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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,

přemýšlím, co napsat k blížícím se
Velikonocům. Tak, jak se svátek bude
blížit, tím více se objeví řada článků
v novinách a na internetu, postů na
sociálních sítích, nejrůznějších blogů,
televizních pořadů a filmů. Já si proto
dovolím vložit sem pár vět z rozhovoru, který s hercem, moderátorem,
zpěvákem a hudebním skladatelem
Markem Ebenem vedla asi před rokem v Českém rozhlase Dvojka, boromejka sestra Angelika Pintířová.
„Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, ale určitě i pro mnohé křesťany daleko větší jsou Vánoce. Co by
nám ty Velikonoce měly říct?“ zeptala
se Angelika.
A co na to Marek Eben? „Velikonoce jsou tou nadějí. Vánoční svátky
jsou samozřejmě komerčně úplně vybrakované. Nejtěžší úkol je říct něco
k Vánocům, protože už se všecko řeklo
a má to ten zvláštní pseudoromantický
nátěr, že to musí být taková ta rodinná
pohoda a teď ty zvyky a tohle všechno, a ta podstata zůstává někde úplně
zasutá. Já si pamatuji, že jsem tuhle
chtěl koupit adventní kalendář, takový
ten dětský, a vůbec ho nenajdete s tematikou betlému. Najdete tuny Santa
Clausů a stromků a dárků ale jenom,
aby tam nebyl betlém. Kdežto ty Velikonoce, ten kříž… je v podstatě brutální věc. My jsme si zvykli ho vnímat
už jako skoro umělecký symbol. Ale je
to prostě mučicí nástroj a lidem se na
to nedívá hezky, takže oni radši v tom
plošném měřítku to překryjou zajíčky
a vajíčky a výplatou a spoustou alkoholu. Dívat se na někoho, jak umírá
na kříži, to samozřejmě s tím žádný
komerční úspěch neuděláte. Přesto
je to, aspoň pro mě ta naděje, protože tady nikdo nemůže říct tomu Pánu
Bohu: „Hele, ty víš houby, co my tady
prožíváme, ty si tam sedíš nahoře a jsi
dokonalý, ty o těch našich trápeních
toho tak moc nevíš.“
Hezké jarní dny
Vladimír Raszka

Výherci
křížovky
Řešení křížovky z časopisu
Stonávka zní takto: ŽIVIT SE
OKUSOVÁNÍM VRCHOLKŮ
STROMŮ.
Správně odpověděli a vylosováni byli:
Monika Šprochová, D. Tošanovice
Libor Gryga, Třanovice
Albína Landecká, Hnojník
Na způsobu převzetí výher
se domluvte na OÚ Hnojník
tel. 558 694 255
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Místní akční skupina Pobeskydí podpořila projekty
■■ Od konce roku 2016 probíhá
na území MAS Pobeskydí, jehož členem je i Sdružení obcí
povodí Stonávky, realizace
místní rozvojové strategie. Realizace strategie umožňuje, že
do celého území MAS může
přitéct zhruba 150 mil. Kč na
nejrůznější strategické aktivity
z oblasti zvyšování bezpečnosti
dopravy, zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury, rozvoje drobného podnikání, řešení sociálního
vyloučení, slaďování rodinného a pracovního života, ale také
například zvyšování biodiverzity v intravilánech obcí.
Orientační výčet projektů dle
opatření a místa realizace uvádíme níže. Ve výši získaných
finančních prostředků přepočtených na 1 obyvatele je Mikroregion obcí povodí Stonávky
vůbec největším příjemcem dotací v rámci celého území MAS
Pobeskydí.
Bezpečnost dopravy: Třanovice (přechod Vyrubaná), Hnojník (chodník v centru obce).
Modernizace vzdělávací infrastruktury: Hnojník (odborné
učebny na ZŠ Jana Kubisze),
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Smilovice (přístavba mateřské
školy). Zaměstnanost: Vělopolí (příměstské tábory pod
záštitou MAS Pobeskydí), území celého mikroregionu (projekt na podporu rodin). Drobní
podnikatelé: Komorní Lhotka
(modernizace truhlářské dílny),
Třanovice (modernizace strojního vybavení stavební firmy,
modernizace vybavení projekční kanceláře), Horní Tošanovice (zřízení projekční kanceláře
se 2 pracovními místy), Střítež
(rozšíření podnikání nákupem
techniky pro promítání filmů).
Zpracovatelé
zemědělských
produktů: Komorní Lhotka
(rozšíření zemědělské výroby
o zpracování mléka, zřízení výroby krmných směsí). Lesníci
a dřevozpracující provozy: Komorní Lhotka (pořízení mechanizace pro svoz dřeva), Dolní
Tošanovice (modernizace vybavení dřevozpracujícího provozu). Zemědělci: Horní Tošanovice (modernizace zemědělského
provozu), Komorní Lhotka
(6 projektů na modernizaci
zemědělského podnikání), Vělopolí (modernizace strojního

vybavení zemědělce), Třanovice
(modernizace strojního vybavení zemědělce), Ropice (pořízení
moderního traktoru), Smilovice
(pořízení mechanizace pro práci na plantáži vánočních stromků, modernizace strojního vybavení zemědělce).
Případní další zájemci z řad
obcí, podnikatelů a spolků se
nás mohou kdykoliv obrátit se
svými projektovými záměry. Pomoc MAS je bohužel limitována
výši finanční alokace, nicméně
můžeme pomoci s nasměrováním na další instituce, případně zdroje financování. Na závěr
bychom rádi poděkovali každému, kdo osobně přispívá k realizaci naší místní strategie. Nutno podotknout, že místní akční
skupiny fungují na komunitním
principu a spoustu práce musí
odvést jak členové výběrové
komise, která kontroluje bodové
hodnocení projektů, tak programový výbor, který výsledné
hodnocení schvaluje. Programový výbor v čele s předsedou
zároveň funguje jako „mozek“
celé místní akční skupiny.
MAS

Kalendář akcí na rok 2019
Obec
Třanovice
Horní Tošanovice
Řeka
Střítež
Řeka
Třanovice
Střítež
Třanovice
Třanovice
Komorní Lhotka
Řeka
Horní Tošanovice
Dolní Tošanovice
Ropice
Horní Tošanovice
Třanovice
Třanovice
Komorní Lhotka
Dolní Tošanovice
Vělopolí
Třanovice
Komorní Lhotka
Řeka
Komorní Lhotka
Smilovice
Řeka
Smilovice
Komorní Lhotka
Ropice
Střítež
Komorní Lhotka

Akce
Děti před oponou
Stavění máje
Výšlap na Godulu (vaječina)
Rozvíjej se poupátko
Májová veselice
Vítaní občanků
Den matek
Majfest
Noc kostelů
Festival kreslení – Krajina kolem nás
Dětský den
Atletický trojboj
Smažení vaječiny
Radovánky
Radovánky
Pohárová soutěž SDH
Radovánky
Radovánky
Turnaj starých gard
Vělopolská podkůvka
Oslavy 100 let SDH
… a jedeme dál
Hasičská soutěž O pohár starosty
Srnčí hody
Xcamp Karmel
Slezský sraz dvoutaktů – 8. ročník
Memoriál ing. Vladislava Krejzy
Červencová noc
Hasičská zábava
Střitežské léto
XX. Ligotský jarmark

Na posledním sněmu starostů (19. března) byl předsedou sdružení zvolen Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic. Novým místopředsedou je starosta obce Střítež Miroslav Jaworek.
Od 1.4.2019 dochází ke změně projektové manažerky Sdružení obcí povodí Stonávky.
Novou manažerkou je Libuše Ovčaříová, tel. 725745884, mail: admin@stonax.cz.
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Nová školka nebude
■■ V březnu 2016 byl schválen
záměr stavby nové mateřské
školy a mnoho rodičů se od té
doby těší a doufá, že jejich děti
nastoupí již do nové moderní
budovy s velkou a skvěle vybavenou zahradou v centru obce.
Tři roky po tomto rozhodnutí,
a to i za podpory zastupitelů,
kteří původně byli pro novou
školku, žádá obec o dotaci na
rekonstrukci a přístavbu staré budovy. Nová školka tedy
s největší pravděpodobností
nebude.
Pro mnohé z nás je to zcela
nová informace, ale k celé věci
se přikročilo ve spěchu a nebyl
tedy čas podrobněji informovat
občany. Dotace na rekonstrukci byla „objevena“ až na konci
února (28.2.), nebylo tedy moc
času cokoliv řešit a 6.3. již zastupitelstvo většinově rozhodlo
o podání žádosti. V rámci tohoto projektu dojde k rekonstrukci stávající budovy a přístavbě
nové budovy na pozemku zahrady, která v současnosti není
majetkem obce. Projekt byl
předložen v původním stavu,
kdy kapacita školky počítá pouze s 46 dětmi, což je o 6 méně,
než činí současný stav. Naštěstí se paní ředitelka nenechala
přesvědčit a trvala na svém, kapacita zůstane zachována na 52
dětech a projekt se tomu musí
přizpůsobit. O rozšíření kapacity v tomto stavu nelze hovořit
a to ani vzhledem k většinovému názoru zastupitelstva, které
o zvyšování kapacity školky ani
školy rozhodně nestojí.
Projekt se řeší natolik rychle,

že v současném zastupitelstvu
ani ve stavebním výboru, nebyl
čas řešit otázky ve smyslu, kde
a v jakém rozsahu bude nová
zahrada školky, zda je vůbec
reálně možné opravit několik
desítek let podmáčené kamenné základy budovy a podobně.
Nicméně převládá většinový
názor, že se vše bez problémů
zvládne.
Pokud vše půjde podle plánu, bude budova školky mimo
provoz od 1.7.2019 do 31.1.2020
(k dokončení stavby by mělo
dojít na konci roku a do konce
ledna by měla proběhnout kolaudace). Školka v tomto období bude fungovat v náhradních
prostorách. V budově obecního
úřadu – cvičebna a malá tělocvična jako herna a prostor
restaurace jako jídelna. Tyto
prostory budou v době rekonstrukce pro veřejnost uzavřeny.
Na provoz haly nebude mít toto
řešení vliv.
Rozpočet této rekonstrukce
se pohybuje nad částkou 20
milionů korun a nejsou v něm
zahrnuty případné vícepráce,
které se z největší pravděpodobností objeví při započetí
stavby a zjištění skutečného
stavu budovy. Obec je rozhodnuta rekonstruovat i v případě,
kdy dotace nebude přiznána,
tedy z vlastních zdrojů a několikamiliónového úvěru. Uvedená cena stavby zahrnuje pouze
stavební práce, nikoliv vybavení, to je součástí dalších investic, na které se současný dotační titul bohužel nevztahuje.
Jan Křístek

