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Editorial
Přátelé, příznivci a čtenáři Stonávky,
další číslo Stonávky je tady! Říjnové číslo je
plné zajímavých informací, podnětů k zamyšlení, pozvánek na zajímavé akce, článků
o životě v našich obcích.
V tomto vydání jsme pro Vás připravili
malou grafickou změnu. Doufám, že k lepšímu… Podnětem k ní byla fotografická soutěž,
kterou jsme vyhlásili v červnovém čísle. Soutěž o nejlepší foto z dovolené Vás rozhodně
zaujala a na zadní straně naleznete tři nejlepší
fotografie v barvě. Na výherkyni ze Smilovic
čeká zbrusu nový fotoaparát! Takže ta minimální snaha – sednout k počítači, vybrat fotku, kliknout a poslat do redakce se určitě
vyplatila! Také 2. a 3. místo jsme ocenili. Výběr
nebyl jednoduchý, raději jsme proto nechali
rozhodnout profesionála, který před sebou
měl jen fotografie, tedy bez uvedení autora či
popisu. Chystáme pro Vás i další soutěže, možná i další fotografickou – sledujte a čtěte proto Stonávku, vyhrát můžete i Vy!
Přečtěte si celou řadu článků týkajících se
nejrůznějších společenských, kulturních
a sportovních či akcí, které se v našich obcích
uskutečnily. Jsou mezi nimi rovněž informace
z různých projektů, které realizují obce nebo
sdružení v rámci příhraniční spolupráce, kooperace s jinými partnerskými obcemi např. na
Slovensku. Nechybí ani zážitky ze zájezdů
a výletů, nebo již tradiční informace z jednotlivých obcí.
Napište nám, co se Vám podařilo realizovat.
Informujte nás, co zajímavého chystáte,
podělte se o své zkušenosti, zážitky a nápady.
Pokud možno slunečný podzim,
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

Novinky z hnojnické školy.
str. 3

Úspěšně realizovaný projekt
■ V minulých dnech obec Horní Tošanovice realizovala projekt „Dožínky- návrat ke kulturním tradicím a čistému životnímu prostředí“. Nejednalo se jen
o dožínky, nýbrž o celý soubor akcí, kterých se mohli
zúčastnit naši občané a občané slovenských Lutiš.
Zájemci se během projektu seznámili s obnovitelnými zdroji, navštívili kotelnu na biomasu,
prohlídli si venkovskou průmyslovou zónu
v Třanovicích a zhlédli výstavu o brownfieldech
v Moravskoslezském kraji. Celý projekt byl protkán třemi kulturními akcemi. Lutišskými
folklórními hodovými slavnostmi, které navštívili občané našeho mikroregionu, a pro které
byla zajištěna autobusová doprava zdarma.

Na Dožínkách v Třanovicích se o úvod postaral
slavnostní průvod, v jehož čele kráčeli koně,
slavnostně vyzdobená bryčka vezla hospodáře
a pak již následovala zemědělská technika.
Dožínky se letos konaly v prostorách za obecním úřadem. Po tradičním obřadu předávání
dožínkového věnce následoval bohatý folklórní
program. Součástí letošních dožínek byla i soutěž o nejhezčí dožínkový věnec. Dožínky v Horních Tošanovicích začaly pestrým průvodem,
ve kterým nechyběly slavnostně vyzdobené
drožky s hospodářem, starostou, farářem
a vzácnými hosty, ale i vyzdobené zemědělské
stroje. (více na str. 2)

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU
MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“
„Společně bez hranic/Spoločně bez hraníc“

Senioři na smilovických kurtech.
str. 5

Norové v H-klubu.
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Gdy jedziemy na wycieczkę.
str. 9
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Tošanovické dožínky
posedmé
■ Dne 8. 9. 2012 se v Horních Tošanovicích konaly již posedmé Dožínky, které
měly velmi dobrou úroveň. Letošní
Dožínky proběhly v rámci fondu mikroprojektu přeshraniční spolupráce ČR –
SR pod názvem „Dožínky – návrat ke
kulturním tradicím a čistému životnímu prostředí“.
V úvodu prošel Dožínkový průvod a byly předány věnce hospodáři a starostovi obce. Po
požehnání začala pravá veselice,
v průběhu které vystoupily čtyři
soubory ze Slovenska, dva soubory z Moravy a soubor z Polska.
Během odpoledne byl představen
česko-slovenský receptář tradičních pokrmů z Třanovic, Horních
Tošanovic a Lutiše. V průběhu
vystoupení jednotlivých folklorních skupin proběhla i soutěž ve

vaření halušek. První místo obsadilo soutěžní družstvo ze Strečna.
Po skončení soutěže byly halušky
rozdávány mezi diváky. Po skončení odpolední, oficiální části Dožínek proběhla veselice, ve které
vystoupila skupina revival ELÁN
a poté skupina LEGENDY SE VRACÍ.
Během večera jsme mohli zhlédnout i tradiční ohňostroj. Po celou
dobu byly k dispozici koláče, myslivecký guláš, grilované či pečené
maso, tradiční bramborové placky
a mnoho dalších dobrot. Chtěl
bych poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu
celých Dožínek a těším se na další
ročník.
Petr Martiňák,
starosta Horních Tošanovic

„TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ
FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“
„Společně bez hranic/Spoločně bez hraníc“

Tradiční dožínky
v Třanovicích
■ Dne 1. září 2012 se v Třanovicích
konaly oblíbené dožínky. Ve 13 hodin se
od Kapplova dvora vydal na okružní cestu obcí tradiční dožínkový průvod, do
nějž se zapojili majitelé traktorů
a zemědělské techniky, kteří své stroje
náležitě vyzdobili, a také jezdci na
koních z blízkých agrocenter.
Průvod se po průjezdu obcí přesunul do prostor za obecním úřadem, kde návštěvníky čekal
bohatý program: předání dožínkového věnce, vystoupení dětí
z PZKO Třanovice a dětí ze ZŠ a MŠ
Třanovice, dechová hudba,
vystoupení tanečního souboru
Bystrzyca, dále pak kapela Bukoń,
která zaujala hrou na dudy,
vystoupení souboru ze Slovenska,
taky spousta dobrého jídla a zábavy, lidová řemesla ze Slovenska,

večer s DJ a mnohé další atrakce.
V rámci odpoledne se konala soutěž „o nejhezčí dožínkový věnec“.
Soutěž měla hojný počet účastníků a přinesla naprostou shodu
poroty i diváků v hodnocení toho
nejkrásnějšího. V rámci dožínek
byl vydán i „Tradiční receptář aneb
co se u nás vařilo“. Recepty do něj
přispěly obyvatelky obcí Třanovice, Horní Tošanovice a Lutiše.
Návštěvníci dožínek měli příležitost navštívit výstavu s názvem
Revitalizace brownfields, která
byla instalována v sále obecního
úřadu. Výstava představila divákům lokality v moravskoslezském
kraji původně devastované průmyslovou či jinou činností
a úspěšně navrácené do života.
HZ

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Kalendář akcí na rok 2012
Datum Obec
říjen
20. 10.
27-28. 10.
30. 11.
7. 12.
8.-9. 12.
26. 12.

