dvou měsíců od
posledního čísla.
V tomto vydání si nenechte ujít celou řadu
článků týkajících se všemožných kulturních,
sportovních či společenských akcí, které se
v našich obcích udály. Pěvecká soutěž, fotbalové nebo stolně tenisové úspěchy, olympiády, pětiboje, kreslířské či malířské umění,
zručnosti dřevorubecké, ale i lehké taneční
kroky, stavění máje (ano i to je třeba umět…),
dobrovolnická činnost atd. To vše najdete na
stránkách tohoto, již téměř letního čísla.
Nechybí ani zajímavé projekty, zážitky ze
zájezdů a výletů, pozvánky na nejrůznější
akce, besedy, soutěže.
Pište nám do redakce i nadále, informujte
nás, co se kde děje, co zajímavého chystáte,
ale i to, co vás trápí. Pochlubte se svými úspěchy, sdílejte je s ostatními a motivujte „lenochy“, aby se zvedli ze židle a zkusili taky něco
udělat sami.
A pokud už se chystáte na dovolenou nebo
vás čeká o prázdninách, pošlete nám z ní fotku. Zajímavou nebo vtipnou, uměleckou, prostě „váš“ originál. Téma je jediné: DOVOLENÁ.
Tři z Vás, které vybere profesionální fotograf,
oceníme cenami (více o soutěži na str. 15).
Užijte si léto.
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

Fotbalisté Tošanovic vítězi
poháru.
str. 4

MAS Pobeskydí představuje úspěšně
zrealizovaný projekt
■ V roce 2011 byla MAS Pobeskydí vyhlášena výzva
č. 4 k předkládání žádostí o dotaci v Programu rozvoje
venkova ČR 2007–2013. Bylo možné předkládat projekty mj. do Fiche č. 1 – Občanská vybavenost. Tuto
možnost využila také obec Horní Tošanovice, která
podala projekt na realizaci Multifunkčního sportovního hřiště.
Projekt je součástí komplexního projektu
„Rekonstrukce kulturního domu Hájenka v Horních Tošanovicích“ zaměřeného na rekonstrukci
stávajícího kulturního domu a úpravu okolních
ploch. Předkládaný projekt byl první etapou
uvedeného komplexního projektu. Impulsem
k realizaci tohoto projektu byl nedostatek
vhodných zařízení pro sportovní a další volnočasové aktivity obyvatel i návštěvníků obce
(zejména z řad mladých lidí), který byl registrován již několik let. V obci působí spolky a sdružení, jejichž činnost je přímo nebo nepřímo
vázána na sport a aktivní pohyb. Jedná se zejména o Tělovýchovnou jednotu Tošanovice
(působnost pro obce Dolní Tošanovice a Horní
Tošanovice), Sbor dobrovolných hasičů Horní
Tošanovice a Mateřské a rodinné centrum Bambulín. Významná část jejich členské základny je

Dobrovolníci opravili chodník
na Godulu.
str. 6

tvořena mladými lidmi a ženami. Členové
těchto spolků a sdružení už dlouho požadovali
vhodné místo pro rozvoj své činnosti v Horních
Tošanovicích.
Nezanedbatelným podnětem pro realizaci
projektu v dané lokalitě byla také dlouhodobá
snaha obce o zvýšení využitelnosti místního
kulturního domu „Hájenka“ a jeho okolí a vytvoření multifunkčního sportovně-společenského
centra mikroregionálního významu.
Výsledkem projektu je multifunkční sportovní hřiště s umělým povrchem (36,57 × 18,27 m)
vč. drenáže a oplocení, zpevněná plocha přístupu a plocha zázemí hřiště. K dnešnímu dni je
tento projekt úspěšně zrealizován a slouží pro
sportovní vyžití široké veřejnosti.
Celkové výdaje projektu: 2 196 898,- Kč, výše
požadované dotace 1 870 079,- Kč, z toho 1 496
079,- Kč z PRV, opatření IV.1.2. Realizace místní
rozvojové strategie, 374 000,- Kč z dotačního
programu Moravskoslezského kraje „Program
na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do
10 tis. obyvatel“.
Aneta Struhalová

Star Dance v Komorní Lhotce.
str. 7

Divadelní soubory v Třanovicích.
str. 11
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Nohejbalový S3tež Cup
ovládlo družstvo Hnojníku
■ V sobotu 5. května se uskutečnil pod
hlavičkou HC STŘÍTEŽ nultý ročník
nohejbalového turnaje trojic s názvem
S3tež Cup 2012. Za pěkného počasí se
na víceúčelovém hřišti ve Stříteži sešlo
nakonec 10 týmů – Hnojník, J-Elita
Hnojník, Třanky, Domašky, Tošanovjané, All Stars, Oceláři Gorale Důžback
a pořádající družstvo Sypači.
Týmy byly následně rozděleny
do dvou skupin, a do vyřazovacích
bojů pak díky časové rezervě
a pěknému počasí postupovaly
hned čtyři celky z každé skupiny.
Nejlepší pozici pro vyřazovací boje
si utvořily trojky Hnojníku
a Domašek, které ve skupině ani
jednou neokusily hořkost porážky.
Do dalších bojů naopak nepostoupili Tošanovjané a Důžback.
Čtvrtfinále pak nabídlo řadu dramatických soubojů a pěkných
nohejbalových momentů. Hnojník
si poradil s oceláři, pořádající
Sypači porazili J-Elita Hnojník,
Třanky přešly přes Gorale
a Domašky vyřadily All Stars.
V semifinále se favorizovaný Hnojník utkal se Sypači a po velmi
vyrovnaném utkání mohl slavit
postup do finále. Ani ve druhém

duelu se překvapení nekonalo,
trojka Domašek si poradila s celkem Třanovic. Finálový zápas hraný na tři vítězné sety mezi
Hnojníkem a Domaslavicemi byl
pak skutečným vyvrcholením turnaje. O vítězi rozhodovala až napínavá koncovka 5. setu. Tu zvládla
lépe trojka Hnojníku a mohla se
tak radovat ze zaslouženého vítězství. Třetí pozici obsadili bez boje
Sypači, po odstoupení Třanovic
rozhodlo v jejich prospěch lepší
skóre s vyřazovacích duelů.
Konečné pořadí turmaje: 1. Hnojník, 2. Domašky, 3. Sypači, 4. Třanky, 5. Oceláři, 6. J-Elita Hnojník,
7. Gorale, 8. All Stars, 9. Tošanovjané, 10. Důžback. Pořadatelé turnaje děkují obci Střítež za
bezplatné užití hřiště a soc. zařízení a také p. L. Raszkovi za pomoc
při organizaci turnaje. Velké poděkování patří sponzorům kteří
poskytli hodnotné ceny pro vítěze
i zúčastněné, Sport Centrum Smilovice, Pizzerie a Bowling Třanovice, Bylinné lázničky, Miks 1000+1,
Poháry Bauer, p. Mohyla R.,
p. Sokolík P., p. Trpišovský A.

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Kalendář akcí na rok 2012
Datum Obec
6. 6.
6. 6.
9. 6.
16. 6.
16. 6.
23. 6.

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

Výherci křížovky
Tajenka křížovky ze Stonávky č. 2
zní takto:
1. část: přes řeku Temži. 2. Část:
dvě křídla zvednou.
Správně odpověděli a vylosováni
byli:
3. Sypači- Garbulinský J., Trpišovský M., Ščerba J., 1. Hnojník-Kvarda L., Chmel A., Andreanszky G., Andreanszky A., 2. Domašky – Jasa L., Roman J., Huska M.

Májka v Charitním domově
pro seniory
■ V Domově pro seniory v Hnojníku je
kromě stálé péče také zapotřebí
neustále probouzet dobrou náladu.
Stavění májky patří k letitým tradicím,
ale v našem domově jsme si tuto tradici
zavedli loni poprvé a pevně věříme, že
se stane dalším z našich stálých zvyků.
Pro některé z našich uživatelů to
dokonce bylo první stavění májky
v jejich životě. Májku dříve stavěli
chlapci svým děvčatům před
jejich domy, jako symbol lásky
a náklonnosti. Čím vyšší a krásnější májku chlapec postavil, tím větší lásku vyjádřil. Svou tradici má
jak stavění májek, tak i jejich krádeže. Májku si musel každý dobře
hlídat. Její krádež znamenala velkou potupu. Nejednou kvůli ní
padlo pár facek a následně i pár

štamprliček slivovičky na udobření. Ten, kdo si májku neuhlídal, ji
musel slivovicí vykoupit. Dnes je

Daniel Ryba, Ropice 105
Alena Žiaková, Řeka 185a
Jiřina Matuszná, Český Těšín
Výhercům blahopřejeme! Na
způsobu a termínu převzetí
výher se prosím domluvte na
obecním úřadě ve Stříteži, tel.
558 694 322

Akce
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
Vydavatel:
Sdružení obcí
povodí Stonávky
739 53 Třanovice 1
tel: 558 694 789
Četnost:
6x ročně
Místo vydání:
Třanovice
Vyšlo:
4. června 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
25. 7. 2012

stavění máje spíše společenskou
událostí, která je spojená s vítáním
jara a probuzením přírody.
Letos nám počasí při stavění
přálo, sluníčko se na nás smálo od
časných ranních hodin. Za pomocí
místních hasičů stojí před naším
domovem sedmi metrová májka.
Postavili jsme májku, zazpívali
několik písniček, poslechli jsme
i pár dechovek a nechybělo ani
malé pohoštění a občerstvení. Ve
všech „stavění“ zanechalo příjemné pocity a už se těší na další akci.
Libuše Ovčařiová
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Narozeninová oslava pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“
■ Pěvecká soutěž „Rozvíjej se, poupátko“ oslavila v pátek 18. 5. 2012 krásných deset let fungování. Kulturní dům
ve Stříteži, kde se akce každoročně
koná, se opět naplnil fanoušky soutěžících i místními obyvateli, kteří si přišli
užít příjemné dopoledne.
Ke kulatinám nadělili organizátoři
soutěži hned několik dárků –
prvním z nich, pro diváky, byl krásný narozeninový dort s logem
soutěže – dílo studentů cukrářů
z frýdeckého učiliště – jako výhra
slosovatelných vstupenek. Na
zdraví soutěži si připilo dětským
šampaňským symbolicky deset
malých „poupat“ z místní mateřské školy v šatech princezen.
O zábavu a zpříjemnění atmosféry
se starala skupina New Instructions. Důstojný průběh oslav umocnila také hojná účast – porotě
a obecenstvu se představilo celkem 52 soutěžících z devíti škol
(ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ Smilovice, ZŠ
a MŠ Komorní Lhotka, ZŠ Hnojník,
PSP a PMŠ Hnojník, ZŠ Strečno, ZŠ
a MŠ Ropice, ZŠ D. Tošanovice, SzP
Jaworze). Dalším dárkem, tentokrát pro soutěžící, je novinka –
možnost postoupit z regionálního
kola do finále, které se bude konat
v Domě dětí a mládeže v Třinci
dne 8. června od 16.00 hodin. Tuto
možnost – soutěžit spolu se zpěváky z dalších dvou regionů, třineckého a jablunkovského,
o které je od letošního roku projekt rozšířen – budou mít 3 nejlepší z každé kategorie. Kromě
soutěžního vystoupení mladých
talentovaných zpěváků vystoupí
v programu skupina Boutique

a Tereza Anna Mašková, finalistka
soutěže Československo má talent
2010. Srdečně Vás zveme, přijďte
povzbudit naše mladé talenty!

