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Editorial
Vážení a milí čtenáři Stonávky,
léto je v plném proudu, dusna a horka střídají
bouřky a prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. I to jsou neklamná znamení, že je
tady další vydání mikroregionálního časopisu.
Co v něm najdete? Samozřejmě, že k létu
a prázdninám v našich obcích patří celá řada
nejrůznějších akcí. Fotografie z nich a povídání, o čem tentokrát byly, tvoří podstatnou část
tohoto čísla. Střítezské léto, Hnojnické odpoledne, Ligotský jarmark, dětský den v Řece,
hasičská soutěž, fotbalový turnaj v Ropici, dětský sportovní den v Horních Tošanovicích. Ale
například i takový automobilový sraz doprovázený známou „vůní“ vozidel z bývalé NDR,
pracovní prázdniny ve Smilovicích, výsledky
dětské soutěže ve sběru papíru a PET lahví
nebo nová naučná stezka na Godulu…O tom
všem se v srpnovém čísle dočtete. A jaké by to
bylo léto bez alespoň krátkého letního zamyšlení.
Nezapomeňte na naši fotografickou soutěž
o nejlepší fotku z dovolené. Neváhejte
a pošlete na redakční adresu. Tři nejlepší fotografie zveřejníme v říjnovém čísle a autory
fotek oceníme. Uzávěrka soutěže je 15 září.
Hezké letní dny
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

Z Hnojníku k Baltskému moři.
str. 2

K prázdninám patří i „Střítežské léto“
■ Dne 21. července 2012 se uskutečnilo další pokračování oslav léta a prázdnin v naší obci.
Bohatý program i celková podoba akce se
nesly v duchu tradic a řemesel, takže se
návštěvníci mohli setkat s kovářem, svézt se
v bryčce, obdivovat zručnost řezbáře či kouzlo
drátkování. Velmi zajímavá a poučná byla také
ukázka výroby kozího sýru na improvizovaném
ohništi a ukázka spřádání ovčí vlny. Kulturní
program od vystoupení finalistů pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“ a folklórní skupiny
Slezánek či dechovky z Klimkovic přes populární či folkovou hudbu nabídnul to „své“ všem
věkovým skupinám. Nálada gradovala, spolu se
zlepšujícím se počasím, v podvečerních hodinách, kdy se představily dvě kapely – zdejší studentská hudební skupina New Instructions
a oblíbená gorolgrassová kapela Blaf, jejíž
vystoupení sklidilo u publika asi největší
úspěch. Hlavní kulturní blok uzavřela za svitu
pochodní a asistence chrličů ohně skupina his-

Fotbalový turnaj v Ropici.

torického tance Dračí čtyřka. Efektní a poutavý
závěr umocnil celkovou příjemnou atmosféru,
o čemž svědčí i spokojenost a množství
návštěvníků, kteří po ukončení hlavního programu setrvali, aby se bavili až do časného rána
na tanečním parketu s DJ Lukášem. Akci tohoto
rozsahu by nebylo možné uspořádat bez podpory sponzorů a místních spolků – OS Rady
rodičů při ZŠ a MŠ, HC TECHNIKů Střítež a Svazu
zahrádkářů Střítež, kteří se postarali o pohoštění a atrakce.
Dovolte mi proto, abych všem jmenovaným
a dalším dobrovolníkům poděkoval za obětavou přípravu, spolehlivou organizaci a pomoc
při úklidových pracích. Velice si této dobré spolupráce vážím a věřím, že letošní úspěšný ročník
„Střítežského léta“ je zárukou, že v této pěkné
tradici budeme pokračovat i v příštích letech.
Petr Machálek,
starosta obce Střítež

Hudební soutěž ve Stříteži.
str. 4

Jarmark potřinácté.
str. 5

str. 8
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Z Hnojníku až k pobřeží
baltského moře
■ Pozvání na týdenní pobyt naší družební obce Jaworze jsme přijali rozpačitě. Proč? Téměř všichni jezdíme s rodiči
na dovolenou na jih k Jaderskému nebo
Černému moři. Nyní sami na sever
a navíc s úplně neznámým kolektivem.
Naše zvědavost zvítězila. Věřím,
že mnohým z nás probíhala hlavou spousta otázek. Budeme jim
rozumět? Skamarádíme se? Jací
vůbec budou? Správně jsme se
rozhodli a vrátili se domů spokojeni a nadšeni. Hned první den ráno
jsme všichni vnímali pohlazení
mořským vzduchem, který s sebou
místy přinášel i jemný písek. Byli
jsme také rádi, že jsme ubytováni
jen pár kroků od Pucké mořské
zátoky, jak nám bylo řečeno. Ten
pravý pohled na otevřený Balt
nám byl umožněn až v dalších
dnech na výletech po blízkých
městech. Program jsme měli
bohatý. Prohlídka města Pucku, ve
kterém jsme bydleli, Gdyně, Wladyslawowa a Gdaňsku. Nejvíce se

mi líbilo v historickém Gdaňsku,
který mi některými domy připomínal naši českou Telč. To, co už asi
nikdo z nás nenavštíví, stálo na
Helském poloostrově – obrovský
maják, na který jsme samozřejmě
museli vystoupit. Napočítali jsme
nahoru neuvěřitelných dvě stě
schodů! S našimi polskými kamarády jsme se výborně dorozuměli.
Ve srovnání s námi byli hovornější
a veselejší. Městečku Jaworze
děkujeme za pozvání a pobyt;
našim obcím Komorní Lhotce,
Vělopolí, Ropici, Horním Tošanovicím a Smilovicím děkujeme za
finanční příspěvek - Pozn. pane
učiteli Moline, děkujeme za
doprovod a za neustálou a vzornou péči o nás. 

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Kalendář akcí na rok 2012
Datum Obec
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.

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

Akce
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

Za Annu Motykovou z 8. A,
Libuši Uhlářovou z 8. B, Doris Kaczmarczykovou a Kláru Sušovskou
z 8. C
Anežka Indráková z 8. A

Pasování prvňáčků ve
smilovické knihovně
■ Rok se sešel s rokem a opět nastal čas
pozvat naše milé prvňáčky do knihovny
ke slavnostnímu pasování na čtenáře.
To letošní se uskutečnilo
v pondělí 25. června ve 13 hodin,
kdy paní ředitelka Mgr. Jana Dybová přivedla do knihovny všech 12
prvňáčků. Nejdříve nás děti pře-

čtením krátkého textu přesvědčily,
že umí krásně číst, složily slavnostní slib a nakonec je sám pan král
Písmenkové říše pasoval na Rytíře
čtenářského řádu. Všichni noví
čtenáři obdrželi průkazku s roční
registrací zdarma, knihu a malou
sladkost.
KS

Výherci křížovky
Tajenka křížovky ze Stonávky č. 3
zní takto:
1. část: úžinu Menai Straits.
2. část: pět set osmnáct metrů.
Správně odpověděli a vylosováni
byli:
Jan Olšar, Třanovice 195
Lenka Slívová, Střítež 220
Stanislav Kral, Horní Tošanovice 7
Výhercům blahopřejeme! Na
způsobu a termínu převzetí
výher se prosím domluvte na
obecním úřadu v Třanovicích, tel.
558 696 161.
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Sdružení obcí
povodí Stonávky
739 53 Třanovice 1
tel: 558 694 789
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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
26. 9. 2012
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Dětský den v Řece
■ Dětský den opět proběhl dopoledne
v neděli 3. června 2012 u požární zbrojnice ve spolupráci obce a SDH Řeka. Velmi krásné počasí přilákalo zhruba 40
dětí, které se zúčastnily soutěží, další
se přišly podívat spolu s rodiči.
Převážná část dětí byla z Řeky,
některé ze Smilovic. Připraveny
byly sportovní soutěže, a to ve
třech kategoriích, ve kterých byly
vyhlášeny tři nejlepší místa, ale
žádné dítě neodešlo bez sladké

odměny. Děti jako každý rok soutěžily v známých disciplinách, jako
je běh, hod granátem, jízda na
kole nebo na koloběžce, střelba ze
vzduchovky, skoky v pytli. Všechny
děti měly možnost se nechat
namalovat na tvář a ruce, všechny
byly oceněny sladkostmi, a ty nejlepší ve svých kategoriích si
odnesly drobné dárečky.
TT