Ropice
Střítež
Komorní Lhotka
Hnojník
Hnojník
Horní Tošanovice
Ropice

Akce
Drakiáda
Založení PZKO
Výstava rukodělných prací
Rozvícení vánočního stromku
Předvánoční posezení se seniory
Vánoční výstava
Vánoční fotbal

Hodnocení pracovních
prázdnin ve Smilovicích
■ Ve svém hodnocení můžeme být celkem spokojeni. Například parčík je
téměř hotový - chybí jen zhotovit lavičky na staré studni. Co jsme ještě zvládli?
Ve vlastní režii se nám také podařilo zhotovit oplocení kolem
kontejnerů, ale vichřice poničila
ukotvení sloupků a tak musíme
provést montáž jinou metodou.
V pondělí 24. září provedli naši
zahrádkáři výsadbu okrasných
stromků a keřů, které zakoupili
a darovali obci. Patří jim srdečné
poděkování. Dle plánu byly provedeny opravy místních komunikací.
Uvolněnou částku jsme nepřekročili a ještě jsme provedli opravy
v některých částech obce, kde to
nebylo plánováno. Díky místním
studentům se nám podařilo natřít
oplocení objektu vodojemu, ještě
se pokusíme natřít jeho střechu.
O opravách ve škole a školce jsem
již informoval - za organizaci
oprav bych chtěl poděkovat paní
ředitelce Mgr. Dybové. Z důvodu
nezájmu o provedení nátěru stře-

Výherci křížovky
Tajenka křížovky ze Stonávky č. 4
zní takto:
1. část: ke zřícení visutého.
2. část: necelou hodinu.
Správně odpověděli a vylosováni
byli:
Jiřina Juřenová, Třinec V.
Monika Niedobová, Bystřice 1174
Bronislav Wojnar, Hnojník 353
Výhercům blahopřejeme! Na
způsobu a termínu převzetí
výher se prosím domluvte na
obecním úřadu ve Vělopolí, tel.
558 694 359.

chy ze strany vybraného natěrače
se bohužel nepodařilo provést
nátěr střechy nad místní poštou.
Dále jsme podali dvě žádosti
o dotace, a to na splaškovou kanalizaci, jejíž celkové náklady přesahují částku 90 milionů korun,
a také na opravu pomníku a zeleně na místním hřbitově. Zatím
není akceptována naše žádost na
opravu a zateplení budovy obecního úřadu. V závěru Vás chci
srdečně pozvat do našeho kulturního sálu k poslechu lidového
vyprávěče Slávka Kubíka a na harmonikáře a zpěváka Fanoše
z Veřovic. Akce se koná 27. 10.
2012 od 16 hodin, vstupenky jsou
v předprodeji v místní knihovně.
Všem chci také popřát hodně štěstí, pohody a dobrého zdraví v nadcházejícím podzimním počasí
a později pak i v každoročním
předvánočním shonu.
Miroslav Nogol,
starosta obce Smilovice
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Sdružení obcí
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739 53 Třanovice 1
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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
21. 11. 2012

Říjen 2012

3

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Novinky z hnojnické školy
■ Možná jste si někdy položili otázku co se asi děje ve škole během prázdnin?
Nevím, co vše se děje na jiných školách,
ale musím říct, že v naší škole bylo právě v tomto období poměrně živo.
Zatímco si žáci užívali volných
dnů, v Masarykově Základní škole
v Hnojníku se děly různé věci. Čas
prázdnin se převážně využívá
k různým opravám, generálním
úklidům, revizím, čištění, malování
atd. Nejinak tomu bylo i u nás.
Ovšem o letošních prázdninách se
toho na naší škole dělo trochu víc,
a proto mi dovolte, abych vás
s některými událostmi seznámil.
Především se letos poprvé konal
volejbalový kemp mladších žáků
Školního sportovního klubu Beskydy, který navštívil i reprezentant
v plážovém volejbalu a účastník
LOH 2012 v Londýně Přemysl
Kubala. Mladí volejbalisté po celý
týden pod dozorem zkušených
trenérů využívali tělocvičnu
a víceúčelové hřiště k tréninkům
a přípravě na nadcházející sezónu.
Moc se jim líbilo zázemí školy
a výborné podmínky včetně skvělého jídla, které jim připravovaly
naše kuchařky. Ve škole však došlo
i k dalším podstatným změnám.
První změnu mohli žáci a jejich
rodiče zaznamenat hned první
den, kdy vcházeli do nově upravených a vymalovaných vstupních
prostor a šaten. Tentýž den jsme
rovněž slavnostně otevřeli kompletně vybavenou jazykovou
učebnu, od které si slibujeme
zefektivnění výuky cizích jazyků
na škole. Hovoříme-li o cizích jazycích, stojí rovněž za zmínku, že
minimálně po dobu školního roku
2012-2013 obohatí výuku konverzace v anglickém jazyce rodilý
mluvčí z USA. Dále jsme pokračovali ve vybavování kmenových
učeben audiovizuální technikou.
Během prázdnin tak na škole přibyly další tři učebny, které jsou
vybaveny projektory s plátnem,
reproduktory a počítačem. Učitelé
tudíž mohou využívat audiovizuální pomůcky, které si po celý rok
připravovali v rámci projektu EU
Peníze školám, což určitě usnadní
a zpestří výuku všem žákům. Zmí-

něné úpravy jazykové učebny
a vybavení tříd projekční technikou byly spolufinancovány z ESF
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové hodnotě 525 862 Kč. Další překvapení
také čekalo na žáky v učebně chemie. Díky tomu, že jsme byli
úspěšní v grantovém programu
RWE GAS STORAGE s projektem
„Přírodní vědy u nás ve škole“,
jsme mohli vybavit učebnu chemie interaktivní tabulí, a také jsme
nakoupili nové laboratorní soupravy pro výuku chemie. RWE Gas
Storage se na financování podílel částkou 80 000 Kč. Ke zprovoznění učebny jsme rovněž použili
jednu ze čtyř počítačových sestav,

zkušebně zavedený od 6.00 hod.
a věříme, že nám finanční možnosti školy umožní tuto službu
trvale udržet. Ve výčtu všech událostí a změn nemohu opomenout
mateřskou školu. Zde je na místě,
abych poděkoval vedení obce
Hnojník za vybudování toužebně
očekávaného dětského hřiště
„Zahrada snů MŠ Hnojník“. Tento
projekt byl realizován za finančního přispění Ministerstva pro místní rozvoj. Obec Hnojník rovněž
financovala generální opravu
vzduchotechniky školní kuchyně,
která byla v havarijním stavu a jejíž
nefunkčnost každoročně, zvláště
v zimním období, způsobovala
nemalé škody na majetku školní

které jsme obdrželi formou sponzorského daru od firmy OKD HBZS
a.s. Další dva počítače jsme umístili do mateřské školy a jeden
do kmenové učebny druhého
stupně. Zde musím vyzvednout
šikovnost našeho školníka a údržbáře, kteří ušetřili škole asi
15 000 Kč tím, že sami provedli
technicky náročnou instalaci interaktivní tabule. Velice si ceníme
toho, že v každé třídě máme připojení k internetu. Učitelé a žáci
díky tomu mohou plně využívat
možnosti, které jim skýtá moderní
technika instalovaná v učebnách.
Kompletní zasíťování učeben na
prvním stupni již na jaře provedla
firma HnojnikNet formou sponzorského daru. Další novinkou
nového školního roku je otevření
ranní družiny pro žáky prvního
stupně. Provoz školní družiny je

kuchyně. O tom, jak pedagogové
a žáci využívají uvedené změny, se
můžete přesvědčit na vlastní oči
dne 30. 11. 2012 u příležitosti Dne
otevřených dveří, na který vás tímto srdečně zvu. Závěrem chci
poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli či stále
podílejí na modernizaci školy,
a zároveň konstatuji, že bez nezištné pomoci rodičů, představitelů
obce, zaměstnanců školy a sponzorů bychom nemohli všechny
tyto práce uskutečnit. Mým přáním je, aby všechny výše zmíněné
události přispívaly ke spokojenosti dětí, žáků, rodičů a pedagogů
a ke zvýšení kvality vzdělávání na
naší škole.
Jiří Tomiczek,
ředitel školy

Setkání jubilantů obce Komorní Lhotka
■ Ve středu 26. září proběhlo slavnostní setkání našich jubilantů v kavárně
kulturního domu v obci Komorní Lhotka.
Všechny zúčastněné přivítala
předsedkyně sociálního výboru
Šárka Przeczková a s blahopřáním
se připojil taktéž starosta a místostarosta obce. K důstojnému průběhu tohoto setkání přispělo
taktéž vystoupení dětí základní
a mateřské školy v Komorní Lhotce. V příjemné atmosféře společně
všichni zavzpomínali na svá prožitá léta. Ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme.
ŠP

