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Editorial
Vážení čtenáři, příznivci a přátelé Stonávky,
další rok je již nenávratně pryč, zapomenut,
je tady nový, s třináctkou na konci. Už hned
zkraje se stal slavným. Je totiž prvním rokem,
kdy jsme mohli my sami rozhodnout, kdo
bude českým prezidentem. Mnozí, možná většina z nás, neunikla předvolebním kampaním,
debatám, diskuzím, urážkám, lžím, a nejrůznějším podpásovkám – to vše v rámci snahy
dostat se na Pražský hrad. Prý je to normální,
v politických kampaních se prý vytahují všemožné věci na povrch a do médií, všechno
(téměř) je povoleno. Co je již za hranicí etiky,
morálky, snad i zákona – na to máme každý
z nás různé názory a tu mez vidí každý jinak.
Moc nevíme, co s tím, nemáme s tím zkušenosti. Jednomu z kandidátů se to nakonec
povedlo a brzy budeme mít nového prezidenta i oficiálně. Po všem tom, co tomu předcházelo, mám tak trochu hořký pocit, že tyhle
volby lidi u nás spíše ještě více rozdělily, než
stmelily. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
Ale jeden z mých příbuzných všechny změny
ve „velké politice“ vždycky komentoval stejnými slovy „no co, kobzole stejně levnější nebudou“…
Nový rok taky znamená další ročník společného mikroregionálního časopisu. Loni jsme
jej pro Vás na moment oživili barevnou obálkou a zajímavou soutěží o nový fotoaparát
a i letos bychom rádi připravili něco, co by Vás
zaujalo a pobavilo. Uvidíme, jak se budou věci
vyvíjet, jaká bude finanční situace a co si
budeme moci dovolit.
Ale pozitivní zprávy ani v prvním čísle
nechybí. Počínaje benefičním koncertem vítězů pěvecké soutěže Rozvíjej se poupátko, který vynesl takřka 10 tisíc korun, které pomohou
našim seniorům. A již tradiční Tříkrálová sbírka
organizovaná Charitou Český Těšín, respektive její výnos, je tím pravým důkazem, že solidarita, ochota pomoci a velkorysost nás
neopouští. A to je více než povzbudivé.
Hodně štěstí v roce 2013,
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

Novinky ze smilovické knihovny.
str. 3

Benefiční vánoční koncert
na pomoc seniorům
■ Předvánoční období je vždy tím pravým časem pro
konání různých charitativních akcí. Jednou z nich byl
benefiční vánoční koncert vítězů pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“ na podporu seniorů u příležitosti
„Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity“, který se konal 8. prosince 2012 v evangelickém kostele v Komorní Lhotce.
Hostem programu bylo Pěvecké sdružení
Martinů z Třince. Koncert byl pro obdivuhodné
výkony zpěváků, kouzelnou atmosféru evangelického kostela v Komorní Lhotce a nepochybně
také zásluhou skvělého publika krásným a důs-

Odpady v Komorní Lhotce nově.
str. 4

tojným zakončením celoročního projektu u příležitosti 10. výročí výše zmíněné pěvecké soutěže. Poděkování za tento koncert patří nejen
organizátorovi – ZŠ a MŠ Střítež, ale především
účinkujícím, hostům a všem, kteří si přišli
vyslechnout krásné vánoční melodie a podpořili tuto akci celkovou finanční částkou 9 357 Kč.
Tato částka byla věnována Dobrovolnickému
centru ADRA, které zajišťuje program u seniorů
na Třinecku.
Eva Machová

Lyžování v Řece.
str. 5

Rok 2012 w MK PZKO Trzanovice.
str. 6
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Tříkrálová sbírka skončila,
Charita Český Těšín děkuje
■ Pracovníci Charity Český Těšín
dokončili rozpečeťování pokladniček,
s nimiž charitní koledníci koledovali
v rámci Tříkrálové sbírky 2013. Výnos
koledování činí více než 800 tisíc korun,
které pomohou potřebným a podpoří
rozvoj charitní činnosti. Českotěšínská
Charita děkuje dárcům a jako poděkování zve koledníky do kina.
Tříkrálová sbírka se letos konala již
po třinácté. Charitní tříkráloví
koledníci navštěvovali v prvních
čtrnácti dnech roku naše domovy
a roznášeli požehnání a přání
pokoje. Při této příležitosti byly
také sbírány finanční prostředky
na pomoc potřebným a rozvoj
charitního díla. „Na devatenácti
obecních a městských úřadech jsme
zapečetili a poté rozpečetili 188
kolednických pokladniček. Výnos
sbírky, který vykoledovali naši tříkráloví koledníci, činí 809 593 Kč.“ sděluje koordinátorka sbírky za
Charitu Český Těšín Adéla Biedravová, s tím, že velký nárůst vykoledované částky, přesahující 20%,
zaznamenali v Albrechticích, Hnojníku, Třanovicích a Stonavě. Jako
již tradičně se charitním koledníkům dařilo také v Českém Těšíně,
Komorní Lhotce, Petrovicích, Těrlicku a Vělopolí.
„Jménem Charity Český Těšín srdečně děkuji všem, kteří se na Tříkrálové
sbírce 2013 podíleli. Veliký dík patří