Pracovní prázdniny ve Smilovicích

Zájezd Matice slezské z Třanovic
■ Třiadvacátého června ráno se nás
v Třanovicích sešlo asi 45. U zastávky
ČSAD jsme očekávali prožití pěkného
dne - Matice slezská v Třanovicích uspořádala pro své členy jednodenní zájezd
s lákavým obsahem.
S dobrou náladou a nezbytným
občerstvením jsme vyrazili směr
jižní Morava. Naší první zastávkou
byl hrad Buchlov. Zde jsme obdivovali nejen stavitelský um našich
předků, ale i naprosto zasvěcený
a fundovaný výklad průvodce.
Počasí nám přálo, z výšky hradní
věže jsme se mohli potěšit výhledem do širokého okolí a leckomu
až u srdce zatrnulo z krásy naší
vlasti. Po krátké zastávce v Uherském Hradišti, kterou mnozí z nás
využili zejména k občerstvení, se
pohnul náš pohodlný autobus
směr Luhačovice, což jsou největší
moravské lázně s dlouholetou tra-

dicí lázeňské léčby dýchacích cest,
trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními
léčivými
prameny,
příznivými klimatickými podmínkami a příjemným prostředím, ve
kterém se snoubí krásná příroda
a typická architektura. V tomto
krásném lázeňském městě se líbilo
všem. Čistá a upravená kolonáda
přímo zvala k posezení. Obdivovali jsme architekturu lázeňského
města, ti odvážní okusili také
minerální vodu, která vyvěrá z 16
pramenů. Navečer jsme se všichni,
obtěžkáni krásnými zážitky i lázeňskými oplatkami, vraceli domů.
Velké poděkování za tento vydařený den patří paní Jarmile Kašperové, která výlet skvěle zorganizovala
a také celé Matici Slezské v čele
s předsedou Ing. Karlem Březinou.
JS

■ Vzhledem k tomu, že se nepodařilo
začít s některými pracemi ještě před
prázdninami, započali jsme s úpravou
parčíku v centru obce až v červenci.
Bude zde položena dlažba,
umístěny tři menší dětské atrakce,
vysazeny okrasné stromky. Také
chceme, aby zde vyrůstal vánoční
stromek. Ke krátkému posezení
bude sloužit studna, kterou chceme obložit dřevem. Toto by mělo
být hotovo do konce července.
Z větší části bude úprava kryta
financemi z obecní pokladny, ale
na dětské atrakce sponzorsky přispěli: Česká logistická, a.s. – p.
Tomáš Spratek, Vesuvius Česká
republika, a.s. – p. Miroslav
Pszczolka, Forbyt BF, s.r.o. - p. Martin Nogol, Miroslav Nogol a Petra
Szczuková. Těm všem patří poděkování. Další připravovanou akcí je
oprava částí místních komunikací,

zejména pak od centra obce
k mostu směr Karmel, dále MK
směr Guty (k Vypolónce) a pak
samotný sjezd ve Vypolónce.
V součastnosti probíhá výběrové
řízení a na opravu těchto komunikací plánujeme uvolnit částku
400 000 Kč. Taktéž chceme provést
nátěr střechy nad poštou a v měsíci srpnu nátěr oplocení objektu
vodojemu. Zdárně probíhají úpravy v základní a mateřské škole.
Zatím byla provedena oprava
dlažby u vstupu do ZŠ a oprava
krytu žumpy. Možná, že se to
některým z Vás zdá málo, ale
mohu Vás ujistit, že se snažíme o
realizaci většího počtu akcí. Tyto
jsou již závislé na větších finančních prostředcích, ale hlavně také
na poskytnutých dotacích.

tak i o dalších zajímavostech, které
jsou ukryty v této hoře. Začátek
trasy je při vjezdu do obce Řeka,
trasa je značena bílým písmenem
G po celé své délce. Srdečné zveme na procházku a hledání pokladu. Na slavnostním otevření bylo
okolo 50 lidí, od té doby prošly trasu již desítky dětí ze základních a
mateřských škol, viz citovaný kladný email: „Dobrý den, chtěla jsem
Vám moc poděkovat za ochotu a
zároveň říct, že Vaše Naučná stezka
za poklady nás velice překvapila, a
to mile. I přes pondělní nepřízeň
počasí jsme na výlet vyjeli, protože
jsme byli zvědavi. A stálo to za to.

Označení vynikající, povídání skvělé a terénní úpravy také. I když
jsme se s dětmi dostali jen ke
čtvrtému stanovišti (nedostatek
času a malé děti), byli jsme velice
spokojeni a chystáme se na celodenní výšlap po stezce, tak fantastické pohledy do údolí nás
uchvátily. Vím, že máte spoustu
jiné práce, ale myslím si, že si uznání zasloužíte. Iva Šenovská, M.Š. E.
Holuba Havířov.“
Věřím, že stejný názor budete
mít i vy, když si tuto stezku projdete.

Miroslav Nogol, starosta obce

Stezka pokladu Godula
■ V sobotu 26. 2. byla za účasti vedoucího CHKO Beskydy p. Jaskulou a starosty obce p. Tomeczkem slavnostně
otevřena nová naučná stezka v našem
regionu, jenž se nachází v katastru obce
Řeka.

Je to trasa určená pro širokou
veřejnost, jak děti, tak i senioři ji
lehce zvládnou, měří 4 km a 2 km
zpátky. Návštěvníci zde najdou 7
informačních panelů, kde se dozví
jak o pokladu zbojníka Ondráše,
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Fotbalový turnaj v Ropici
■ Dovolte mi informovat Vás o průběhu fotbalového turnaje „O pohár starostky obce Ropice“. Upozorňuji, že
akce jsem se neúčastnil jako hráč,
i když fotbal beru jako víru, ale jako příležitostný divák vybraných zápasů,
abych tento článek mohl zpracovat zcela nezaujatě, jak je ostatně z dalších
řádků zcela jasně vidět.
Ač je tato sportovní akce uzavřeným turnajem pouze s účastí
obyvatel Ropice a maximálně
dvou legionářů, letos pozvánku
obdržela družstva z ukrajinského
Lvova a slovenské Pribyliny. I tato

ných ve sklenici od okurek. Semifinále proti sobě hrála dvě nejlepší
družstva z Ropice. Zápas po 30
minutách a velmi pěkné podívané
skončil nerozhodně 3:3. Při penaltovém rozstřelu, kdy jsem nesouhlasil s výběrem střelců, přálo
štěstí Domácím, kteří vyřadili
Oblasky 2:1 v sérii čtyř penalt. Ve
druhém semifinálovém utkání
porazili mladší hráči Pribyliny své
starší kolegy, což jim vyneslo
postup do finále, kde se utkali
s ropickými Domácími. Finále jsem
kvůli neodkladným cestovním

Ale se urodilo…
■ Dlouho očekávány den nastal 29. 5.
2012 u manželů Danky a Edka Liberdových z Vělopolí, kdy světlo světa spatřilo jejich 11 potomků.
Nelekejte se! Musím upřesnit, že
se jednalo o psí potomky plemene
rotvajler. Takový přírůstek občánků by si obec Vělopolí nechala
líbit. Jednak by došlo k vylepšení
demografické struktury obce,
výrazně bychom „omládli“, jednak
by se nám zvýšil příjem do rozpočtu obce. Štěňátka porodila hrdá
Aida, otcem je Cézar chovatele
Františka Kokotka z Vělopolí. Aida
během pár hodin sama přivedla
na svět početné potomstvo. Nyní
se má čile k světu 6 fenek a 4 pejsci. V současné době psí mléko

nestačí, je nutné přikrmovat. A tak
musí paní Danka, známá milovnice psů, nastoupit a vyvařovat krupicovou kaši, vločky, plnit
štěňatům misky granulemi. A že je
jich všude plno! Jsou hraví, roztomilí a hlavně čůrající. Tak ať se jim
ten psí svět vydaří!
LV