Hnojfest 2012
■ Dne 1. 9. 2012 uspořádalo občanské sdružení Za náš Hnojník ve spolupráci s SDH Hnojník již 6. ročník akce
HnojFest.
Tradičně nechybělo pasování
prvňáčků české a polské školy,
které provedl starosta obce
Ing. Miroslav Molin. Žáci obdrželi
věcné dary od firem Vinis s.r.o.,
Sweet expert group s.r.o. a Koeximpo spol. s r.o. Pro děti byl připraven hudebně - zábavný
program Zpátky do školy, kde
měly možnost se zúčastnit
různých soutěží inspirovaných
školní tématikou. Po něm následovalo vystoupení kapely Dilated, Báry Zemanové s kapelou,
skupiny Tři sestry Banditos
a nakonec se představila kapela
Kapriola. Program byl ukončen
Rockotékou. Chtěli bychom
poděkovat všem, kteří tuto akci
přišli podpořit i za nepříznivého
počasí. Za finanční podporu
děkujeme sponzorům, jejichž
jména najdete na webových
stránkách hnojfest.unas.cz, spolu
s fotografiemi z této akce. Poděkování samozřejmě patří všem,
kteří se podíleli na přípravě
a průběhu celé akce. Již teď začínáme připravovat 7. ročník
a opět se těšíme na vaši přízeň.
Ing. Tereza Molinová

Zachraňujeme
■ O záchranné stanici zvířat v Bartošovicích na Moravě mnozí z vás již slyšeli. Její hlavní aktivitou je záchrana
zraněných či jinak hendikepovaných
volně žijících živočichů.
Zabývá se jejich léčením, rehabilitací, přípravou na vypuštění
a vlastním návratem vyléčených
exemplářů do přírody. Letos
využila jejích služeb také obec
Vělopolí. O prázdninách odchytil
pan Tomiczek mládě káně lesní
s otevřenou zlomeninou křídla.
Zraněného ptáka pak odvezli
pracovníci již zmíněné záchranné
stanice. Ročně přijímají okolo
tisícovky zvířat a z tohoto množství zhruba 55% vrací zpět do přírody.
Vladislava Latochová
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Oficiální otevření zrekonstruovaného
Domova pro osoby se zdravotním
postižením v Komorní Lhotce
■ V pátek dne 24. 8. 2012 proběhlo
Oficiální otevření Domova pro osoby se
zdravotním postižením (DZP), který je
součástí Integrovaného sociálního
ústavu v Komorní Lhotce.
Tímto byla ukončena téměř
dvouletá rekonstrukce budovy
DZP, která probíhala za plného
provozu. Celá rekonstrukce objektu byla financována z Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko
2007-2012
v rámci projektu „Rozvoj kvality
služeb ISÚ Komorní Lhotka“. Na
financování se podílel Obecní
úřad Komorní Lhotka i samotné
ISÚ Komorní Lhotka.
Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé Moravskoslezského kraje, vedoucí odboru
sociálních věcí Mgr. Daniel Rychlík,
zástupci dodavatelské stavební firmy Vitásek, s.r.o. a zástupci dalších
firem podílejících se na zdárné
rekonstrukci a ukončení projektu.
Za přítomnosti klientů, zaměstnanců DZP a hostů zahájil slavnostní otevření Ing. Pavel Dyrčík,
ředitel ISÚ Komorní Lhotka, poté
předal slovo Miloslavu Hamplovi,

starostovi obce Komorní Lhotka
a Mgr. Ireně Peterkové, vedoucí
DZP, kteří poděkovali investorům,
dodavatelským firmám, klientům
a zaměstnancům za trpělivost
a vstřícnost. Poděkování patří také
Janu Steblovi a Stanislavu Čmielovi, kteří stáli u zrodu tohoto projektu.
Nově zrekonstruovaná budova
DZP je rozdělena do tří komunit.
Každá komunita je vybavena společenskou místností, kuchyňkou
a sociálním zařízením. Nově vzniklé pokoje jsou jednolůžkové, nejvýše dvoulůžkové, čímž dochází
ke zvýšení soukromí klientů. Tři
pokoje jsou zcela bezbariérové,
k dispozici je také moderní výtah.
Kapacita zařízení je nyní 24
osob s mentálním postižením
nejen pro muže, ale i pro ženy.
Upravený areál DZP slouží jak
pro klienty, tak i pro občany obce,
kteří mohou využívat víceúčelového hřiště a venkovního posezení.
Mgr. Irena Peterková, vedoucí DZP,
Mgr. Nina Semenovová,
sociální pracovnice DZP

Výlet školní družiny do Dinoparku
■ Po příjezdu na místo šla paní
vychovatelka koupit lístky. V Dinoparku jsme nejdříve navštívili 3D
kino. Film byl napínavý. Po filmu
jsme procházeli Dinoparkem
a viděli jsme krásné dinosaury ve
skutečných velikostech. Cestou
jsme se zastavili na občerstvení,
hráli jsme si na dětském hřišti
a pak jsme jeli Dinoexpresem. Cesta byla skvělá. Nejnapínavější bylo,
když utekl z klece Tyranosaurus
Rex. Někteří dinosauři se i hýbali.

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky Obecní knihovny v komorní
Lhotce, že ve dnech od 29. října do 2. listopadu 2012 bude knihovna
uzavřena z důvodu revize!
V pátek 23. listopadu 2012 v 17.00 hodin Vás srdečně zveme na
besedu cestovatele Jirky Máry, která proběhne v sále kulturního domu
v Komorní Lhotce.
K. Ch.

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

Navštívili jsme také místní Dinoshop. Pak jsme jeli domů, sice dost
unavení, ale zato plní nádherných
zážitků. Výlet se povedl a moc se
nám líbil. A za to vše moc děkujeme manželům Povalovým, OÚ
Komorní Lhotka a SRPDŠ při ZŠ
Komorní Lhotka. Velké díky patří
všem ochotným maminkám, které
jely s námi jako doprovod.
N. Wardasová, V. Mokrošová,
D. Vrublová,
ZŠ T. G. Masaryka Komorní Lhotka

Každé dítě v Třanovicích se
může stát Tarzanem
■ V prostorách za Třanovickou školou
vzniklo hřiště, které je jako stvořené
pro malé i větší Tarzany. Houpačky,
létající až do oblak, kolotoč, který vám
zaručeně zamotá hlavu, šplhací zahrada plná lan pro opravdové pralesní Tarzany a pružinová lavice, která prověří
vaši rovnováhu…
To vše bylo pořízeno z příspěvku, který obci věnovala Nadace
OKD. V rámci projektu „Třanovice –
hřiště pro všechny“, který Nadace
OKD svým grantem podpořila,
bude dále hřiště vybaveno lavičkami pro rodiče a osazeno novými
stromy a keři (sázet je budou
samotné děti se svými rodiči či
prarodiči u příležitosti mezinárod-

Upozornění pro návštěvníky knihovny v Komorní Lhotce
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ního dne stromů). Sazenice
stromů budou
darovány firmami, které v obci
podnikají.
Věříme, že hřiště bude oblíbeným místem pro hry dětí, příjemným místem pro společně
strávené chvíle dětí s rodiči či prarodiči, místem, kde se za pěkného
počasí budou scházet maminky
a děti z babyclubu. Tímto děkujeme Nadaci OKD za podporu (na
nákup hracích prvků věnovala
150 000 Kč) a dále všem, kteří na
projektu přiložili či ještě přiloží
svou ruku k dílu.
DM
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Začátek nového školního roku v Třanovicích
■ Děti z mateřské školy v Třanovicích
jej prožily trochu dramatičtěji, než
bývá zvykem. Letos poprvé jsou mateřská škola i školní družina rozděleny na
dvě oddělení a tím vznikla nová místa
pro více žáků. V přípravném týdnu jsme
vše pro děti nachystali, vyzdobili a těšili se na setkání s nimi.
Avšak k našemu nemilému překvapení hned druhý den nového
školního roku praskla hadička
s přívodem vody a vytopila třídu

malého oddělení MŠ. Prožili jsme
„zkoušku vodou“ a s napětím jsme
očekávali vysušení a opravy
podlahy. Přálo nám hezké počasí,
taky vedení školy a velmi ochotní
rodiče přispěli k tomu, že už za 4
dny bylo vše na svém místě. Teď si
děti mohou hrát na nové podlaze
a koberci. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli, zejména
pak panu M. Vázlerovi za osobní
i finanční pomoc a také spol. Třa-

novice služby o.p.s. Přes dramatický začátek nového školního roku
další týdny září už probíhaly
v radostné atmosféře. Spolu s dětmi chodíme na vycházky, povídáme si o přírodě, o bezpečnosti při
cestě do školy, tvoříme z přírodnin
– šišek, listů… V tomto týdnu jsme
spolu (MŠ i ŠD) uspořádali Drakiádu. Sluníčko krásně hřálo a děti

s nadšením běhaly s draky. Někteří draci vylétli do úctyhodné výšky,
některým se však nechtělo. Všechny děti však byly za svou snahu
odměněny. Chystáme také turnaj
v kvartetu, vyrábění lampiónů
a Noc ve škole. A to je jen troška
z toho, na co se děti mohou těšit.
J. Guznarová, L. Tyrlíková