Boží muka v Horních Tošanovicích

■■ Před dvěma lety byl v Horních Tošanovicích, u bývalého
fojtství, vztyčen neobvyklý religiózní objekt: Boží muka od
autora Ing. Arch. Adama Zezuly.
Objekt znázorňuje střízlivou,
až prostou formou UTRPENÍ –
BOLEST a do všech světových
stran NADĚJI, která je nosným

symbolem objektu. Na samotné
tvorbě nevšedního objektu se
kromě autora podíleli zaměstnanci firmy pila Ručka, Jan
Motyka a mistr stolař František
Ciompa. Řezbářské práce vedl
Ing. arch. Jan Flídr a kovářské
práce Jaroslav Hrůzek.
Kamil Zezula

Úspěšné zajištění úniku vody v Řece
■■ Na konci června loňského
roku byl zjištěn znatelný únik
vody na vodovodním řádu
v Řece. Celkovou situaci zhoršoval fakt, že v minulosti nebyly namontovány na některých
úsecích šoupátka, která by
značně usnadnila lokalizovat
místo úniku.
Při výkopových pracích jsme
byli nuceni na určitých pozicích šoupátka dokoupit, opravit a v některých případech,
vzhledem ke stáří a vzhledu,
je i vyměnit. Instalací nových
a výměnou některých starých
šoupátek jsme byli schopni vyhodnotit území úniku vody. Jednalo se o větev od hotelu Javor
až po lom firmy Slezský kámen.
Po doporučení občanů byli pozváni proutkaři a firmy pro lokalizaci úniku, avšak bezúspěšně.
Firma SEZAKO provedla nahrávaný monitoring od hotelu Javor
až k hotelu Řeka. Následně byla
panem Maroszczykem doporučena firma KP Voda, která
se zabývá vyhledáváním úniku

kapalin. Po dohodě s touto firmou začalo šetření na základě
ozvěn a monitoringu odposlechu na problematickém úseku.
Po vyhodnocení ozvěn byla
následně voda odstavena v potrubí a potrubí bylo natlakováno
nezávadným plynem. Nezávadný plyn se v místě úniku dostával na povrch a tím určil přesně místo úniku. Šlo o místo na
pozemku hotelu Javor, kde byla
poškozena přípojka k rodinným domům. Na konci února
2019 se místo obkopalo a únik
byl úspěšně zajištěn. V následujících dnech byl v nočních
hodinách prováděn monitoring
na vodojemu, aby se vyloučily
další případné úniky na jiných
místech. Hodiny stály, a tím pádem další úniky na vodovodním
řádu byly vyloučeny. Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří se jakoukoli formou
pomohli při lokalizace a zajištění úniku vody v Řece.
Rosťa Kavulok

Tradiční masopustní zabíjačka
■■ V předjaří, nejčastěji v období masopustu, se na vesnicích
konaly tradiční zabíjačky. Mělo
to své důvody. Zásoby drobných brambor, tuřínu se pomalu končily a v době předjarní
únavy bylo vhodné se vydatně
posilnit.
V sobotu dne 2. března se
i u nás v Horních Tošanovicích
konala tradiční „Masopustní
zabíjačka“. Je pravdou, že ze
známých důvodů jsme vynechali tradiční zabíjení užitečného zvířete, jeho paření, škrabání
řeznickým zvonkem atd., ale
o tradiční zabíjačkové speciality nikdo nebyl ochuzen. Jelita
a jitrničky rychle mizely z lodní
a pultů a stejně tak tlačenka,

svíčková a klobásy. Tradičně
byla připravená teplá kuchyně:
ovarová polévka – prdelačka,
vepřové výpečky se zelím a jako
novinka suché bramborové
placky s černýma špyrkama
(škvařený lalok s játrou). Většina účastníků nakoupila a pospíchala domů. Škoda, jelikož
všichni měli možnost chvilku
v klidu posedět, něco dobrého
sníst, pohovořit se známými
popřípadě spláchnout patřičně
tučné pokrmy pivním mokem
nebo něčím tvrdším. Pohlazením po duši pro organizátory
bylo poděkování návštěvníků
s tím, že už se těší na příští rok.
Mgr. Tadeáš Grycz,
místostarosta
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MDŽ v Dolních Tošanovicích

■■ U příležitosti oslav MDŽ
proběhlo v sále obecního úřadu v Dolních Tošanovicích
druhé setkání žen a dívek. Pro
ženy a dívky byl připraven bohatý kulturní program s tombolou, s dárečky a květinou pro
každou ženu a dívku.
Organizaci akce si vzal na
starost kroužek cvičení jógy
Marty Janegové a kroužek rukodělných aktivit pod vedením
Evy Grygarové. Součástí kulturního programu bylo vystoupení
skupiny Pool Dance, nechybělo

občerstvení v podobě guláše
(vařil Mojmír Kohut) a koláčů.
Odměnou pro všechny, kteří se
na pořádání akce podíleli, byly
rozesmáté tváře a všudypřítomná dobrá nálada. Zároveň se
sluší poděkovat i sponzorům,
kteří věnovali ceny do tomboly
a firmě Hyundai, která tuto akci
finančně podpořila v rámci projektu Hyundai – Dobrý soused.
Pavel Blabla, starosta

Obchod Godulanka má značku kvality
■■ Na 22. kongresu Samošky,
který se konal ve dnech 23.
a 24. ledna tohoto roku v Olomouci získal obchod Godulanka ve Smilovicích prestižní
ocenění od Asociace českého
tradičního obchodu, značku kvality TRADIČNÍ ČESKÝ
OBCHOD.
Co to konkrétně znamená?
Prodejna úspěšně prošla náročným certifikačním a kontrolním
procesem, získala tak certifikát
kvality a značku, která osvědčuje ryze český obchod, kvalitu služeb, zákaznický komfort

a převážnou část českého sortimentu v nabídce. Velmi si ceníme tohoto ocenění, ale není
to jenom naše práce a snaha
zachovat na vesnici tradiční
a kvalitní český obchod, ale je
to taky i vaše zásluha, protože
nás stále podporujete svými
nákupy. My se nadále budeme
snažit naši Godulanku postupně inovovat, vylepšovat, tak aby
i v budoucnu mohla stále patřit
mezi naše tradiční kvalitní české obchody.
Eva Hořčicová

Z vesnického sálu až na mistrovství
■■ Všechno začalo před čtyřmi
lety, když dva skvělí tanečníci
Denisa Galandžarová a Martin
Prágr založili v Polské škole
v Hnojníku taneční kroužek.
Tam se setkali na parketu
dva kamarádi Stanislav Skulina
a Klárka Kluzová. Na začátku
zkoušeli základní kroky tanců
a později je Martin s Denisou
postavili do páru. Začali trénovat jednou týdně a trenéři jim
připravovali jednoduché taneční a krokové variace. Tanec
pro ně získával na oblibě a na
parketu trávili více a více času.
Začali soutěžit už ve věkové
kategorii „Děti“. Latinskoamerické tance (cha cha, samba,
jive, rumba) je uchvátily svým
rytmem. Soutěží a úspěchů
přibývalo a Standa s Klárkou
vyhrávali nejen na Moravě, ale
i v Čechách. Postupně se dostávali do vyšších výkonnostních tříd. V letošním roce Martin
s Denisou založili svůj taneční
klub Happy dance. Tančí v něm
šestiletí i dospělí, holky i kluci.
Tanečníci se dělí do různých
výkonnostních skupin. Své taneční dovedností poměřují na
závodech po celé České republice. Prozradím, že Happy dance stálé vyhrává a tím se stává
známějším a známějším. Standa s Klárkou se po nespočtu
vyhraných soutěží nominovali
na mistrovství České republiky. Celý minulý rok jim pod
vedením skvělých trenérů Denisy a Martina zabrala příprava

nových variací, následné výjezdy na postupové soutěže, taneční ligy a mezinárodní open
závody. Letos v únoru si Klárka
se Standou vytančili v krásném
sále Kongresového centra ve
Zlíně 17. místo na svém prvním
mistrovství České republiky
v latinskoamerických tancích
v kategorii junior II. Klub Happy
dance tvoří parta skvělých lidí.
Denisa Galandžarová a Martin Prágr – tito mladí energičtí
lidé mají plno skvělých nápadů.
Organizují taneční pro dospělé,
večírky a plesy. Pro děti, mládež
a členy klubu připravují vánoční
párty a různé sportovní aktivity.
Tréningy nejsou jen o tanci, ale
tanečníci posilují, zdokonalují
svou kondici a užívají si legrace.
Denisa s Martinem rádi pomáhají potřebným a pro tyto účely organizují charitativní akce.
Jednu z takových akci právě
připravují.
Martin Prágr
■■ Dne 2. června 2019 v zahradě za Kulturním domem
v Komorní Lhotce se koná „Den
dětí s Happy dance show“.
Srdečně zveme všechny kamarády, tanečníky a rodiče s dětmi. Výtěžek z této Happy dance
akce půjde na pomoc handicapovaným dětem do MŠ a ZŠ
Slezské diakonie a SŠ, ZŠ a MŠ
v Třinci na ul. Jablunkovské 241.

5

Duben 2019

Před devadesáti lety byla
nejchladnější zima v historii

■■ Skončila
letošní
zima
a všichni se radujeme z hřejivých jarních slunečních paprsků. Je pravda, že ta letošní
patřila v posledních létech
mezi ty chladnější. Ale zcela
nejchladnější zima i v našem
regionu byla přesně před 90
léty.
Klimatology byla vyhlášena
za největší zimu ve 20. století.
U Českých Budějovic ve Stecherově mlýně v Litvínovicích
na
meteorologické
stanici
Státního
meteorologického
ústavu padl 11. února 1929 dosud nepřekonaný mrazový rekord v Českých zemích, a to
– 42,2°C. Od Silvestra 1928 do
března 1929 nepřekročila rtuť
teploměru pověstnou nulu a to
dokonce ani v pravé poledne.
Největší mrazy uhodily kolem
desátého února. SMÚ naměřil
v pondělí 11. února ráno v Českých Budějovicích – 41°C,
v Německém Brodě – 36°C
a ve Slezsku – 40°C. Lidové noviny 12. února psaly o tom, že
v pražských Riegrových sadech
byla nasbírána plná nůše zmrzlého ptactva. Umírali i lidé. Jak
uvádějí tytéž noviny, ve Stropnici u Římova zmrzl vsedě u stolu ve svém bytě Tomáš Kubala.
„Byl nalezen tak zmrzlý, že tvořil
ledový rampouch“. Pomrzlo
také hodně kočujících cikánů.
Např. v polském Rovnu zmrzla
27 členná tlupa tohoto etnika.
„Instalatéři nestačí rozmrazovat
potrubí a železniční doprava
je ochromena“, píše Moravskoslezský deník v období 40
stupňových mrazů. „V noci na
dnešek umrzl na stráži vojín 152
pluku v Olomouci a v Opavě
zmrzlo dítě v kočárku“, napsal
tentýž deník v pondělí 11. února
1929. „Následkem mrazu praskaly kolejnice. Uvolňování tratě