Léto v Hnojníku
■ V měsíci červenci uspořádal kulturně-sociální výbor dvě akce.
5. července to byl autobusový
zájezd na Velehrad a zámek Buchlovice a za krásného, horkého, letního počasí proběhla 7. července
v Hnojníku tradiční kulturní akce
obecního úřadu Hnojnické odpoledne. V programu nejdříve
veskrze
konzervativní
akce
podlehla globalizačním vlivům,
což však na ni mělo velmi pozitivní účinek. Nejedna čtenářka jistě
namítne, co může být na kopání
do kulatého nesmyslu pozitivního,
navíc ve spojení s globalizací, když
ceny chleba stejně neklesnou. Na
toto se samozřejmě nedá nic říct,
snad jen, že si pár chlapů „zablblo“
na vzduchu a možná jim bylo ráno
i dobře, pokud to nepřehnali
s konzumací nelevného chleba
v tekuté formě. Zpět k turnaji. Celkově soutěžilo 8 družstev ve dvou
skupinách. Ve skupině A byli mimo
dvou tradičních ropických družstev (Domácí, 50na50) i Ukrajinci
se staršími Slováky, kteří tuto skupinu celkem hravě ovládli a suverénně postoupili z prvního místa
do semifinále spolu s ropickým
družstvem složeným z nejnadanějších talentů, které bych
neskromně nazval výkladní skříni
ropické malé kopané (Domácí). Za
Domácí jsem sice nestartoval, ale
snažil jsem se je podpořit dobrými
radami během zápasů i po nich, za
což se mi místo díků dostalo jen
pestré sklizně poznámek na úroveň mé inteligence, neprokázané
herní výkony a celkové pohybové
schopnosti. Ve druhé skupině se
o postupová místa praly hned tři
ropické družiny s mladšími Slováky z Pribyliny, kteří nakonec
postoupili z druhé příčky, ač si
vedli velmi suverénně, dokud
nenarazili na mužstvo Oblasky,
které je deklasovalo zhruba stejným poměrem, jako oni předtím
zbylé dvě ropické naděje skupiny
B (Favoriti, Park), jejichž vystoupení proti Pribylině si lze představit
jako poletování světlušek uvězně-

vystoupila Neoveská cimbálová
muzika z Mikulčic. Děti pobavila
divadelní společnost Křesadlo
z Třince. Milovníci adrenalinu viděli ukázku akrobatických prvků na
kole – trial show. O večerní zábavu
se postarala hudební skupina
SAGAR.
Yvetta Škutová

záležitostem nemohl sledovat, ale
bylo mi později sděleno, že mladší
slovenská Pribylina finále zvládla
a odvezla si tak starostčin pohár.
Druzí se logicky umístili Domácí,
na jejichž obranu lze říci, že Pribylina poslala také svou výkladní
skříň, či lépe řečeno přímo Barcelonu. Třetí skončili starší hráči Pribyliny a brambora zůstala pro
Oblasky. I když na třístupňové
bedně skončila dvě zahraniční
družstva, po celou dobu turnaje
i po jeho konci vládla dobrá nála-

da, nedošlo k žádnému velkému
zranění a mezi všemi rivaly panoval zdravý konkurenční boj. Na
večerním posezení na hřišti se
sešla prakticky většina účinkujících fotbalistů a divoce slavili své
úspěchy do časných ranních
hodin. Závěrem bych za všechny
zúčastněné poděkoval organizátorům za vzorný přístup k přípravám, paní starostce, sponzorům,
hráčům a rozhodčím, kteří i přes
můj nátlak všem pískali rovinu.
Kol

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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„Poupátko“ ve velkém finále
■ ZŠ a MŠ Střítež pořádá již 10 let
v našem regionu známý 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).
U příležitosti 10. výročí se organizátorům podařilo rozšířit soutěž o další dva
regiony.
Ve třech regionech (Třinecko,
Jablunkovsko a Stonávka) tak proběhla regionální semifinálová kola
s postupem 1 až 2 finalistů za každou kategorii do finále. Novinkou
v letošním ročníku je také vytvoření kategorie starších soutěžících VII. kategorie - pro zpěváky od 15
do 21 let, kteří do finále postoupili na základě výběrového kola, tzv.
castingu. Finále se konalo 8. 6.
2012 v Domě dětí a mládeže
v Třinci za účasti 44 těch nejlepších zpěváků z 20 škol (z celkového počtu 127 účastníků a 30 škol)
výše zmíněných regionů. Jejich
skvělé a vyrovnané výkony posuzovalo celkem 7 kvalifikovaných

porotců, hudebních odborníků
(Alena Kostková, Michal Zátopek,
Darina Szymeczková, Irena Szurmanová, Marta Reichelová, Michal
Smolán, Radim Houfek) a pozvání
do poroty přijala i Milada Hejmejová, místostarostka Třince. Celé
finále probíhalo v prostorách velkého koncertního sálu DDM ve
velmi příjemné atmosféře, za což
vděčíme, mimo jiné, také skupině
Boutique, která vystoupila jako
host programu. O vysokou úroveň
soutěže se zasloužili jak samotní
zpěváci, tak jejich učitelé, kteří je
připravovali. Velké poděkování
patří Romanu Wróblovi, neboť
svým šarmem a profesionálním
vedením při moderování soutěž
povýšil na zábavnou show, kterou
si užili jak diváci, tak soutěžící.
Přestože se udělovala pouze 1.
místa, nebylo vidět zklamání ani
na těch, kteří neměli to štěstí a na
vítězství nedosáhli, neboť už
samotná účast ve finále byla pro
ně úspěchem. Výsledková listina:
1. ktg. (MŠ) – Farník Matouš (MŠ
Střítež), Murínová Pavla (MŠ Ropice), 2. ktg. (1. roč. ZŠ) – Suszka
Karolina (ZŠ s polským jazykem

Letní zamyšlení
■ Naše krajina. Pole, louky, lesy, potoky. To je to, co mám ráda. Žádná zoologická zahrada, tropický skleník,
papoušci v kleci. I když i tyto věci mají
své opodstatnění. Kde bych viděla živého slona, palmy, když se bojím nastoupit do letadla?
Ale zpět k naší krajině. Jistěže
pohled na zahrádky s pečlivě udržovaným anglickým trávníkem
„pohladí na duši“, ale kde se poděla pestrost našich luk? Kosíme
lány, aby se nešířil plevel a bylo
zadost učiněno požadavkům
ministerstva zemědělství. Stane se
však, že někde z důvodu nepřís-

tupnosti nebo časového zaneprázdnění zůstane políčko nepokosené.
Pokud
nebylo
zaplevelené, kvete tam hojnost
býlí a lítá všelijaké stvoření. Motýli,
mušky, včelky. Je to jejich supermarket! Žádné kamiony, obaly
z plastů, pípání pokladny. Jenom
tichounké bzučení, třepot motýlích křídel, cikády kobylek. Dopřejme těmto malým tvorečkům, kteří
v naší přírodě mají své nezastupitelné místo, aby vždy měli dostatek potravy pro svůj „nákupní
vozík“. Vytvořme si místo pro přírodu!
LV