Mateřské školy praskají ve švech Senioři na smilovických kurtech
■ Jako každoročně proběhl v dubnu
letošního roku zápis dětí do mateřské
školy ve Smilovicích i v Řece. Pryč jsou
doby, kdy byly do „mateřinky“ přijímány dvouleté děti, jen pro naplnění
dostatečného počtu dětí.
Aby nemuselo dojít k uzavření
školky v Řece musel dokonce
osobně starosta obce přesvědčit
rodiče dětí, které spádově nenáleží k obci, k zápisu jejich ratolestí
do naší MŠ.
V současné době i k nám na vesnici dorazil fenomén převisu
žádostí o přijetí ke vzdělávání
v mateřské školce. Obě naše školky jsou plně obsazeny. V obci Řeka
je zapsáno 21 dětí, z toho dvě děti
s kratší dobou docházky dle novelizace školského zákona na místo
jednoho dítěte. Na překážku plnému obsazení třídy, tj. 24 dětí, vadí
nedostatečné sociální vybavení
školky. Jde o historickou budovu
a vyřešení této situace by vyžadovalo velkou a nákladnou rekonstrukci. I přes to se snažíme ve
spolupráci s OÚ Řeka a klubem
rodičů vylepšit alespoň vybavení
interiéru herny a ložnice dětí.

MŠ ve Smilovicích téměř praská
ve švech. Zastupitelstvo obce udělilo výjimku z nejvyššího počtu
dětí a jednu třídu tak navštěvuje
28 dětí. Pro zlepšení zázemí uvolnilo zastupitelstvo obce finance
na dovybavení sociálních zařízení
a ložnice. Novinkou je také zřízení
výdejny stravy přímo v budově
školky. Zaměstnancům i dětem
tak odpadlo martýrium s převlékáním dětí při přechodu na obědy
do budovy základní školy. Přesto
vysoký počet dětí v jedné třídě
a zejména dětí tříletých je velmi
náročný na organizaci práce.
V každé MŠ pracují dvě učitelky
a jedna školnice. Jejich práce je
velmi náročná jak fyzicky, tak
především psychicky. Proto zaměstnancům patří veliké poděkování
za jejich obětavou práci při výchově nejmladší generace. Kvalitu
jejich práce můžeme dobře
posoudit na základní škole, kde
každoročně přicházejí k zápisu
a po té do 1. třídy dobře připraveni předškoláci.
Mgr. J. Dybová

■ Ve Smilovicích se 20. září odehrál již
pátý ročník turnaje ve čtyřhrách „Rentier Cup“. Chladné počasí některé hráče
z účasti odradilo a tak se na antukových
dvorcích sešlo osm hráčů.
Ti se rozdělili do dvojic a sehráli
zápasy každý s každým. Po odehrání všech utkání se z prvenství
těšila dvojice R. Procházka st.
a K. Moškoř, která s přehledem

vyhrála všechny duely. Druhý
skončil pár M. Ryška, J. Fluksa
a pomslný bronz brali B. Grzegorz
a M. Kaleta. Na organizátora celé
sportovní akce starostu Smilovic M. Nogola a jeho parťáka
v deblu J. Ziaju zůstala nepopulární bramborová pozice.
K. Moškoř

LIDOVÝ VYPRAVĚČ SLÁVEK KUBÍK
a harmonikář a zpěvák Fanoš z Veřovic
Kulturní dům Smilovice, 27. 10. 2012 v 16:00 hodin
Vstupné 110,- Kč
(předprodej a rezervace v knihovně ve Smilovicích tel. 558 694 923)
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Norové v H-klubu
■ Již podruhé jsme mohli přivítat na
konci června v H-klubu v Hnojníku skupinu mladých křesťanů z Norska. Program zahájili v české ZŠ, kde měli
zajímavý blok plný informací a diskusi
o Norsku.
Odpoledne pak program pokračoval v areálu české MŠ hrami venku, skákacími botami, povídáním,
občerstvením a poznáváním odlišným kultur Slezska a Norska. Více
informací a fotek můžete najít na
našich
stránkách
www.h-

klub.ic.cz nebo na Facebooku
www.facebook.com/hklubhnojník. H-klub najdete v české mateřské škole Hnojník, kde se
pravidelně scházíme každou neděli mezi 18-20h, klub je určen pro
mladé lidi ve věku 13-26 let.
Chtěli bychom také poděkovat
řediteli české ZŠ panu Jiřímu
Tomiczkovi za vřelé přivítání a realizaci setkání norské skupiny s žáky
české ZŠ.
Tým H-klub

Užitečná exkurze v automobilce
HYUNDAI
■ Občanské sdružení Klíč působící
v Komorní Lhotce nejen, že připravuje
různé kulturní akce, ale také tématické
výstavky, či setkání se seniory. Zajišťuje
a organizuje také různé poznávací
zájezdy či exkurze.
Jednou z těchto akcí byla velmi
zdařilá exkurze v nedaleké automobilce HYUNDAI v Nošovicích.
Organizace se jako vždy ujal
předseda sdružení Ing. Stanislav
Sniegoň, za což mu patří poděkování A tak v úterý 28. srpna ve 13
hodin se 15 našich občanů sešlo
u hlavního vstupu do automobilky
s místním průvodcem.
Nejdříve nás hostitelé seznámili
pomocí audiovizuální techniky
s rozsahem celé jihokorejské značky, s dalšími výrobními závody ve
světě, s dalším připravovaným rozšiřováním výroby v Asii, Africe
i zámoří.

Pak všichni „účastníci zájezdu“
obdrželi sluchátka a po vyznačené
trase viděli v jednotlivých výrobních provozech výrobu jednotlivých modelů. Samotná výroba
začíná u „stříhání plechů“ na karoserie a ostatní součástí, lakování,
až po konečnou montáž a osazení
všemi prvky.
Na konci trasy jsme se jen
přesvědčili o tom, že v této supermoderní automatizované automobilce vyjíždějí osobní auta různých
modifikací z linky každou minutu.
Že tento výrobní závod je ku prospěchu našeho regionu svědčí to,
že nejen z Komorní Lhotky, ale
i z okolních obcí našli naši spoluobčané své pracovní uplatnění
právě v této automobilce.
Ing. Pavel Dyrčík

Zájezd za zdravím
■ I tak by se mohl nazvat v tomto roce
již druhý zájezd zahrádkářů z Vělopolí,
který se uskutečnil poslední červencový
den. Udělat něco málo pro své zdraví
bylo hlavní myšlenkou organizátorů
zájezdu.
O tom, jak je pohanka prospěšná lidskému zdraví, si mohli
zahrádkáři poslechnout na poutavé přednášce přímo ve mlýně.
Mlýn Šmajstrla na Kopané ve Frenštátě pod Radhoštěm loupe
pohanku již od roku 1861 mecha-