všem dárcům za štědré přijetí charitních koledníků, organizátorům za
jejich pomoc se zabezpečením sbírky a zejména všem malým i velkým
koledníkům, bez nichž by sbírka
nebyla možná.“ řekl ředitel Charity
Český Těšín Martin Hořínek
a dodal: „Pětašedesát procent vykoledovaných finančních prostředků
se vrací zpět do regionu, kde je použijeme v souladu se schválenými
záměry. Pomůžou při realizaci služeb pro seniory, využijí je matky
s dětmi, stejně jako z nich podpoříme činnosti pro děti.“ Část výnosu
sbírky bude opět použita také na
podporu projektů Diecézní charity
ostravsko-opavské a na humanitární pomoc v zahraničí. Kompletní
výsledky sbírky, stejně jako výčet
schválených záměrů na využití
sbírky jsou k dispozici na webových stránkách Charity Český Těšín
– www.ceskytesin.caritas.cz.
Stejně jako loni připravila i letos
Charita Český Těšín pro své koledníky kolednické filmové odpoledne v kinech Central v Českém
Těšíně, kině EX v Karviné a v kině
Svoboda v Těrlicku. „Je to naše vyjádření díků koledníkům a zároveň
možnost setkání a výměny zážitků
pro koledníky samotné. Koledníci,
těšíme se na Vás 31. ledna 2013.“
uzavřel ředitel Hořínek.
ChCT
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Kalendář akcí na rok 2013
Datum Obec
15.2. Střítež
9.2. Smilovice

Akce
Školní ples
Dětský karnevál

17.2. Střítež

Dětský karneval

9.2. Střítež

Pochování basy

22.2. Řeka

Hasičský ples

27.2. Smilovice

Hovory s občany

28.2. Komorní Lhotka

Kurs silničního provozu pro seniory

2.3. Komorní Lhotka

Karneval

6.3. Smilovice

Loutkové divadlo ZŠ Smilovice

16.3. Smilovice

Badmintonový turnaj mikroregionu
Stonávka

23.-24.3. Komorní Lhotka
26.3. Komorní Lhotka

Velikonoční výstava
Setkání jubilantů

5.4. Komorní Lhotka

Noc s Andersenem

4.5. Řeka

Okrsková soutěž PS

5.5. Řeka

Výšlap na Goduli a vaječina

10.5. Komorní Lhotka

Festival kreslení – Krajina kolem nás

12.5. Třanovice

Den matek a vítání občanků

15.5. Smilovice

Setkání s jubilanty

18.5. Řeka

Májová veselice a Forest Man

24.5. Střítež

Rozvíjej se poupátko

2.6. Řeka

Dětský den

5.6. Dolní Tošanovice Atletický trojboj ZŠ
8.6. Smilovice
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8.6. Horní Tošanovice Turnaj starých gard
15.6. Smilovice

Radovánky

22.6. Komorní Lhotka

Radovánky

15.6. Střítež

Radovánky

22.6. Horní Tošanovice 80 let SDH
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29.6. Střítež

Pouť sv. Petra a Pavla

29.6. Komorní Lhotka

Pálení Svatojanských ohňů

STONÁVKA
$

$ $
$
$#
$ $$
#
$# #

) * +*

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

Pozor, změna
čísla na redakci
Od února 2013 platí nové
telefonní číslo na redakci
Stonávky: 739 521 383

Vydavatel:
Sdružení obcí
povodí Stonávky
739 53 Třanovice 1
tel: 558 694 789
Četnost:
6x ročně
Místo vydání:
Třanovice
Vyšlo:
3. února 2013
Příspěvky:
e-mail:
redakce.stonavka@seznam.cz
tel: 739 521 383
Výroba:
AZ PROPRESS, s.r.o.
Třanovice 1
Vydávání povoleno MK CR E 15062
ze dne 10. 2. 2004
Uzávěrka příštího čísla
27. 3. 2013

Únor 2013

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Z činnosti Matice slezské v Třanovicích
■ Vážení čtenáři, přijměte předem
přání všeho dobrého do tohoto roku
2013, hlavně abyste byli zdraví a odolávali všem těžkostem a nepříjemnostem
dnešního života. Již delší dobu jsme vás
neoslovili, proto vás chceme dnes, alespoň ve zkratce, informovat o naší činnosti v uplynulém roce.
Odbor má stále desetičlenný
výbor, který se schází podle potřeby. Výbor projednával, zajišťoval
a hodnotil všechny akce, které
byly plánované, i ty, které během
roku naběhly.
Přednášky – besedy se konaly
dvě. První v březnu na téma „Walliské Alpy, Podkarpatská Rus –
divoké Horhany a v listopadu na
téma „Severní Dalmácie je cesta
jachtou a Velebit – chorvatské
pohoří“, obě se konaly ve školící
místnosti budovy stravovacího
centra v Třanovicích (Kapplův

dvůr). Doprovodný komentář
k videoprojekci provedl pan Vladimír Nohel za hojné účasti členů.
Zájezdy se konaly také dva.
První v červnu na hrad Buchlov,
dále do Uherského Hradiště
a Luhačovic. Zájem byl velký,
počasí přálo, a tak byli všichni spokojeni. Druhý, podzimní zájezd, se
konal v říjnu. I přes nepříznivé
počasí splnil všechna očekávání.
Byl navštíven zámek Pština v Polsku, taktéž zvěřinec a park.
Slavnosti v obci „Majfestu“ se
zúčastnil náš odbor prodejem
oblíbeného „ražniči“. Rovněž
v květnu se konala beseda v přírodě s tradičním smažením vaječiny,
opět za hojné účasti dospělých
a dětí.
V září ve dnech 8. a 9., se konaly
Slezské dny, kterých jsme se zúčastnili po oba dva dny tradičním