Lucie, ZŠ Střítež; 3. místo s postupem: Pawliková Kristýna, ZŠ
Komorní Lhotka. V. ktg. - 1. místo
s postupem: Szlauerová Veronika,
ZŠ Hnojník; 2. místo: neuděleno; 3.
místo bez postupu: Marosz Nela,
PSP Hnojník. VI. ktg. - 1. místo
s postupem: Indráková Anežka, ZŠ
Hnojník; 2. místo s postupem: Stonawská Katarzyna, PSP Hnojník; 3.
místo s postupem: Honzáková Ivana, ZŠ Hnojník; 3. místo bez postupu: Ryłko Alicja, PSP Hnojník.
Děkujeme sponzorům, kteří nám
svými finančními dary či věcnými
cenami umožnili pokračovat
v této pěkné tradici. Poděkování
patří také rodičům našich žáků
a všem zaměstnancům základní
i mateřské školy za pomoc při
organizaci akce. Také zásluhou
projektu organizovaného ve spolupráci se společností Stonax
„Naše děti mají talent“ jsme mohli
zajistit vysokou úroveň letošního
jubilejního ročníku soutěže.
Za ZŠ a MŠ Střítež Dagmar Machálková, koordinátorka projektu

A koho do finále za náš region
odborná porota nominovala? Přečtěte si ve výsledkové listině:
I. ktg. - 1. místo s postupem: Farník
Matouš, MŠ Střítež; 2. místo
s postupem: Folwarczna Miriam,
PMŠ Hnojník; 3. místo s postupem:
Murínová Pavla, MŠ Ropice. II. ktg.
- 1. místo s postupem: Sikorová

Pozvánka na Dětský den
bezpečnostních složek České republiky
■ Policie ČR Hnojník, SDH Hnojník, ZŠ
a MŠ s polským jazykem vyučovacím
v Hnojníku a Obec Hnojník Vás srdečně
zve na Dětský den bezpečnostních složek České republiky (Prezentacje służb
bezpieczeństwa RC).
Akce se uskuteční 7. června
2012 v areálu polské školy v Hnojníku a je určena pro žáky základních škol Mikroregionu Stonávka.
Program je následující: prezentace
činnosti,
techniky,
výstroje
a výzbroje Policie ČR; prezentace
a ukázka činnosti psovoda PČR;
prezentace činnosti a výstroje policistů pořádkové jednotky PČR;

Veronika, ZŠ Střítež; 2. místo:
neuděleno; 3. místo bez postupu:
Folwarczny Lukáš, ZŠ Smilovice. III.
ktg. - 1. místo s postupem: Indrá-

prezentace činnosti a techniky
dopravní policie (radar); prezentace činnosti a vybavení kriminalistického technika; prezentace
činnosti a ukázka techniky požární
jednotky - SDH Hnojník; občerstvení. Akce se uskuteční za každého počasí.
Za organizátory akce: npor.
Mgr. Michal Berka, vedoucí Policie
ČR v Hnojníku, Mgr. Tadeáš Grycz,
ředitel ZŠ a MŠ s pol. jaz. vyuč. Jana
Kubisze v Hnojníku, Ing. Miroslav
Molin, starosta obce Hnojník

ková Daniela, ZŠ Komorní Lhotka;
2. místo s postupem: Chodura
Anna, PSP Hnojník; 3. místo
s postupem: Marosz Dominik, PSP
Hnojník. IV. ktg. - 1. místo s postupem: Murínová Daniela, ZŠ Ropice; 2. místo s postupem:
Schlesingerová Adéla, ZŠ Hnojník;
2. místo s postupem: Lipowská

Výše uvedené akce byly realizovány
v rámci projektu „Naše děti mají
talent“. Projekt byl spolufinancován
z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj, “Překračujeme
hranice“ v rámci OPPS CZ-PL 20072013, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy.

Rekonstrukce KD Hájenka
■ Vzhledem k tomu, že v KD Hájenka
běží každý týden akce, jsme přistoupili
na to, že v rekordním čase 16 dnů provedeme kompletní rekonstrukci sociálního zařízení, k tomu položení
některých nových podlah a výměnu
zbývajících oken.
Mohu opět konstatovat, že když
se vše dobře připraví a když je
ochota místních občanů, tak se
i v tak krátké době dílo podaří.
Děkuji stavební firmě p. Hanka za

rychlost a preciznost a děkuji hlavně všem těm občanům, kteří
věnovali svůj osobní čas a šli dobrovolně pomoci uklízet, a to třeba
i v neděli. Velmi si vážím toho, že
i dnes se takoví lidé najdou. Zároveň chci poděkovat některým
místním hasičům a zastupitelům
za brigádu na novém sportovním
areálu u KD Hájenka v Horních
Tošanovicích.
Ing. Petr Martiňák, starosta obce
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Projekt „Papír – pomletý
strom“ ZŠ Ropice
■ Sdružení TEREZA a IKEA Česká republika, s.r.o. vyhlásilo v měsíci únoru
grantovou výzvu pro školy zapojené
v mezinárodním programu Les ve škole
- škola v lese. Do tohoto programu je
zapojena i ZŠ Ropice.
Záměrem grantové výzvy bylo
podpořit projekty realizované
v rámci Dne Země k zlepšení životního prostředí školy nebo zmírnění jejího dopadu na životní
prostředí. Naše škola vypracovala
projekt s názvem Papír – pomletý
strom. Náš projekt byl vybrán
a podpořen částkou 16 238 Kč.
Rádi bychom vás seznámili s průběhem projektu na naší škole. Dne
12. 4. 2012 jsme se žáky 4. a 5. ročníku projekt zahájili. Děti ve skupinách samy zjišťovaly, jaký užitek
poskytuje strom, co k tomu potřebuje, aby užitek poskytoval (přišli
na to, že mimo jiné poskytuje
surovinu dřevo – papír). Seznámili
se s výrobou papíru ze dřeva (velká spotřeba vody, energie). Měly
uvést, jak to funguje u nás ve škole, co se děje se spotřebovaným
papírem, co se s ním stane, když
doslouží, odkud se bere papír ve
škole. Shlédli prezentaci recyklace
papíru a měly uvést, který způsob
je šetrnější (srovnání výroby papíru ze dřeva a recyklace papíru),
zamyslely se nad tím, zda je dobré
odpad papírový netvořit nebo ho
snižovat, tak jak to děláme u nás
ve škole. 17. 4. 2012 jsme se vydali
na exkurzi do papíren ve Velkých
Losinách. Ve Velkých Losinách
jsme shlédli výstavu o výrobě ručního papíru (fotografie, výklad
průvodce) a film o výrobě papíru.
Na závěr jsme se zúčastnili workshopu – vyráběli jsme si ruční papír,
obálku, pečeť, tiskli obrázek na
ruční papír, psali brkem na ruční
papír. 19. 4. 2012 jsme vyráběli
plakáty na témata: výroba papíru

ve Velkých Losinách, výroba papíru ze dřeva, výroba papíru recyklovaného, druhy papíru, my
a výroba ručního papíru ve Velkých Losinách, historie papíru,
bavlna, len – materiál pro výrobu
papíru v Losinách. Po skončení
proběhlo zhodnocení projektu
žáky. Děti uvedly, že nejšetrnější je
odpad netvořit, předcházet jeho
vzniku, šetřit papírem, poté jej třídit a recyklovat. Výstava plakátů
proběhne 16. 6. 2012 u příležitosti
Dětských Radovánek v areálu školy. Součástí výstavy bude i anketa,
kterou připravili žáci školy. 20. 4.
v rámci Dne Země se děti 1. až 3.
ročníku zúčastnili výukového programu na téma Papír. Děti zkoumaly papír se zavřenýma očima,
sluchem, hmatem, čichem. Přemýšleli o tom, proč je tolik druhů
papíru a co je z papíru vyrobeno.
Vše nakreslili a vytvořili společný
poster – Vše, co je vyrobeno
z papíru. Přemýšlely, z čeho je
papír vyrobený. Skládaly obrázek
(výroba papíru ze dřeva). Seznámily se za pomoci učitelky s procesem výroby papíru. Přemýšlely, jak
můžeme stromy ušetřit. Děti si
namalovaly svůj strom - papír je
z vláken, obsažených ve stromě.
Za pomocí učitelky si zahrály na
výrobu papíru ze svých vyrobených stromů. Pomocí dramatické
hry Výroba papíru jsme stromy
odvezli do „papíren“, kde měly být
pomlety a měl být z nich vyroben
papír. Děti se rozhodly stromy
zachránit. Na závěr projektového
dne si děti vyrobily svůj ruční
papír z novin. V průběhu projektu
jsme se toho hodně naučili, dětem
se projekt moc líbil. Jsme rádi, že
jsme ho mohli za pomocí sdružení
TEREZA a IKEA Česká republika
uskutečnit.
Mgr. Pavla Palonca
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Žáci Tošanovic se stali vítězi
okresního poháru
■ Velkého úspěchu dosáhli mladí fotbalisté TJ Tošanovice, když ve finále
okresního poháru žáků porazili družstvo Frýdlantu nad Ostravicí.
Mladí fotbalisté Tošanovic, pod
vedením trojice trenérů Grygara,
Musálka a Gančarčíka, zajížděli
v minulém týdnu k odvetnému
střetnutí na půdu druhého celku
krajské soutěže. Podzimní duel
překvapivě vyzněl pro Tošanovice
v poměru 4:1, dalo se tedy očekávat, že domácí budou chtít svému
soupeři porážku vrátit. „Frýdlant
byl v první půli aktivnější, dokonce
šel do vedení brankou z pokutového kopu. Nám výborně zachytal
brankář Mitura, který spoustu šancí domácích ještě pochytal,“ chválil svého svěřence trenér David
Grygar. „V kabině o přestávce jsme
museli zvýšit hlas a kluky nabudit.
Nepředváděli to, na co mají.
Nevím, jestli byli nervózní, ale
hlavně jim chyběla bojovnost,“
dodal hostující trenér.
Do druhé půle nastoupili hosté
jako vyměněni a hra dostala opačný obraz. Tošanovice se tlačily
dopředu, byly aktivní a domácí
hráče prakticky k ničemu nepustily. „Hned v páté minutě se podařilo po přímém kopu Garby
a dorážce Szczotky vyrovnat. Ten
gól nás pak nakopl,“ postřehl druhý z trenérů hostí Pavel Musálek.
Když pak přidali hostující Szczotka
se Šimíčkem další dvě branky, bylo
o výhře hostí rozhodnuto. „Od té

chvíle jsme si již zápas užívali.
I proto dostali ještě šanci naši
mladší kluci,“ pochvaloval si výkon
tošanovických žáčků kouč Gančarčík. Okresní pohár žáků tak překvapivě vyhrálo družstvo TJ
Tošanovice, když v poháru
postupně vyřadilo celky Raškovic,
Fryčovic a dvakrát zdolalo Frýdlant. „Chtěl bych poděkovat všem
hráčům, že to zvládli. Navíc porazit
takové týmy jako Fryčovice či
Frýdlant je pro nás velkou odměnou za dosavadní práci a zároveň
motivací do dalších bojů,“ zářil
spokojeností trenér hostí David
Grygar. Ten se pak se svými kolegy
hněval, že po utkání kluci od
činovníků OFS FM neobdrželi
vítězný pohár. „Nás tato situace
velice mrzí a zklamala nás. Ono
nejde ani tak o nás, trenéry, ale
hlavně o ty kluky, že něčeho
dosáhli a těšili se, že si převezmou
vítězný pohár. Bylo na nich vidět,
že mají z výhry radost, ale něco jim
chybí,“ shodli se na závěr trenéři
hostí. „My ceny za vítězství v okresních pohárech obvykle předáváme až na losovacích aktivech. Vím
ale, že ty děti to prožívají úplně
jinak. Proto se chystám osobně jim
předat pohár i s míčem po jejich
mistrovském
utkání
doma
s Návsím v sobotu 12. května,“
vysvětlil celou situaci předseda
OFS FM Zdeněk Duda.
Michaela Gongolová

Zofia Wanok a Paweł Wałach
– místní umělci ze Smilovic
■ Téměř stovka účastníků vernisáže
našich malířů se mohla přesvědčit
v podvečer 4. 5. 2012 v sále OÚ Smilovice o tom, že skutečně bez nadsázky se
jedná o umělce, kteří svými obrazy
zvěčnili krásu nejen našich zákoutí,
dřevěnic (mnohdy už neexistujících),
ale i pestrou paletou barev zachytili
portréty našinců nebo krásu květin.
Jak už bylo napsáno v jiném
periodickém tisku (Horizont, Głos
Ludu) výstava byla skutečně kulturním setkáním nejen občanů ze
Smilovic, ale i z různých koutů
Těšínského Slezska. Nevšední záži-

tek byl doplněn o kulturní program, a to v několika žánrech –
harfenistka Kasia Stonavská,
pěvecký soubor Godulan – Ropica,
próza od Ewy Furtek z Komorní
Lhotky. Pokud by se našli sponzoři, určitě by případné vydání publikace nebo zhotovení kalendáře
s vystavenými díly našich umělců
mohlo oslovit i ty naše občany,
kteří si někdy velmi těžko najdou
chvíli na akce pořádané OÚ Smilovice a hrstkou nadšenců.
GCH