vyuč. Milíkov), 3. ktg. (2. a 3. roč.
ZŠ) – Marosz Dominik (ZŠ s polským jazykem vyuč. Hnojník), 4.
ktg. (4. a 5. roč. ZŠ) – Valaríková
Terezie (Jubilejní Masarykova ZŠ
Třinec), 5. ktg. (6. a 7. roč. ZŠ) –
Pecha Štefan (ZŠ Kaštanová Třinec), 6. ktg. (8. a 9. roč. ZŠ) – Indráková Anežka (ZŠ Hnojník), 7. ktg.
(15 – 21 let) – Szopová Andrea
(Gymnázium Třinec); ceny diváka:
1.-4. ktg. – Spratková Karolína (ZŠ
Zátopkových Třinec), 5.-7. ktg. –
Pecha Štefan (ZŠ Kaštanová Třinec); ceny poroty: za muzikální
projev – Firła Michal (Gymnázium
s polským jazykem vyučovacím
Český Těšín), za přesvědčivý výkon
– Szlauerová Veronika (ZŠ Hnojník). Skvělé výkony, příjemná
atmosféra, spravedlivá porota,
úspěšná spolupráce mezi školami,
příjemná atmosféra, spokojené
publikum, kladné ohlasy – to je
odměna pro nás, organizátory,
a zároveň výzva a velká motivace,
abychom v tomto projektu pokračovali, přestože zvládnout jej
v nové rozšířené podobě bylo po
organizační stránce opravdu
náročné. Obrovskou finanční

a materiální oporou nám byli
sponzoři, kteří byli letos opravdu
štědří, za což bychom jim chtěli
vyjádřit své poděkování. Jsou to:
Činčala, stavební firma, Vělopolí;
Český zahrádkářský svaz Střítež;
ENVIFORM a. s., Třinec; Hudební
nástroje, Třinec; Ing. Sikora Ondřej,
Vělopolí; Jan Kapitanov, Střítež;
Jan Morcinek, stavební firma, Třinec; HC TECHNICI Střítež; KOVONA
KARVINÁ, a. s.; Klub důchodců,
Střítež; Lipowski Adam, Střítež;
LTV-illuma trade, s.r.o, Ostrava;
M&S Elektro Třinec, s.r.o.; M+P
Hnojník, Milan Macho; Malunet,
s.r.o., Mořkov; Město Třinec;
Mgr. Karin Macková - Fincentrum,
a.s.; MITRENGA, a. s., Brno; MK
FIDES ENERGY s.r.o., Český Těšín;
Myslivecké sdružení „Černá“ Střítež-Vělopolí; Obec Střítež; Obec
Vělopolí; OSRR při ZŠ a MŠ Střítež;
Reklama PARS – Ostrava; RUSKONTAKT, s.r.o.; STEELTEC CZ, s.r.o., Třinec; TŽ, a. s.; Vilford, s.r.o.,
Vendryně. Dovolte, abych jménem organizačního výboru poděkovala také všem zaměstnancům
ZŠ a MŠ Střítež, ředitelství JM ZŠ
v Třinci za bezplatný pronájem
prostor pro pořádání setkání učitelů a hudební dílny, p. uč. T. Mruzkové za pomoc v regionu
Třinecko, p. uč. L. Rusz za pomoc
v regionu Jablunkovsko, ředitelství DDM v Třinci a J. Hrubcové za
podporu projektu. Úplnou tečkou
za projektem bude benefiční
vánoční koncert vítězů, na který
vás všechny již nyní srdečně zveme. Můžete se těšit na bohatý,
vánočně laděný program, ve kterém vystoupí finalisté spolu se
svými hosty. Bližší informace očekávejte v dalším vydání Stonávky.
Dagmar Machálková,
hl. koordinátor projektu

POZVÁNKA
na jednání valné hromady
Honebního společenstva Smilovice- Řeka,
které se bude konat dne 27. září 2012 v 17 hodin ve Smilovicích
v hájence „Pod Godulou“
Program valné hromady (VH) :
1) Zahájení
2) Volba zapisovatele, skrutátora, mandátové,
volební a návrhové komise
3) Schválení volebního, jednacího a hlasovacího řádu
4) Zpráva mandátové komise
5) Zpráva o činnosti honebního společenstva od minulé VH
6) Zpráva o hospodaření HS a návrh na použití výsledku hospodaření
7) Informace o mysliveckém hospodaření v honitbě Smilovice-Řeka
8) Volba výboru Honebního společenstva Smilovice- Řeka
9) Diskuse a různé
10) Usnesení a závěr
Člen HS se může na VH nechat zastupovat jinou osobou pověřenou
písemnou plnou mocí. Podle § 22 odst. 4 zákona č.449/2001 Sb. nebudou-li ve stanovenou hodinu přítomni členové nebo jejich zástupci s nadpoloviční většinou hlasů, uskuteční se jednání VH ve stejném místě a se
stejným programem po uplynutí jedné hodiny.
Doc. Ing. Václav Šátek, CSc.
starosta Honebního společenstva Smilovice- Řeka
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Řeka ve Staré Bystrici
■ Na zájezd do Staré Bystrice opět
vyrazili občané Řeky v sobotu brzy ráno.
Oslavy Svrchovanosti v partnerské obci
Staré Bystrici probíhaly od pátku.
Pro Řeku byla důležitá sobota
14. 7. 2012, na kterou odjelo reprezentovat naši obec družstvo

mo pod orlojem u příležitosti 120
let založení dobrovolného hasičského sboru Stará Bystrica. Dál již
následoval folklorní program, až
do večera. Na závěr večera byla
slavnostně zapálena vatra. Všichni
účastníci také využili projížďku

v nohejbalu ve složení - Boček V.,
Galacz J., Galacz E. Celá soutěž se
odehrávala hned vedle překrásného náměstí s orlojem, na čtyřech
hřištích soutěžilo celkem 21 družstev. Přes silnou skupinu se nepodařilo probojovat do finále, ale jak
říkali staří Řekové: není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se. To se družstvu povedlo se vztyčenou hlavou.
Poté probíhala slavnostní mše pří-

parním vláčkem na Vychylovce
a shlédli otevření nové nástupní
stanice, kterou tam slavnostně otevřel samotný slovenský premiér
Fico. Hasičům Řeky se letos podařilo složit družstvo a získali 3. místo
v hasičské soutěži, která probíhala
v neděli přímo na náměstí pod
orlojem a byla to překrásná podívaná.
TT

Druhý sportovní den
v Horních Tošanovicích
■ Druhého června se v areálu KD
Hájenka v Horních Tošanovicích konal
druhý sportovní dětský den pořádaný
občanským sdružením „Za naši vesnici“.
Letos tato akce byla ve znamení
kouzelných postaviček které uváděly tři kouzelnice (Blažena Bolková, Martina Baronová a Silvie
Novotná) a každé dítko od nich
obdrželo nádherné pexeso a stolní
hru „Putování po Tošanovicích“.
Pro děti všech věkových kategorií byla opět připravena řada atrakcí a her jako např. skluzavka,
houpačka, hod koulí, střílení z luku
i vzduchovky, lovení rybiček, skákání v pytli, házení do plechovek,
malování prstovými barvičkami,
skákací hrad, trampolína, kolo štěstí a mnoho jiných soutěží.
Za odměnu si pak každé dítě
mohlo utrhnout dáreček z kouzelného stromu, který pro ně připravila jedna z kouzelnic, (Blažena
Bolková).
Všichni návštěvníci měli možnost zakoupit si občerstvení, o kte-

ré se letos postarali členové našeho
občanského sdružení. Chtěla bych
touto cestou poděkovat: Obecním
úřadům Dolní Tošanovice a Horní
Tošanovice,
ZHL-Ložiska,
Mgr. Zdeňku Hradeckému, Pile
Ručka, JUDr. Ritě a Mgr. Radimovi
Kubicovým, Tošanovické stavební
spol s.r.o., Ing. Kelecsenému Ludkovi, České straně sociálně demokratické. Dále pak skákacím atrakcím
Jana Gebauera, Mateřskému centru Bambulín, Rc mapy Horní Tošanovice a také předsedovi
Edvardovi Niemczykovi a ostatním
členům sdružení „Za naši vesnici“,
kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu této akce. Zvláštní
poděkování patří paní Honzákové
a její dceři za to, že nám z vlastní
iniciativy kreslily na tvářičky dětí
nádherné obrázky, velmi mile nás
to překvapilo. A dále chci poděkovat všem dětem, rodičům a prarodičům, že se této akce zúčastnili
a spolu s námi si to náležitě užili.
Silvie Novotná