Novinky ze smilovické knihovny
■ Úvodem bych chtěla poděkovat
všem, kteří se ve Smilovicích koncem
roku zúčastnili celostátní akce Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
Přáníčka se vypouštěla 14. 12.
2012 na 350 místech v celé naší
republice. Tentokrát k Ježíškovi
odletělo 89 437 balonků. Bohužel
to bylo o 10 000 méně než v předcházejícím roce. Ve Smilovicích
jsme vypustili 143 balonků.
Rekord z roku 2008 sice nebyl překonán, ale i přesto tato předvánoční akce přinesla radost nejen
mnoha dětem, ale i dospělákům.
A co je pro Vás připraveno v nejbližším období? Od 1. února výsta-

va obrazů místního rodáka, pana
Filipce; 14. února v 10 hod. v sále
OÚ hudební představení Viktora
Guľváše „Pesnička je liekom proti
nude, s pesničkou vždy veselo
Vám bude!“; v březnu, měsíci čtenářů – různé akce v knihovně,
vyhlášení Krále čtenářů; 5. dubna
Noc s Andersenem – přihlášky si
můžete vyzvednout v knihovně.
Ještě bych chtěla informovat, že
jsme v tomto týdnu do knihovny
obdrželi další knihy z regionálního
výměnného fondu, takže je z čeho
vybírat.
M. Lipowczanová

Setkání zastupitelů obcí Řeky
a Smilovice ve sportovním areálu TJ
■ Dne 27. prosince 2012 se sešli
zastupitelé obou obcí v areálu TJ
Smilovice, aby při společném
posezení prodiskutovali dosavadní spolupráci s možností dalších
společných akcí, záměrů a plánů
jednotlivých obcí. Po úvodních
slovech obou starostů, předání
stolních kalendářů všem zastupitelům od starosty obce Řeka
Tomáše Tomeczka a následné diskusi jsme přistoupili k přátelskému utkání v bowlingu. Šestičlenná

družstva odehrála celkem 3 kola,
v nichž více než o výsledky a vítězství šlo o setkání, utužení sousedských vztahů mezi obcemi,
jednotlivými zastupiteli a takto
tyto dobré vztahy přenášet i na
další občany obou obcí.
Snaha obou starostů i jednotlivých zastupitelů je, aby se v uvedených akcích pokračovalo.
M. Nogol,
starosta obce Smilovice

prodejem „ražničí“, o které je stále
mezi návštěvníky velký zájem, takže vše, co bylo připraveno, se prodalo.
V tomto uplynulém roce bylo
navštíveno 13 jubilantů. Byli
rovněž přijati noví členové, takže
do dalšího roku máme opravdu
slušnou členskou základnu. Předseda odboru se pravidelně zúčastňuje schůzí oblastního výboru.
V prosinci se konalo mezisváteční posezení členů, spojené
s členskou schůzí za velmi dobré
účasti. Setkání proběhlo opět
v místnosti Sport. rehab. centra
a ve společ. vzdělávacím středisku
v Třanovicích (bývalý hostinec
U Splavu). Všem se líbilo v útulném, příjemném a vánoční atmosférou prodchnutém prostředí. Po
skončení schůze si mohl
každý zasportovat, zahrát bow-
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ling, o který je vždy velký zájem.
Toto je pouze povšechný výčet
akcí. Za vším se ale skrývají menší
akce a ostatní činnosti, které pak
vyplynou při jejich konání. Vše, co
se během minulého roku udělalo,
je zásluhou našich členů a příznivců a jejich obětavosti udělat něco
pro druhé.
Našim přáním a cílem je nadále
pokračovat v činnosti, oživovat
tradici, chránit přírodu, nezapomínat na kulturu a hlavně, v dnešní
době, na mezilidské vztahy.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na práci a činnosti
našeho místního odboru a věříme,
že tak budou dle svých možností
činit i nadále.
Za výbor Matice slezské
v Třanovicích,
M. Paverová
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Poděkování ADRY
■ U příležitosti „Evropského roku
aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity“ uspořádala dne 8. 12. 2012
ZŠ a MŠ Střítež Benefiční vánoční koncert. V rozjímavém prostředí evangelického kostela v Komorní Lhotce jsme se
zaposlouchali do tónů písní vítězů
pěvecké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“.
Benefiční koncert podpořil částkou 9 357 Kč dobrovolnický program u seniorů na Třinecku, který
zaštiťuje Dobrovolnické centrum

Odpady v Komorní Lhotce

ADRA. Dobrovolníci na Třinecku
docházejí za seniory do Domova
Sosna, Domova Nýdek, Integrovaného sociálního ústavu v Komorní
Lhotce a Charity Třinec. DC ADRA
tak i díky těmto prostředkům plánuje, že v roce 2013 zapojí na Třinecku okolo 80 dobrovolníků.
Díky dobrovolníkům a výtěžku
tohoto Benefičního koncertu tak
může být život seniorů krásnější.
Marcela Kašparová