nickým způsobem, při němž nejsou znehodnocovány vitamíny.
Pohanku v našem regionu pěstuje
pan Śniegoň z Komorní Lhotky,
který nás doprovázel. Snad všichni
účastníci zájezdu si zakoupili
pohanku i výrobky z ní. Na závěr
nemohla chybět návštěva Valašského muzea v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm spojená s konzumací místních specialit.
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Komunitní plánování
- blíže k potřebám občanů
■ Naše společnost se snaží vytvářet
prostřednictvím sociální politiky státu
podmínky vzájemné tolerance, sounáležitosti a solidarity, která se projevuje
zejména v případech, kdy je člověk
nějakým způsobem funkčně omezen.
Sociální politika státu nabízí různé možnosti řešení nepříznivé
situace občanů prostřednictvím
sociálních služeb. S aktuální ekonomickou situací stát omezuje nabízenou pomoc a tlačí na občany,
aby využívali stále více svých možnosti s využitím vlastních zdrojů.
Jistě každý z nás má své zkušenosti s problémy spojené s řešením
situace rodičů či prarodičů nebo
známých, kteří se nachází v nepříznivé situaci a nejsou schopni se
postarat sami o sebe a potřebují
pomoc svých blízkých či známých.
V složitějších situacích volí pobyt
v zařízení, jakým může být domov
seniorů apod.
S řešením podobné situace se
může setkat v budoucnu každý
z nás. Pomoc při řešení takových
problémů potřebují nejen lidé
s omezením, nazývejme je uživatelé, kteří potřebují určitou sociální
službu, poskytovanou v rámci sociálních služeb a garantovanou zákonem 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Představme si situaci, kdy budeme postavení před problém jak
vyřešit péči o svého člena rodiny

nebo blízkou osobu. Možná
v budoucnu se toto rozhodnutí
bude týkat nás osobně. Určitě se
zeptáme známých, sousedů, nebo
si najdeme informace na internetu.
Takové řešení je určitě prospěšné,
ale znovu jsme postavení před další rozhodnutí: jak tento systém
sociálních služeb funguje, mám si
pozvat cizího člověka do svého
obydlí nebo rovnou uživatele umístit do domova. Jak získat ty nejdůležitější
informace,
jakým
způsobem se dozvědět, o tom jak
to všechno funguje, kdo mi nabídne ucelené a pravdivé informace
o možnostech, abych si sám mohl
vybrat apod. Komunitní plánování
je jedna z možností a zároveň
metodou, kdy na základě zjištěných potřeb občanů (uživatelů)
představitelé obce mohou spolu
s poskytovateli stávajících sociálních služeb plánovat jak tyto služby rozvíjet a zkvalitňovat. Tato
metoda zajistí to, že každý z nás
může ovlivnit jakým způsobem
budou sociální služby poskytovány
pro naše blízké či pro nás osobně.
My, jako uživatelé, či potencionální
uživatelé i široká veřejnost můžeme výrazně ovlivnit to, kdo v nepříznivé situaci bude o nás pečovat
a jakým způsobem. (Pokračování
příště)
Danuta Kokotková

Poděkování ZŠ Třanovice
■ V průběhu hlavních prázdnin probíhalo v naší škole malování tříd a školní
družiny. Sehraný tým tatínků výborně
nahradil firmu a proměnil učebny
v oázy barev, kde se bude našim žákům
jistě velmi dobře učit.
Velice si této pomoci vážíme
a jsme rádi, že se najdou dobrovol-

níci ochotní pomoci škole. Děkujeme R. Stolárikovi, L. Slaninovi,
V. Pavlánovi a rodině Nowakově.
Rádi bychom také poděkovali
OSRPŠ při ZŠ v Třanovicích za příspěvek na koberec do školní družiny a čistič koberců.
D. Molitor

Výstava ve Vělopolí
■ Září je ten správný měsíc pro zahrádkářské výstavy a právě předposlední
víkend tohoto měsíce byl nejdůležitějším v dění naší obce i místní organizace
zahrádkářů.
Je to tak trochu i adrenalinová
záležitost. Urodí se? Bude dost
exponátů? Nebudou chybět domácí zákusky? Přijdou lidé, i když bude
pršet? A kdo zajistí speciality na
jídelníčku? Nakonec se vše podařilo. Celý pátek se pekly domácí
zákusky. Myslivci ze sdružení Černá
uvařili srnčí guláš a připravili srnčí
na víně. Ani počasí nás nezklamalo,
svítilo sluníčko. Tradičně výstavu
aranžovala Magda Krzywoń se
sestrou a snachou. A že se přitom
napracovaly, to vědí nejlépe jenom
ony samy. Ostatní občané také přiložili ruku k dílu, poděkování tedy
patří všem, i těm nejmenovaným.

Vladislava Latochová
Vladislava Latochová
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Regenerace brownfields
v Třanovicích
Obsahem projektu byla regenerace tří zanedbaných a naprosto
nevyužívaných lokalit brownfields
v obci Třanovice. Cílem projektu
bylo odstranění budov a jejich
pozůstatků v intravilánu obce
a následná úprava terénu a osetí
travním semenem. Produktem projektu byl vznik tří nově regenerovaných zelených rozvojových ploch,
které budou v průběhu období
udržitelnosti sloužit jako zelené
plochy pro různé aktivity cílových
skupin.
Plochy budou sloužit převážně
obyvatelům obce Třanovice a jejím

návštěvníkům. Dopad projektu
bude ovšem citelný i na samotnou
obec Třanovice jako jednoho
z beneficientů.
Důvodem realizace projektu byl
původní velmi špatný stav lokalit,
který byl pro jejich uživatele potenciálně nebezpečný (zejména pro
děti). Obec plánuje dvě ze tří lokalit
využít k rozvojovým účelům.
Projekt byl realizován na území
obce Třanovice která byla také
žadatelem projektu.
Celkové náklady projektu dosáhly výše cca 5 mil. Kč.

Náprava povodňových škod
Prostřednictvím Moravskoslezského kraje obdržela obec Třanovice z Fondu solidarity Evropské unie
částku ve výši 196.086,50 Kč a to na
proplacení nouzových opatření
a opatření nutných k obnovení
základních funkcí poškozeného
majetku a území v důsledku škod,

které vznikly na území obce
s vyhlášeným stavem nebezpečí
v důsledku živelné pohromy
(povodně), na základě které byl
vyhlášen stav nebezpečí v období
od 18. května 2010 do 17. června
2010.
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Aktivity klubu zdraví v Komorní Lhotce
■ Se vstupem do posledního čtvrtletí tohoto
roku přichází současně i další série kurzů a přednášek Občanského sdružení Život a zdraví. Toto
sdružení si klade za cíl osvětu v oblasti tělesné,
duševní a duchovní rovnováhy člověka. Být
zdravý, dnes znamená být velmi bohatý. Je proto dobré a velmi důležité přemýšlet i jak tento
dar udržovat pokud možno, co nejdéle ve
funkčním stavu. Prevence je vždy lepší a méně
nákladnější, než léčba.
Tentokrát se můžeme těšit na tyto návštěvy
a témata.
Čtvrtek 18.10. v 17:30 hod.
Přednáška: Voda-pitný režim a základy vodoléčby.
Přednášející: Mgr. Renáta Chlebková
Mgr. Renáta Chlebková je odborný fyzioterapeut a jako dobrovolník Občanské sdružení
Život a zdraví pracuje v rámci preventivního
programu - New Start.

Čtvrtek 15.11. v 17:30 hod.
Přednáška: Čokoláda, sýry a jiné problémové potraviny.
Přednášející: Ing. Dana Horeličanová
Ing. Dana Horeličanová, vystudovala Vysokou
školu ekonomickou v Praze. Dříve ekonomka
a učitelka ekonomických předmětů a angličtiny,
se dnes v programu pěstounské péče stará o pět
dětí, z nichž čtyři, jsou zdravotně postižené.
Zdravým potravinám se začala věnovat už
v roce 1989, kdy sama začala mít zdravotní
problémy. Několik let pracovala ve firmě Country Life, ať v české, tak v londýnské pobočce.
Sama založila dva Kluby zdraví. Od roku 1997 do
roku 2005 se podílela jako vyučující na rekondičních pobytech, zaměřených na léčbu nemocí
pomocí vegetariánství.
Sobota 1.12. v 17:00 hod.
Koncert: „Vyznání v DUR i v MOLL“
Účinkující: Karin Kašparová a její hosté

Karin Kašparová je studentkou Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. Její hlavním oborem
a nástrojem, kterým dělá druhým radost, jsou
housle. Tentokrát si však rovněž pozvala i hosty
a to klavíristku Mgr. Kristinu Římanovou a známého písničkáře Pavla Kantora. Koncertem nás
bude provázet Lýdie Klodová.
Kde: Obě přednášky i koncert proběhnou
v kulturním domě v Komorní Lhotce
Vstupné dobrovolné
V rámci přednášek, se také můžete vždy těšit
na nové recepty a ochutnávky zdravějšího stolování. Jste všichni srdečně zváni.
Richard Medřický, pastor CASD

MK PZKO w Ligotce Kameralnej zaprasza na uroczystą Akademię, która odbędzie się
w sobotę 17.11.2012 w sali Domu Kultury w Ligotce Kameralnej.
Program: 16:00 wernisaż wystawy malarskiej rodzimych artystów
17:00 występ dzieci gnojnickiego przedszkola
oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu członków PZKO.
MS PZKO v Komorní Lhotce pořádá v sobotu 17.11.2012 slavnostní Akademii.
v sále kulturního domu v Komorní Lhotce.
Program: 16:00 zahájení výstavy obrazů místních umělců
17:00 vystoupení dětí z polské MŠ v Hnojníku
a divadelní představení v podání divadelního kroužku PZKO.