bylo velmi svízelné, neboť mráz
dosáhl v místě – 28°C, takže ani
zapálení velké hranice nepomohlo“, popsal Moravskoslezský deník vykolejení rychlíku 72
mezi Brnem a Přerovem 10. února 1929. „V minulém týdnu jsme
zažili sibiřské zimy“, komentoval
týdeník Frýdecko-Místecký kraj
v sobotu 16. 2. 1929. „Firma Ludvíka Rundta ve Frýdku shořela
proto, že se frýdeckým hasičům
zmrzla voda v hadicích“. „A veliké potíže jsou se splachovacímu záchody“, popichoval týdeník, neboť v roce 1929 byl ve
Slezském Frýdku a Moravském
Místku splachovací záchod
výsadou místní elity. Jak uvádí i kronika obce Hnojník, sníh
napadal již začátkem prosince
1928 a roztál až ke konci března
1929. V lednu se teploty pohybovaly pod – 20°C a první dny
v únoru klesla teplota na – 35°C.
Nejchladněji bylo 11. února, kdy
rtuť teploměru klesla na – 40°C,
místy až na – 44°C. Tuhé mrazy
pokračovaly až do konce února
a trvaly ještě i v březnu. Nepravidelně jezdila jen polovina
vlakových spojů, od 11. února až
do konce měsíce se neučilo ve
školách. Jak dále kronika uvádí,
zvěř v polích hynula hladem
a zimou. Zajíci přicházeli za
potravou ke stodolám a do zahrad, kde ohlodávali kůru ovocných stromů. Ve chlévech bylo
zima, místy zmrzl i hnůj pod
dobytkem. V menších chlévech
někde i topili a malá prasátka
museli brát do světnice, aby nezmrzla. Nejvíce utrpěly zahrady.
Zmrzly takřka všechny ořešáky
a mráz zničil nebo silně poškodil i téměř polovinu ostatních
stromů.
Ing. Miroslav Gryc, PhD

Tříkrálová sbírka 2019 je za námi
■■ Charita Český Těšín rozpečetila všech 216 pokladniček,
ve kterých se v tomto roce
nacházelo 1 095 124 Kč. Výnos
sbírky je o 27 789 Kč větší, než
v roce 2018.
V ostravsko-opavské diecézi,
do které spadá i Charita Český Těšín, se letos vykoledovalo
18 686 139 Kč a v rámci celé
České republiky se podařilo
vybrat 120 453 250 Kč, což je
navýšení o 6 253 733 Kč oproti
minulému roku.
V obcích mikroregionu Stonávka, kde působí i Charita
Český Těšín, se vybraly následující částky: Hnojník 63 275
Kč, Dolní Tošanovice 12 555
Kč, Horní Tošanovice 18 281 Kč,
Komorní Lhotka 46 603 Kč, Ropice 8190 Kč, Třanovice 50 543
Kč, Vělopolí 14 757 Kč.
Od 1. do 14. ledna mohli lidé
přivítat tříkrálové koledníky,
kteří přinášeli přání a požehnání do nového roku za zvuku
tradičních koled. Tříkrálovou
atmosféru pomohla vykreslit
i vydatná sněhová nadílka, která již nebývá tak obvyklá, jako
v dřívějších letech. „Letošní
navýšení výnosu není tak velké, jako v loňském roce, jelikož
jsme se v některých oblastech
potýkali s nedostatkem koledníků. I přesto se však podařilo vybrat o něco více, než
v loňském roce“, sdělil koordinátor sbírky Petr Šelong. Již tradičně se v pokladničkách našly

rybí šupiny a také různí zástupci
zahraničních měn, např. švýcarské franky, britské libry, dánské
koruny a nejčastěji polské zloté.
Jak již bylo zmíněno, tak některé pokladničky zůstaly prázdné.
Dlouhodobě je potřeba nových
koledníků v Havířově a v Karviné. V těchto městech by mohly
být výnosy daleko větší, kdyby
byla celá oblast pokryta podobně, jako např. v Českém
Těšíně, kde je tradičně největší
výnos v rámci působnosti těšínské Charity. Jako poděkování
nejmenším koledníkům bylo
uspořádáno filmové promítání
na třech místech (Český Těšín,
Těrlicko, Karviná), kde si mohly
děti užít animovanou pohádku
a také obdržely sladkou odměnu. „Chtěla bych za Charitu
Český Těšín poděkovat všem
dárcům za vřelé přivítání našich koledníků ve svých domovech. Velké poděkování patří
malým i velkým koledníkům,
koordinátorům a všem, co se
do sbírky jakýmkoliv způsobem
zapojili. Díky nim můžeme ještě
lépe pomáhat lidem v nouzi,“
sdělila ředitelka Charity Český
Těšín Monika Klimková. Úplné
výsledky Tříkrálové sbírky jsou
k dispozici na webových stránkách Charity Český Těšín –
www.ceskytesin.charita.cz , kde
lze nalézt i schválené záměry
na využití finančních prostředků
z letošní sbírky.
CHČT

Medvěd ve Smilovicích?

■■ Víte, že se jedno březnové
dopoledne ve Smilovicích pohyboval medvěd? Hned v úvodu však vaše obavy rozptýlím.
Nešlo se o medvěda živého,
který by se probudil ze zimního spánku a sháněl něco
k potravě, nýbrž o medvěda
masopustního.
V úterý 5. března se z naší
smilovické školy vydal masopustní průvod dětí a pedagogů oblečených do rozličných
a nápaditých masek. Jelikož je
podle lidových zvyků medvěd
i s medvědářem dominantní
maskou celého masopustního
průvodu, nemohli oba chybět
ani v tomto našem školním.
V čele průvodu si vesele vykračovala bába s nůší, další tradiční lidová maska masopustního reje. Prozradím, že v tomto
přestrojení byste jen stěží rozpoznali ředitelku naší školy. Čiperně vedla děti i učitele oblečené v pestrobarevných maskách
k obecnímu úřadu. Tam na nás
již čekal pan starosta Smilovic, jelikož dle tradice, bez jeho

svolení nemohl masopustní
karneval začít. Pan starosta si
však nejdříve od dětí vyžádal
nějaké zpestření. Žáci jednotlivých tříd tak ochotně a hezky
přednesli krátké básničky a za
odměnu dostali nejen svolení
ke karnevalové zábavě, ale i výborné koblížky domácí výroby.
Pak se celý náš průvod vydal
vesnicí. Nakonec jsme všichni
zamířili zpět k obecnímu úřadu, kde mohl karneval v místním sále začít. Na jeho počátku se žáci pohybovali v rytmu
hudby a pedagogové vybírali
nejhezčí a nejoriginálnější karnevalové masky. Vybraní žáci
v nejpěknějších maskách byli
odměněni a pak již vypuklo karnevalové veselí plné tance, her
a soutěží. I když čas karnevalové zábavy uplynul rychle, děti se
během něj pořádně vydováděly
a zpět do školy odcházely plné
dojmů a dobré nálady. Letošní
masopust jsme si všichni společně skvěle užili a už se těšíme
na ten příští.
M. Kantor
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Tři první místa z recitační soutěže

■■ Na konci února proběhl
v Domě dětí a mládeže v Třinci
další ročník obvodního kola recitační soutěže. Naši žáci v letošním školním roce s úspěchem reprezentovali školu
hned ve čtyřech kategoriích
a postupují do okresního kola
ve Frýdku-Místku.
Na prvním místě se ve
svých kategoriích umístily

žákyně Marie Štěpánková (3.
třída), Barbora Swatková (7.B)
a Emma Sušovská (9.B). Druhé
místo získala Johana Kozlová
(7.B). Gratulujeme výhercům
a děkujeme všem žákům, kteří
se pilně připravovali na svá vystoupení, a také učitelům, bez jejichž pomoci a rad bychom tak
nádherná místa nezískali.
Mgr. Petra Kufová

Turnaj „O putovní pohár ve vybíjené“

■■ V polovině března proběhl
v Masarykově ZŠ Hnojník turnaj ve vybíjené žáků 4. a 5.
ročníků škol mikroregionu obcí
povodí Stonávky. Přivítali jsme
u nás žáky z Třanovic, Komorní
Lhotky, Ropice, Smilovic, Stříteže a z Dobratic.
Družstva byla smíšená, nejen chlapci, ale i dívky statečně
bojovaly a získávaly body pro
celé družstvo. Turnaj byl časově
náročný, protože se hrálo systémem „každý s každým“, čekání
na zápas všem ale zpříjemnilo občerstvení, které připravily
ochotné paní kuchařky ve školní jídelně. Po celou dobu turnaje
vládla příjemná soutěživá atmosféra, týmový duch a radost
z pohybu. Až do posledního

zápasu děti bojovaly o medailové pozice. Letos jsme se
umístili na krásném 2. místě, 1.
místo obsadila ZŠ Smilovice,
která obhájila titul z minulého
školního roku a putovní pohár
opět na rok putuje k nim. Celkové pořadí všech zúčastněných
škol: 1. místo – ZŠ Smilovice,
2. místo – ZŠ Hnojník, 3. místo
– ZŠ Dobratice, 4. místo – ZŠ
Třanovice, 5. místo – ZŠ Střítež,
6. místo – ZŠ Ropice, 7. místo –
ZŠ Komorní Lhotka. Všem, kteří
se podíleli na organizaci, děkujeme za spolupráci, hráčům za
krásné sportovní výkony a gratulujeme k umístění. Za rok se
opět těšíme na další turnaj.
Mgr. Magdaléna Rylková
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Zápis do 1. a 6. třídy
Masarykovy ZŠ Hnojník
■■ Zveme vás i vaše děti k zápisu do 1. třídy naší školy. Zápis do 1. třídy pro školní rok
2019/2020 se bude konat v úterý 9. dubna 2019 od 14.00 do
17.00 hodin v přízemí budovy
1. stupně. K zápisu se mohou
dostavit všechny děti narozené
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a také
děti, které měly v loňském roce
odklad školní docházky.
Nově rodičům u zápisu nabízíme možnost citlivě a vhodnou formou zjistit nadání jejich
dítěte. V tomto směru spolupracujeme se zkušeným psychologem, který se touto problematikou zabývá. Od dubna se
budeme také těšit na přihlášky
žáků pátého ročníku okolních
škol mikroregionu obcí povodí
Stonávky. Přihlášky žáci obdrží ve svých základních školách
a také budou k dispozici na
www.zshnojnik.com nebo přímo na sekretariátu Masarykovy
ZŠ Hnojník.

chemie, přírodopisu a tři učebny cizích jazyků, učebna výpočetní techniky, multimediální
učebna hudební výchovy, učebna cvičné kuchyně, keramická
dílna, pracovní dílna kovo-dřevo, dvě tělocvičny, víceúčelové
sportovní hřiště, dopravní hřiště.
Individuální péči o žáky nadané,
reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký výběr volnočasových
aktivit v zájmových kroužcích,
bohatou mimoškolní činnost
a akce, účast na soutěžích.
Školní družinu s ranním i odpoledním provozem s pestrou
nabídkou činností. Školní klub
pro žáky 2. stupně s širokou
nabídkou aktivit. Velmi dobře
vybavenou krásnou školní knihovnu a studovnu. Výuku oborů
základní umělecké školy přímo
v ZŠ. Kvalitní a chutné obědy
v souladu se zásadami zdravé
výživy ve školní jídelně. Školní
bufet se zdravými svačinkami.