STONÁVKA
texty: redakce.stonavka@seznam.cz
inzerce: stonax.ops@tiscali.cz

Dole leží: Mitura Michal a Šimeček Kamil.
Dolní řada: Sebera Radek, Dzurec Vojta, Lisník Jakub, Misiarsz Jarek, Šimeček Matěj,
Skarka Filip, Finke Matěj, Gančarčík Jakub, Sikora Jan
Horní řada: trenér Gančarčík Jiří, Mitura Jakub, Tyrlík Lukáš, Szcotka Dominik, Garba
Jan, trenér Musálek Pavel, Grygar David ml., Finke Jonáš, Mitrenga Jan, Skarka Danek,
trenér Grygar David

Firma Jurosz nabízí
- žaluzie – horizontální, vertikální, venkovní
- čištění a opravy žaluzií,
- rolety – vnitřní, venkovní i na elektrický pohon
- sítě proti hmyzu – pevný rám, na principu rolety
- plastová okna
- garážová vrata – sekční, lamelová - vjezdové brány
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla
Oldřich Jurosz, Hnojník 148 Tel.: 604 676 549
e-mail: o.jurosz@centrum.cz
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Den otevřených dveří na ZŠ Smilovice
■ Proběhl v předvelikonoční atmosféře dne 4. dubna na ZŠ Smilovice. Škola
se otevřela nejen pro rodiče žáků, ale
i pro veřejnost.
Na všechny návštěvníky čekala
velikonoční výstavka výrobků

našich žáků, které tvořili ve vyučování, ve výtvarném kroužku či družině. K vidění byly kraslice,
velikonoční ozdoby a karabáče,
které pletli nejstarší chlapci pod
vedením pedagogů SOU Třinec-

Kanada - pana Klimka a pana Franka. K návštěvě naší školy se nechali zlákat především rodiče
nejmladších žáků i žáků budoucích. A jaké byly jejich reakce?
Shodli se na tom, že práce pedagogů je náročná, zejména ve třídách se spojenými ročníky.
Přesvědčili se, že v současné době
přibývá ve třídách hyperaktivních
dětí, žáků s problémy s udržením
pozornosti a dodržováním komunikačních pravidel. Proto byli přítomni v hodinách, kde pedagog
musí volit aktivizující didaktické
postupy, používá moderní didaktické pomůcky, zohledňuje individualitu žáka. Myslím, že
přítomným se v naší škole líbilo,
a proto doufám, že příští možnosti
podívat se přímo do výuky využije
ještě více rodičů a snad i zastupitelé obce a široká veřejnost.
Mgr. Jana Dybová

Vydařený výlet do Olomouce
■ Ve čtvrtek 10. května se žáci ZŠ
v Komorní Lhotce v doprovodu učitelek, paní vychovatelky a paní školnice
vydali na školní výlet. Letošním cílem
se stala starobylá Olomouc.
Pro většinu dětí byla jízda rychlíkem premiérová, a tak v nich
zanechala nezapomenutelný zážitek. Na něj se pak nabalily další –
úžasné sbírky doplněné profesionálním výkladem ve Vlastivědném
muzeu nebo výstava v Arcidiecézním muzeu. Nemohli jsme opomenout
návštěvu
Horního
náměstí se sloupem Nejsvětější
Trojice či výstup na radniční věž.
V pravé poledne jsme si nenechali
ujít pověstný olomoucký orloj
a prohlídka Dómu sv. Václava

(Katedrály sv. Václava) ohromila
a umlčela i největší „mluvky“. Po
získání nových vědomostí jsme si
udělali čas i na nákupy, osvěžili se

zmrzlinou a studenými nápoji a na
nádraží se svezli tramvají. Slunečné počasí, nabyté poznatky
a dárečky určitě přispěly k prohlášení: „Výlet byl super!“.
G. Palarčíková

VIII. ročník rybářské
soutěže v Jaworzu
■ V sobotu 19. května 2012 se uskutečnil VIII. ročník rybářské soutěže
v polském Jaworzu.
V rámci mezinárodní spolupráce byla oslovena i naše základní
škola, kterou reprezentoval
Lukáš Kantor z 8. B třídy a Tomáš
Huczala z 8. C. Zkoušeli chytat jak
na živou návnadu, tak i umělou.
Přestože se letos našim žákům
nedařilo, odjížděli domů spokojeni. Věříme, že po letošních zkušenostech se jim v příštím roce
bude dařit lépe.
Mgr. J. Molin

Velehrad 2012
■ Sociální a kulturní výbor a Výbor
pro národnostní menšiny obce Hnojník pořádá pro své občany dne 5. 7.
2012 zájezd na pouť Velehrad 2012,
která se koná u příležitosti oslav státního svátku České republiky, Dne slovanských
věrozvěstů
Cyrila
a Metoděje.
Program: návštěva pouti, 10.30
mše svatá (biskupové Moravy
a Čech), prohlídka Velehradu.
Každý si může vybrat program
dle vlastního uvážení. Odpoledne návštěva zámku Buchlovice.
Odjezd v 7.00 hod. od Obecního
úřadu Hnojník. Doprava hrazena
OÚ Hnojník. Zájemci, hlaste se na
tel. č. 606 348 965 (Karla Molinová) nebo 607 586 602 (Yvetta
Škutová). Srdečně zveme.

Tvořivě
s maminkami
■ Den matek v ZŠ v Komorní Lhotce
jsme zahájili sólovými přednesy básní
a zpěvy písní žáků. Pak se školní jídelna proměnila v kreativní dílnu.
Pod vedením paní lektorky
Martiny Řehové se maminky
s dětmi i celý pedagogický sbor
pustily do výroby košíků z pedigu, což je vnitřní část popínavé
palmy Calamus rotang, která se
k nám dováží z jihovýchodní Asie.
Tento přírodní materiál se u nás
v košíkářství hojně používá. Za
dvě hodiny vykouzlily zručné
ruce všech „košíkářek“ úžasná
díla. Děkuji paní učitelce Janě
Macečkové za zorganizování
akce, paní Řehové za instruktáž
a všem zúčastněným za jejich
účast.
G. Palarčíková

Koupím rodinný dům ve Vaši
obci nebo v blízkém okolí
s dobrou dostupností do centra FM. Máme vyřízenou hypotéku do 2,5 mil. Za nabídky
děkuji. Tel: 724 670 516
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Policie Hnojník informuje
■ Se začátkem stavebních prací na
novostavbách rodinných domů se opět
zvýšilo množství vloupání do těchto
objektů a krádeží stavebního materiálu
a vybavení. Pachatelé spoléhají na to,
že takový dům je ještě neobyvatelný,
ale již se začíná vybavovat a dokončovat.
Zatímco nový majitel jej večer
uzamkne a jede si domů odpočinout a nabrat síly na další stavební
den, uvnitř čekají na pachatele připravené kotle, sporáky, myčky,
instalační materiál apod. Buďte
vstřícní ke svým novým sousedům,
všímejte si pohybu kolem staveb,
hlavně ve večerních hodinách
(nebo když víte, že tam majitel
určitě není). V případě výskytu
podezřelého vozidla nebo osob se

nebojte kontaktovat Policii ČR,
buď na čísle 158, nebo na Vám známém mobilním čísle 605 427 336.
Dále se blíží konec školního roku,
na který se děti již velmi těší a jsou
už myšlenkami na prázdninách.
Řidiči, buďte opatrní a ostražití,
neboť je budete častěji potkávat
na místech, kde na jejich častý
pohyb nejste zvyklí. Budou třeba
zapojeni v družném hovoru se
zmrzlinou v ruce, nebo se budou
prohánět na kole, zatímco veškerá
opatrnost bude doma ve školní
brašně. Také informujeme občany,
že dne 7. června 2012 se policisté
OOP Hnojník budou podílet na dni
s IZS, který se bude konat v areálu
polské základní školy v Hnojníku.
Policie Hnojník

Májová veselice a FOREST MAN 2012
■ Po roce opět vypukla velká akce
v Řece s názvem Májová veselice.
V sobotu 12. 5. 2012 v dopoledních
hodinách ji zahájil se starostou obce
Tomášem Tomeczkem i náměstek hejtmana Ing. Jiří Vzientek a také přednosta z partnerské obce Nová Bystrice
Mgr. Matej Šimášek.
Letos vystoupily různé folklorní
soubory: Jablunkovjanka, pěvecký
soubor Dolinka z partnerské obce
Nová Bystrica (SK). Aby to nebylo

Maczejowskych z Jaworze (PL),
druhé obsadili Hasiči I. z Jaworze
(PL) a třetí loňští vítězové Turpil
z Oldřichovic. Koho soutěž nezaujala, ten mohl navštívit stánky
s různými dobrotami, které připravilo SDH ŘEKA, Myslivecké sdružení
Smilovice – Řeka, PZKO ŘEKA a další. Mezi hlavní lákadla sobotního
odpoledne bezpochyby patřilo
vystoupení Slovenské zpěvačky
Kristíny, která udělala pod velkým

jenom o kulturním zážitku, připravila obec již druhý ročník soutěže
amatérských dřevorubců s názvem
FOREST MAN 2012. Soutěž byla
velice atraktivní pro návštěvníky,
kteří viděli 13 družstev, které soutěžily celkem v 6 disciplinách (3
s motorovou pilou, 1 s kaprovou
pilou, 2 dovedností se sekerou).
Soutěže se účastnily 3 družstva
z Polska, 2 ze Slovenska a 8 družstev od nás. Komu přálo štěstí?
Tomu, kdo byl připraven. Na
prvním místě skončilo družstvo

stanem úžasnou atmosféru. Pokračovaly „Legendy se vrací“, kteří
rozehřáli ostatní návštěvníky.
Nakonec byla diskotéka až do ranních hodin. Chci touto cestou
poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravách této akce, všem složkám z obce, také zastupitelům
a místostarostce za pomoc při přípravě této akce, poděkovaní patří
i všem partnerům a sponzorům.
Fotky naleznete na stránkách obce
v sekci fotogalerie.
TT

Vydařený muzikál
■ Křesťanské společenství Smilovice
při SCEAV v Komorní Lhotce ve spolupráci s Obcí Smilovice uspořádalo vystoupení dětí z Českého Těšína v muzikálu
Ztracená ovečka.
Záměrem projektu bylo věnovat
výtěžek z dobrovolného vstupného dětem ZŠ a MŠ Smilovice. Představení pro děti a rodiče a všechny
zájemce z řad místních i přespolních občanů, proběhlo v neděli 29.
4. 2012 od 15. Hodin v sále OÚ.
Muzikálový příběh o malé ovečce

shlédl velký počet diváků. Průvodce odpolednem a organizátor projektu, p. Helioš, oznámil na konci
představení výši vybrané částky cca 17 000,- Kč. K velké radosti dětí
je částka určena k zakoupení houpačky na dětské hřiště ZŠ a MŠ
Smilovice. Děkuji p. Petru Heliošovi
a Křesťanskému společenství za
zprostředkování projektu, také
děkuji všem návštěvníkům muzikálu a sponzorům za finanční dar.
Zlatuše Trpišovská,
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Dobrovolníci obnovili
lovecký chodník na Godulu
■ Na prodloužený květnový víkend přijela do Beskyd skupina mladých lidí,
aby obnovila část starého loveckého
chodníku na vrch Godula u obce Řeka.
Po tomto chodníčku vede trasa nové
naučné stezky nazvané „Stezka pokladů
Godula“.
Od sobotního dopoledne měly
na úpatí kopce opředeného
pověstmi pohotovost krumpáče,
motyky a hrábě. Dobrovolníci zde
obnovovali zarostlý a místy už
sotva patrný lovecký chodník.
Podobné kopané chodníčky se
v 19. století budovaly po celých
Beskydech v panských lesích pro
lovecké účely. Na území CHKO Beskydy jsou dnes často využívány
k přístupu na zajímavé přírodní
lokality, což je i případ Goduly
(737 m n. m.). Mladí lidé se pustili
do práce v sobotu 5. května 2012
a pokračovali i následující dny.
Věnovali se „nejkritičtějšímu“ úseku
mezi 2. a 3. zastavením NS, jen pár
desítek metrů za posledními domy.
Cílem bylo obnovit funkčnost historické stezky a umožnit zde tak
bezpečný pohyb návštěvníkům.
Většinu trasy bylo nutné vykopat
krumpáčem, pak chodníček pomocí dalších nástrojů upravovat na
požadovanou šířku. „Pojďte sem
s těmi krumpáči, tady za tím stromem bude stezka pokračovat,“
volal Daniel Roldán, vybavený
instrukcemi od Správy CHKO Beskydy, a skupinka pěti chlapců se
chopila svých pomůcek a pustila se