HnojFest 2012
■ Nezávislé občanské sdružení „Za Náš
Hnojník“ si Vás dovoluje pozvat na 6. ročník akce HnojFest, který se uskuteční 1.
9. v areálu Polské ZŠ v Hnojníku.
Můžete se těšit na tradiční pasování prvňáčků české i polské ZŠ.
V hlavním programu vystoupí
mimo jiné Bára Zemanová s kape-

lou (finalistka Česko hledá Superstar), Tři Sestry Revival, Dilated,
kapela R.U.M. rock, nebudou chybět míchané nápoje, pivo a bohaté
občerstvení. Další informace o akci
na www.hnojfest.unas.cz.
Ing. Tereza Molinová

Černá skládka v Komorní Lhotce
■ V době mezi 8. – 13. 7. 2012 byla
nalezena černá skládka odpadu, která
zřejmě pochází z podnikatelské činnosti.
Upozorňujeme občany, aby
ukládali komunální odpad na
vyznačená sběrná místa (kontejnery a sběrné místo na čistírně
odpadních vod). Opětovně žádá-

me všechny občany a majitele
rekreačních chat a chalup, aby
neodkládali do kontejnerů nadměrný odpad, sklo a PET lahve,
nebo dokonce nebezpečný
odpad! Do kontejnerů patří pouze
komunální odpad v pytlích!
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Tradiční tenisový turnaj v Hnojníku
■ V sobotu 30. června se na tenisovém
dvorci Sokola Hnojník uskutečnil již 16.
ročník oblíbeného tenisového turnaje
ve čtyřhře mužů. Od 9 hodin rozehrálo
své zápasy sedm zúčastněných dvojic ve
dvou skupinách.
Za úmorného vedra byl k vidění
pohledný tenis doplněný bojovností všech zúčastněných hráčů.
A jaké byly výsledky? V prvním
semifinále porazila dvojice Z. Zielina a P. Klus pár D. Kowalczyk, M.
Povala 9:5. Ve druhém semifinále
přehráli T. a V. Peterkovi dvojici
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A. Kroupa, L. Galmus v poměru 9:2.
Z prvenství v turnaji se nakonec po
velmi dobrém výkonu radovala
dvojice T. a V. Peterkovi, která porazila loňské vítěze Z. Zielinu a P. Kluse 7:5,6:2. Vydařené hnojnické
čtyřhry byly po 19. hodině zakončeny předáním věcných cen finalistům turnaje (foto ve výřezu).
Další ročník se uskuteční opět na
přelomu června a července roku
2013.
Mgr. Tomáš Peterek

Soutěž ve sběru papírů a PET lahví
■ V letošním roce poprvé připravila
společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., soutěž
pro školy v oblasti od Ropice až po Dolní
Tošanovice ve sběru papíru a PET lahví.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: školy do 50 zapsaných žáků a školy
nad 50 zapsaných žáků.
V 1. kategorii soutěžily mezi
sebou 2 školy (Základní škola Hnojník a Základní škola s polským jazykem vyučovacím Hnojník), ve 2.
kategorii se spolu utkalo 6 škol (ZŠ
Třanovice, Chotěbuz, Smilovice,
Ropice, Dolní Tošanovice a ZŠ s polským jazykem vyučovacím Ropice).
Samostatně vyhodnoceny a finančně ohodnoceny byly výsledky jak
ve sběru papíru, tak i ve sběru PET
lahví. Kdo byl tedy nejlepší?
V 1. kategorii zvítězila ve sběru
papíru i ve sběru PET lahví Základní
škola s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku, 2. místo obsadila ZŠ
Hnojník.

Ve 2. kategorii se vítězem soutěže ve sběru papíru stala Základní
škola s polským jazykem vyučovacím Ropice, 2. místo patří ZŠ Dolní
Tošanovice a 3. místo ZŠ Chotěbuz.
Ve sběru PET lahví v této kategorii byla nejlepší ZŠ Chotěbuz, jako
druhá se umístila ZŠ Dolní Tošanovice a třetí místo patří ZŠ s polským
jazykem vyučovacím Ropice.
Co dodat? Žáci uvedených škol
nasbírali v rámci této soutěže celkem 4 612 kg papíru 494,8 kg PET
lahví. Patří jim za to velká pochvala,
určitě to není málo, zejména když
to byl teprve první ročník naší soutěže. Do budoucna bychom rádi
připravili sběrové soutěže pro školy
a motivovali žáky k třídění odpadu
a ke sběru druhotných surovin.
Zapojí se i Vaše škola?
PhDr. Irena Lipovčanová
Nehlsen Třinec, s.r.o.

Cyklisté na výletě v Podolsku
■ 12. cyklovýlet SK Třanovice se
uskutečnil od 5. - 8. 7. 2012 do
rekreačního střediska v Podolsku.
Počasí bylo tak akorát. Krajina je to
malebná. V okolí jsme mohli navštívit hrad Zvíkov, zámek Orlík nad
Vltavou, Písek, horu Tábor a další

zajímavosti. Letošní ročník se obešel bez nehod. Tímto chci poděkovat hlavním organizátorům Leošovi
Ovčaříovi a Petru Korčovi. Momentky jsou zachyceny na stránkách SK
Třanovice.
Eva Janstová

Třídíme odpady a soutěžíme
■ Jsem žákyní Základní školy v Dolních
Tošanovicích a ve vyučování jsme často
slyšeli, že lidé vyrobí spoustu odpadů
a že je potřeba je třídit, abychom nezatěžovali životní prostředí. Navíc plasty
a papír jdou využít znovu a můžou
z nich vzniknout další potřebné věci.
A tak když přišla paní ředitelka
Martiňáková s návrhem, že firma
Nehlsen uspořádala soutěž pro školy Mikroregionu povodí Stonávky
ve sběru tříděného odpadu (plastů
a papíru), hned jsme se nadšeně
zapojili. Navíc, jak jsme se dozvěděli, firma předá nejlepším třídičům
odměnu. A tak u nás všech doma
začal boj o každou plastovou láhev,
časopisy jsme mamkám doslova
brali z rukou a vše se přemisťovalo
do školy, až toho všeho plastu
a papíru byly pořádné hromady.
Opravdu jsme se moc snažili a stálo
to za to. Jeden slunečný den v červnu jsme byli pozváni do sběrného
dvora v Třanovicích. Samozřejmě
jela celá škola, abychom byli při
vyhlašování výsledků. Paní Lipowc-

zanová z Nehlsnu naši školu vyhlásila jako druhou nejlepší a dostali
jsme finanční odměnu. Po návratu
do školy jsme se nemohli dohodnout, jak odměnu využijeme, ale
paní ředitelka měla dobrý nápad.
Každý na lísteček napsal, co nejvíce
chce. Zvítězil nápad, který dostal
nejvíce hlasů. Byl to výlet na hory
a pizza. Už jsme se nemohli dočkat.
Ten den přišel a my jsme vyrazili na
Godulu a po cestě plnili zábavné
úkoly, které pro nás přichystala paní
Pupíková. Bylo to moc fajn a navíc
jsme pak z Goduly sestoupili do
obce Řeka a v pizzerii si pořádně
pochutnali na pizze. Zpáteční cesta
byla už autobusem, ale ještě jsme
stihli nanuka v Hnojníku. Ve škole
jsme se pak všichni shodli, že třídit
odpady se vyplatí, a to nejen pro
výhru. Už se těšíme na další ročník
soutěže a budeme se snažit svou
troškou přispět ke zlepšení životního prostředí.
RE
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Třetí slezský sraz dvoutaktů
■ Po loňském 2. ročníku se Veterán Trabant klub Bohumín opět rozhodl uspořádat 3. Ročník v Řece.
Tato akce začala v pátek 20. 7.,
kdy se sjížděli první účastníci.
Desítka Trabantů vyrazila do
Komorní Lhotky do Betesdy, kde
pro všechny chovance uspořádali
soutěže s cenami a povozili je ve
speciálním upraveným vojenským
Trabantem. V sobotu přijeli ostatní
účastníci, celkem se sjelo 36 těchto
unikátů různých tvarů a typů. Po
seřazení se vydali na spanilou jízdu
do Karviné-Frýštátu. Kolona dorazila a naskládala se přímo před
zámecké náměstí, kde všechny přivítal pán z informačního centra
v Karviné. Po dvouhodinové přestávce se kolona opět rozjela zpět
do Řeky. Cestou se ještě zastavila
u Darkovského mostu, který stojí
hned vedle lázní v Darkově. Hned