Co nabízí Masarykova ZŠ
Hnojník
Jsme škola otevřená všem,
proto všechny zájemce zveme
na návštěvu, ať již osobní, nebo
prostřednictvím našich webových stránek www.zshnojnik. Na co se mohou naši žáci
těšit? Krásné motivující přátelské prostředí a dobré klima.
Vzdělávání a výuku v souladu
s moderními vzdělávacími trendy. Tým kvalitních a zkušených
pedagogů. Výuku anglického
jazyka již od první třídy aprobovanými učiteli. Podporu a rozvíjení a čtenářské gramotnosti
– využití metody RWCT. Nadstandardní materiální vybavení,
výuku v odborných učebnách:
multimediální učebny fyziky,

Jaký cíl máme?
Aby se každému dítěti ve
škole líbilo a chodilo do ní rádo.
Aby se škola pro dítě stala bezpečným místem s přátelským
prostředím. Aby se dítě rozvíjelo
po všech stránkách. Aby se naučilo soustředit na činnost, kterou právě vykonává, a získalo
tak co nejvíce poznatků. Aby jej
učila příjemná paní učitelka či
učitel, kteří mají respekt a jsou
pro dítě autoritou a zároveň
mají jeho důvěru.
Společně to zvládneme! Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
Mgr. Dagmar Tobolová,
ředitelka MZŠ a MŠ Hnojník
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Den plný čtenářských zážitků

■■ Čtenářská soutěž na škole
v Třanovicích probíhá již řadu
let. Do soutěžení se mohou
zapojit žáci 2. – 5. třídy, kteří
během pololetí přečtou určený počet knih. Na vítěze čeká
ocenění v podobě výletu nebo
jiné zážitkové akce.
I letos se žáci aktivně pustili
do čtení, a i když nám počasí v únoru moc nepřálo, spolu
s čtenáři jsme vyrazili modrým autobusem směr Ostrava.
Dopolední dobrodružství bylo
zahájeno v zábavním parku
Žirafa. Klouzačky, trampolíny,
prolézačky či bazény s balónky

byly lákadlem pro malé i velké
čtenáře. Naše trasa pokračovala do místní zoologické zahrady.
V pavilonu slonů nás čekala komentovaná prohlídka, během
které žáci načerpali spoustu nových poznatků. Čtenáři
s nadšením procházeli i ostatní
výběhy a nechybělo ani zastavení u nových lanových atrakcí. Poutavá odměna Čtenářské
soutěže probudí v žácích zájem
o knihy, z čehož máme velkou
radost. Už teď jsme zvědaví,
kam nás čtení zavede příště…
Z. Niemczyková

Florbalový turnaj
„O putovní pohár Stonávky 2019“
■■ Rok utekl jako voda a dne
15. 2. 2019 ovládl třanovickou
tělocvičnu opět florbal. Sjela
se tam florbalová družstva škol
mikroregionu obcí povodí Stonávky, aby se utkala o putovní
pohár.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev: ZŠ Ropice, ZŠ Smilovice,
ZŠ Střítež, ZŠ Komorní Lhotka,
MZŠ Hnojník, ZŠ s polským vyučovacím jazykem J. Kubisze
Hnojník a ZŠ Třanovice. Družstva si díky hernímu systému
každý s každým zahrála proti
všem svým soupeřům, a kdo
chtěl vyhrát, musel pořádně zabrat. Všechny zápasy byly velmi
napínavé a bojovalo se vždy do
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posledních vteřin. U všech družstev bylo vidět veliké nasazení
a snaha co nejlépe reprezentovat svou školu. Turnaj provázela
příjemná sportovní atmosféra.
A kdo si nakonec odnesl medaile? Po velmi vyrovnaném
a nervy drásajícím závěru, kdy
o konečném výsledku muselo
rozhodnout skóre, si medailové
umístění vybojovaly tyto školy:
ZŠ Třanovice, ZŠ Smilovice, ZŠ
s polským vyučovacím jazykem
J. Kubisze Hnojník. Děkujeme
florbalovým nadšencům za přípravu žáků na turnaj a těšíme
se na další společná sportovní
setkání.
D. Molitor

Třanovičtí žáci se učili lyžovat

■■ Na počátku února všichni
malí i větší lyžaři tiše doufali, že
nasněží a opět po roce se vydáme na lyžařský výcvik do Řeky.
Naše přání se vyplnila.
Počasí nám velmi přálo, na
sjezdovce panovala pohádkově
bílá zima. Dopoledne pod vedením zkušených instruktorů
lyžovaly děti z mateřské školy
a odpoledne se ze svahu těšili
školáci. Někteří žáci stáli na lyžích úplně poprvé, začínali na
malém kopečku a na konci týdne sjeli celou velkou sjezdovku.

Bylo krásné pozorovat, jaké pokroky udělali začátečníci a jak
se zdokonalili pokročilejší lyžaři.
Poslední den lyžařského výcviku byl ve znamení závodu ve
slalomu. Vítězové si odnesli medaili a sladkou odměnu. Všichni
lyžaři si vysloužili lyžařský deník, ve kterém jsou zaznamenány jejich pokroky. Celý týden
utekl jako voda a všichni si z něj
odnášíme mnoho příjemných
zážitků, ke kterým se budeme
rádi vracet.
V. Recmanová

Pyžamová párty ve škole
■■ V polovině března naše škola přivítala žáky podruhé, ale
vstup byl pouze v pyžamu. Ptáte se proč? Na programu byla
totiž taneční párty.
Po příchodu si žáci připravili
v jednotlivých třídách své pelíšky a přesunuli se do tělocvičny,
kde na ně čekaly zajímavé pohybové a taneční hry. Následovalo překvapení v podobě návštěvy tanečních mistrů Martina
Prágra a Denisy Galandžárové,
kteří nás společně se svými
pomocníky naučili tři moderní tance. Po nich nám pořádně vyhládlo, a proto jsme se
odebrali do jídelny na výbornou
večeři. Následoval opět taneční

program v tělocvičně a dlouho
očekávaný zlatý hřeb večera
v podobě tomboly, na níž se
všichni velice těšili. Celý týden
totiž žáci poctivě sbírali herní
peníze za různorodé aktivity,
za něž si pak mohli koupit losy.
Vynaložené úsilí rozhodně stálo
za to, protože ceny v tombole
byly velmi nápadité. Plni dojmů
jsme uléhali do připravených
pelíšků, povídali si zážitky a nechávali zdát krásné sny. Děkujeme Martinu Prágrovi a Denise
Galandžárové za to, že si na nás
udělali čas a našim milým vychovatelkám ze školní družiny
za hezky připravenou akci.
V. Recmanová
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Krajské sportovní hry seniorů

■■ Ve Stonávce jsme již mnohokrát psali o úspěšných výsledcích střítežských důchodců na soutěžích v seniorském
víceboji, a to nejen v našem
okrese.
Nyní se připravuje největší letošní sportovní setkání seniorů
na úrovni Moravskoslezského
kraje v hutnickém Třinci, a to je
příležitost i pro jiné seniorské
kluby z okolních obcí, aby se
připojily už k tradičním účastníkům. Krajská rada seniorů
pro Moravskoslezský kraj (KRS
MSK) ve spolupráci se statutárním městem Třinec připravuje
pro seniory našeho kraje a pozvané hosty z Olomouckého
kraje a ze Slovenska krajské
sportovní hry.
TERMÍN KONÁNÍ: Třinec,
středa 29. května 2019 od
9 hodin.
Jsou vyhlášeny dvě věkové
kategorie žen a mužů a to od
60 let a od 70 let a více. Soutěží se ve víceboji, který zahrnuje 11 disciplín, kterými budou:
hod šipkami do terče, střelba
florbal. holí a míčkem do branky, hod kroužky na kužel, golf
snag, hod na basketbalový koš,
upravený petank, hod tenis.

míčkem na cíl, běh s kolečkem
kolem mety, běh s tenis. raketou a míčkem kolem mety, běh
na 40/60 metrů a bollobal, což
je hod svázanými tenis. míčky
na trojžerď. Hry se uskuteční za
jakéhokoliv počasí, je připravena mokrá varianta z vybraných
disciplín. Ženy budou mít tzv.
metrové handicapy u florbalu,
basketbalu, míčku a v běžeckých disciplínách. Účastník
sportovních her si může vybrat
disciplíny podle svých fyzických
předpokladů, není nutné absolvovat všechny vícebojařské
disciplíny! Vzory tiskopisů ( jednotlivci nebo kolektivy) jsou přílohou propozic, které jsou uvedeny na webových stránkách
KRS MSK www.ms-seniors.cz.
Termín podání přihlášek je do
30. dubna 2019.
V rámci těchto her bude
možné po skončení sportovní
části navštívit zajímavá místa
hutnického města např. Muzeum Třineckých železáren, Městskou knihovnu nebo také využít
místní krytý bazén.
Za pořadatelský tým KRS
MSK vás zve Karel Moškoř,
hlavní rozhodčí her
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Ve Stříteži to skutečně žije

■■ I když máme stále podle kalendáře venku zimu, ve Stříteži
jsme určitě nezamrzli. U nás se
pořád něco děje.
V únorové sobotní odpoledne se otevřely dveře kulturního
domu a skrze ně začaly do sálu
proudit postavičky princezen,
čarodějnic, policistů, kostlivců,
šašků, objevil se i karatista, superman nebo třeba i zahradník
či indiánka. Všechny tyto děti
převlečené do masek se přišly
v doprovodu svých rodičů či
prarodičů pobavit na tradiční
dětský karneval. I když chřipková epidemie trochu narušila celkový počet účastníků, ti
odolní si radost ze zábavy vzít
nenechali. Hlavními hosty byla
klaunice Gábina a její nemluvná, zato velmi neposedná sestra Jožina. Tato dvojka dokázala
krásně děti na nějakou dobu
zabavit. Poté následovala velmi
štědrá a pestrá tombola a po
ní dětská diskotéka. Na večer
byla připravena i diskotéka pro
dospělé. Další únorovou akcí,
která se konala dva dny po
svátku svatého Valentýna, byl
ples SRPŠ, tentokrát s tématem

prvorepublikovým. Většina přítomných se nechala inspirovat
módou dvacátých a třicátých let
minulého století. Ženy byly oděny do šatů s ramínky bohatě pošity třásněmi či flitry, ruce měly
zakryty rukavičkami, kolem
krku visely dlouhé šnůry korálů,
ve vlasech se velmi často objevila čelenka s pérkem a nejedna účastnice vlastnila i špičku.
U pánů se objevoval doutník,
klobouk, motýlek a šle. Ples byl
zahájen tanečním vystoupením
dětí, později se ukázala i burleska a vyvrcholením večera byla
tombola. Ta byla tak štědrá, že
si při ní kapela, která provázela
celým večerem, mohla dlouho
a krásně odpočinout. Kapela potom hrála až do časných
ranních hodin a parket byl stále
zaplněn. A i v březnu to vypadá
na pořádnou zábavu. Začneme
pochováním basy, dále pár akcí
místních spolků následovaných
bruslením v Českém Těšíně,
které pořádá obec a měsíc březen bude zakončen pingpongovým turnajem a tradičním
jarním bazárkem.
Michaela Porvisová