do díla. Cestička je zaříznuta do
úbočí svahu a její sklon přizpůsoben tak, aby odolávala erozi. Místy
byl vnější okraj zpevňován kameny, místy museli brigádníci vytvořit
živý řetěz, jehož prostřednictvím
byly kameny přepraveny na vhodná místa. V místech, kde chodníček
stoupal strměji, byla nutná i speciální modelace terénu. „Tady by bylo
vhodné udělat schůdek, aby zde
mohli turisté snáze procházet,“ pronesla Eliška Veselá a pustila se do
jeho stavby pomocí plochých
kamenů. Práce na stezce byla dosti
fyzicky náročná. Dobrovolníci z řad
vysokoškoláků či absolventů VŠ si
občas zazpívali během své činnosti
lidové i moderní písně, aby jim šla
práce lépe od ruky. Naučná stezka
bude slavnostně otevřena na konci
května a odhalí turistům poklady
přírody zdejšího regionu. Dozvíte
se například o godulském pískovci,
o pokladu zbojníka Ondráše či
o cenných beskydských lesích
a jejich zvířeně. Stezka dlouhá 4 km
má 7 zastavení a vede z obce Řeka
na masiv hory Godula. „Příroda
v Beskydech je opravdu krásná
a rád jsem pomohl zpřístupnit její
zajímavá místa,“ podotkl před
odjezdem jeden z dobrovolníků
Martin Javůrek. Projekt, s nímž mladí lidé sami přišli, byl podpořen
z programu Think Big. Další víkendová akce týmu se uskuteční na
začátku června v CHKO Jeseníky.
Ing. Aleš Rudl

Regionální kolo pěvecké soutěže
„Rozvíjej se poupátko“
■ Proběhlo v pátek 18. 5. 2012 ve Stříteži. Žáci Masarykovy ZŠ a MŠ v Hnojníku se zúčastnili v počtu 12 zpěváků.
Do finále soutěže postupují
vždy zpěváci, kteří se umístili na
prvních 3 místech. Z naší školy
tedy postupují: Adéla Schlesingerová z 5. ročníku, která se umístila
na 2. místě, Veronika Szlaurová ze
7. B, která si vyzpívala 1. místo,

Anežka Indráková z 8. A, která si
vybojovala rovněž 1. místo ve své
kategorii a Ivana Honzáková z 9. C,
která skončila na 3. místě. Finálové
kolo soutěže proběhne 8. 6. 2012
v DDM v Třinci od 16.00 hodin, je
veřejně přístupné a vstup je zdarma. Držíme všem soutěžícím palce!
Mgr. Táňa Farná
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Star Dance – Když Alice tančila v Komorní Lhotce
■ Jak mnozí z Vás postřehli, v únoru
proběhla v Komorní Lhotce akce pod
názvem Star Dance – „Když Alice tančí“,
kterou pořádalo občanské sdružení Klíč
– Komorní Lhotka. Pozvali jsme rodačku
z Komorní Lhotky Alici Stodůlkovou,
která vyhrála IV. řadu taneční soutěže
Star Dance – Když hvězdy tančí, kde
tančila s hercem Pavlem Křížem.
Jejím nynějším tanečním partnerem je Michal Kurtiš, který tančil ve

a Moniky Martynkové, kteří tančí
v tanečním klubu ELÁN v Třinci.
Umění zumby nám představili
manželé Agi a Tom Fajglovi se svými hosty a dětmi ze základní
školy T. G. Masaryka v Komorní
Lhotce. Chtěla bych touto cestou
jménem o. s. Klíč poděkovat hlavně
Alici Stodůlkové, Michalu Kurtišovi,
Marku Walachovi, Monice Martynkové, manželům Fajglovým a jejich

zmíněném pořadu se zpěvačkou
Anetou Langerovou, se kterou se
umístil na druhém místě. Na Alici
s Michalem se přišlo podívat nějakých 320 diváků z celého širokého
okolí. Návštěvníci, ale také Alice
s Michalem mohli obdivovat
a posoudit taneční umění mladého
tanečního páru Marka Walacha

hostům, taky Jakubu Santariusovi,
který nás tanečním odpolednem
provázel, a také všem, kteří se na
této náročné akci jakýmkoli způsobem podíleli. Velké díky patří také
panu Karlu Pryczkovi, který už nějaký ten rok zachycuje dění v naší
obci na svých fotografiích.

Poděkování organizátorům zájezdu „Jeseníky“
z občanského sdružení „Klíč“ v Komorní Lhotce
■ Poslední dubnový víkend jsem měla
nečekanou příležitost navštívit Jeseníky se sdružením „Klíč“ Komorní Lhotka.
Nejprve jsme se zastavili v obci Jiříkov u
Rýmařova, kde na velké ploše vystavuje
své vyřezávané sochy pan Jiří Halouzek.
Potom jsme se potěšili rozkvetlou botanickou zahradou „Makču
Pikču“ vybudovanou na bývalé
skládce. Do těchto míst bych se
pravděpodobně pro svou vytíženost sama nikdy nevypravila, proto
jsem nadšená, že jsem vše se zájez-

dem viděla. Ve společnosti milých,
nekonfliktních a velmi příjemných
účastníků zájezdu jsem se pobavila
a odpočala si. Ráda jsem znovu
navštívila Ludvíkov, Karlovu Studánku a nakonec Loštice s voňavými, slanými dobrůtkami. Ještě
jednou všem organizátorům zájezdu ze sdružení „Klíč“ srdečně děkuji.
MUDr. Yvona Hendrichová,
praktická lékařka pro děti a dorost,
Frýdek-Místek

Letošní rok je pro o. s. tak trochu
jiný, co se pořádání akcí týče. Letos
nepřipravíme velikonoční ani
vánoční výstavu. Chceme vybočit
z tradičních akcí. Proto jsme v únoru uspořádali Star Dance – „Když
Alice tančí“, dále v březnu lekce silničního provozu pro seniory, která
měla zúčastněným oživit a přiblížit
předpisy. V dubnu se uskutečnil
dvoudenní zájezd do Jeseníků.
Navštívili jsme Pradědovu galerii
v Jiříkové, viděli hrad Sovinec, svou
krásou nás uchvátilo arboretum
Makču Pikču, ubytovali jsme se
v malebné vísce Ludvíkov, odkaď,
co by kamenem dohodil, byla Karlova Studánka se svou pěší kolonádou. Za zmínku stojí také zámeček
Úsov a Mírov. Na oběd jsme se
zastavili v Lošticích, kde je 1. automat na tvarůžky a jiné voňavé dobrůtky. V sobotu 30. 6. 2012 se
můžete těšit na druhý ročník Svatojanských ohňů s koncertem v přírodě, kde vystoupí folklorní skupina
Wałsi z Polska a hudební lidová
skupina Capkovci ze Slovenska.
Zúčastníme se Ligotského jarmarku – 28. 7. 2012, v srpnu uspořádáme Setkání seniorů narozených
v Komorní Lhotce a na podzim se
těšte na dvoudenní Přehlídku rukodělné a kreativní tvorby. Půjde
o předváděcí a prodejní výstavu,
kde budete mít možnost shlédnout
například práci uměleckého kováře. Proto sledujte obecní vývěsky,
abyste se včas dověděli o pořádaných akcích v Komorní Lhotce.
Budeme se těšit na Vaši hojnou
účast.
Katarína Charbuliaková
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S příchodem posledních písemek
a prověrek je tu konečně i konec
školního roku, ale hlavně – začátek
prázdnin! Pokud ještě stále nevíte,
kam vyrazit, máme skvělý tip pro
všechny, kteří rádi poznávají nové
lidi nebo se nebojí zkusit to
s výukou angličtiny i o prázdninách
(prověrky nebudou! ) nebo by se
chtěli vyřádit a zahrát si hry všeho
druhu.

Je tady English Camp 2012!
A ne jeden! Můžete si vybírat ze
dvou termínů:
8.-13.7.; 15.-20.7.
Letos se campy budou konat
v Písku u Jablunkova. Jako každým
rokem přijede tým Američanů
z Arizony s kompletním programem výuky a plní energie a dobrých nápadů. Jejich hodiny jsou
plné zábavy, ale nejlepší je stejně
komunikace v běžných situacích.
Možná neznáte všechny gramatické výjimky, ale to nevadí, když
budete řešit, jaký je rozdíl mezi
americkým a evropským fotbalem,
stejně je nebudete potřebovat.
Večery jsou časem setkání u táboráku nebo společných programů,
které jsou plné her a scének, ale
i zamyšlení nad aktuálním tématem dne. Tak neseďte doma
a pojeďte s námi! Více info a fotky
z minulých campů na našem webu:
www.englishcamp.webnode.cz
Anglické tábory jsou organizovány pod záštitou Evangelizačního
centra M.I.S.E. při Slezské církvi
evangelické a.v. a Křesťanském
společenství.
Kontakt:
Janusz Sikora, 607 719 057
englishcamp2012@seznam.cz
www.englishcamp.webnode.cz
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Děti oslavily Den Země
výsadbou stromků
■ I když se v Česku a vlastně po celém
světě slaví Den Země 22. dubna, děti ZŠ
ve Stříteži tento den oslavily už 13. 4.,
a to výsadbou stromků.
Po asi tříkilometrovém pochodu
dorazily děti v doprovodu učitelek
na místo, do vělopolského lesa,
kde na ně čekali členové našeho
MS „Černá“ Střítež – Vělopolí. Revírník Lesů ČR s p. Ing. Petr Kukuczem
krátkou přednáškou seznámil děti,
jak se hospodaří se dřevem
a o bezpečnosti při rozdělávání
ohně. Poté určil lokalitu, kde
budou sazenice stromků vysazeny.
Za asistence našich členů MS, učitelek a adeptů bylo vysazeno asi
100 ks buku lesního a 30 ks dubu
letního. Pan revírník ukázal dětem
mateřský strom a přirozený nálet
jedle ztepilé, což byl v minulosti
dominantní strom předhůří Beskyd. Po ukončení práce si děti prohlédly lesík, který vysadily před
třemi lety. Mezitím náš kamarád
Petr Landecký spolu s našimi členy
rozdělal oheň na kraji lesa a děti si

opekly buřty a vypily čaj. Po chutné svačince hospodář MS „Černá“
Střítež – Vělopolí p. Viktor Zawadski udělal přednášku o žijící zvěři
na našem území, její ochraně
a krmení. Zdůraznil také zásady
chování v lese a co dělat v případě
nálezu mláďat, zejména srnčích
a zaječích.
Paní ředitelce Kucharové byly
následně předány materiály pro
děti, knihy a omalovánky, které
věnoval ČMMS – okresní myslivecký spolek Frýdek-Místek. Návštěvou nás potěšili a podpořili
starostové okolních obcí, Stříteže –
p. Machálek Petr a Vělopolí –
p. Latochová Vladislava, která
dětem po náročné práci rozdala
sladkosti. Závěrem chceme poděkovat všem, kdo nám pomohli zorganizovat tuto už tradiční
a oblíbenou akci - „Výsadba stromků dětmi ZŠ Střítež“.
Členové
MS „Černá“ Střítež - Vělopolí

Poděkování našim myslivcům
■ Každým rokem si připomínáme ve
škole Den Země a tradičně se snažíme
naší přírodě pomáhat. V tento den
vyučování neproběhlo ve školních lavicích.
Místo aktovek jsme přišli do školy vyzbrojeni baťůžky a velkou svačinou a šli oslavit Den Země do
lesa ve Vělopolí, kde jsme pomáhali vysazovat stromečky. Chceme

tímto poděkovat našim myslivcům
za příjemně strávené dopoledne
na čerstvém vzduchu a za čas, který nám věnovali. Máme dobrý
pocit z toho, že jsme mohli pomoci při vysazování stromků a zároveň jsme se dověděli mnoho
zajímavostí o přírodě.
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MAJ FEST v Třanovicích
■ V sobotu 19. května 2012 se uskutečnil již druhý ročník třanovického kulturně – hudebního festivalu MAJ FEST.
První část festivalu vyplnilo
vystoupení dětského pěveckého
sborečku pod vedením paní
Mgr. B. Nowokové. Vystoupení
bylo plné milých, veselých dětských písniček. Následovala divadelní část festivalu – žáci ze
základní školy pod vedením svých
vyučujících předvedli profesionál-