po obědě se konaly soutěže, jízdy
zručnosti a jiné dovednostní
zkoušky s Trabantem Autoškola –
toto auto bylo speciálně upraveno,
s opačným řízením, a byla to tedy
hodně zajímavá jízda jak pro trabanťáky tak i pro přihlížející. Ti se
mohli zapojit, našlo se hned 9
odvážných, kteří poměřili své
schopnosti. Nejlepší byl p. Martin
Malý. Počasí letos přálo, organizátoři připravili program i pod velkým stanem, s vyhlášením
výsledků i s tombolou, a za hudebního doprovodu jsme se bavili až
do ranních hodin. V neděli 22. 7.
2012 byl oficiálně Slezský sraz
dvoutaktů ukončen. Jestli bude
stejné nadšení a ochota organizátorů, bude se v příštím roce akce
opakovat. Fotografie naleznete na
webových stránkách obce Řeka.
TT
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19. ročník Poháru starosty
■ Již podevatenácté se sešli 7. 7. 2012
v obci Řeka dobrovolní hasiči z našeho
regionu, z Jaworze z Polska, Rabče
a Strečna ze Slovenska, aby zde změřili
své dovednosti v požárním sportu.
Tak jako každoročně se soutěžilo u požární zbrojnice v Řece ve
dvou kategoriích muži a ženy.
Letos na soutěž dorazily 4 ženské
družstva a 17 mužských družstev.
Počasí bylo sice proměnlivé, nakonec vysvitlo sluníčko a bylo pořadně horko, ale podmínky měli
soutěžící stejné. Nejdříve dostali
možnost muži, aby si změřili své
síly, a bylo opravdu na co koukat.
Možná i muži byli z výsledků žen
překvapeni. V kategorii ženy se na
prvním místě umístil SDH Lhotka

(23,39s) druhá byla Baška (26,86s)
a třetí skončila slovenská Rabča
(27,33s). V kategorii mužů se opět
po loňském vítězství podařilo
úspěšně zvládnout trať za pouhých 15,79s Frýdku - Místku, který
skončil na prvním místě a tím získal již podruhé putovní pohár.
Pokud v příštím roce vyhrají znovu,
tak jim putovní pohár zůstane. Na
druhém místě skončila Horní
Suchá (17,52s) a třetím s rozdílem
pár setin skončila Lhotka (17,72s).
Soutěž přišlo shlédnout okolo 200
lidí a to hlavně díky velké popularitě tohoto sportu v obci. Srdečně
zveme na příští 20. ročník.
TT

Vělopolští zahrádkáři na výletě

Ligotský jarmark
■ XIII. ročník Ligotského jarmarku se
uskutečnil v sobotu 28. července 2012.
Krásné letní počasí, bohatý kulturní
program, spousta stánků a návštěvníků… tak by se dal charakterizovat
letošní jarmark.

Program začínal již tradičně
dopolední přehlídkou dechových
orchestrů: SCEAV z Komorní Lhotky, Těrličanky a dechové hudby
z družební obce Boronów z Polska.
Doplnilo jej vystoupení mažoretek,
roztleskávaček a tanečníků disco
z Juventusu Karviná.
Odpolední blok zahájil zábavný
program pro děti a dále již násle-

dovala pěvecká vystoupení dětí ze
základních škol. Folklórní soubor
Czantoria z Ustronia téměř hodinu
zpíval velice krásné lidové písně,
které doprovázel mluveným slovem. Milovníci country byli jistě

potěšeni vystoupením skupiny
Revival Band Michala Tučného.
Doprovodnou akcí jarmarku
byly výstavy panenek v háčkovaných šatičkách, fotografií Jana Grabowského, výkresů z Festivalu
kreslení „Krajina kolem nás“
a v pořadí již VII. ročník amatérského cyklozávodu „Podgodulský
okruh“. Vítězem I. kategorie od

■ Druhé květnové úterý v časných
ranních hodinách autobus směřoval na květinářskou giełdu do Tych.
Dalším zastavením pak bylo Pudełko. Fandové zahrádek vědí, že se
jedná o nádhernou zahradu Anny
a Eugeniusza Pudełka. Přestože
někteří občané naší obce vlastní
hektarové pozemky, každoroční
nákup květin a okrasných dřevin
nám způsobuje starosti, kam

s nimi. Proto jsem letošní pouť za
rostlinkami vynechala, i když to se
mnou „škubalo“. Vlastně nejde jen
o nákup květin, pro mnohé to znamená setkat se a popovídat si se
sousedy z druhého konce dědiny,
možnost vyjet za hranici obce,
dokonce státu. Přeji zahrádkářům
ještě spoustu takových pěkných
výjezdů i setkání.
Vladislava Latochová

7 do 11 let se stal Pavel Ivaniuk,
vítězem II. kategorie od 12 do 15
let se stal Lukáš Bayer. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným
dětem děkujeme za účast.
Hlavním bodem večerního programu bylo vystoupení sympatického Vaša Patejdla, které mělo
velký úspěch. Obecenstvo jej
nechtělo pustit z pódia ani po třetím přídavku písní.

Místní rocková skupina Ligotský
Marras pak pokračovala ve večerním vystoupení a představila písně
svého nového CD. K tanci i poslechu pak nakonec zahrál DJ Honza.
Srdečně děkujeme všem sponzorům a organizátorům této letní
slavnosti.
Bronislava Majerová
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Bystřice má první naučnou stezku
■ Naučná stezka nese v označení jméno jediného vrcholu, který se v katastru
obce nachází - Loučka. Jedná se o kopec,
který vévodí obcí ze severovýchodní
strany a kde probíhá hranice mezi
Bystřicí a Nýdkem.
Naučná stezka, kterou finančně podpořil Moravskoslezský kraj,
začíná v části Paseky Koliba, kde je
první stanoviště. Zde se návštěvník
dozví informace o vzniku Těšínských Beskyd. Druhé stanoviště se
nachází nedaleko bývalé školy a je
tematicky věnováno lidem, kteří
Loučku osídlovali a žili zde. Třetí
stanoviště se nachází u vstupu do
jedinečného a impozantního
bukového lesa, kde jsou informace
o fauně zdejší části Beskyd.
Čtvrté stanoviště najdou turisté
na konci bukového lesa před vstupem na rozsáhlé podhorské jalov-

cové louky. Zde je možno získat
informace o zdejší floře. Poslední
stanoviště je na samotném vrcholu
Loučky ve výšce 835 metrů nad
mořem. Zde se turistům odhalí
impozantní scenérie údolí, v němž
leží nejen Bystřice, ale i vzdálenější
Třinec. Celé údolí je sevřeno beskydskými kopci. Panoramatická
fotografie s označením jednotlivých vrcholků umožňuje lepší orientaci.
„Jsem rád, že konečně máme
svou první naučnou stezku. Při
zpracování projektu byla Loučka
na prvním místě, které si zasloužilo
popularizaci. Jednotlivá stanoviště
jsou vyrobena z dřevěného masívu, které je vyrobeno tradičním
způsobem spojováno dřevěnými
čepy, a jsou kryté dřevěným šindelem. Na jednotlivých stanovištích

máme dubové lavičky, které jsou
ukotveny do kamenů a slouží
k odpočinku pocestných,“ řekl starosta Bystřice Ladislav Olšar s tím,
že kolem stanovišť jsou rozsypány
drobné kameny, které zdejší
lidé posbírali ze svých podhorských polí. I toto ukazuje na těžký
život zemědělců v Beskydách.
„Máme i další turisticky zajímavá
místa, která si zasluhují zpopularizovat. Dovedu si představit, že další naučná stezka může vést
k hranici mezi Bystřicí a Hrádkem
a návštěvníka zavede k pramenům
horských potoků. Zde bychom
postavili horskou studánku, odkud
si návštěvník může odnést křišťálově čistou vodu, kterou nikde
nekoupí,“ uzavřel Ladislav Olšar.