SK Kentaur z.s. se představuje

■■ V roce 2018 vznikl v obci
Vělopolí nový spolek orientovaný na sport. Založení sportovního klubu SK Kentaur, z.s.
bylo podníceno myšlenkou organizovat pravidelně bruslení
a amatérský hokej se zaměřením na děti a mládež.
Máme za sebou první sezónu 2018/2019, kdy jsme sbírali
zkušenosti s činností spolku
a organizací sportu. V sezóně
2019/2020 plánujeme pravidelně, 1x týdně, organizovat pro
náš sportovní spolek tréninky
a umožnit bruslení občanům
spolupracujících obcí. Tato služba by měla být poskytována
bezplatně. Je pro nás prioritou
zajistit dostatečný příjem ve formě peněžních darů a dotací na
pronájem ledové plochy. Soukromý pronájem je totiž značně
finančně náročný, zvláště pokud

by se mělo jednat o pravidelnou
záležitost. Zimní stadion v Českém Těšíně je pro nás nejblíže
dostupný. V roce 2018 jsme byli
několikrát bruslit i hrát hokej.
Ledová plocha byla rozdělena
na dvě části, pro každý sport
zvlášť. V letošním roce jsme
opět pokračovali v bruslení i hře.
Rodiče a děti. Dle finančních
možností pozveme kvalifikovaného trenéra hokeje nebo krasobruslení, případně pořídíme
základní sportovní výzbroj, jako
například hokejky, dresy, přílby.
SK Kentaur, z.s. si stanovil za cíl
umožnit dětem, mládeži a jejich
rodičům pravidelně se věnovat
amatérskému hokeji a bruslení,
avšak podle oficiálních pravidel
a dle možností pod dohledem
kvalifikované osoby.
Vladislava Latochová

ČZS Vělopolí bilancuje činnost
■■ Páteční
odpoledne
15.
března bylo dnem, kdy vělopolští zahrádkáři se sešli na výroční schůzi, která byla zároveň
i volební.
V úvodu jsme přijali zprávu
o hospodaření spolku od paní
Guznarové, která je vzornou
pokladní i účetní. Dalším bodem programu byla zpráva
o činnosti našeho spolku za minulé pětileté období. Připomněli jsme si bezpočet zdařilých
akcí počínaje zájezdy, výstavami, účastí na přednáškách
či divadelních představeních
a konče na vánočním posezení
u stromečku. Zvolili jsme devítičlenný výbor na další pětileté
volební období. Nastínili jsme
i program činnosti v tomto roce,

který počítá s jednodenním
zájezdem, smažením vaječiny,
podzimním opékáním klobásek
a vánočním setkáním u stromečku. Do naší organizace
jsme přijali šest nových členů,
což není zas tak častým jevem.
Stoly jsme vyzdobili desítkami
rozkvetlých hrnkových petrklíčů, jak se na zahrádkářské
akci významnějšího charakteru
očekává. Nechybělo ani občerstvení a koláček s kávou nebo
čajem oficiálně ukončil schůzi.
Pak jsme ještě chvíli poseděli
v družném rozhovoru, protože
málokdy bývá účast tak vysoká,
jaká byla letos.
Vladislava Latochová

Duben 2019

Hasiči hodnotili uplynulý rok

■■ V pátek 11. ledna se sešli
dobrovolní hasiči Horních Tošanovic jako jedna velká rodina
v Kulturním domě Hájenka, aby
zhodnotili právě uplynulý rok
2018 a stanovili plán činnosti
na rok 2019.
Hasiči v Horních Tošanovicích mají širokou členskou základnu, celkem 92 členů, a to se
také kladně odráží na činnosti,
jak na poli soutěžním, tak i společensko-kulturním. Družstvo
mužů se zúčastnilo v minulé sezóně sedmi pohárových
soutěží, a také úspěšně reprezentovali na okrskové soutěži,
kterou organizovala naše SDH.
Start v okrskovém kole se vydařil a naši muži se umístili na
krásném 1. místě. Ale hasiči
nežijí jen soutěžením a zásahy,
naše sdružení vyvíjí také bohatou kulturní a společenskou
činnost. V únoru jsme již tradičně uspořádali ples, kde nám je
největší odměnou spokojenost

hostů. Další akcí, která se blíží, je
stavění máje a pálení čarodějnic
koncem dubna. Největší akcí,
kterou organizujeme, jsou Poleninské ohně, které probíhají
tradičně v první sobotu v srpnu
v areálu KD Hájenka. Tradičně
se také podílíme na Dožínkách,
které pořádá obec Horní Tošanovice, kde smažíme placky,
které jsou již žádané a oblíbené
a při jejich výrobě padne 100
kg brambor. Samozřejmě se již
nyní těšíme na jaro, se kterým
přicházejí soutěže, a tak se již
nyní věnujeme naší technice, ať
opět úspěšně reprezentujeme
náš sbor. Chtěl bych poděkovat
všem členům hasičského sboru
za odvedenou práci. Přejeme
mnoho úspěchů při nadcházejících soutěžích, ale i v další
práci nejen všem hasičům SDH
Horní Tošanovice, ale i celého
okrsku Godulan, kterého jsme
platným členem.
PK
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Střítežští zahrádkáři hodnotili rok 2018

■■ Členové Základní organizace zahrádkářů v březnu zhodnotili svou činnost za rok 2018.
Výroční schůze byla doplněna (doufám k radosti zúčastněných) o produkci střítežské
hudební skupiny „Pár strun“.
Kdo je viděl a slyšel, určitě
nelituje. Kromě Čajkovského
klavírního koncertu „B moll“,
dokáže tento ansámbl zahrát
úplně všechno. A navíc i podle přání a zpěvu kteréhokoliv
z účastníků. Přestože nejsme
často prezentováni, stydět se
nemusíme. Naše aktivity nejsou
zanedbatelné. Pořádáme nebo
jsme spoluúčastníky různých
akcí: tradiční vaječiny, zájezdy,
brigádičky, výstavy, přednášky
či spíše besedy s fundovanými lidmi o všem, co souvisí se
zahradou (plevelem počínaje
a pěstováním melounů konče),
Střítežské léto, Adventní koncert i sportovní klání. Posledně
uvedená činnost je mírně omezena, protože se jedná o bowling a cykloturistiku. S bicykly
to souvisí opravdu jen částečně.
Akci nazýváme „Memoriál Jiřího
Kajzara“ (letos již 7. ročník). Odvážlivců se zájmem o šlapání do
pedálů je poskrovnu, ale vše je
zakončeno za cílovou rovinkou

báječným posezením u ohně
v zahradě manželů Dvořákových při výrazné převaze necyklistů. Zde se opéká, hovoří
na různá témata (dřysto), zpívá,
jí a pijí zdravé i méně zdravé
produkty. Jedna věc je však pro
naši ZO méně dobrá. A tou je
členská základna. Z přibližně
„tisíciobčanské“ vesnice je členem asi 40 osob (tj. 4 %). A přes
agitaci se do našich řad přidalo
pouze dalších šest zájemců (tj.
0,6 %). Důvod je jasný. Starší občané jsou již usedlí, tudíž
nemění svůj vztah ke spolkům,
místním aktivitám, sdružením
apod. A mladší mají své problémy (zaměstnání, rodina, vlastní zahrada, práce na domcích,
tudíž mají času málo – mimo
TV a PC). Přesto si ale myslím,
že při setkáních se lidé k sobě
přibližují, což je tradicí obcí. Jinými slovy řečeno: Blížíme se
městským aglomeracím, kde se
lidé jen potkávají, ale cestička
k sousedům stále víc zarůstá.
A občasná setkání s lidmi (navíc nepovinná), nikomu neublíží.
Právě naopak. Zkuste to a přidejte se k nám. Ať nejsme spolubydlící, ale „spolužijící“.
W.L.II.

Zahrádkáři v Hnojníku bilancovali

Březen ve smilovické knihovně

■■ Místní knihovna Smilovice
se letos opět připojila k celostátní knižní události Březen:
měsíc čtenářů – akce na podporu čtenářství.
Hned v prvním týdnu nás
navštívili herci z Brna Alan Novotný a Lukáš Hejlík s projektem Listování. Během scénického čtení knihy Jannece Leviho,
Dobrodružství strýčka Ludvíka,
děti měly možnost nejen cestovat s pohádkovým strýčkem

kolem světa, ale také účastnit
se dění přímo na jevišti. Dalším milým hostem knihovny byl
cestovatel a provozovatel chaty
Prašivá Ing. Martin Stiller. Velice
poutavým vyprávěním diváky
provedl 7000 km dlouhou trasou přírodou USA. Konec měsíce března je tradičně spojen
s Nocí s Andersenem. Ta letošní
proběhne 29. března.
M. L.