Účastníci mohli slyšet vystoupení
skupin Hrozen, Obzzor, On Može
a Úzká cesta. Hudební program byl
doprovázen aktivitami pro děti,
jako byly trampolíny, skákací hrad,
projížďky na koňské bryčce, oblíbená byla i jízda v traktoru,
k dispozici byly vozítka seagway
a skákací boty. Bohatá byla rovněž
nabídka občerstvení, výborné slezské ražniči, výtečné domácí koláče
a sladkosti, čepovaná kofola apod.

ní vystoupení, které publikum
odměnilo opravdu bouřlivým
potleskem. Bylo vidět, že účinkující
i jejich učitelé připravovali vystoupení s plným nasazením, nadšením a láskou. Další část festivalu se
konala na netradičním místě – pod
dálničním mostem. Místo to bylo
překvapivě příjemné a klidné.
Netradiční bylo rovněž pódium,
kde vystupovaly hudební skupiny.
Stal se jím návěs kamionu společnosti SPETRA CZ, které tímto velmi
děkujeme za spolupráci a ochotu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří svým přičiněním
přispěli ke zdárnému průběhu festivalu.
Díky patří samozřejmě i sponzorům akce, byl to pan Miroslav Chlebek (přípravné práce pro stavby),
WAFAREX s.r.o. a ekologická farma
v Pobeskydí rodiny Kotajných
z Koňakova. Počasí letošnímu ročníku MAJ FESTU opravdu přálo
a věříme, že si sobotní odpoledne
všichni příjemně užili.
KT

Knihovna Smilovice v březnu 2012
■ Také v naší knihovně jsme se připojili k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů. Letošní motto bylo „Sladký život
s knihovnou“.
15. března navštívily knihovnu
všechny ročníky místní ZŠ. Besedou o B. Němcové a jejích pohád-

zakoupenými do knihovny. 30.
března jsme odpoledne nazdobili
velikonoční vajíčka a večer pak
pokračovali pohádkovou Nocí
s Andersenem. Během celého
měsíce března se noví čtenáři
mohli zaregistrovat v knihovně

kách jsme si připomněli 150. výročí
jejího narození. Mladší děti hádaly
postavy z pohádek, soutěžily
v pohádkovém pexesu, křížovkách.
Čtvrtá a pátá třída pak ve čtenářském maratonu četbou Babičky.
16. března děti z družiny zdobily
linecké košíčky pro kamarády
a seznámily se s novými knihami

zdarma. Ti, kteří nevrátili v termínu
vypůjčené knihy, dostali amnestii
dlužných poplatků. V druhém ročníku soutěže Král čtenářů (tj. čtenář s největším počtem výpůjček
za uplynulý rok) zvítězila Jůlinka
Kwaczková. Blahopřeji.

Žáci a učitelky ZŠ Střítež

M. Lipowczanová, knihovnice
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Oranžový pětiboj
■ Masarykova ZŠ v Hnojníku se v letošním školním roce úspěšně zaregistrovala do soutěže „Oranžový pětiboj“, kterou
organizuje a sponzoruje firma ČEZ.
Ceny byly velmi lákavé, a proto
jsme se všichni do této soutěže
zapojili s velkým elánem. Žáci soutěžili v pěti sportovních disciplínách: člunkový běh, hod na koš
a hod na čtverec, skoky přes lavičku, račí chůze a skok do dálky

Olympiáda
řemesel
■ Dne 12. 4. se naši žáci 8. ročníku
zúčastnili olympiády řemesel na SOS
Třinec-Kanada.
Soutěžilo čtyřčlenné družstvo
žáků: Daniel Skarka, Ondřej Bělava,
Aleš Kubíček a Adam Bogdanovič.
Soutěžili v dvouhodinovém kvízu o
řemeslech, kde dosáhli 3. místa.
Dále soutěžili v praktických úkolech v oboru zámečník, elektrikář,
instalatér a hutník. V těžké konkurenci 220 žáků se tito žáci postarali
o vzornou reprezentaci ZŠ Hnojník.
Mgr. Vlastimil Sosna
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z místa. První čtyři disciplíny žáci
plnili na čas, jen u skoku do dálky
se uváděla délka. Přestože jsme se
všichni snažili, na prvních místech
v Moravskoslezském kraji jsme se
neumístili. První stupeň získal 19.
místo, druhý stupeň obsadil krásné
9. místo z 30 škol. Z prvního stupně
se v kategorii jednotlivců (chlapci)
nejlépe umístili žáci 4. ročníku
David a Luděk Macečkovi (obsadili

13. a 14. místo). Z druhého stupně
se v kategorii dívek nejlépe umístila Eunika Barabaszová na 19. místě
a Šárka Bilková na 25. místě.
Z chlapců je na 36. místě Aleš Kubíček a 39. místo obsadil Michal Galmus. Jmenovaným blahopřejeme,
všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a výborné sportovní
výkony. Poděkování patří i pedagogům, kteří zajistili zdárný průběh soutěže.
Mgr. Marie Blahutová

Výukový projekt
o holocaustu
■ Žáci 9. tříd Masarykovy Základní
školy v Hnojníku se v tomto školním
roce zapojili do Projektu holocaust,
který je organizován Centrem vzdělávání a dialogu ICEJ.
V rámci projektu byla naší škole
zapůjčena
Židovským
muzeem v Praze putovní výstava
pod názvem „Neztratit víru v člověka… Protektorát očima židovských dětí“, která zajímavou
formou přiblížila žákům složité
téma holocaustu a zprostředkovala jim tak seznámení s židovskou menšinou. Organizace ICEJ
nabízí školám v ČR také přednášky na téma holocaustu a besedy
s pamětníky holocaustu. Beseda
s pamětnicí židovského ghetta
v Terezíně proběhla na naší škole
v březnu tohoto roku. Tematiku
holocaustu jsme uzavřeli 1. června návštěvou koncentračního
tábora v Osvětimi.
Mgr. Lenka Plachtová

Exkurze 8. tříd
■ Dívky i chlapci předposledních ročníků naší školy vyrazili za krásného
slunečného dubnového dne zjistit, jak
je to jinde.
Hoši byli odvezeni firemním
autobusem Vítkovice HeavyMachinery do závodu těžké mechaniky ve Vítkovicích, kde si mohli
prohlédnout taje strojírenského
průmyslu. Prohlídku jim umožnilo vedení podniku, které velmi
úzce spolupracuje se střední školou (Vítkovická střední). Zájemci
o studium se tedy mohli podívat,
co je pak čeká v provozu. Dívky
se mohly blíže seznámit se studiem dvou středních škol v Českém
Těšíně
–
Střední
zemědělskou školou a Střední
školou hotelovou a obchodně
podnikatelskou. Na obou zařízeních byli na exkurzi výborně
připraveni, a tak se děvčata podívala nejen do učeben, i odborných, ale i na zvláštnosti či
zajímavosti jednotlivých institucí. Zemědělská škola jim nabídla
prohlídku stájí a umožnila tak
nahlédnout na možnou variantu
studia. Střední školu hotelovou
a obchodně podnikatelskou
obohatil v poslední době obor
polygrafie a tato „dílna“ je na
opravdu špičkové úrovni. Zájemci o aranžérství nebo grafiku
(i počítačovou) si zde tedy
mohou přijít na své. Podle ohlasů
byla exkurze do všech lokalit
úspěšná a můžeme se tedy těšit,
že se nám podaří v tomto směru
příští rok pokračovat. Mohla by
to být užitečná tradice.
Mgr. O. Fidzinská,
výchovná poradkyně
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110 let SDH Komorní Lhotka
■ Samotné založení sboru se uskutečnilo na schůzi svolané z podnětu obecního zastupitelstva v místní škole dne
2. 4. 1902. Do požárního spolku tehdy
vstoupilo 22 občanů Komorní Lhotky.
U příležitosti 110 let založení
jsme se rozhodli jako poctu zakladatelům a odkaz budoucím generacím pořídit nový sametový
prapor, který bude v rámci oslav
výročí slavnostně požehnán. Prapor
byl pořízen formou sponzorských
příspěvků místních občanů, podnikatelů a Obce Komorní Lhotka.
Oslavy proběhnou dne 14. 7.

2012. Program Hasičského dne:
9.00 - den otevřených dveří
v v hasičské zbrojnici v Komorní
Lhotce, 9.30 - 11.30 přehlídka
hasičské techniky na parkovišti
u holiče, 12.00 - slavnostní oběd
členů SDH a pozvaných hostů,
14.00 - veřejné požehnání nového
praporu v areálu za kulturním
domem, 15.00 - ukázka techniky
v akci: autonehoda - SDH Guty,
18.00 - Červencová noc. Všechny
srdečně zveme na oslavy zakončené tradiční letní zábavou.
Výbor SDH

Populární bavič Ander z Košic
ve Smilovicích
■ V sobotu 19. května 2012 po roce opět zavítal do Smilovic populární komik Ander
z Košic, který zcela novým programem pobavil necelé dvě stovky spokojených diváků.
Opět to byli diváci z nedalekého okolí, také z Třince a Frýdku-Místku. Celý
program zpestřil duet Galánečky, jejichž písničky se nesly v duchu „Starodávné lásky“. Po vystoupení Andera, které trvalo dvě hodiny, odcházeli spokojení diváci domů, těšící se na další vystoupení.

Policisté na Goduli a ve Smilovicích
■ V sobotu 5. května 2012 pořádali
policisté IPA (mezinárodní sdružení
policistů) Třinec ve spolupráci s obcí
Smilovice již XI. ročník mezinárodního
pochodu, letos pod názvem „Smilovice
2012“.
Start byl z vlakového nádraží
v Hnojníku, pokračovalo se směrem do Komorní Lhotky, dále na
Godulu a po malém občerstvení se
šlo do cíle pochodu ve Smilovicích
– do sportovního areálu TJ. Akce se

účastnili i policisté z Polska se svými rodinnými příslušníky. Celé
akce se zúčastnilo bezmála 100
osob. Ve fotbale zvítězilo české
družstvo 7:3, v přetahování lanem
(smíšené družstvo žen i mužů) pak
polští policisté. Své soutěže měli
i děti policistů. Akce se zúčastněným líbila a domů odcházeli spokojeni.
Miroslav Nogol

Setkání jubilantů obce Komorní Lhotka
■ Letošní první setkání jubilantů obce
Komorní Lhotka proběhlo 28. 3. v restauraci Kavárna.
Oslavence přivítal starosta obce
p. Miloslav Hampel. Se srdečnou
gratulací přišly i děti MŠ a ZŠ TGM
v Komorní Lhotce. Jejich vystoupení vyloudilo úsměv i slzičku dojetí.
Po programu předaly děti kytičky
a drobné dárky oslavencům.
K osobním gratulacím se přidali

i zastupitelé obce Komorní Lhotka.
Manželé Santariusovi připravili pro
všechny dobrou večeři a příjemné
odpoledne pokračovalo dál
u kafíčka, zákusku i vína. Děkujeme
všem oslavencům, kteří přijali naše
pozvání, zaměstnancům obecního
úřadu za opět skvělou organizaci
a ředitelkám a dětem ZŠ a MŠ za
hezký program.
Šárka Przeczková

Český den v Jaworzu – Majówka
■ Přehlídka tanečních souborů - i takto
bychom mohli nazvat letošní ročník
Majówki, který se konal dne 5. 5. 2012
tradičně v amfiteatru v polském Jaworzu.
V rámci bloku „Poznej náš
talent“ účinkovaly taneční skupiny
z České a Polské republiky a nutno
podotknout, že s velkým úspěchem. Soubory i jednotlivci předvedli své taneční umění ve stylu

Salsa a DanceHall, na závěr se
předvedly i mažoretky. Bohatý kulturní program a slunečné počasí,
které provázelo návštěvníky
sobotním odpolednem, přispělo
k dobré náladě a vysoké návštěvnosti. Tím bych ráda pozvala
všechny čtenáře Stonávky na příští
jubilejní ročník.
Hanka Fujtíková