Aktivity klubu zdraví
v Komorní Lhotce
■ Nový rok a nové možnosti v oblasti
našeho zdraví přináší opět i v tomto
roce 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, jak tento
dar udržovat co nejdéle ve funkčním stavu. Prevence je vždy lepší
a méně nákladnější, než léčba.
Tentokrát se můžeme těšit na tyto
návštěvy a témata. Čtvrtek 21. 2.
v 17.30 hod. - Přednáška: ORL ušní, nosní, krční. Přednášející:
MUDr. Alena Prokopová. Paní doktorka k nám zavítá z nedalekého
Havířova, kde má za sebou již více
jak třicetiletou praxi v oboru. Provede nás problematikou, která se
dotýká snad úplně každého. Kdo
nikdy neřešil, nebo neřeší problémy s dýchacími cestami, nosem, či
sluchovody? Co třeba takové chrá-

pání? Paní Prokopová bude připravena odpovědět na mnohé otázky, které se budou dotýkat přímo
našich vlastních problémů z této
velmi široké oblasti. Čtvrtek 21. 3.
v 17.30 hod. - Přednáška: Léčba
čerstvými šťávami - zázrak přírody,
který funguje. Přednášející: Martina Skrlová. Proč pít čerstvé šťávy?
Je to otázka pouhé prevence? Jde
o mýtus, nebo skutečnost, že šťávy mohou léčit? A opravdu i rakovinu? Poznatky a zkušenosti,
k čemu jsou takové šťávy skutečně
dobré, jak velkou mohou mít účinnost a za jakých podmínek, nám
řekne náš březnový host. Obě
přednášky opět proběhnou v kulturním domě v Komorní Lhotce.
Vstupné dobrovolné. V rámci
přednášek se také můžete jako
obvykle těšit na nové recepty
a ochutnávky zdravějšího stolování. Jste všichni srdečně zváni.

■ Vážení občané, od 1. ledna 2013
došlo k navýšení poplatku za odvoz
odpadu pro rok 2013, a to na 700 Kč za
osobu. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek ve výši 700 Kč je taktéž
stanoven pro majitele rekreačních
chat a rodinných domů určených
k rekreaci na katastru obce
Komorní Lhotka. Skutečné náklady na osobu a kalendářní rok
v roce 2011 činily 904,43 Kč. Jsme
obec, která je v rámci našeho
mikroregionu nejhorší, co se týká
třídění odpadu. Pokud se všichni
zapojíme do třídění odpadu
a nebudeme využívat rozestavěné
kontejnery pro ukládání jiného
než komunálního odpadu, náklady se sníží. Obec pak může taktéž
snížit poplatek za odpad. Aby-

chom nadále snižovali náklady
a kontejnery nebyly naplňovány
odpadem, který do nich nepatří,
byly tyto velkoobjemové kontejnery odstraněny a nahrazeny kontejnery s menším obsahem.
Máte-li doma či na chatě jiný než
komunální odpad (sklo, plasty,
papír, nadměrný odpad – nábytek,
lednice apod., stavební suť, železo,
elektroniku atd.), který potřebujete zlikvidovat, odvezte jej do areálu čistírny odpadních vod v naší
obci, kde ho roztřiďte do připravených velkoobjemových kontejnerů. Finanční prostředky, které za
tento vytříděný odpad dostáváme
v rámci zapojení se do svozu tříděného odpadu, jsou používány na
nákupy odpadových nádob, pytlů
a sběrných kontejnerů na plast
a sklo.
Jaroslav Szromek

Richard Medřický, pastor CASD

Na svahu bylo veselo
■ Lyžařský výcvik ZŠ i MŠ již druhým
rokem zařadila ZŠ Smilovice do svého
školního vzdělávacího programu jako
součást tělesné výchovy.
Týdenní kurz ve SKI areálu Řeka
je kurzem, na který děti denně
dojíždějí v dopoledních hodinách
a vracejí se na oběd a odpolední
školní družinu či do školky. Kurz
mohou navštěvovat děti od 4 let.
Po loňských zkušenostech, kdy
jsme absolvovali kurz s více školami současně a dojížděli jsme
objednaným autobusem, jsme
letos zvolili kurz pouze pro naši
školu, s menším počtem dětí
a s dopravou linkovým autobu-
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sem. Vyplatilo se! Na svahu bylo
klidněji a bezpečněji. Doprava
byla levnější a bezproblémová.
Instruktoři se mohli věnovat
dětem intenzivněji, takže většina
dětí zvládla na konci týdne sjet
„modrou“ sjezdovku. Vyvrcholením kurzu byl páteční závod ve
slalomu. Děti získaly sladké odměny a medaile, které zajistilo KRPŠ
při ZŠ a MŠ Smilovice. I když nám
počasí zrovna moc nepřálo, sluníčka na sněhu jsme si neužili, přesto
se všem zúčastněným kurz líbil
a jistě se už těší na příští rok.
Mgr. J. Dybová

Kde a jak se mohou obyvatelé
KOMORNÍ LHOTKY zbavit
vysloužilých elektrospotřebičů?
■ Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit
zdarma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla určena. Je přitom ale
nezbytné splnit jednu základní
podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
Elektrozařízení, kterému již
někdo odmontoval důležité části
jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. jsou
považovány za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou
k tíži obci. Promítají se tedy do
poplatků, které platíme my všichni!