■■ V polovině března se uskutečnila výroční členská schůze
základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Hnojníku, která bilancovala činnost
v roce 2018.
Ač má organizace pouze 32
členů, vykazuje velmi aktivní
činnost. V květnu se uskutečnilo u klubovny ČZS tradiční
každoroční „smažení vaječiny“
a v září pak plackobraní za hojné
účasti občanů obce. Nabízeno
bylo nejen několik druhů bramborových placků, ale i členkami
organizace napečené domácí
koláče, zákusky, sudové pivo
a široký sortiment nápojů. Svůj
prodejní stánek měli zahrádkáři
i v srpnu na pouťovém odpoledni organizovaném OÚ, kde byly
nabídnuty k prodeji koláče a zákusky vyrobené členkami místní
organizace. Zisk z uvedených
prodejních akcí do pokladny byl
přes 10 tis. Pro členy organizace se v květnu 2018 uskutečnil
autobusový zájezd do Polska.
V obci Gorki Male navštívili
účastníci zájezdu Chlebovou
chatu („chlebový skanzen“),
kde se seznámili s tradičním
venkovským zpracováním mléka, výrobou másla, pečením
domácího chleba a výrobou
medu. Současně měli možnost
prohlédnout si tradiční vybavení a zařízení venkovských

chalup v minulosti, zhlédnout
rozsáhlou venkovní výstavu dříve používaných zemědělských
strojů, V městečku Goszczalkovice – Zdroj navštívili účastníci zájezdu rozlehlé okrasné
zahrady Kapias s možností nákupu nepřeberného množství
nabízených okrasných rostlin
a dřevin. V květnu se uskutečnil
rovněž zájezd do výrobny Marlenka ve Frýdku Místku a v říjnu byla pro aktivní členy ČZS
v Hnojníku zajištěna exkurze do
známého pivovaru Koníček ve
Vojkovicích. Přálo i počasí a pro
účastníky to byl příjemný výlet
a výraz poděkování za aktivity
v průběhu roku 2018. Činnost
základní organizace dokumentuje, že se jedná o jeden z nejaktivnějších spolků v obci. Za
dlouholetou aktivní činnost pro
ČZS obdržel na ČS 15. 3. 2019
předseda pan Jaromír Špok
poděkování Územního sdružení
ČZS ve Frýdku Místku. Za aktivní práci si zaslouží ale poděkování i další členové organizace,
zejména pak manželé Marie
a Petr Caletkovi.
Více informací na
www.zahradkari-hnojnik.estranky.cz.
Miroslav Gryc
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Domácí a komunitní vzdělávání

■■ Facebooková skupina s názvem Domácí a komunitní
vzdělávání v Pobeskydí, má
posloužit především k tomu,
abychom se našli a mohli setkat v offline světě mezi čtyřmi
městy, v blízkosti svého bydliště – v Pobeskydí.
Cílem je seznámení, setkání,
sdílení, spolupráce těch, kteří
vědomě přistupují k rozvoji,
růstu a vzdělávání sebe a svých
dětí, přemýšlí o připraveném
prostředí, smysluplné hře, objevování, bádání a hledají další
podněty ve svém okolí, zajímají
se o alternativní pedagogické přístupy (M. Montessori, J.
A. Komenský, F. Kett, Waldorf,
lesní a zahradní pedagogika

atd.), jinými slovy vše co není
tradiční herbartovská škola),
kteří se aktivně učí respektu
a úctě k člověku (tedy i dítěti
a sobě samému) a sympatizují s domácím, komunitním
vzděláváním, svobodným učením – vítají ve škole respekt
a úctu, smíšené skupiny, slovní
hodnocení, pohyb a kontakt
s přírodou, komunikaci a spolupráci, vlastní zodpovědnost
a možnost volby apod. Lokalita:
30 obcí v prostoru mezi 4 městy
– Frýdek-Místek, Havířov, Český Těšín, Třinec, jinými slovy
těšíme se na vás, kteří to máte
k nám blízko a poblíž.
Jana Klodová

„Rajd z Janem Kubiszem“

■■ Do konkursu „Rajd z Janem Kubiszem“ zgłosili się
uczniowie Szkoły Podstawowej
i Przedszkola imienia Jana Kubisza w Gnojniku.
Dzięki wielkiemu zainteresowaniu uczniów, dyrekcja zorganizowała objazd po miejscach
pamięci, który miał miejsce 15
marca br. Uczniowie podjechali wraz ze swymi opiekunami
pod pomniki upamiętniające
życie i twórczość Jana Kubisza.
Pierwszy postój odbył się pod

pomnikiem w Końskiej, uczniowie mogli sobie przypomnieć
miejsce narodzin Jana Kubisza.
O życiu patrona naszej szkoły
opowiadała pani nauczycielka
Zdenka Wałach. W kolei drugim
miejscem postoju był Cieszyn
(Polska). Na w Wzgórzu Zamkowym uczniowie zapoznali się
z kolejnymi losami Jana Kubisza
oraz historią naszego terenu.
Sprzyjająca pogoda podkreśliła
piękno całego przekazu.
TG
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Przedszkolaki na nartach

■■ Od czterech lat nasze
przedszkolaki wyjeżdzają na
kurs narciarski do Palkovic.
Na stoku SKI Arealu Palkovice
uczą się podstaw jeżdżenia na
nartach.
Niektóre dzieci zapinają
narty po raz pierwszy w życiu,
inne lekko zawansowane przypominają sobie ubiegłoroczne
doświadczenia, lecz wszystkie
z zapałem w dobrym nastroju
i humorze zażywają sportowe wrażenia. Kurs „Usměvavé lyžování“ opłacają rodzice,
a nauczycielki nadzorują samej jego realizacji. Trwa on
pięć dni i trzeba przyznać, że
przynosi efekty. Dzieci uczą

się poruszać na nartach, korzystać z wyciągu, zjeżdżać
pomiędzy bramkami, a przede
wszystkim poszerzają zakres
własnych możliwości. Cały czas
są pod opieką fachowców, którzy doskonale wiedzą jak trzeba postępować. Ostatni dzień
przyjechali rodzice, przyglądali
się swoim małym sprtowcom,
którzy z rąk instruktorów odbierali zasłużone medale i nagrody.
W tym roku pogoda nam dopisała, było przyjemnie i miło. Jeśli zapytamy dzieci, czy zechcą
znów jechać na kurs narciarski,
to odpowiedzą „taaak!“.
TG

Cud wielkanocny

■■ Ktoś, patrząc na wielkanocnego baranka, może się
zdziwić, gdy usłyszy, że to
„Zwycięzca śmierci, piekła
i szatana“. Wiadomo, że to
o Pana Jezusa chodzi, ale dlaczego nie przypomina Go jakiś
lew, ale baranek?.
Baranka zwycięży pierwszy
lepszy pies, nie mówiąc już o jakichś drapieżnikach. Czy może
być ktoś zarazem mały i wielki,
łagodny i potężny, bezbronny
i zwycięski. Jak to jest? Kto nam
coś o tym opowie, ale nie jakąś
bajkę, tylko coś, co się zdarza tu
i teraz! Mała Agnieszka bardzo
bała się przechodzić koło domu
pana Nagrobnego, bo za niskim
płotem biegały, szczerząc kły,
trzy rottweilery – wielkie, okrutne bestie. Już kiedyś jeden ją
pogryzł, więc bała się tym bardziej. Ciekawe tylko, czego albo
kogo bał się pan Nagrobny,
spuszczając takie groźne psy
i nie wychodząc prawie z domu
ponurego jak… grób? Było to
rano w Wielkanoc. Agnieszka
biegła do domu z kościoła po
rannej Mszy – taka szczęśliwa,
jakby nie tylko Komunię przyjęła, ale i połowę wiosny… Nagle
na chodniku, obok domu pana
Nagrobnego, zobaczyła małego, białego, żywego baranka,
który nie wiadomo skąd się
tam wziął. Psy rozwścieczone
skakały na ogrodzenie, żeby
się na niego rzucić. Agnieszka nie chciała nawet myśleć,
co zostałoby z baranka, gdyby
go dopadły. Podeszła do niego
i wzięła go na ręce. Poczuła,
jak jego maleńkie serce stuka
szybciutko ze strachu. Przytuliła go do siebie bardzo czule.
I wtedy ze swojego ponurego
domu wyszedł pan Nagrobny, brudny i ponury, jakby nic
nie wiedział o świętach Wielkanocy. Zobaczył Agnieszkę
i krzyknął: „Ty, mała, oddawaj to

jagnię, bo psy spuszczę i was
oboje rozszarpią!“ Agnieszka
zadrżała ze strachu, ale przycisnęła baranka jeszcze mocniej
i zawołała odważnie: „Oddam
go, jeśli pan obieca, że mu nic
złego nie zrobi.“ Pan Nagrobny
wyszedł ze swoimi psami zza
ogrodzenia. Agnieszka drżała
teraz tak samo jak baranek. Psy
warczały groźnie, a pan Nagrobny wyciągnął po baranka
brudną rękę… Wtedy Agnieszka powiedziała: „Niech pan dotknie go tutaj i poczuje, jak mu
trwożliwie bije serce – i odsłoniła baranka.“ Brudna ręka dotknęła bielutkiej wełny… Nagle
zadrżała i opadła. Psy przestały warczeć, a w oczach pana
Nagrobnego zaświeciły łzy,
jakby gdzieś w nim lód zaczął
topnieć. „Dlaczego chciałem
ci zrobić krzywdę, maleńki?“
powiedział cichutko, głaszcząc
czule baranka. „Widzisz, mała,
myślałem, że mi serce umarło
na amen… A teraz się poruszyło i puka… To bezbronne
maleństwo je obudziło.“ „Czyli zmartwychwstało!“ dodała
Agnieszka. A wie pan dlaczego? Bo dziś Wielkanoc!“ Nagle
baranek zeskoczył jej z rąk i pobiegł gdzieś, a żaden z psów
nie ruszył za nim… „Może pan
się umyje i pójdzie do kościoła?“ powiedziała Agnieszka. „To
Pan Jezus pomógł panu zmartwychwstać. A potem do nas,
na śniadanie…“
Barbora Smilovská
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texty:
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Klasopracownia fizyczno-chemiczna
po kompletnej rekonstrukcji

■■ Organ powołujący zrealizował kompletną rekonstrukcję
klasopracowni fizyczno-chemicznej w starym budynku
Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza z projektu „Integrovaného regionálního operačního programu, 3.
výzva MAS Pobeskydí – IROP
– Vzdělávací infrastruktura I.“
Celem była całkowita wymiana podłóg, elektroinstalacji,
zaciemnienia, zaprowadzenie
ciepłej i zimnej wody, instalacja digestorium, nowe stoły
robocze i najnowocześniejsza
tablica interaktywna. Naturalnie trzeba tu wspomnieć
o całych kompletach pomocy
naukowych do doświaczeń

i demonstracji w fizyce i chemii.
W ramach realizacji projektu
zainstalowano windę, która zapewni dostępność pierwszego
piętra ewentualnym uczniom
fizycznie niepełnosprawnym.
Pragniemy podziękować inwestorowi – Gminie Hnojník
za wkład własny do projektu,
którego łączna wartość wynosiła przeszło 3,5 mil. koron.
Chcemy również podziękować
realizatorowi projektu firmie
STAVORENOL s.r.o. za wykonane zadanie, ponieważ jak
wiadomo każda przeróbka jest
trudniejsza niż budowanie nowego obiektu.
Tadeusz Grycz

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích

Biblická hodina (15 h.): 7.4., 14.4., 12.5. – Den matek (15 h.),
19.5., 2.6., 9.6. – Setkání u pomníku na Goduli (15 h.).
Bohoslužby na Karmelu (v 8.30 h.) – 28.4., 26.5., 30.6., 14.7.
(9 h.), 25.8., 22.9., 27.10., 4.11., 31.12. (16.30 h.).
12.7. – Setkání pro všechny generace (17 h.), 14.7. – Bohoslužby
(9 h.) u Karmelu, 13. – 20.7. – XcamP, 14. – 16.8. – Příměstský 3D
tábor pro děti, 22.9. – Slavnost výročí Karmelu (15 h.), 19.10. –
Setkání pro seniory (9 h.), 27.10. – Slavnost památka reformace
(15 h.), 22.12. – Vánoční slavnost s vystoupením dětí (15 h.), 31.12.
– Bohoslužby a silvestrovský večer (16.30 h.). Bližší informace na
www.ksschsmilovice.cz