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, tel.: 604 607 819
hecko.libor@centrum.cz
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Famózní sezóna stolních tenistů Komorní Lhotky
■ Velmi úspěšnou sezónu mají za
sebou stolní tenisté Vento Komorní
Lhotka. Do klubu vstoupil nový hlavní
partner Bohemia Vento a tímto se změnil i název klubu.
Přišly i nové hráčské tváře. Z Brušperku k nám přestoupil Zbyněk
Pagáč a z Karviné se nám podařilo
ulovit v mládí jeden z největších
talentů v republice Vítka Doležela.
Sužovaly ho sice zdravotní problémy, ale u nás se brzo aklimatizoval
a stala se z něj neporazitelná hvězda. Hlavní tým tedy vstoupil do
krajské soutěže velmi posílen. Od
začátku se usadil na čele tabulky
a s jedinou porážkou soutěž suverénně vyhrál a postoupil do Divize.
Kromě již zmíněných hráčů v Atýmu hrál ještě Aleš Kroupa, Lukáš
Foldyna a Roman Macura. Béčko
(Macura, Nikl, Branny, Machander)
skončilo v okresním přeboru na 2.
místě, dva body za první Skalicí,

která v závěru měla neuvěřitelné
štěstí, že prvenství uhájila. Tým C
(Branny, Galmus, Přeček, Plinta)
skončil v okresní soutěži 1. třídy na
5. místě. Tým D (Rada, Chrobák,
Svoboda, Kroupa P., Niemiec) bojoval v okr. soutěži 2. třídy o postup,
ale nakonec skončil také na 5. místě. Pro úplnost: okresní soutěže
mají 5 výkonnostních tříd. Klub
letos slavil už 20 let od založení.
Tato sezóna byla po výsledkové
stránce nejúspěšnější. Tradičního,
už 10. ročníku nočního turnaje (pro
hráče okresu F-M a pozvané hosty)
se letos účastnil rekordní počet 75
hráčů. Turnaj. Letos přijeli stolní
tenisté z celé republiky. Například
z Prahy, Otrokovic, Přerova, Vrchlabí, Zlína atd. Vítězství však zůstalo
doma. Vít Doležel ve finále převálcoval třetiligového hráče Brušperku, Pavla Poláška, 3:0. Na třetím
místě jsme také měli zastoupení

ale také jejich vyučujícím a uměleckým vedoucím. Vystupující soubory: ZŠ Dolní Tošanovice –
O princi Špindíkovi, DDS Šikulové
při ZŠ Hnojník – Pohádka o velkém
hladu, ZŠ Smilovice - O veliké řepě,
Budulínek, ZŠ Komorní Lhotka –
Šípková Růženka, DDS Střelky – Co
byste do kozy neřekli, Jaworze –
Červená Karkulka (anglicky), ZŠ
Třanovice – Jeníček a Mařenka,
Kvak a Žbluňk se bojí rádi, Jak
ježek vyhrál sázku, Monolog Kamila, Monolog Sáry. Akce byla pořádána ve spolupráci s obcí
Třanovice, Sdružením obcí povodí
Stonávky a občanským sdružením
Slunce. Děkujeme všem za podporu a spolupráci.
David Molitor

Výše uvedené akce byly realizovány v rámci projektu „Naše děti
mají talent“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, “Překračujeme hranice“ v rámci
OPPS CZ-PL 2007-2013, Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy.

v Aleši Kroupovi. Čtyřhru vyhrál
náš Macura, který hrál s Musilem
z Orlové. Soutěže se účastnilo 34
párů. Vedlejší soutěž vyhrál Jan
Kantor z Dolní Lomné, který ve

finále zdolal našeho Daniela Branného. Ceny věnoval klub, ing. Jiří
Vzientek, Roland Krmaschek a Starosta obce Miloslav Hampel, který
sám i ceny nejlepším předal.
Libor Přeček

Festival kreslení

Děti před oponou
■ Dne 27. 4. 2012 se do Třanovic opět
sjely dětské divadelní soubory na přehlídku „Děti před oponou 2012“. Sedm
divadelních souborů zde předvedlo dvanáct vystoupení, která byla zajímavá,
různorodá a hlavně inspirující.
Těší nás, že se akce zúčastnilo
celkem 110 vystupujících, neboť to
svědčí o oblibě dramatické výchovy u dětí a nutnosti její podpory na
školách. Naši letošní přehlídku
navštívil také Alexandr Rychetský,
který se již dlouhá léta věnuje dramatické výchově dětí. Pod jeho
vedením si na závěr zájemci z řad
vystupujících vyzkoušeli různé
dramatické hry a aktivity. Víme, jak
je náročné připravit divadelní
představení, a proto velmi děkujeme nejen všem vystupujícím,
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■ Stalo se tradicí, že se první květnový
pátek sjíždějí do Komorní Lhotky mladí
výtvarníci ze škol mikroregionu obcí
povodí Stonávky, z polských měst Jaworze, Zabrze, Boronów a slovenského
Strečna a gymnazisté z Českého Těšína.
Důvodem setkání byl již XII. ročník festivalu kreslení „Krajina
kolem nás“, jehož hlavními pořadateli byl Obecní úřad a Základní škola T.G.Masaryka a MŠ - przedszkole
v Komorní Lhotce. Jako každý rok
ztvárňovalo libovolnou technikou
téměř 150 účastníků přírodu
a objekty v Komorní Lhotce. Počasí

(4. a 5. ročník): 1. místo: Adam
Michalík (ZŠ Třanovice), Vendula
Gryczová (ZŠ Ropice), 2. místo: Klára Zmijová (ZŠ Smilovice). IV. kategorie (6. a 7. ročník): 1. místo:
Kateřina Nogová (Gymnázium Český Těšín), 3. místo: Beata Szymczysko (ZŠ s pol. jaz. vyuč. Hnojník).
V. kategorie (8. a 9. ročník): 3.
místo: Ivana Honzáková (ZŠ Hnojník), Tereza Krezelok (ZŠ s pol. jaz.
vyuč. Hnojník). Výherci byli oceněni medailí, diplomem a výtvarnými
potřebami, všichni účastníci
obdrželi malý dárek - blok a pro-

nám příliš nepřálo, déšť vyhnal
výtvarníky z přírody a donutil
některé z nich dokončit práci
v budově hotelu Premiér. V průběhu hodnocení prací vystoupili dětští i dospělí tanečníci z TK PIERRO
FORTE, kteří svými profesionálními
výkony nadchli každého diváka.
Pětičlenná odborná porota měla
nesnadný úkol a ocenila 27 prací
v 6 věkových kategoriích. Výsledky
žáků z ČR: I. kategorie (1. ročník): 2.
místo: Karolína Miczková (ZŠ
Komorní Lhotka), 3. místo: Lucie
Miltnerová (ZŠ Komorní Lhotka). II.
kategorie (2. a 3. ročník): 1. místo:
Nela Wardasová (ZŠ Komorní Lhotka) a Adéla Ligocká (ZŠ Ropice), 2.
místo: Martina Honzáková (ZŠ
Hnojník), 3. místo: Denisa Vrublová
(ZŠ Komorní Lhotka). III. Kategorie

pisku. Zúčastněné školy si odvezly
diplomy, plakety a keramické upomínky. Děkuji panu Tomáši Unuckovi za propůjčení prostorů hotelu
Premiér a jeho zaměstnancům za
přípravu obědů. Poděkování patří
rovněž OÚ a panu starostovi Miloslavu Hamplovi za pomoc při organizaci a finanční podporu, paní
Pavlíně Mlčochové za výrobu keramických upomínkových předmětů, děkuji Sdružení obcí povodí
Stonávky,
především
paní
Ing. Halině Zientkové za zprostředkování dotace. Děkuji všem učitelům a dobrovolníkům, kteří
ochotně přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.
Gabriela Palarčíková,
ředitelka ZŠ Komorní Lhotka
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Jubileum evangelického sboru v K. Lhotce
■ Už časně zrána oznámily zvony na
evangelickém kostele v Komorní Lhotce, že první květnová neděle bude
v této obci zcela určitě výjimečným
dnem. Tuto neděli (tentokráte 6. 5.) si
totiž evangelíci, patřící do sboru
v Komorní Lhotce, už po 230. připomněli den, kdy byl založen sbor a posvěcen
základní kámen pod stavbu evangelického kostela.

Při příchodu do kostela vítal
a všechny zval k slavnostní bohoslužbě dechový orchestr z Komorní
Lhotky. Na bohoslužbách zazpívaly místní smíšené pěvecké sbory za
doprovodu smyčcového orchestru
a zvěstí Božího slova posloužil host
z Wisły (Polsko), farář Leszek Czyż.
Odpoledním hostem na těchto
oslavách byl nově zvolený předseda synodu (prezes synodu) evangelické církve v Polsku, farář
Grzegorz Giemza z Dzięgielowa.
V dalším programu pak vystoupila
místní mládež a skupina KL Band.
Velkým povzbuzením pro všechny
přítomné byla i skutečnost, že
oslav se zúčastnil také pan starosta
Miloslav Hampel s manželkou
a mnoho dalších evangelíků
z okolních obcí. U této příležitosti
sbor vydal jubilejní set - DVD, bulletin, pohlednici a klíčenku, který
je možno zakoupit v literárním
koutku ve farní budově.
Boleslav Firla

Program setkání
na Karmelu
ve Smilovicích
Červen: Ne 10. 6. - Sborový den
v K. L.; Ne 17. 6. - Bohoslužby
v 8.30 hod. (3. neděle v měsíci!),
Slavnost při pomníku na Goduli
v 15 hod.; Ne 24. 6. - Biblická hodina v 15 hod.
Červenec: Ne 1. 7. - Biblická hodina; Ne 8. 7. - Biblická hodina; Ne
15. 7. - Biblická hodina v 15 hod.;
Pá 20. 7. - Setkání pro všechny
generace v 17 hod. u Karmelu; Ne
22. 7. - Bohoslužby pod velkým
stanem u Karmelu v 9 hod. v rámci Misijního Dne. 23. ročník stanového tábora X-camP proběhne
21. 7 - 28. 7 u střediska Karmel.
Program je připraven i pro širokou veřejnost (dopolední přednášky, semináře, zastavení u
Božího slova nebo hudební koncerty). Tématem letošního kempu
bude „evoluce víry“. Podrobný
program najdete před začátkem
tábora na obecní vývěsce Křesťanského společenství SCH Smilovice
a
Slezské
církve
evangelické a.v. v centru obce
nebo na www.ksschsmilovice.cz,
www.xcamp.cz.
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Program bohoslužeb
v Komorní Lhotce
Ne 10. 6. Sborový den od 8.30
hod.; Ne 17. 6. v 8.30 hod. (č); Ne
17. 6. - Slavnost při pomníku na
Goduli v 15 hod.; Ne 24. 6. v 8.30
hod. (č/p) vystoupení dětí z NB;
Ne 1. 7. v 8.30 hod. (p/č); Ne 8. 7. v
8.30 hod. (p); Ne 15. 7. v 8.30 hod.
(č); Ne 22. 7. V 8.30 hod. (p); Ne 29.
7. v 8.30 hod. (č); Ne 5. 8. v 8.30
hod. (spol.) mládežové bohoslužby; Ne 12. 8. v 8.30 hod. (p).