Malé elektrospotřebiče můžete
odložit do elektrokontejnerů, které budou postupně umístěny u
školy, na náměstí a na konečné
autobusu u hotelu Santis.
Ostatní velké elektrospotřebiče,
které se nevejdou do těchto kontejnerů (lednice, pračky, myčky,
tv…) můžete zdarma odevzdat na
sběrném místě ČOV.
ČOV (čistírna odpadních vod)
otvírací doba:
ÚTERÝ:
9.00-12.00
ČTVRTEK:
9.00-12.00
SOBOTA:
8.00-14.00
Jaroslav Szromek
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Manželství je umění, které může zvládnout každý
■ Každý rok v týdnu Valentýna (14. 2.)
probíhá Národní týden manželství, příležitost pro všechny páry zastavit se ve
všedním shonu a věnovat čas svému
partnerovi.
Zveme vás na společná setkání,
kde si připomeneme, že spokojené manželství není samozřejmost,
ale vztah, který bychom měli rozvíjet. Pondělí 11. 2. 2013 - Umění
komunikace; Středa 13. 2. 2013 -

Potřeby muže a potřeby ženy. Obě
setkání proběhnou v prostorách
modlitebny CASD v Komorní Lhotce od 18 hodin. Těmito tématy nás
provede kazatel Karel Szkuta, BTh.
Součástí programu je soutěž a
malé pohoštění. Hlídání dětí zajištěno. Na závěr citát: „Dnes jsme tak
vzdělaní, že nás nepřekvapí nic,
vyjma šťastného manželství” Oscar Wilde

Zima v Třanovické ZŠ a MŠ
■ Celý prosinec 2012 probíhal v mateřské škole a školní družině ve znamení
vánočních tradic.
5. prosince zavítal mezi děti
v mateřské škole Mikuláš a 6. prosince přišel také mezi žáky školní
družiny. V adventním čase děti
tvořily vánoční ozdoby – zvonečky
z luštěnin, andělíčky z papíru
a kapříky z těstovin. Děti také pekly perníčky, aby si jimi mohly
nazdobit stromeček. Rovněž
nechyběla návštěva knihovny, kde
ŠD vyslechla vánoční pohádku
z Dánska „Jak si povídají o Vánocích zvířata“ a MŠ se zaposlouchala do příběhu o narození Ježíška.
Poté děti soutěžily a tvořily.
Vánoční příběh si připomnělo větší oddělení MŠ také o týden později v podání loutkového divadla
v Českém Těšíně s názvem
„Pojďme spolu do Betléma“. Ve
čtvrtek 20. 12. se konala v MŠ
vánoční besídka, při které děti rozkrajovaly jablíčka, pouštěly lodičky, pochutnávaly si na cukroví,
zpívaly koledy a radovaly se
z nalezených dárečků pod stromečkem. Následující den školu
navštívili hosté – pan starosta
J. Tomiczek, pan místostarosta
P. Korč, paní katechetka R. Rylková,
pan farář T. Tyrlík s vikářem

D. Kocyanem, aby společně s námi
prožili příjemné chvíle u stromečku. Děti jim představily svůj
vánoční program a oni jim na
oplátku přáli k Vánocům. Zpestřením byla pro děti soutěž připravená panem farářem Tyrlíkem.
V duchu Vánoc pokračovalo
i odpoledne ve ŠD, kde si děti
mimo jiné navzájem nadělovaly
připravené dárky. Po Novém roce

Lyžařský výcvik v Řece
■ Po loňských dobrých zkušenostech
opět využila naše škola nabídku provozovatele SKI AREÁLU ŘEKA k účasti na
lyžařském kurzu pro děti.
Týden od 21.1. do 25.1.2013
strávili zájemci z řad MŠ a žáků ze
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ZŠ v Komorní Lhotce na sjezdovce
v Řece. Možnosti naučit se základům lyžování či zdokonalit své
dovednosti využilo 36 žáků s 2
pedagogy.
Každý den na nás čekali již na

jsme se všichni těšili ze sněhové
nadílky a několikrát jsme byli
bobovat, mateřská škola na zahradě, starší děti na svahu. V příštích
dnech připravuje ŠD „Noc ve škole“ plnou překvapení, na kterou se
žáci hodně těší, MŠ plánuje bobování s rodiči. Společně pak strávíme podvečer 14. 2., kdy se v naší
tělocvičně bude konat „Valentýnský karneval“.
Za MŠ Eliška Tomiczková a za ŠD
Lilie Tyrlíková

parkovišti slečny instruktorky
a páni instruktoři, kteří svým svěřencům zajišťovali skvělý servis od
profesionálně vedeného odborného výcviku, pomoci s obouváním lyžařských bot, přípravou lyží
až po doprovod k autobusu.
S radostí jsem spolu s některými
rodiči sledovala každodenní
pokroky všech dětí, které prokázaly chuť se něčemu novému naučit.
Chtěla
bych
poděkovat
panu M. Malému a všem zaměstnancům, kteří se na zorganizování této akce podíleli –
především instruktorům, vlekařům i paní prodavačce za přípravu
svačin a čaje. Z nadšení dětí
a kladných ohlasů rodičů bylo
patrné, že tento kurz byl na jedničku a již nyní slibujeme, že si příští
rok tuto akci nenecháme ujít.
Za všechny spokojené účastníky
Gabriela Palarčíková,
ZŠ a MŠ Komorní Lhotka