Program setkání v Řece

Nedělní besídka pro děti v 10.30 v prostorách OÚ. Setkání
mládeže v pátek v 18.00 ve Smilovicích na Karmelu. Bohoslužby
v evangelické kapli: 7.4. polské (13.30 h.), 2.6. české (13.30 h.),
1.9. české (13.30 h.), 3.11. české (13.30 h.). Bližší informace na
www.sceavkl.cz

EdenART, s. r. o.

realizace zahrad a ploch
- Projekce
- Obnova a údržba zahrad
- Trávníky, Výsadba rostlin
- Gabionové zídky, dlažby
Více na www.edenart.cz,
Tel: +420 601 172 065

Hudbou ke stmelování kolektivu

ZEMNÍ PRÁCE
minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel:

603 25 25 80

■■ Žáci ZŠ Smilovice si pod vedením Mgr. Petry Kwaczkové
vyzkoušeli, jaké to je, si pořádně zabubnovat. Seznámili se
s Africkými bubny „Djembe“
a jejich historií.
Děti při bubnování v kruhu
podpořily sebedůvěru, vzájemný respekt, také skupinovou
spolupráci. Bubnování má pozitivní vliv na koordinaci celého těla, posiluje a vytváří u dětí
osvojení správného rytmu, držení těla, propojení obou mozkových hemisfér. Odměnou
dětem byla nakonec skvělá skupinová hra, rozdělení do skupin,
kde každá hrála jiný rytmus a ve
finále to byl parádní bubenický
zážitek. Děti bubnování uchvátilo, prožili si hodinu nezvyklých
rytmů. Hrát na bubny může
opravdu každý z nás, součástí
je uvolnění, relaxace, zpomalení
ale hlavně ZÁBAVA.
K. Szturcová
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Sportovní odpoledne v Tošanovicích

■■ V sobotu 16.3.2019 se v prostorách obecního úřadu konal již
tradiční turnaj ve stolním tenise
určený občanům naší obce.
Po rozlosování začaly na zelených stolech urputné boje
s obrovským nasazením a nadšením. O co nejlepší umístění
se bojovalo doslova nadoraz,
ale v rámci fair play. V kategorii mužů zvítězil Jan Soldan,
stříbrnou medaili získal Pavel
Dombrovský, třetí místo vybojoval Stanislav Kelecseny.

V kategorii žen se vítězkou stala
Žaneta Žuková, druhá skončila
Lenka Salačová na třetím místě
se umístila Nela Soldanová.
V průběhu odpoledne kromě
zmíněného stolního tenisu probíhaly i další sportovní aktivity.
Jsme rádi, že se soutěží zúčastnila i naše mladší generace,
bylo opravdu krásné, že přišly
třeba se jen podívat i celé rodiny a pevně věříme v ještě hojnou účast i v příštím roce.
PM

Třanovická škola se rozrůstá

■■ Bystrému pozorovateli jistě
neuniklo, že se s třanovickou
školou něco děje. A je tomu
skutečně tak. Žáci i zaměstnanci školy již netrpělivě očekávají, až jim stavební firma
Stavorenol zpřístupní nové
prostory školy.
Ale teď už hezky popořádku. V květnu minulého roku
byly započaty stavební práce
na přístavbě naší školy, které
budou dokončeny do konce
měsíce března. Žáci se mohou
těšit na novou moderní kmenovou učebnu, zrekonstruované

půdní prostory pro školní družinu a volnočasové aktivity a také
rozšířenou a nově vybavenou
školní jídelnu. Přístavba byla
realizována z dotace MŠMT.
Děkujeme obci Třanovice za
trvalý zájem o naši školu a její
aktivní podporu. Velký dík patří
také firmě Stavorenol za zdárnou realizaci přístavby. Srdečně zveme všechny rodiče, děti,
přátele školy i širokou veřejnost
na „Den otevřených dveří“, který
se uskuteční v pátek 29. 3. 2019
od 14.00 do 18.00 hod.
R. Holubcová

Den otevřených dveří v Charitním domě
■■ Dne 29. dubna se bude
konat den otevřených dveří
v Charitním domě pro seniory
v Hnojníku. Dům vznikl rekonstrukcí bývalé základní školy,
ke které se přistavěla další budova, je v provozu od listopadu
roku 2004.
Součástí Charitního domu
pro seniory je i kuchyně s jídelnou a malá kaple, ve které se
konají pravidelné bohoslužby.
Klienty jsou osoby starší 65 let,
kteří z důvodu vysokého věku

nebo zdravotního stavu nemohou žít ve svém domově, protože potřebují pomoc jiné osoby
a jejich blízcí nejsou schopni
tuto pomoc zajistit. Toto zařízení má kapacitu 50 lůžek
a klientům je zde poskytována
nepřetržitá péče. Prohlídka se
uskuteční od 8:30 do 16:00 hodin a začne v 8:30 mší svatou
v kapli domova. Poté budou
slavnostně požehnány nová
auta i nové prostory domova.
Petr Šelong

Duben 2019

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 – lamelová
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla
Oldřich Jurosz, Hnojník 148 Tel.: 604 676 549
e-mail: o.jurosz@centrum.cz

Duben 2019
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Změna územního plánu
Obec Horní Tošanovice přijímá návrhy na změnu územního
plánu obce Horní Tošanovice.
Příjem návrhů bude ukončen
k 31.5.2019. Bližší informace
Vám poskytne starosta obce
na tel. č. 608 751 120 nebo při
osobní návštěvě obecního
úřadu.
Opis vody – občané
Opis stavu vodoměru je
potřeba provést zasláním fota
stavu vodoměru a fota o neporušenosti plomby formou MMS
nebo e-mailem na obecní úřad
v termínu do 30.4.2019. Kontakty: tel. 721 588 519, e-mail:
urad@hornitosanovice.cz.
Pracovník obecního úřadu ve
dnech 13.5. – 17.5.2019 provede opis zbývajících (nenahlášených) domovních vodoměrů
s fyzickou kontrolou jejich
umístění a stavu neporušenosti
plomb u občanů, kteří stav vodoměru nezašlou výše uvedeným způsobem. Žádáme, abyste v tomto případě umožnili
přístup k Vašim domovním vodoměrům, a umožnili tak bezproblémový opis stavu svých
vodoměrů. Cena vody 1m3/24,Kč. Opis domovních vodoměrů
se týká i části obyvatel obcí
Hnojník a Komorní Lhotka, kteří
odebírají vodu z řádu obce Horní Tošanovice.
Pálení čarodějnic
a stavění máje
Přijďte podpořit a pobavit
se při tradičním stavění máje
a následném pálení čarodějnic. Stavění máje proběhne
30.4.2019 od 17.00 hod. na prostranství před novou hasičskou
zbrojnicí, kde následně posedíme u malého občerstvení.
Večer zakončíme pálením čarodějnic. Srdečně zve zastupitelstvo obce a hasiči.
Zápis dětí do MŠ pro školní
rok 2019/2020
Oznamujeme
všem
zájemcům, že Mateřská škola
v Horních Tošanovicích uskuteční zápis dětí pro školní rok
2019/2020 dne 2.5.2019 od
8.00 do 17.00 hod. K zápisu si
vezměte prosím rodný list dítěte. Děkujeme. Za MŠ Monika
Stoláriková.
Smažení vaječiny
V sobotu 1.6.2019 od 17.00
hod. v areálu KD Hájenka se
koná tradiční smažení vaječiny.
Srdečně zveme všechny občany Horních Tošanovic. S sebou

přineste 2 až 3 vejce na osobu
a hlavně dobrou náladu, občerstvení zajištěno. Zvou hasiči
a zastupitelé obce.
Sběr a svoz nebezpečných
a objemných odpadů
Termín: 18.5.2019. 8.00 –
8.45 Horní Tošanovice – pila
Ručka, 8.55 – 9.35 Horní Tošanovice – u panelových domů,
Vyrubaná – Marie – stará cesta.
Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů: Oleje a tuky,
barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy,
detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky,
pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, zařízení s obsahem
chlorfluoruhlovodíku,
televizory, lednice, rádia, počítače, monočlánky, autobaterie.
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných
odpadů a pneumatik (pouze
z osobních a dodávkových automobilů v množství do 5 ks).
Mezi objemný odpad patří díly
nábytku, plastové díly a nádoby, matrace, sporáky, pračky
aj. Upozornění velkoobjemový
odpad – stavební odpad – ne!
Zájezd
Dne 8.6.2019 se koná zájezd
pro občany Horních Tošanovic
do venkovského muzea v Holasovících a následně návštěva
obce Hlavnice s odpoledním
překvapením. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě
v Horních Tošanovicích. Cena
zájezdu je 100,- Kč, kterou je
nutno uhradit do 31.5.2019.
Obec hradí vstup do muzea
a dopravu. Srdečně Vás zve
Obec Horní Tošanovice. Tento
zájezd je spolufinancován finančním příspěvkem v projektu
„Dobrý soused“ z Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Radovánky
Dětské radovánky mateřské
školy Horní Tošanovice pořádané Sdružením rodičů se uskuteční 15.6.2019 v areálu KD
Hájenka od 14.00 hodin.
Očkování psů
Oznamujeme majitelům psů,
že očkování psů proti vzteklině,
pořádané obcí, je pro malý
zájem ze strany majitelů psů
zrušen. Je možné si zajistit očkování u veterinárního lékaře
MVDr. Igora Sušovského, Horní Tošanovice č.p. 49, telefonní
kontakt: 602 560 492.
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Smilovice
Místní poplatky
Odpad 500 Kč, pes 150 Kč.
Platby v hotovosti za místní
poplatky přijímáme v pokladně obecního úřadu do 18. 5.,
poté budou rozesílány složenky
k bezhotovostním převodům.
Výše plateb místních poplatků
je stanovená Obecně závaznou
vyhláškou:
http://smilovice.
cz/dokumenty[179]-[cz]-obecni-vyhlasky.
Vodné 27 Kč/m3 + pevná
sazby dle kapacity vodoměru.
Zálohy na vodné mohou být
zasílány i bezhotovostně, číslo
účtu a variabilní symbol je uveden ve smlouvě. Konečný roční
odečet vodoměrů je prováděn
k datu 31. prosince. Bližší informace jsou uvedeny v Ceníku za
dodávku vody.
Odběr – elektro
Přejímka pověřeným pracovníkem dne 5.6.2019, 8.00
– 17.00 hod. ve dvoře u obecního úřadu Smilovice. Sběr (pro
ekologickou likvidaci): elektrospotřebičů a elektronářadí (mikrovlnky, pily, sekačky, pračky,
televize, monitory, počítače,
fény, rychl. konvice, tiskárny),
baterie, autobaterie, zářivky,
výbojky, tonery, CD a DVD,
elektroodpad, elektrošrot, kancelářskou a výpočetní techniku, domácí spotřebiče, tištěné
spoje, PC nebo i jiné elektro

komponenty, součásti z telekomunikací atd.
Očkování psů
25. duben 2019: 9.00 hod.
– Obecní úřad ve Smilovicích
(centrum), 9.30 hod. – u. p.
Szalbuta, 9.50 hod. – Rakovec
(u Biedravy – trafostanice). Pes
musí mít náhubek, být na vodítku a v doprovodu zletilé osoby. U starších psů očkovaných
na vzteklinu v roce předešlém
stačí přeočkovat až v roce následném. Ceny za očkování:
vzteklina 100 Kč (u starších psů
na dva roky), kombinace 250
Kč. Očkovací průkaz je nezbytný! MVDr. Petr Danys, tel.: 705
405 924. Místní poplatek ze psů
(roční): 1 pes 150 Kč – splatnost
31.5.
Velikonoční výstava
v knihovně
V týdnu od 8.4. do 11.4. v hodinách určených pro veřejnost
bude v místní knihovně Velikonoční výstava. Zahájení 8.4.
v 16.00.
Oznámení o změně čísla
bankovního účtu
Nový
běžný
účet
č.
115-8485130247/0100
je
veden od 11.12.2018 u Komerční banky, a.s. Účet č.
1680989389/0800
vedený
u České spořitelny, a.s. bude
zrušen k datu 30.6.2019.