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli:
Ne 2. 9. v 13.30 hod. (p) v rámci
Z a VP; 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.
www.riverclub.estranky.cz.
Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce a Křesťanské společenství ve Smilovicích
a v Komorní Lhotce

Z życia PZKO w Trzanowicach
■ W styczniu odbył się bal oraz
zebranie sprawozdawcze. W lutym,
jak bardzo ładnie opisała pani Beata Nowok w Stonawce, spotkaliśmy się na kuligu. Po południu
bawiły się dzieci na baliku razem
z dziadkami. W ramach obchodów
65-lecia PZKO zostali odznaczeni
zasłużeni działacze naszej organizacji. Miłym podarunkiem było
przedstawienie „Zoloty A. Wawrosza oraz Piąte koło Wł. Młynka“
w wykonaniu zespołu teatralnego
z Ligotki Kameralnej, którym tą
drogą serdecznie dziękujemy. 9. 6.
2012 odbędzie się wycieczka do
archeoparku w Kocobędzu. Zatrzymamy się w restauracji, gdzie każdy może sobie nawet złowić rybkę
na obiad. Później zwiedzimy
z przewodnikiem zabytki w Cieszynie. 16. 6. 2012 spotkamy się na

tradycyjnym smażeniu jajecznicy
połączonym z„Dniem Dziecka oraz
Dniem Matki“. W dniach 14., 15.,
16. sierpnia 2012 zarząd organizuje dla dzieci „Wakacje z tradycją“.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do
pani kierowniczki pod nr.
739 205 044 e-mail: dorata.u@seznam.cz. Wsztystkich serdecznie
zapraszamy
na
tradycyjne
„Suszowskie Dożynki“, które odbędą się w sobotę 1. 9. 2012 u państwa Klimszów w Trzanowicach. 8.
9. 2012 wyruszają członkowie
obwodu gnojnickiego na coroczny
wymarsz na Godulę. Pod koniec
października współzawodniczyć
będą wszystkie Koła PZKO w bowlingu w Trzanowicach. Tradycyjna
grudniowa wigilijka zakończy nasz
pełen imprez rok.
Barbara Filipiec

UHELNÉ SKLADY A SYPKÉ HMOTY HNOJNÍK,
MILAN MACHO

Výuka angličtiny
Individuální i skupinové lekce pro začátečníky
i pokročilé, gramatika, konverzace, business
English, lekce „šité na míru“, flexibilita. Zkušená lektorka.
Informace a přihlášky na tel.: 725 626 292, nebo
email: info@online-anglicky.cz

Tel. 558 696 227, mob. 603 586 623
Novinka – levné stavebniny.
Prodej černého, hnědého uhlí, koksu a briket.
Velký výběr kačírku a okrasného kameniva.
Štěrky, písky, struska a lomový kámen.
Obkladové a podlahové palubky.
Výkup železného šrotu a barevných kovů, možnost přistavení kontejneru.
Dopravu zajišťujeme vozy Multicar, Avia, Liaz, Tatra a Man s hydraulickou rukou.
Provozní doba: Pondělí - Pátek 7.00 - 16.00
Sobota
7.00 - 12.00
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Kolejna wyprawa do Ząbek koło Warszawy
■ Od ponad roku trwa współpraca
gnojnickiej podstawówki z Publicznym
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
w Ząbkach koło Warszawy. Jesienią już
bowiem, Fundacja Bliżej Polski,
w ramach wspierania Polaków mieszkających poza granicami Polski, przy
wsparciu finansowym Kancelarii Senatu RP zorganizowała dla uczniów klas 8
i 9 dwutygodniowy pobyt w Ząbkach.
Projekt nazywał się „Moja mała
ojczyzna“. Dzięki tej wyprawie nasi
starsi koledzy zwiedzili Warszawę,
wzięli udział we wspólnych zajęciach, zawarli nowe przyjaźnie
i nietradycyjnie, ale wspaniale rozpoczęli nowy rok szkolny. W kwietniu po raz kolejny zaproszono kilku
uczniów z naszej szkoły, tym razem
do udziału w konkursie „Zostań
asystentem Marii SkłodowskiejCurie”. Było to dla nas wielkie
wyzwanie, chcieliśmy jak najlepiej
reprezentować Zaolzie, wyjazd
więc poprzedziły intensywne przygotowania. W dwóch grupach, pod
bacznym okiem naszych nauczycielek, p. Danuty Ryłko i p. Żanety
Otisk przygotowywaliśmy prezentacje multimedialne. Zadaniem 1.
grupy, w której byłem również ja,
było opracowanie prezentacji pt.
„Geometria w architekturze“, gdzie
z geometrycznego punktu widzenia analizowałem przede wszystkim rotundy. Naszym polskim
kolegom chciałem pokazać kilka
budowli, które wybudowano
w stylu romańskim i do dnia dzisiejszego zachowały się w Czechach i na Morawach. Nie
zapomniałem też oczywiście o cieszyńskiej rotundzie św. Mikołaja.
Teraz potrafię już obliczyć jej
powierzchnię a nawet objętość,

chociaż nigdy nie patzyłem na nią
pod tym kątem. Moi koledzy z grupy przygotowywali kolejne tematy, np. piramidy w Egipcie, symetria
osiowa w architekturze, kubizm,
witraże itp. Druga grupa natomiast
w pracy pt. „Promieniowanie jonizujące – wróg czy przyjaciel?“
mogła wykazać się wiadomościami z chemii i fizyki. Wreszcie nadszedeł dzień wyjazdu. W czwartek
12 kwietnia wczesnym rankiem
nasza 13-osobowa ekipa, wraz
z opiekunami p. Danutą Ryłko

Ząbek. Pierwsze dni spędziliśmy
w szkole. Oprócz wspólnych lekcji
zaproponowano nam wiele innych
wspaniałych atrakcji – zajęcia z survivalu prowadzone przez harcerzy,
pobyt na strzelnicy, karaoke,
basen, kino. W sobotę w ramach
„Dni otwartych szkoły“ nasi gospodarze promowali swoją placówkę. W halu wejściowym pan
dyrektor witał przybyłych, prezentując film o szkole. Nasze dziewczyny
swoim
wspaniałym
występem uświetniły uroczystą

i p. Krysztofem Kosmalą spotkała
się na dworcu kolejowym w Bielsku - Białej, skąd ruszał pociąg do
Warszawy. Pan dyrektor Tadeusz
Grycz mile nas zaskoczył odprowadzając całą grupę aż na peron.
W Warszawie Wschodniej oczekiwała nas nasza opiekunka, nauczycielka
goszczącej
szkoły.
Autobusem ruszyliśmy dalej do

akademię. Zaprezentowały ludowe piosenki z naszego terenu.
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też lekcje otwarte w pracowniach
–
matematycznej,
chemicznej, plastycznej, informatycznej i językowej. W laboratorium
młodzi
„alchemicy”
prezentowali różne „czarnoksięskie” doświadczenia chemiczne.

Jubileusz gnojnickiego przedszkola
■ Nasze przedszkole istnieje już od
1952 roku. Najpierw było umieszczone
w budynku Szkoły Ludowej Na Kolonii,
a od 1967 roku ma swoją siedzibę
w budynku obok szkoły.
Uczęszczają do niego dzieci
z okolicznych wiosek Mikroregionu Stonawka, ponieważ jest to
jedyne polskie przedszkole w okolicy. Przed licznie zgromadzoną
w auli publicznością zaprezentowali wszyscy przedszkolacy nie tylko w bajce Pączek, lecz także
w tańcu finałowym. Gromkie brawa rodziców, dziadków, byłych
wychowanków oraz sympatyków
przedszkola były dowodem tego,
że występ naszych malusińskich
był bardzo udany. Do życzeń jubileuszowych dołączyli piosenkami
również uczniowie naszej szkoły.
Zaproszeni goście, przedstawiciele
gminy Gnojnik i okolicznych gmin,
przedstawiciele MK PZKO z Gnojnika i okolicy, PCP w Czeskim Cieszynie, dyrekcja czeskiej szkoły
w Gnojniku, delegacja zaprzyjaźnionego przedszkola z Jastrzębia
Zdroju, również oklaskiwali przed-
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szkolaków i życzyli im dużo zdrowia i pomyślności oraz doczekania
się nowego, większego budynku.
Jubileusz 60-lecia był równocześnieokazją do spotkania byłych
nauczycieli i pracowników szkoły,
którym kierowniczka przedszkola
pani Halina Smoloń podziękowała
za wykonaną pracę w naszej pla-

cówce. Podziękowania były skierowane także do dyrekcji szkoły,
organizatorów spotkania i tych,
którzy wspierali i wspierają przedszkole. Mamy nadzieję, że to najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze
przed nami.
Halina Smoloń

Mieliśmy również okazję kibicowania piłkarzom, a przede wszystkim
uczestnikom halowego turnieju
badmintona. Gnojnicką szkołę
wspaniale reprezentował dziewiątoklasista Janek Kowalczyk, plasując się indywidualnie na trzecim
a w deblu z kolegą z Ząbek na
pierwszym miejscu. Był to bardzo
udany dzień i myślę, że w jakimś
stopniu przyczyniliśmy się do
pomyślnego przebiegu uroczystości. W niedzielę, pomimo iście
jesiennej pogody, postanowiliśmy
pojechać do Warszawy. Wraz z nami
Wilanów, Łazienki i Stare Miasto
zwiedzali koledzy z Litwy, których
w ramach projektu również gościła
szkoła w Ząbkach. W poniedziałek
mogliśmy wreszcie zaprezentować
przed około 200-osobową publicznością wyniki naszych matematyczno-fizycznych dociekań. Część z nas
brała udział w teście. W zmaganiach
tych młodsza grupa uczniów
z Gnojnika okazała się najlepsza.
Zajęła 1. miescje, starsza kategoria
uplasowała się na 3. miejscu. Były
nagrody, dyplomy i ogromna satysfakcja. Trochę zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni z wyników z niecierpliwością czekaliśmy na zieloną noc.
Wczesna pobudka uświadomiła
nam, że nasza wspaniała przygoda
dobiega już końca. W imieniu swoim i wszystkich kolegów serdecznie
dziękuję naszym opiekunom i organizatorom wyprawy. Dzięki nim
przeżyliśmy prawdziwą przygodę,
poznaliśmy wielu wspaniałych kolegów i zobaczyliśmy dużo nowych
miejsc. Mówi się, że podróże kształcą. I tak jest naprawdę. Przeżyliśmy
co prawda 6 dni poza szkołą, a jednak tyle się nauczyliśmy.
Adam Kubiczek, kl. VII,
Szkoła Podstawowa im. J. Kubisza
w Gnojniku

Wystawa obrazów
Pawła Wałacha
w Gnojnickiej szkole
Dnia 22. 6. 2012 w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Jana Kubisza w Gnojniku uroczystym
wernisażem rozpocznie się wystawa obrazów naszego absolwenta
Pawła Wałacha z okazji jego jubileuszu życiowego. Do prac jubilata
dołączą swoje prace najzdolniejsi
uczniowie szkoły i przedszkola.
Serdecznie zapraszamy.

Uroczysty festyn
szkolny Szkoły
i Przedszkola im.
Jana Kubisza
w Gnojniku
odbędzie się dnia 23. 6. 2012. W
programie oprócz dzieci szkolnych
i przedszkola wystąpi zespół regionalny „Czantoria” z Ustronia. Na
ciekawy program i mnóstwo
atrakcji zaprasza Macierz Szkolna.
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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
Co je potřeba zaplatit:
stočné za IV. Q. 2011 + I. Q 2012 –
ihned, nedoplatky poplatku za
odpad 2011 + 2012 – ihned,
poplatek za psa na rok 2012 ve
výši 80,- Kč – ihned. Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ
Komorní Lhotka a prostřednictvím internetového bankovnictví
na č. účtu: 23425-781/0100, VS
(stočné): 2321 SS: číslo domu, VS
(odpadky): 1340 SS: číslo domu.
Harmonogram svozu separovaného odpadu – modré a žluté
pytle – rok 2012: 27. června, 8.
srpna, 19. září, 31. října, 12. prosince.
Využijte možnosti uložení objemného odpadu v areálu ČOV
Komorní Lhotka: úterý, čtvrtek
9.00 – 12.00 hod., sobota 8.00 –
14.00. Postupně budeme v obci
omezovat počet rozestavěných
kontejnerů, a to z důvodu vyna-

Horní Tošanovice

kládání velkých finančních prostředků na jejich odvoz a likvidaci
odpadu.
XIII. ročník Ligotského Jarmarku
Obec Komorní Lhotka srdečně
zve všechny občany a návštěvníky
k účasti na „Ligotském Jarmarku”,
který se bude konat v sobotu 28.
července 2012 v areálu KD od
10.00 hodin. Dopoledne Vám
zahrají dechové kapely, vystoupí
taneční klub JUVENTUS Karviná
a mažoretky. Odpoledne vystoupí: Estrada Ludowa CZANTORIA
Ustroń, Michal Tučný Revival
Band, děti ZŠ Komorní Lhotka
a Hnojník, JUVENTUS Karviná,
Hopsalín pro děti, Vašo Patejdl,
Ligotský Marras, DJ Honza. Součástí bude výstava panenek v háčkovaných šatech, kresby dětí
z festivalu kreslení „Krajina kolem
nás“ a cyklozávod pro děti Mikroregionu obcí povodí Stonávka.