Informace lékaře
V případě nutnosti ošetření využijte
našich služeb v níže uvedených ordinačních hodinách v Hnojníku a v Komorní
Lhotce. Obě ordinace jsou propojené,
tudíž v případě nutnosti ošetření v době,
kdy se neordinuje v jednom místě, je
možné dle ordinačních hodin využít služeb na druhém ord. místě.
Jinak vždy v době nepřítomnosti lékaře
(z důvodů dovolené atd.) musí mít každý
lékař na dveřích své ordinace uvedeného
lékaře zastupujícího.
Pokud požadujete akutní ošetření mimo
ordinační hodiny, můžete využít Lékařské pohotovosti, ale pozor, ta je pouze
nevýjezdní a sídlí v nemocnici Sosna Třinec, každý den od 17 hod. do 22 hod.
a ve dnech pracovního volna od 7 hod.
do 22 hod.
Pokud Váš stav je natolik vážný, že nejste
schopni se dostavit na Lék. pohotovost do
Třince a jedná se o ohrožení Vašich životních funkcí, pak se obraťte na Rychlou
záchrannou službu telef. 155. Pracuje
nepřetržitě.
Pokud Vám zemře rodinný příslušník
doma - pak se v době provozní doby registrujícího lékaře obraťte na lékaře,
u něhož byl zemřelý registrován, a požadujte ohledání. Lékař Vás vybaví listy
o prohlídce mrtvého a s těmi pak přes
pohřební službu vyřizujete odvoz
a pohřeb. Bez ohledání se nemůžete
obracet na pohřební službu. Pokud jde
o úmrtí v době mimo provozní dobu
registrujícího lékaře, pak se obraťte
v době pracovní doby lékařské pohotovostní služby na tel. 558 309 399, v době
mimo pracovní dobu lék. pohotovostní
služby volejte 553 777 777 nebo 155.
Ordinační hodiny:
MUDr Bilková Lenka - Hnojník
Po 7.00 - 12.00
pouze na objednávky (akutní stavy bez
objednání)
Út 13.00 - 18.00 přednost zaměstnaní
Stř 7.00 - 12.00 bez objednání
Čt 7.00 - 12.00 7.00 - 10.00 pro objednané
Pá 7.00 - 12.00 pouze pro objednané
(akutní stavy bez objednání)

Po
Čt

MUDr Grzegorzová Eva Komorní Lhotka
12.30 - 16.00
8.30 - 11.00

V ranních hodinách každý den (kromě
úterý) v Hnojníku od 7.00 do 8.00 probíhají odběry krve a poslední středu
v měsíci v 7 hodin probíhají v Komorní
Lhotce.
Každý den je příjem objednávek (a jiné
telef. informace) od 12.00 do 14.00, jinak
v této době může být lékařka na návštěvní službě a nemusí být přítomna.
Na závěr chci upozornit, že nové pacienty stále přijímáme. To platí i pro mladé
pacienty nad 19 let, kteří musí dle vyhlášky přejít k praktickému lékaři pro dospělé.
MUDr. Eva Grzegorzová
MUDr. Lenka Bilková
tel. 558 696 219
mob. 725 865 789
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Podgodulskie podsumowanie
■ Rok 2012 był dla PZKO rokiem jubileuszowym, obchodzono 65 rocznicę
założenia organizacji. Dla członków MK
PZKO w Ligotce Kameralnej był to rok
pracowity, bogaty w wydarzenia.
W styczniu odbył się tradycyjny
bal PZKO, odbyły się też brygady
przy domku PZKO, w ramach których przeprowadzono zadaszenie
drzwi wejściowych, odnowiono
balustradę, zrównano teren
w ogrodzie. Przebiegły obchody
Dnia Matki i Dnia Dziecka, smażenie jajecznicy, turnieje w kręgle.
W sierpniu odbyła się autobusowa
wycieczka krajoznawcza do Ołomuńca, Javoříčka, Loštic i Bouzova,
w grudniu spotkanie z Mikołajem
przy choince. Największą ubiegłoroczną imprezą była jesienna uroczysta akademia. W ramach
akademii odbyła się wystawa
obrazów ligockich malarzy,
z przedstawieniem p.t. „Pączek”
wystąpiły dzieci gnojnickiego
przedszkola a amatorski zespół
teatralny wystawił dwie jednoaktówki - Ewy Furtek: „Jo zaś nic nie
wiym” oraz Władysława Młynka:

„U nas dóma”. Przedstawienia teatralne wystawili ligoccy aktorzy także w innych miejscowościach:
w Cierlicku-Kościelcu, Trzanowicach, Łomnej Dolnej i Stonawie.
Koło wzięło też udział w tradycyjnym ligockim jarmarku. Oprócz
tego prawidłowo odbywały się
zebrania Zarządu i spotkania towarzyskie. Plan pracy na rok bieżący
też jest bogaty. Wspomnę przynajmniej dwie imprezy: tegoroczny bal już się odbył i chociaż
balowiczów było trochę mniej, bal
był udany i bawiono się aż do rana,
a w marcu nasi aktorzy wystawią
dwie sztuki teatralne w Cierlicku.
Zapraszamy też wszystkich członków na walne zebranie, które
odbędzie się dnia 3. marca br.
o godz. 15.00 w domku PZKO, na
którym zostanie wybrany nowy
Zarząd Koła. Pozwolę sobie tą drogą podziękować naszym sponsorom za wsparcie finansowe
a Zarządowi Koła, członkom, sympatykom i ich rodzinom za ich pracę i poświęcenie.
Joanna Szpyrc