Hnojník
Platební kalendář
Poplatek ze psů pro rok 2019
byl splatný do konce měsíce
března 2019. Upozorňujeme
naše občany na povinnost
přihlašování a odhlašování psů!
V případě ztráty psa – informujte OÚ Hnojník č. tel. 733 506
009.
Sdělujeme, že na 2. zastupitelstvu Obce Hnojník dne
27. 12. 2018 bylo schváleno ponechání poplatku za odpad pro
rok 2019 na 600,-Kč/osoba/
rok. 1. polovinu poplatku za odpad (300,-Kč/osoba) je nutné
uhradit do konce měsíce dubna 2019.2. polovinu poplatku
za odpad (300,-Kč/osoba) je
nutné uhradit do konce měsíce
října 2019. Připomínáme i chatařům, že poplatek za odvoz
odpadků jsou povinni hradit
dle vyhlášky 1/2017, čl. 2, odst.
1, pism..b). Od poplatku jsou
osvobození občané, kterým je v
tomto roce 80 let a více. Slevu
na osoby, které se v místě trvalého pobytu nezdržují (studenti
ubytováni na internátech, osoby dlouhodobě služebně nebo

pracovně v zahraničí nebo jinde
na území ČR), jsou povinni toto
oznámit písemně do 15 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození
v žádosti a doložit potřebnými
doklady. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen nahlásit zánik nároku na
osvobození.
Sdělujeme, že na 2. zastupitelstvu Obce Hnojník dne
27. 12. 2018 bylo schváleno zvýšení vodného na 32,- Kč/m3,
včetně DPH od 1. 1. 2019.
Veškeré platby lze provádět
bankovními převody na č.
účtu Obce Hnojník u České
spořitelny, a.s Třinec, č. účtu
1681970399/0800 s příslušným
variabilním symbolem nebo
hotovostně do pokladny Obce
Hnojník v úřední dny, pondělí
a středa od 8.00 – 16.30 hodin
(pauza 11.30 – 12.30 hod.).
Ing. Miroslav Molin, starosta
obce

15

Duben 2019
Třanovice

Ropice
OZNÁMENÍ
Obec Ropice podle ustanovení § 38 odst. 1
písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), vyhlašuje na základě
oznámení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Třinec (dále jen
„katastrální úřad“) č.j. OO-2/2018-832-4, že v katastrálním území Ropice obce Ropice bude dne
8.4.2019 zahájeno zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Vlastníci
nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic
písemně zváni nejméně týden předem. Podle §37
katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí
kromě jiného povinni: a) zúčastnit se na výzvu
katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání
vyslat svého zástupce, b) označit ve stanovené
lhůtě do 8.4.2019 trvalým způsobem a na vlastní
náklad nesporné hranice svých pozemků, kromě
hranic pozemků, které jsou sloučeny do větších
celků (§ 37odst. 2 katastrálního zákona), a hranic
druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož
vlastníka nebo jiného oprávněného, c) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů od jejich
vzniku a předložit listinu (podle potřeby s geometrickým plánem), která změnu dokládá. Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávněného ani jejich zástupce při zjišťování
průběhu hranic není na překážku využití výsledků
zjišťování k vyhotovení nových souborů geodetických a popisných informací katastrálního operátu
(§ 42 odst. 6 katastrálního zákona). Za nepřítomnost bez náležité omluvy nebo závažného důvodu
může být uložena pokuta za porušení pořádku na
úseku katastru. Způsob označení hranic pozemků
musí být v souladu s ustanovením § 91 vyhlášky č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemků neoznačí, může katastrální úřad rozhodnout,
že hranice označí na náklad vlastníka (§ 37 odst.
2 katastrálního zákona) a vlastníku uloží pokutu
za porušení pořádku na úseku katastru. Neoznačují se hranice zemědělských a lesních pozemků,
které jsou sloučeny do větších půdních celků (§
37 odst. 2 katastrálního zákona). Vlastníci takových pozemků se vyzývají, aby v zájmu správného doplnění hranic do katastru nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků,
popř. zachované hraniční znaky, a při zjišťování
průběhu hranic na ně upozornili komisi. Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle
§7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších
předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat

a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti;
do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího
vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním
průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení,
které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen
poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto
zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést
nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření
a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět
na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat
a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým
činnostem včetně využívání značek bodových
polí. Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví
je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
povinen strpět umístění měřických značek na
nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo
zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se podle § 17a
zeměměřického zákona porušení pořádku na
úseku zeměměřictví a může být za to pokutován.

Dne 2.6.2019 pořádáme
v Komorní Lhotec Den Dětí,
který je formou charitativní
akce. Vstupné na tuto akci je
dobrovolné, kdy výtěžek z této
akce věnujeme handicapovaným dětem do Těšína a Třince.
Všichni organizátoři ať už taneční klub Happy dance, obec
Komorní Lhotka, Hasiči a další
se podílejí dobrovolně.

Błogosławionych
Świąt
Wielkanocnych życzy wszystkim czytelnikom „STONAWKI“
zarząd MK PZKO Trzanowice.
AKCJE PZKO Trzanowice:
25.5.2019 FESTIWAL PZKO,
2.6.2019 JAJECZNICA.

Mgr. Uršula Waniová, starostka obce Ropice
Vakcinace psů proti vzteklině
Obecní úřad Ropice, jako orgán státní správy
ve věcech veterinární péče příslušný dle ust. § 43
písm. c, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů, upozorňuje všechny majitele psů, že dne 9. 5. 2019
se koná povinná vakcinace psů proti vzteklině na
uvedených svodových místech dle harmonogramu. Vakcinace se nemusí účastnit chovatelé, kteří
si nechávají očkovat psy u svého veterináře. Psa
musí doprovázet osoba, která ho ovládá. Pes musí
být na vodítku a mít náhubek. Chovatel předloží
veterináři očkovací průkaz psa. Očkování je zpoplatněné, sazba za jednoho psa je 120 Kč.
8:00 hod. Ropice – Baliny č.p. 160, 8:20 hod.
Ropice Oblásky č.p. 29, 8:40 hod. Ropice – býv.
Pošta, 9:00 hod. Ropice aut. zast. Cihelna č.p. 36,
9:15 hod. Ropice – Za lesem u RD č.p. 244, 9:25
hod. Ropice – Za lesem obchod Kisza, 9:45 hod.
Ropice – Zálesí č.p. 64, 10:00 hod. Ropice – za
zámkem, 10:15 hod. Ropice – obecní úřad, 10:30
hod. Ropice – směr Žukov č.p. 17, 10:40 hod. Ropice – nádraží, 10:50 hod. Ropice – č.p. 19.
Za veterinární ošetřovnu:
MVDr. František Doležel, tel. 558 330 693.

Komorní Lhotka
Den dětí

Opisy stavů vodoměrů
Ve dnech 2. – 10. května
2019 budou pověření pracovníci společnosti Třanovice
služby, o.p.s. provádět opisy
stavů domovních vodoměrů
spojené s fyzickou kontrolou
jejich umístění a stavu neporušitelnosti plomb. Úhradu vodného a stočného na základě
doručené faktury bude možno
provést v kanceláři společnosti Třanovice služby, o.p.s., složenkou na poště nebo bankovním převodem.
Ing. Petr Krzywoń,
Třanovice služby, o.p.s.

SEZAKO TŘINEC

ODVOZ A LIKVIDACE
ODPADNÍCH VOD,
FEKÁLIÍ
čištění domovních
odpadů od DN 40
čištění a monitoring
dešťových svodů, čištění
studní
pohotovost
6.00 - 22.00 hod.
tel: 733 500 372
www.sezako.cz

Střítež
Poplatky
Upozorňujeme, že splatnost
poplatku za 1. pol. 2019 za
odpad a splatnost poplatku
ze psa za rok 2019 byla do
31.3.2019. Kdo ještě platbu
neprovedl, ať tak neprodleně
učiní, a to převodem na účet
nebo hotově na pokladně OÚ.
Ukliďme si obec (6.4.2019)
Pojďme společně uklidit
Střítež. Sraz v 8.00 hod. před
budovou KD Střítež. S sebou
dobrou
náladu,
pracovní
rukavice a pevnou obuv. Po
akci si opečeme špekáčky.
Divadlo ve Stříteži KD
(14.4.2019 v 17.30)
Třeskutá crazy komedie
HABAĎŮRA alias Nájemníci
pana Swana v nastudování
ochotnického
divadelního
spolku DS Troky z Třanovic.
Vstupenky v předprodeji na
OÚ Střítež (70 Kč).
Očkování psů
V pátek 26.4.2019 se
uskuteční očkování psů. 8.00
– 8.30 u OÚ ve Stříteži, 8.30
– 8.45 u bývalého statku, 8.45
– 9.00 na Zálesí (č. p. 80 p.
Čarvaš).
Den matek
V neděli 12.5.2019 ve 14.00
hod. se v prostorách Kulturního
domu obce Střítež uskuteční
Den matek, přijďte se podívat
na krásné vystoupení hry na
harfu.

16

Duben 2019

LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!

Tajenku zašlete do 17. května 2019 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Horní Tošanovice

Vydavatel: Sdružení obcí povodí Stonávky, 739 53 Třanovice 1, tel: 558 694 789 • Četnost: 6x ročně • Místo vydání: Třanovice • Vyšlo: 2. dubna 2019; 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 21. 5. 2019