Říjen 2012

Gdy jedziemy na wycieczkę...
■ Koniec wakacji tuż tuż i powstało
pytanie: co robić, jak jeszcze miło spędzić czas relaksu, odpoczynku? Nadarzyła się okazja. Zarząd MK PZKO
w Ligotce Kameralnej zaoferował mi
interesującą wycieczkę w kierunku Ołomuńca. Wycieczka ta odbyła się w sobotę 25.8. Zabrałam koleżankę, nasze
dzieci i ruszyliśmy.
Wyjeżdżaliśmy wczesnym rankiem, atmosfera w autobusie była
bardzo fajna. Można było pogawędzić o przeżyciach wakacyjnych,
zapoznać się z nowymi ludźmi.
Naszym pierwszym przystankiem
było historyczne miasto Ołomuniec. Tam mieliśmy możliwość
rozejrzeć się po górnym rynku,
gdzie znajduje się Kolumna Trojcy
Świętej oraz ,,Orloj“. Akurat w tym
czasie odbywały się tam targi,
gdzie można było kupić wszystko
możliwe: ,,BIO“ i nie Bio - mięso,
sery, suszone przyprawy, ubrania
ze lnu, pieczywo, kwiaty, lub skorzystać z posiłku. Z oczekiwaniem
czekaliśmy na uderzenie dzwonów
na wieży, które oznaczały całą
godzinę oraz na funkcjonowanie
ołomunieckiego zegara ratuszowego. Jakie było nasze zdziwienie,
gdy okazało się, że polegała tylko
na uderzaniu dwóch figur młotkiem. Szkoda, że figury kręcą się
tylko w samo południe.
Autobusem pojechaliśmy dalej,
do miejscowości Javoříčko, gdzie
znajdują się jaskinie wapienne.
Cała trasa w jaskini trwała ponad
40 minut, było bardzo zimno, wilgotno, ale piękne i ciekawie. Po
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zwiedzeniu pojechaliśmy do wioski Loštice. Tam mieliśmy możliwość zjeść ciepły popołudniowy
obiad. Miejscowość słynie z produkcji pysznego sera znanego jako
,,olomoucké tvarůžky“. Każdy, kto
miał ochotę, mógł zrobić zakupy
w sklepie firmowym lub w twarużkowej cukierni. Większość z nas
skorzystała z tej okazji. Ale pachniało w autobusie.

kać i spędzić miło czas w pięknej
okolicy przed bramą zamkową.
Przewodniczka
naszej grupy
wzbudziła naszą ciekawość informacjami o historii zamku,
pomieszczeniach oraz ludziach,
którzy tam żyli swoim życiem, tam
pisali historię zamku. To bylo bardzo interesujące. Po zwiedzeniu
zamku byla okazja obejrzenia
wystawy smoków, z czego oczywiście najchętniej skorzystały dzieci,
a także urządzeń, które służyły do
tortur. Przestrzeń przed zamkiem

A potem znów w drogę. Ostatnim punktem tego dnia był zamek
Bouzov. Zamek jest obecnie własnością państwa, przez kilka stuleci
należał do Zakonu Krzyżackiego.
Niektórzy z nas skorzystali z okazji
zwiedzania zamku, niektórzy
wybrali inne trasy lub woleli pocze-

była pełna atrakcji, np. próby strzelania z łuku oraz kuszy, okazja
zobaczenia lub trzymania w specialnej rękawicy ptaków drapieżnych, skakania na trampolinie,
karuzele itp.
Na samym końcu wycieczki miał
odbyć się start dużych balonów.

Ohlédnutí za Celostátním setkáním mládeže ve Žďáře nad Sázavou
■ O prázdninách
letošního roku, ve
dnech 14. - 19. 8.
2012, se do města
Žďár nad Sázavou
sjela křesťanská
mládež z celé České
republiky. Motivovaná citátem z Písma
svatého: „Ovocem Ducha je láska,
radost a pokoj…“ (Gal 5,22) prožila pět
dní modliteb, mší, koncertů, workshopů, přednášek, katechezí, sportů, vzájemného sdílení se a povzbuzení ve víře.
Na setkání dorazila také mládež
z farnosti Hnojník a okolí. O tom, že
program byl opravdu nabitý a každý se v něm mohl najít, svědčí dva
mladí z naší oblasti, kteří se tohoto
setkání zúčastnili:
… aneb „Poznají nás po zelenině.“ Duchu Boží, dej nám sílu růst.
Myslím, že jsi v mnohých z nás
základ právě na tomto setkání
položil. Ptal jsem se Tě, kde jen jsi.
Byl jsi všude – tam nahoře nad
námi, bděl a konal. Neustále
v pozoru. Věřím, že to vše neskončilo tou úžasnou atmosférou, kdy
ozvěny kytar dohrávaly daleko za
obzor. Konstelace hvězd se asi
nepatrně pohnula, protože takové
množství lidí – mladých lidí se stej-

ným cílem, záchytným bodem
a vírou v Tebe jsem zatím neviděl
a to pak zvláště v naší republice.
Kdekoliv jsem vstoupil, čekal na
mě upřímný úsměv a vřelé slovo.
Takový pokoj – mír v duši nemá jen
tak někdo, jenže ve Žďáru jej měli
všichni. Nejsilnějším zážitkem byl
asi páteční večer spolu s vigilií. Co
se ten den událo, už si pamatuji jen
matně, ba však co si pamatuju
ostře – tu lásku, pokoj a klid ve
všech těch srdcích přede mnou
stojících. Šest tisíc lidí volajících
spolu se scholou „Kéž poznají nás
po ovoci (zelenině – jak říkal sám
pán Ježíš, kdo je ponížen – bude
povýšen)“. Klobouk dolů všem
organizátorům, kuchařkám, kněžím a naslouchajícím uším. Abych
si pouštěl hymnu setkání klidně
15x za sebou – to už fakt musí být
povedená akce. Taky že byla –
solidní, za ty prachy! Vít Schlesinger, 17 let, Hnojník
Jakožto budoucí animátor
a nadšenec pro akce tohoto typu
jsem si nemohla nevšimnout této
dobře propagované akce. Využila
jsem příležitosti a společně s přáteli vyrazila na CSM. Po předchozích
zkušenostech z předešlých setkání

jsem byla plná očekávání. Snad
pokaždé jsem z těchto akcí odjížděla plná radosti, nadšení
a odhodlání. Řekla bych, že náš
názor se hlavně odvíjí od lidí, kterých si v průběhu těchto akcí všímáme a poznáváme je. Radost,
láska a ochota pomoci sršela z lidí
na CSM. Díky tomu jsem mohla
načerpat plno síly do žití s Bohem
v ateistickém prostředí. CSM hodnotím kladně ze spousty důvodů.
Krásná dech beroucí svědectví;
přednášky, které jsme si mohli
vybírat; jídlo bylo taky překvapivě
dobré; fajn počasí; ale především
všudypřítomná radost, láska,
pokoj. Obdivuji všechny, kteří se
podíleli na uskutečnění této akce.
Bylo to všechno skvěle zorganizované. A díky Duchu svatému jsem
si uvědomila spoustu věcí, které by
bylo fajn v mém životě vylepšit či
změnit. Jsem za to všechno opravdu vděčná. Existuje snad větší
a krásnější dar než právě dar víry?
„Kéž poznají nás po ovoci!“ Kateřina Nováková, 17 let, Dobrá
Více naleznete
zdar2012.signaly.cz.