Římskokatolická farnost Hnojník –
pořad bohoslužeb v době velikonoční
23. 3. - s platností Květné neděle, Komorní Lhotka, 15,30p
24. 3. - Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma/průvod
s ratolestmi/, Hnojník, 7,30p 8,45č; Třanovice 10,00 p
28. 3. - Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře, Hnojník, 18,00 č+p
29. 3. - Velký pátek – Umučení Ježíše Krista, Hnojník obřady 15,00 č+p
30. 3. - Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Hnojník 8,00 Laudy – ranní chvály, po celý den adorace v „Božím Hrobě“
Hnojník, 20,00 č+p
31. března - Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Hnojník, 7,30 p 8,45 č
Třanovice, 10,00 č
K. Lhotka, 11,15 č
1. dubna - Pondělí velikonoční, Hnojník7,30 p 8,45 č, Třanovice, 10,00 č
6. dubna - S platností 2. velikonoční neděle, Komorní Lhotka 16,30 p
7. dubna - 2. neděle velikonoční - „Božího Milosrdenství“
Hnojník 7,30p, 8,45
Třanovice 10,00p
7. dubna - Hnojník 9,45 -17,00 adorační den farnosti
Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Velikonocemi:
Třanovice: sobota 23. března od 9:00 hod
Komorní Lhotka: sobota 23. března od 15 hod
Hnojník: neděle 24. března od 14 hod
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Rok 2012 w MK PZKO
Trzanowice
■ Ubiegły rok był w naszym Kole PZKO
rokiem bardzo pracowitym. Zaraz
w styczniu odbyło się zebranie sprawozdawcze, na którym wytyczyliśmy sobie
plan pracy. Pod koniec miesiąca odbył
sią tradycyjny bal PZKO.
W lutym pogoda nam dopisała
i zorganizowaliśmy kulig, zakończony opiekaniem parówek. Po
południu w naszej świetlicy odbył
się Dzień Babci i Dziadka. Dzieci
odegrały scenkę, a potem razem
z dziadkami współzawodniczyły,
bawiły się i tańczyły. Wieczorem
młodzież bawiła się na dyskotece.
W ramach obchodów 65-lecia
PZKO zaprosiliśmy zespół teatralny
z Ligotki Kameralnej. Przedstawienie w ich wykonaniu bardzo się
wszystkim podobało. Cały cudowny program był dedykowany
naszym odznaczonym członkom.
Dbamy również o czystość wioski
i co roku organizujemy brygadę
TRANSAURUS. Corocznie też odbywają się imprezy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i smażenie
jajecznicy. Zorganizowaliśmy również wycieczkę do archeoparku
w Kocobędzu, a przy okazji zwie-

dziliśmy Cieszyn i jego zabytki.
Przewodnikami byli państwo Branni. ,,Wakacje z tradycją“,organizowane przez panią Dorotę Uherek
przy współpracy z panią Beatą
Nowok, to jedna z form pracy
z dziećmi. Wynikiem tych warsztatów są programy prezentowane
przy różnych okazjach np. dożynkach. Nasi członkowie przygotowują nie tylko dożynki, lecz także
różne posiłki w stoiskach na odpuście.
We wrześniu odbyło się obwodowe spotkanie na Goduli,zaś w listopadzie turniej w bowlingu
z udziałem członków wszystkich
kół obwodu gnojnickiego. Było
bardzo fajnie – patrz fotografia.
Jak zawsze wielkim powodzeniem
cieszy się tradycyjna Wigilijka. Na
tym spotkaniu przedświątecznym
sala wypełniona jest po brzegi.
Z okazji nadchodzącego nowego
roku chciałabym podziękować
wszystkim aktywnym członkom
naszego MK PZKO i życzyć dużo
zdrowia, szczęścia i sił w 2013 roku.
Barbara Filipiec
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Informace z vaší obce
Komorní Lhotka
Co je potřeba zaplatit
- nedoplatky stočného za I., II., III.,
V. Q. 2012 – ihned;
- nedoplatky poplatku za odpad
2012 – ihned;
- poplatek za odpad pro rok 2013
za osobu činí 700 Kč.
Poplatek za odpad pro rekreační
chaty a rodinné domy k rekreaci
činí taktéž 700 Kč za objekt – viz
vyhláška č. 4/2012.
Poplatek za psa pro rok 2013 činí
80 Kč, za druhého psa téhož majitele je poplatek 200 Kč, poplatky
se budou vybírat od 25. února
2013.
Platby lze provést v hotovosti
v kanceláři OÚ Komorní Lhotka a
prostřednictvím internetového
bankovnictví na č. účtu: 23425781/0100, VS (stočné): 2321 SS:
číslo domu; VS (odpadky): 1340
SS: číslo domu.
Harmonogram svozu separovaného odpadu (modré a žluté pytle) na rok 2013:
6. 3., 17. 4., 29. 5., 10. 7., 21. 8., 2.
10., 13. 11., 27. 12.

Využijte možnosti uložení
odpadu v areálu ČOV:
úterý, čtvrtek 9.00 – 12.00; sobota
8.00 – 14.00
Dětský karneval
SRPŠ při ZŠ TGM v Komorní Lhotce pořádá v sobotu 2. března
2013 karneval v sále KD.
Velkokapacitní kontejnery
zrušeny
Od 1. 1. 2013 obec Komorní Lhotka zrušila velkokapacitní kontejnery. Nově jsou na místech
bývalých kontejnerů umístěny
popelnice o objemu 1 100 litrů,
které jsou určeny pouze na komunální odpad pro majitele chat a
rekreačních objektů. Věříme, že
tato změna bude příznivě působit
na zkvalitnění životního prostředí
v obci. Tímto chceme vyzvat
všechny občany, aby nadměrný
odpad ukládali výhradně na sběrném místě - ČOV. Uložení odpadu
na sběrném místě je pro občany a
majitele rekreačních nemovitostí
v obci Komorní Lhotka zdarma.