Univerzita nabízí seniorům zajímavé kurzy
■ Senioři v důchodovém věku mají možnost setkávat se na akademické půdě se
svými vrstevníky. Univerzita v Ostravě
jim nabízí možnost se kvalifikovaně a na
vysokoškolské úrovni systematicky
seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V) je tu
právě pro ně. Posluchačem U3V se může
stát každý občan starší 60 let.
Ve dvou semestrech v celkové
délce 36 hodin (vždy ve čtvrtek) se
budou
moci
setkávat
se
svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě (PdF OU). Po absolvování
získají certifikát o absolvování kurzu. To vše jen za symbolickou cenu

osm set korun.
„Mohu seniorům jen vzkázat,
neváhejte! Podejte přihlášku na
kurz U3V pod názvem „Český jazyk
a literatura v minulosti a dnes“ co
nejdříve, kurz totiž začíná již v září
2012“ uvedla Mgr. Hana Jenčová,
specialistka
marketingových
komunikací z Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. „Kurz se
věnuje místu literatury v dnešním
světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších médií. Seznámíte se
s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové
literatury pro dospělé a děti i vzta-

hem literatury a filmu, literatury
a hudby. Výklady doprovodíme
četbou úryvků literárních textů,
audio i video ukázkami, můžete
diskutovat i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost budeme
např. věnovat spisovné češtině
a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i různým
typům textů,“ dodala.
Kontakty: Centrum dalšího
vzdělávání Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita v Ostravě, 709
00 Ostrava-Mariánské Hory.
597 094 017, 734 355 862, e-mail:
filip.goszler@osu.cz.
HJ

Policie na severu Moravy a Slezska kontrolovala
řidičevalikamionů
a autobusů
■ Celkem 205 přestupků zjistili morav752 vozidel, z toho 448 nákladuložili kauce v celkové výši 40 tisíc
skoslezští policisté při kontrolách
nákladních automobilů a kamionů na
konci července. Výše uložených pokut se
vyšplhala na částku 90 tisíc korun.
Na vytipovaných stanovištích
policisté kontrolovali dodržování
povinnosti v osobní dopravě při
přepravě lidí, v nákladní při přepravě nebezpečných věcí, technický
stav vozidel nebo dodržování přestávek a dob odpočinků.
Během akce policisté zkontrolo-
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ních automobilů a 107 autobusů.
„Přestupky v dopravě u sledované
skupiny jsme zjistili u 85 řidičů,
z toho u řidičů sedmi autobusů.
Nejčastějšími porušeními zákona
v těchto případech byl nevyhovující technický stav, a to u 91 vozidel,
přičemž pět kamionů a jeden autobus byly v takovém stavu, že bezprostředně ohrožovaly bezpečnost
silničního provozu. Policisté řidičům zakázali další jízdu a dvěma

korun," upřesnila mluvčí krajské
policie Daniela Vlčková.
Dva řidiči sedli za volant pod vlivem alkoholu. „Dalšího závažného
pochybení, kterého se řidiči
dopustili, bylo nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Policisté zjistili 25 lidí, kteří
během jízdy nebyli připoutáni
a jedno dítě nebylo převáženo
v autosedačce," doplnila.
MF

Pořad bohoslužeb
o pouti
Nanebevzetí Panny
Marie v Hnojníku
15. 8. 2012 středa - malá pouť 18.00 hod. (č+p);
19. 8. 2012 neděle - velká pouť
(odpust) - poutní slavnost –
7.30 hod. (p), 9.00 hod.,
11.00 hod.
Požehnání (adoracja) – 16.00
hod. (č+p).

Pořad bohoslužeb
o pouti
sv. Bartoloměje
Třanovice:

24. 8. 2012 pátek – malá pouť –
17.00 hod.
25. 8. 2012 sobota – vigilie pouti
- 18.00 hod. (p);
26. 8. 2012 neděle – velká pouť
(odpust) - 8.30 hod. (p), poutní
slavnost 10.00 hod., Požehnání –
adoracja 16.00 hod. (č+p).

Program setkání na
Karmelu ve Smilovicích
Biblické hodiny v 15 hod.,
Bohoslužby v 8.30 hod. Ne 12. 8. Biblická hodina, Ne 19. 8. - Biblická
hodina, Ne 26. 8. – Bohoslužby, Ne
2. 9. - Biblická hodina, Ne 9. 9. - Biblická hodina, Ne 16. 9. - Biblická
hodina NENÍ (Evangelický den
v Bystřici), Ne 23. 9. – Bohoslužby,
Ne 23. 9. - v 15 h. - Výročí otevření
Karmelu po rekonstrukci (17. 9.
2000), Ne 30. 9. - Biblická hodina.

Program bohoslužeb
v Komorní Lhotce
v 8.30h. Ne 12. 8. (p), Ne 19. 8. (č),
Ne 26. 8. (p), Ne 2. 9. (p/č) - začátek
školního roku, Ne 9. 9. (č), Ne 16. 9.
(p), Ne 23. 9. (č), Ne 30. 9. (p).

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli:
Ne 2. 9. v 13.30 hod. (polské) 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. 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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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
Co je potřeba zaplatit:
stočné za IV. Q. 2011 + I. Q. 2012 +
II. Q. – 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 účet: 23425-781/0100, VS
(stočné): 2321 SS: číslo domu, VS
(odpadky): 1340 SS: číslo domu.

Horní Tošanovice

Harmonogram svozu separovaného odpadu (modré a žluté pytle) - rok 2012: 8. srpna, 19. září, 31.
října, 12. prosince.
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, a to z důvodu vynakládání
velkých finančních prostředků na
odvoz a likvidaci odpadu.

Svoz separovaného odpadu
v pytlích (modré - papír, žluté plasty) se uskuteční ve čtvrtek 9. 8.
2012, 20. 9. 2012. Svoz objemných a nebezpečných odpadů ve 2.
pololetí roku 2012 proběhne
v sobotu 13. 10. 2012. Přesný harmonogram svozu bude uveden
v říjnové Stonávce.

Dožínky v Horních Tošanovicích
Dožínky proběhnou v sobotu 8.
9. 2012 v areálu zámku v Horních
Tošanovicích. Bohatý program i
občerstvení bude zajištěno.
Podrobnější informace naleznete
na plakátech, které budou vylepeny s dostatečným předstihem, také
na webovských stránkách obce:
www.hornitosanovice.cz.