na

webu

Václav Rylko

Tak jakoś nie brałam tej informacji
pod uwagę, bo było już tyle zwiedzania przez cały dzień, że nawet
energii już brakło i oczekiwania
były minimalne. Ale jak często
bywa - na koniec to najlepsze. Na
łące pod Bouzovem były przygotowane rozłożone balony i kosze
do lotu. Na ten pokaz przyjechało
bardzo dużo ludzi. Stojąc, siedząc
na skraju drogi, w samochodzie
czy na łące, wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy, kiedy już się
zacznie. No i już... Pierwszy balon
zaczęli nadmuchiwać najpierw
powietrzem zimnym, potem
zaczęli dodawać ciepłe, balon został nadmuchany i przygotowany
do lotu, ostatnie pożegnanie się
z ziemią, odhaczenie od sznuru i …
w góre! Takie coś! Ludzie machali
oraz brawami wanagradzali udany
start. To był pierwszy balon, a po
nim ciąg dalszy. Nie liczyłam, ile ich
tam było, ale do uszu mi dotarło, ze
chyba koło trzydziestu..
I to byla tzw „kropka nad i“
naszej wycieczki. Było odlotowo!
Droga powrotna, jak już to bywa,
byla pełna wrażeń. Chociaż zmęczeni, ale i tak jeszcze silni do śpiewu, humoru oraz dobrego slowa
dojechaliśmy do naszej Ligotki.
A co do śpiewu, to nauczyłam się
piosenki od jednych z najmłodszych uczestników, Jasia i Joaśki:
Gdy jedziemy na wycieczke...
Wycieczka minęła, ale miłe wrażenia zostają. Składam wielkie
podziękowanie organizatorom za
przebieg
i
zorganizowanie
wycieczki. Dziękuje.
Zuzana Mladá

Program setkání na
Karmelu ve Smilovicích
Ne 14. 10. - Biblická hodina; Ne
21. 10. - Biblická hodina; Ne 28. 10.
- Bohoslužby; Ne 28. 10. - v 15 hod.
Slavnost Reformace; Ne 4. 11. - Biblická hodina NENÍ (Festival pěveckých sborů); Ne 11. 11. - Biblická
hodina; Ne 18. 11. - v 15 hod. výročí dech. orchestru ze Smilovic; Ne
25. 11. - Bohoslužby; Ne 2. 12. - Biblická hodina.

Program bohoslužeb
v Komorní Lhotce
Ne 14. 10. (č); Ne 21. 10. (p); Ne
28. 10. (p/č) - Památka Reformace;
St 31. 10. - v 16.30 hod. (spol.) - Svátek Reformace; Ne 4. 11. (č/p) Památka zesnulých.

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli:
Ne 18. 11. v 13.30 hod. (p) v rámci
Zp a VP. Nedělní besídka pro děti
každou neděli v 10.30 hod. v prostorách obecního úřadu. Setkání
mládeže - v pátek od 17. do 19.
hod. v prostorách obecního úřadu.
Setkání River clubu - v pátek ve 20
hod. v prostorách obecního úřadu.
Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce
a Křesťanské společenství
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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
Co je potřeba zaplatit:
stočné za I. a II. Q 2012 - IHNED;
nedoplatky poplatku za odpad
2011, 2012 – IHNED; II. polovina
poplatku za odpad pro rok 2012;
poplatek za psa na rok 2012 ve
výši 80,- Kč – IHNED; stočné za III.
Q 2012 se bude vybírat od 17. 10.
2012. 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: 31. října, 12. prosince.
27. 10. 2012 proběhne svoz nadměrného a nebezpečného
odpadu firmou NEHLSEN, s.r.o.:

11.00 – 11.30 Komorní Lhotka,
autobusová zastávka „Kamenec“;
12.15 – 12. 45 Komorní Lhotka,
náměstí; 13.00 – 13.30 Komorní
Lhotka, točna autobusu.
Využijte možnosti uložení objemného odpadu v areálu ČOV
Komorní Lhotka: Úterý, čtvrtek
9.00 – 12.00, Sobota 8.00 – 14.00.
Postupně budeme v obci omezovat počet rozestavěných kontejnerů, a to z důvodu vynakládání
velkých finančních prostředků na
jejich odvoz a likvidaci odpadu.
Upozornění
Opětovně žádáme všechny občany a majitele rekreačních chat a
chalup, aby neodkládali do kontejnerů nadměrný odpad, nebezpečný odpad, sklo a PET lahve! Do
kontejnerů odkládejte pouze
komunální odpad v pytlích!

Ropice
Odstranění povodňových
škod v obci
Obci Ropici byly letos v červenci
proplaceny náklady, které vznikly
při bezodkladném odstraňování
škod způsobených lokální povodní v květnu a červnu roku 2010.
Jedná se o dotaci ve výši
455 698,80 Kč z Fondu solidarity
Evropské unie (FSEU). Peníze byly
použity na likvidaci bezprostředních škod a nouzových operací
spojených s povodní např. oprava
mostu a nátrží na řece Ropičance a

Vělopolce. Výše dotace činila
100% těchto nákladů.
Již v roce 2011 získala Obec
Ropice z Ministerstva pro místní
rozvoj dotaci na realizaci projektu
„Povodňové škody obce Ropice“,
identifikační číslo 217D117007106
ve výši 1 110 222 Kč. Dotace byla
poskytnuta na jiné opravy obecního majetku poškozeného stejnou
povodní, ale které byly realizovány
až následně po zrušení stavu ohrožení a vyřízení stavebních povolení. Dotace pokryla 90% nákladů.

Hnojník
Obec Hnojník a MZŠ Hnojník
srdečně zvou u příležitosti Dne
vzniku samostatného československého státu na slavnostní
odhalení pamětní desky MZŠ
Hnojník a busty T. G. Masaryka dne
24. 10. 2012 v 16 hod. v areálu
školy. Program: 1) zahájení 2)
vystoupení žáků školy 3) lampionový průvod 4) opékání párků pro
děti u hotelu Park (vše potřebné
zajistí SDH Hnojník) 5) ohňostroj.

Rozsvícení vánočního stromku
spojené s jarmarkem a vystoupením žáků obou škol proběhne dne
30. 11. 2012 v 16 hod. v areálu
školy a na prostranství před
obchodním střediskem.
Předvánoční posezení se seniory obce Hnojník se uskuteční dne
7. 12. 2012 ve školní jídelně MZŠ
Hnojník v 16 hod. Srdečně zve kulturně - sociální výbor.

Vělopolí
Obec Vělopolí zjišťuje počet
zájemců o kominické služby.
Pokud bude dostatečný počet
zájemců, obecní úřad osloví kominickou firmu. Následně sdělíme
termín prací. Zájemci ať se hlásí na
obecním úřadu do 19. 10. 2012
(mailem, telefonicky, osobně, do
schránky).
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se bude konat v
sobotu 27. 10. 2012 do 13.45
hod. Prosíme občany, aby drobný
odpad uložili do pytlů a svázali.
Vzniká totiž problém při nakládání. Na stanovišti pravděpodobně
bude přítomen pracovník sběrného dvoru z Nehlsenu.

Opět žádáme o ořez větví stromů rostoucích kolem soukromých
příjezdových komunikací. Nezapomeňte, jinak řidiči odmítají plužit tento úsek.
Křest nového obecního hřiště ve
Vělopolí za rybníčkem se uskuteční dne 20. 10. formou sportovního dne KaSK. S ohledem na počasí
může dojít k přesunu termínu
konání. Součástí sportovního dne
bude dětsky MTB cyklozávod, dětsky turnaj vybíjené, nohejbalový
turnaj trojic, volejbalový turnaj,
poturnajové čepované pivko s
vařením kotlíkového guláše. Bližší
informace a možnost se přihlásit
máte v Sauně Lipka ve Vělopolí
(www.lipkavelopoli.eu).