Vělopolí
Obecní úřad Vělopolí sděluje
občanům, že termín pro zaplacení
místního poplatku za odpad je
nejpozději do 30. 9. 2012 a za psa
nejpozději do 30. 6. 2012. Úhradu
lze provést i ve dvou splátkách,
pokud se jedná o poplatek minimálně za dvě osoby. E-mailem
na urad@velopoli.cz lze požádat o
přidělení variabilního symbolu pro
bezhotovostní platbu.

Na OÚ Vělopolí probíhá bezplatné poradenství v oblasti administrativních a asistenčních služeb,
spoření a investic, pojištění a úvěrů. Tuto službu můžete využít každou středu od 15.00 do 17.00.
V současné době zjišťujeme zájem
ze strany občanů. Pokud nebude
služba využívána, bude zrušena.

Řeka
Sbor dobrovolných hasičů obce
Řeka a OU Řeka pořádá 19. ročník
soutěže hasičských družstev
o putovní pohár starosty obce
Řeka v PS. Sobota 7. července
2012 u hasičské zbrojnice. Zahájení soutěže po nástupu velitelů
družstev v 10.00 hod., pořadí dle
příjezdu jednotek, kategorie: muži
i ženy.
Veterán Trabant Klub Bohumín o.s. ve spolupráci s obcí Řeka
zve všechny příznivce starých
automobilů, motocyklů a jiných

historických vozítek na Slezský
sraz dvoutaktů, pořádaný v Obci
Řeka (okr. Frýdek – Místek) 20. 7. –
22. 7. 2012.
Více na www.obecreka.cz nebo
na www.vtkbohumin.net.
Od soboty 26. 5. 2012 je slavnostně otevřena „Stezka pokladů
Godula“. Srdečně zveme všechny
na příjemnou procházku, která
začíná v Řece u hlavní cesty (hned
za lomem, kde uvidíte první infopanel). Více naleznete na int. stránkách obce Řeka.

Hnojník
Upozorňujeme občany na uzavření Obecního úřadu Hnojník (včetně matriky) a Knihovny ve dnech
2. 7. 2012 - 13. 7.2012 z důvodu
dovolené. Ve dnech 2. 7. 2012 - 4.
7. 2012 bude uzavřen také Stavební úřad v Hnojníku.
Odečty stavu vodoměrů
Na základě trvalého úniku velkého
množství vody v obci Hnojník připravuje vedení obce důslednou
kontrolu přípojek vody a odečet
stavu vodoměrů za 1. pol. 2012. Při
zjištění černého odběru vody
u domácností nebo firem, bude
postupováno nekompromisně
podle Smlouvy o dodávce pitné

vody z veřejného vodovodního
řádu ve správě obce Hnojník.
O způsobu a termínu odečtu stavu
domovních a firemních vodoměrů
budou občané a firmy informováni v místním zpravodaji „Hnojnický
zpravodaj“.
Ing. Miroslav Molin, starosta obce

Smilovice
Obec Smilovice zveřejňuje záměr
prodeje pozemku p.č. 278/1 k.ú.
Smilovice u Třince. Bližší informace
jsou uvedeny na úřední desce
obce.

Turnaj starých gard o pohár
starostů Tošanovic
9. 6. 2012 se koná tradiční mezinárodní turnaj starých gard
o pohár starostů Tošanovic ve fotbale. Turnaje se zúčastní družstva
Jaworze (PR), Strečna a Varína (SR),
Tošanovic, Dobratic a Nošovic.
Začátek turnaje je v 9.00 hod.
V průběhu turnaje je připraveno
bohaté občerstvení. Po skončení
turnaje se koná taneční zábava,
hraje hudba SPIDER X.
Dětské radovánky
V sobotu 16. 6. 2012 pořádá
Sdružení rodičů a přátel mateřské
a základní školy D. Tošanovice na
hřišti TJ Tošanovice dětské radovánky. Od 14.00 hod. vystoupí se
svým programem děti mateřské
a základní školy. Následuje program pro děti, tombola a jiné atrakce. Občerstvení zajištěno.
Místní poplatky
Připomínáme občanům, kteří
nemají zaplacený poplatek za psa
na rok 2012, poplatek za svoz a uložení komunálního odpadu za 1.
pololetí roku 2012 a vodné za 1.
pololetí roku 2012, aby tak učinili
buď osobně na obecním úřadě,
složenkou nebo přímou platbou na
účet ČS, a.s. 1681972319/0800 nejpozději do 30. 6. 2012.

Sběr separovaného odpadu
v pytlích proběhne 28. 6., 9. 8.
Poleninské ohně
Jako každý rok již tradičně připravuje obecní zastupitelstvo se
sborem dobrovolných hasičů přátelské posezení občanů - seniorů
Horních Tošanovic u příležitosti
konání Poleninských ohňů v sobotu dne 4. 8. 2012. Po slavnostním
obědě je připraven kulturní program a beseda s členy obecního
zastupitelstva a hosty. Všichni
občané - senioři budou osobně
pozváni, svoz na požádání zajistíme. Poleninské ohně vyvrcholí
večerní zábavou, kde k tanci
a poslechu zahraje hudební skupina SPIDER X. Bohaté občerstvení,
maso na roštu, placky aj. zajištěno.
Jménem obecního zastupitelstva
a sboru dobrovolných hasičů
srdečně zveme všechny občany
z širokého okolí.
Víceúčelové sportovní hřiště
V areálu KD Hájenka je k dispozici víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem pro širokou
veřejnost. Hřiště je vhodné pro
malou kopanou, tenis, nohejbal
i volejbal. Bližší informace Vám
budou poskytnuty na obecním
úřadě v Horních Tošanovicích nebo
na tel. č. 603 571 055, 608 751 120,
608 751 121.
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Letní fotografická soutěž Letní fotografická
soutěž Letní fotografická soutěž

TÉMA:
DOVOLENÁ
Pošlete nám svou fotku z dovolené a soutěžte o
zajímavé ceny!

Špatná zpráva pro Třinec
Obchvat se začne stavět až za dva roky
■ Ani letos, ani příští rok, jak si přáli
lidé z Třince, ale až v roce 2014 může
začít stavba dlouho odkládaného
obchvatu města. Podle starostky Věry
Palkovské jde o nutný kompromis.
Ještě několik let budou muset
řidiči jezdit po staré silnici I/11
vedoucí na Slovensko. Výstavba
její modernější souputnice totiž
nezačne dříve než za dva roky. Třinecká radnice i starostové okolních obcí přitom tlačili na to, aby
se začalo stavět co nejdříve, pokud
možno ještě letos. K tomu ale
nedojde. „Se zahájením práci na
úseku Nebory-Oldřichovice se
počítá v červnu roku 2014, na úseku Oldřichovice-Bystřice v květnu
2014,“ napsal třinecké starostce
v dopise ředitel ostravské správy
Ředitelství silnic a dálnic Tomáš
Opěla.
Kdy se bude stavět další chybějící úsek, Třanovice-Nebory, zatím
není jasné, přípravné práce zde
postupují pomaleji než na dalších
úsecích.
„Vzhledem ke stavu přípravy
stavby je to reálný termín, ovšem
z pohledu slibu splnění usnesení
vlády z roku 2006 a častých
dopravních kolapsů je to strašně
pozdě,“ komentovala rok 2014 jako
datum zahájení stavby třinecká
starostka Věra Palkovská, která
naráží na závazek české vlády společnosti Hyundai vybudovat kvalitní silnici směrem na Slovensko. Ten
ale ještě nebyl naplněn.
„Samozřejmě bychom dostavbu
silnice na Slovensko přivítali, ale

bohužel to nemůžeme ovlivnit,"
vysvětluje mluvčí společnosti
Hyundai Petr Vaněk. „Nová silnice
by nám určitě pomohla, například
v zimních měsících, kdy se několikrát stalo, že kamiony, které naši
automobilku zásobují, uvázly,“ připomněl mluvčí Hyundai jeden
z problémů, které zastaralá silniční
síť na Třinecku podnikům v kraji
přináší.
Problémy při přípravách stavby
silnice vedly k jejímu rozdělení na
tři části. Dvě z nich by se měly začít
stavět právě v roce 2014. „Kdybychom se drželi toho, že se zahájí
stavba, až bude stavba kompletně
připravená, pak je ve hvězdách,
zda by se začalo stavět v roce 2020
nebo 2040, neboť to nikdo není
schopen odhadnout,“ vysvětlila
rozdělení Věra Palkovská. „Musíme
postupovat tak, aby kroky byly
reálné. Harmonogram je postaven
na tom, co už je hotovo a připraveno,“ dodala starostka.
Rozhodující pro plánování stavby bylo získání peněz. Ty by mohly
být zajištěny ze zdrojů Evropské
unie. „Po jednání na ministerstvu
dopravy jsme dali dohromady
základní termíny a podmínky, za
jakých je možné tento projekt realizovat. Velmi důležité je přidělit
finanční prostředky v rámci programů EU, mít kladné ekonomické
hodnocení a hlavně dokončit
majetkoprávní přípravu, tedy
dokončit výkupy pozemků,“
vysvětlil Tomáš Mráček z ŘSD.

Redakce Stonávky vyhlašuje soutěž o nejhezčí
fotku z dovolené. Pošlete nám na redakční email
: redakce.stonavka@seznam.cz jednu (!) fotografii z vaší letošní dovolené. Hodnotit se bude
hlavně nápad a originalita než profesionální
kvalita. Fotky (nejlépe ve formátu JPEG)
neupravujte, nevylepšujte v nejrůznějších programech, ale spolehněte se na svůj um, nápad,
postřeh a myšlenku, jaký snímek nejlépe vystihuje slovo „dovolená“.
Fotky dáme k posouzení nezávislému profesionálnímu fotografovi s dlouholetou praxí v agenturách, novinách, časopisech, autorovi
kalendářů a několika výstav.
Na tři z vás čekají zajímavé ceny.
Soutěž potrvá do 15. Září. Nejlepší snímky zveřejníme a oceníme v říjnovém čísle Stonávky.

Městskou dopravou
až na Visalaje
■ Frýdecko-místecká městská hromadná doprava bude rozšířena o autobusové linky, které budou od 10. června,
vždy o víkendech, zajíždět na Visalaje
a na Hukvaldy.
Jízdné na těchto linkách je stanoveno podle platného tarifu
MHD, dospělý zaplatí za jízdenku
zakoupenou u řidiče 10 korun,
držitelé zelených čipových karet
nebudou muset platit nic a budou
moci využít MHD zdarma.
Obě linky, které budou označeny čísly 05 a 18 (úplné označení
865005 a 865018), nabídnou několik spojů za den a v provozu budou
do konce roku. O jejich další existenci se rozhodne na základě
vyhodnocení jejich využívání.
Víkendové linky na Visalaje
a Hukvaldy nejsou novinkou, město je podporovalo i v minulosti,
kdy byly provozovány v rámci příměstské autobusové dopravy.
Město hradilo dopravci zhruba 250
tisíc korun ročně, jako svůj podíl na
zajišťování jejich provozu. Předpokládáme, že přechodem linek pod
městskou hromadnou dopravu
budou náklady na jejich provoz

stejné, ne-li nižší než dosud.
„Převzetím těchto linek pod
městskou hromadnou dopravu
nabídneme lidem lepší výhodnější
spojení z města do hor. Chceme
tímto podpořit nejen turistický
ruch, ale také veřejnou dopravu
před individuální, což by mělo vést
ke zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí," řekla mluvčí
frýdecko-místeckého
magistrátu Jana Matějíková.
Jízdní řády autobusových linek
MHD na Visalaje a Hukvaldy již byly
schváleny. Lidé si je budou moci
v tištěné podobě vyzvednout zdarma koncem května na autobusovém nádraží. V elektronické
podobě budou k dispozici koncem
května na webových stránkách
města.
„Upozorňujeme, že v provozu
zůstávají také zbývající „krajské"
spoje na Hukvaldy a Visalaje, které
jsou označeny čísly 860302
a 860320. Tyto linky město nepodporuje a přepravní tarif MHD
v nich neplatí," uzavřela Jana Matějíková.
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LUŠTěTE! TŘI Z VÁS ObDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!
Tajenku zašlete do 15. července 2012 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Třanovice.