Střítež

Vělopolí

Poplatek ze psů do 31. 3. 2013 –
120 Kč za jednoho psa.
Poplatek za odpady rovněž do
31. 3. 2013 – 230 Kč na osobu na 6
měsíců.
Výše poplatku se nemění!
Prosíme u poplatníků, kteří zadávají příkazy přes elektronické bankovnictví, aby správně uváděli VS.
Velmi důležité, jinak vaši platbu
není možné identifikovat, a nebude připsána.
Není možné sčítat různé poplatky!

Poplatek za domovní odpad a
psa v roce 2013 zůstává ve stejné výši. Lze hradit bezhotovostně
nebo na pokladně obecního úřadu v úřední dny. Číslo účtu a
variabilní symbol pro bezhotovostní platbu zašleme na požádání emailem.

Horní Tošanovice
Poplatky za psa a svoz komunálního odpadu
Připomínáme občanům, že
poplatek za psa na rok 2013 činí
50,- Kč ( každý další 100,- Kč ),
poplatek za svoz komunálního
odpadu je 250,- Kč za osobu za 1.
pololetí roku 2013.Oba poplatky
jsou splatné k 30.6.2013 a je možné
je uhradit na obecním úřadě, složenkou ( odpady) nebo na účet
obce 1681972319/0800.
Dále žádáme občany, kteří
nemají zaplacené poplatky za
minulé období, aby tak učinili
v co nejkratší době.

Sběrný dvůr v Třanovicích
Provozní doba: úterý: 10,00 –
15,30 hod., sobota: 9,30 – 11,30
hod. Tel.: 558694262.
Sběrný dvůr je určen k odběru
odpadů, které nelze odložit do
popelových nádob. Jsou to hlavně
bioodpady, nebezpečné odpady a
objemné odpady.

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 16. března se v prostorách obecního úřadu v Horních
Tošanovicích uskuteční již 11. ročník turnaje ve stolním tenise občanů Horních Tošanovic. Prezence je
mezi 12.00 – 13.00 hod. Vlastní turnaj začíná ve 13. 00 hod. Hrát se
bude ve třech kategoriích: ženy a
muži, mládež. Pro vítěze jsou připraveny pěkné ceny. Srdečně zve-

Obecní úřad v Horních Tošanovicích provádí ověřování shody
opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Zároveň můžete na
obecním úřadě získat výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku
trestů, výpis s bodového hodnocení řidičů aj. v rámci služby CzechPoint.

me všechny, kteří si chtějí zasportovat a strávit příjemně sobotní
odpoledne.

Separovaný odpad v pytlích –
7. března, 18. dubna
modré- papír, žluté - plast

Smilovice
„Hovory s občany“ se konají
dne 27. 2. 2013 v 17.00 hod. v kulturním zařízení obce Smilovice.
Bc. Miroslav Nogol,
starosta obce Smilovice

Zespół amatorski przy MK PZKO
Śmiłowice serdecznie zaprasza na
przedstawienie teatralne dnia
11. 5. 2013 do Sali UG w Śmiłowicach.

FERDINAND GADLINA – DŘEVOVÝROBA
Těžba dřeva, prodej řeziva, výroba a montáž schodů, montáž krovů a krytin
Tel.: +420 775 214 443
www.drevovyroba-gadlina.eu

OPRAVÍME A SEŘÍDÍME OKNA, DVEŘE PVC I EURO.
Tel: 736 10 10 20
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Program setkání na
Karmelu ve Smilovicích
V únoru
Biblická hodina v 15 hod. v neděli:
10.2., 17.2.,
24.2. – Bohoslužby v 8.30 hod.
V březnu
Biblická hodina v 15 hod. v neděli:
3.3., 10.3., 24.3.
17.3. – Bohoslužby v 8.30 hod.

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli
17.2. ve 13.30 hod. (polské)
17.3. ve 13.30 hod. (české)
Nedělní besídka pro děti každou
neděli v 10.30 hod. v prostorách
obecního úřadu. Setkání mládeže - v pátek v 17 hod. v prostorách
obecního úřadu. Setkání River
clubu - v pátek ve 20 hod. v prostorách obecního úřadu
Slezská církev evangelická a.v.
v Komorní Lhotce a Křesťanské společenství ve Smilovicích

Obec SMILOVICE
ve spolupráci
s DIAKONII BROUMOV
a REMA Systém, a.s.
VYHLAŠUJE:
SBÍRKU čistého POUŽITÉHO
OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
• Látky (minimálně 1m2, ne zbytky
látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené
• Vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – nepoškozenou
Bližší informace tel.: 224 316 800,
224 317 203
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

SBĚR ELEKTROODPADU
v rámci projektu Zelená obce
• vyřazená elektro-zařízení (pily, sekačky, pračky, televize, monitory, počítače, fény, rychl. konvice)
• baterie, autobaterie
• zářivky, výbojky
• tonery, CD a DVD

Sbírka se uskuteční dne:

7. března 2013
od 10:00 -16:30 hod.
v sálu Obce Smilovice