Ropice
Sběr a svoz velkoobjemového
odpadu v obci Ropice: 15. 9. – 16.
9. 2012 Ropice Baliny; 15. 9. - 16. 9.
2012 Ropice u mlýna – strážní
domek; 15. 9. – 16. 9. 2012 Ropice
Centrum - obecní úřad; 15. 9. - 16.
9. 2012 Ropice aut. zastávka Cihelna – parkoviště u evangelické kaple; 22. 9. – 23. 9. 2012 Ropice –
obchod u Kišů; 22. 9. – 23. 9. 2012
Ropice Kolonie – knihovna, golfová prodejna; 22. 9. - 23. 9. 2012
Ropice Oblásky - U dubu; 22. 9. –

23. 9. 2012 Ropice – Zimník. Do
kontejnerů na velkoobjemový
odpad je zakázáno odkládat
nebezpečný odpad (zejména
chladničky, televize a rádia) a také
pneumatiky, sporáky, kamna a
železo. Tento odpad odevzdejte na
sběrném dvoře v Třinci – Oldřichovicích (areál ČOV) nebo jej odložte
vedle tohoto kontejneru, abychom jej mohli sebrat zvlášť.
Míchání odpadů je zakázáno.

Hnojník
Nabízíme veřejnosti k pronájmu
multifunkční hřiště s umělým
povrchem u MZŠ Hnojník. Hřiště je
vhodné především pro tenis,
nohejbal, odbíjenou a malou
kopanou. Bližší informace na tel.
604 672 166 – Mgr. Tomáš Peterek,
správce.

sběrném dvoře v součastné době
nemáme. Pořízení speciálního
kontejneru budeme zkoušet
v rámci vyhlášeného dotačního
programu. Pokud zde neuspějeme, bude záležet na zastupitelích,
zda prostředky na pořízení kontejneru uvolní z obecního rozpočtu.

Pozvání
dne 22. 9. 2012 Vás zveme do
Hnojníka na zábavnou akci „Drakiáda a plackobraní“, kde bude pro
děti připravena soutěž v pouštění
draků a klaun Hopsalín. Pro dospělé budou kromě dobré hudby
a zábavy opět připraveny výborné
bramborové placky a další občerstvení. Zvou pořadatelé MO ČSSD.

Opravy vodovodního řádu
v Hnojníku
V rámci plánu oprav vodovodního
řádu bude v měsíci srpnu zahájena
oprava v délce cca 500 metrů.
Staré, netěsné kovové potrubí
bude nahrazeno novým plástovým potrubím. Opravovat se bude
řád v úseku od obchodního domu
COOP, přes kolonii až ke skladu
hmotných rezerv Godula. Žádáme
proto všechny občany o shovívavost a trpělivost z důvodu několika
nezbytných odstávek řádu v celé
obci Hnojník. Pro příští rok zahajujeme přípravu projektové dokumentace opravy vodovodního
řádu v části obce Novakovice, kde
by se mělo vyměnit staré kovové
potrubí za plastové.

Bezpečnost na hnojnických
silnicích
Ke zvýšení bezpečnosti občanů na
místních komunikacích budou
postupně instalovány zpomalovací retardéry. Jako první budou provedeny retardéry u polské školy
a na Novakovicích. Po jejich
odzkoušení a získání zkušeností
a ohlasů z řad občanů budou
postupně instalovány další dle
projektu schváleného policií ČR
a dopravním oddělením města
Třince.
Sběrný dvůr i pro sběr
nebezpečného odpadu
V měsíci červnu získala obec Hnojník od Moravskoslezského kraje
povolení ke sběru nebezpečného
odpadu od občanů.
Termín zahájení sběru je však podmíněn pořízením speciálního skladovacího kontejneru s dvojitým
dnem a vypustitelnou záchytnou
vanou. Takový kontejner však ve

Ing. Škuta, místostarosta

Na Jablunkovsku vzniklo
nové sdružení hájící zájmy
regionu
■ Šestnáct obcí na území Jablunkovska a dalších 21 ziskových a neziskových subjektů založilo na ustavující
členské schůzi v Bystřici zájmové
sdružení právnických osob MAS
Jablunkovsko.
Na této schůzi byl zvolen programový výbor, který je výkonným a statutárním orgánem
sdružení. Předsedou výboru je
Robert Borski, starosta Hrádku,

místopředsedou pak Robert
Cieslar, jednatel firmy Netis, dalšími členy výboru byli jmenováni
starosta Bystřice Ladislav Olšar,
Bronislav Ondraszek, nakladatelství Beskydy a Petr Pavlíček, ředitel
Charity
Jablunkov.
Programový výbor bude nyní
zajišťovat chod MAS Jablunkovsko.

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE MUDr. Milan Mrázek
Poliklinika, sady Komenského 1, Český Těšín
Tel. 558 740 309 (možnost objednání i na záznamníku),
www.poliklinikatesin.cz
komplexní gynekologická péče, poradna pro těhotné: UZ diagnostika
vývojových vad ve 13., 20. a 30. týdnu těh., UZ foto plodu, záznam na
CD, DVD, léčba bezdětných párů, léčba močové inkontinence a klimakt.
potíží, antikoncepce

Vělopolí
V temínu od 23.8.2012 – 24.8.2012
budou ve Vělopolí prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky
Ovod, spol. s r.o

Ordinační hodiny:
Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Út: 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
St: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Čt: 12.00 – 17.00 (po domluvě do 18.00)
Pá: 7.30 – 12.00
Diskrétnost zaručena, jednorázová poševní zrcadla
Smlouva se všemi zdrav. pojišťovnami v regionu, příjem nových pacientek

Srpen 2012
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Sportovní hala ve Frýdku-Místku památkou nebude, město ji může zbourat
■ Ani podpora památkářů nepomohla
lidem usilujícím o záchranu Víceúčelové
sportovní haly ve Frýdku-Místku ve snaze zařadit ji mezi kulturní památky.
Ministerstvo kultury nyní rozhodlo, že
žádosti občanského sdružení Vize FM
nevyhoví a halu mezi kulturní památky
nezařadí.
Nejnovější rozhodnutí v praxi
znamená, že město může dál
pokračovat ve svých plánech halu
zbourat a na jejím místě nechat
developera postavit nákupní centrum.
„Všechny kroky, které jsme kvůli
rozhodování o případném zařazení
haly mezi kulturní památky přerušili, opět obnovíme. Znovu zahájíme výběrová řízení na přípravné
práce pro výstavbu nové haly
Polárka, která by měla stávající
halu nahradit,“ řekla frýdeckomístecká mluvčí Jana Matějíková.
Pro zástupce občanského sdružení Vize FM je rozhodnutí ministerstva zklamáním. „Ještě jsme
nedostali oficiální vyjádření ministerstva, takže jeho rozhodnutí nez-

náme. Ale pokud halu mezi kulturní památky skutečně nezařadilo,
tak je to pro nás velké zklamání,“
řekl zástupce sdruženíVize FM

Jakub Šrubař. „Každopádně si ale
počkáme na oficiální zprávu ministerstva, a pokud bude možnost
nějakých opravných prostředků,

tak budeme o jejich využití uvažovat,“ dodal Šrubař.
Pokud nevyjde ani snaha o
odvolání, bude mít město volné
ruce pro svůj plán vyčistit pozemek
u Ostravice pro developera, který
by chtěl na místě vybudovat
nákupní centrum. Stávající halu by
pak měla nahradit nová hala, na
jejíž výstavbu si už frýdecko-místecký magistrát vzal úvěr, ale nevylučuje ani možnost postupného
splácení stavebníkovi.
Ministerstvo kultury zatím
nechtělo celou kauzu komentovat.
„Rozhodnutí sice padlo, ale ještě
nenabylo právnímoci. Dokud se
tak nestane, nemůžeme nic
komentovat,“ vysvětlila mluvčí
ministerstva kultury Markéta
Ševčíková.
„V současnosti má majitel haly
patnáct dní na to, aby se proti případnému verdiktu odvolal, teprve
pokud tak neučiní, nabude rozhodnutí právní moci a my jej budeme moci oznámit ostatním,“
dodala.

Letní fotografická soutěž

TÉMA:
DOVOLENÁ
Pošlete nám svou fotku z dovolené
a soutěžte o zajímavé ceny!
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.
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LUšTěTE! TŘI Z VÁS OBDRží HODNOTNé CENy!
Tajenku zašlete do 19. září 2012 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Vělopolí.