Smilovice
Odpad: Kontejner na objemný
odpad v obci Smilovice - 3. 11.
2012 (sobota) od 7.00 do 15.00
hod. - Centrum obce – parkoviště.
Díly nábytku, Plastové díly a nádoby, matrace, sporáky, pračky, do 5
ks pneumatiky.

Vodné: Stav vodoměru můžete
nahlásit e-mailem na ou-smilovice@smilovice.cz, písemně nebo
osobně. Odečet je nutné provést
nejpozději do 30. listopadu a
následně provést úhradu.

Třanovice
Opisy stavů vodoměrů
Žádáme odběratele vody z vodovodního řádu obce Třanovice, aby
ve dnech 1.- 12. listopadu 2012
provedli opisy stavu domovních
vodoměrů a neprodleně tento údaj
níže popsaným způsobem oznámili zaměstnancům společnosti Třanovice služby, o.p.s.
Oznámení, které musí obsahovat
jméno, adresu odběratele, včetně
čísla popisného a opsaný stav
vodoměru v metrech kubických, je
možno provést:
- osobně v kanceláři Třanovice
služby, o.p.s. v době od 7.00 –
13.00 hodin
- telefonickým hlášením na pevnou
linku: 558 694 262
- telefonickým hlášením nebo
pomocí SMS na mobilní číslo: 775
323 751
- emailovou zprávou zaslanou na
elektronickou adresu: ops@tranovice.org

V případě, že ze strany odběratele
vody nedojde k nahlášení stavu
vodoměru ve výše uvedeném termínu, bude fakturována částka za
odběr stejného množství vody jako
v průběhu I. pololetí letošního
roku.
Následnou úhradu vodného,
event. stočného bude možno
zaplatit po obdržení faktury v kanceláři společnosti Třanovice služby,
o.p.s., po případě složenkou na
poště nebo bankovním převodem
na účet společnosti Třanovice služby, o.p.s.
Fyzická kontrola stavu vodoměrů,
včetně provedení odečtu spotřebovaného množství vody bude
provedena v průběhu měsíce května 2013, o čemž odběratelé budou
v dostatečném předstihu v průběhu příštího roku informování.
Za včasné nahlášení stavů vodoměrů děkujeme.
Ing. Petr Krzywoń
Třanovice služby, o.p.s.

Horní Tošanovice
Odečet vodoměrů
Od 1. – 15. 11. 2012 nahlaste stav
Vašich domovních vodoměrů
osobně, telefonicky nebo e-mailem na obecní úřad v Horních Tošanovicích.Tento termín je zároveň
platný i pro zaplacení odebrané
vody za 2.pololetí roku 2012.Odečet vodoměrů se týká i občanů
Komorní Lhotky a Hnojníka, kteří
odebírají vodu z vodovodního řadu
obce Horní Tošanovice. Cena vody
je 18,- Kč/m3, telefonní číslo obecního úřadu je 558 696 459,
e-mailová adresa: urad@hornitosanovice.cz
Sběr a svoz nebezpečných
a objemných odpadů
Termín: 13.10.2012
8:00 - 8:25 - pila Ručka
8:35 - 9:00 - Vyrubaná - Marie
9:10 - 9:35 - u panelových domů
10:20 - 10:45 - Tošanovky (Blahut)
12:00 - 12:25 - Na Cymbálce

Připomínáme ještě termíny svozu
separovaného odpadu v pytlích
(plasty, papír), a to je 1.11.2012,
13.12.2012.
U obchodu Ječmínek je umístěn
kromě kontejnerů na plasty a sklo i
kontejner na sběr papíru.
Je možné objednat si na níže uvedeném telefonu KOMINICKÉ
SLUŽBY. Službu nabízí pan Morávek, tel.: 607 678 080. Je možnost
využít služby provedení revize dle
nař. vlády ČR 91/2010.
Vánoční výstava
Ve dnech 8. a 9. prosince 2012 se
uskuteční tradiční vánoční výstava
v Horních Tošanovicích. Touto cestou chceme požádat všechny
občany, kteří by chtěli obohatit
expozici vánoční výstavy svými
výrobky, aby se kontaktovali na
obecní úřad v Horních Tošanovicích do konce listopadu 2012.

INTERNETOVÉ STAVEBNINY
www.stavebniny-havirov.cz
Nakupujte z pohodlí Vašeho domova levněji a chytře….

Říjen 2012
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Soukromá výuka angličtiny
Individuální i skupinové kurzy pro začátečníky i pokročilé, dospělé i děti. Gramatika, zaměření na konverzaci,
Business English, příprava na zkoušky, překlady,
doučování, firemní výuka.
Individuální a profesionální přístup, flexibilita.
Bližší informace a přihlášky na tel.: 725 626 292, nebo
na emailu: ucimanglicky@seznam.cz.
Střítež
Zumba v KD
Každé pondělí od 1. října 2012 od
19.00 do 20.00 hodin bude probíhat v KD ve Stříteži kurz Zumby
pod vedením profesionálních
instruktorů. Kontaktní osoba: Jana
Zawadzká, 724 544 838.
Zahájení přeshraniční spolupráce
mezi obcemi Střítež a Krasňany
V úterý 18. 9. 2012 jsme zahájili tříletou přeshraniční spolupráci se
slovenskou obcí Krasňany v rámci
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013
„Rozvoj cezhraničnej spolupráce

prostredníctvom vytvorenia siete
aktívnej spolupráce základných
škôl“. V rámci tohoto projektu proběhnou výměnné akce pro žáky
škol Mikroreginu obcí povodí Stonávky a Mikroregionu Terchovskej
doliny. Nejbližší akce do konce
roku 2012: 18. 9. 2012 Den
dopravnej výchovy – Krasňany;
24. 9. 2012 Děti zvířátkům – Vělopolí; 3. 10. 2012 Jeden den hasičem – PZŠ Hnojník; 12. 10. 2012
Den zdravej výživy – Krasňany; 7.
12. 2012 Rozvíjej se, poupátko –
KD Střítež; 19. 12. 2012 Deti prenesené do minulosti – Krasňany.
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Letní fotografická soutěž je u konce, známe vítěze!
Redakce Stonávky v červnu vyhlásila soutěž o nejhezčí fotku z dovolené.
Vašim úkolem bylo poslat nám na redakční email jednu (!) fotografii z vaší
letošní dovolené. Nastal čas vyhlásit a ocenit vítěze!
Hodnotili jsme hlavně nápad a originalitu, vaši snahu vystihnout jedním
snímkem to, co se pod slovem „dovolená“ skrývá, to, co si zrovna vy představujete, když se vám toto slovo vybaví.
Fotky jsme nechali posoudit Jiřímu Zerzoňovi (komentář pod fotografiemi), profesionálnímu fotografovi s dlouholetou praxí v agenturách, novinách, časopisech, autorovi kalendářů, katalogů, několika výstav.
Prosím, seznamte se s vítězi:
1. Barbora Bělicová, Smilovice 184
2. Kateřina Sztefková, Komorní Lhotka 274
3. Radim Pašek, Třanovice 158
Kontakt pro převzetí výher:
Ing. Halina Zientková, Stonax, o.p.s., tel. 723 704 988.

3. místo - Malý rybář mne taky zaujal spíš náladou, pocitem. Váhal jsem
trochu mezi touto fotkou a jinou, která si z dovolené spíše dělala tak trochu legraci. Ale nakonec ta nostalgie u mě zvítězila.

2. místo - Tady bych ocenil jednoduchost. Co vám k správné dovolené stačí? Slunečník, deka a voda. Oceňuji, že autorka na snímku nezachytila
přítele, dítě apod. Pak by to nebylo ono.

1. místo - Všechny oceněné snímky mají tentokrát podobné téma. Co nejčastějí lidé fotí, když se konečně dočkají volna, přibalí foťák a vyrazí na dovolenou? Lodě, západy slunce, rybáře nebo ryby, děti s velkou zmrzlinou... Bohužel, mezi hodnocenými snímky chybělo něco, co by tohle téma posunulo
někam jinam. Proto zvítězila „klasika“. U vítězné fotky mne jednoznačně zaujala atmosféra. Moře, loď, západy slunce vždy v lidech evokovaly volno, klid,
dovolenou, tedy něco, co běžně nezažívají.

