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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
vydání mikroregionálního zpravodaje s pořadovým číslem 3 je tady.
Přiznám se, že to ještě týden před
uzávěrkou nevypadalo, že by tohle
číslo mohlo být tak nabité informacemi, pozvánkami a zajímavými články,
že budeme mít problémy s tím, jak je
do dvanácti stran naskládáme. Pro
laiky a nové čtenáře: původně mívala
Stonávka 8 stran, pak se počet stran
na chvíli ustálil na hodnotě 12, ale
čím dál častěji ani to nestačilo, a čím
dál častěji zpravodaj proti prvním vydáním před mnoha lety natahujeme
na dvojnásobek. Do letošní „trojky“
máme článků a fotografií na 12 stran
ažaž, ale na 16 je to pořád málo…Tak,
a to je naše úloha. Snad se nám to podařilo poskládat nakonec tak, aby to
bylo v pořádku.
O čem si tedy ve zmiňované trojce
přečtete? O celé řadě úspěchů. A to
my píšeme moc rádi. Když v obci vymyslí smysluplný a udržitelný projekt,
ideálně s maximální podporou občanů a úplně nejideálněji i s dotační
podporou, máme o to větší radost. Ale
stejně dobré pocity máme, když se
dokáže sejít parta nadšenců a uspořádat turnaj v šipkách…O tom, že „život“
v obcích pulsuje podle toho, jak žije
místní škola, není. Čtěte. Zamyslete se, v kterých obcích školy máme,
a porovnejte, kde to „žije“ a naopak,
o kterých nic nevíte. Je to škoda. Před
každým vydáním, má Stonávka 12
nebo někdy 16 prázdných stran, které
jsou vám k dispozici. Jen je využít.
Víte, že v Třanovicích existuje jeden ze šesti strategických zásobníků
zemního plynu v České republice?
Je to tak. Přísně střežené místo, kam
nemá veřejnost možnost nahlédnout,
se 20. června na pár hodin otevře.
Máte-li zájem, přijďte. Píšeme na stranách 11 a 12.
Mějte krásné dny
Vladimír Raszka

Výherci
křížovky
Tajenka křížovky ze Stonávky
č.2 zní: „Prospat až dvacet
hodin“.
Správně odpověděli a vylosováni byli:
Jana Čmielová, Střítež 211
Radka Brzusková, Ropice 451
Gražyna Molinová, Smilovice 57
Na způsobu převzetí výher
se domluvte na OÚ Horní
Tošanovice, tel. 558 696 459

Půdní vestavba ve škole dokončena

■■ V druhém květnovém týdnu
jsme po rekonstrukci slavnostně otevřeli půdní prostory zdejší základní školy. Akce trvala
deset měsíců. Vznikla nádherná počítačová třída, družina
a další zázemí pro žáky a učitelský sbor.
Celou akci bychom stěží
mohli ufinancovat vlastními silami, a proto jsme využili možnost
čerpání finančních prostředků
z Ministerstva pro místní rozvoj,
název akce (projektu): Stavební úpravy ZŠ Střítež, program:

Datum		
5.6.2019		
7.6.2019		
7.6.2019		
8.6.2019		
8.6.2019		
15.6.2019		
15.6.2019		
22.6.2019		
22.6.2019		
22.6.2019		
29.6.2019		
29.6.2019		
6.7.2019		
6.7.2019		
12.7.2019		
13.7.2019		
13.- 20.7.2019		
19.-20.7.2019		
20.7.2019		
20.7.2019		
20.7.2019		
27.7.2019		
27.7.2019		
3.8.2019		
9.8.2019		
10.8.2019		
14.-16.8.2019		
17.8.2019		
17.8.2019		
18.8.2019		
24.8.2019		
25.8.2019		
31.8.2019		
7.9.2019		
14.9.2019		

11703 – Integrovaný regionální
operační program, identifikační
číslo EIS: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16
_063/0004287. Dotace je z 85
% kryta fondy evropské unie a 5
% státním rozpočtem, jedná se
z větší části o investiční dotaci.
Poděkování patří i Moravskoslezskému kraji, který se podílel
na dofinancování této akce, na
základě smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 0829/2018/
RRC. Děti jsou budoucností
naší obce a jsem nesmírně rád,

Červen 2019
že vznikem těchto prostor se
zvedne kvalita vzdělání našich
žáků. Poděkování náleží i firmám, které se podílely na realizaci a také učitelům za vstřícnost a trpělivost při přestavbě.
Dobré dílo se podařilo a ať slouží mnoho let dalším generacím.
Miroslav Jaworek, starosta

Kalendář akcí na rok 2019
Obec

Akce

Horní Tošanovice
Dolní Tošanovice
Třanovice
Třanovice
Ropice
Horní Tošanovice
Třanovice
Třanovice
Komorní Lhotka
Dolní Tošanovice
Třanovice
Vělopolí
Komorní Lhotka
Řeka
Smilovice
Komorní Lhotka
Smilovice
Řeka
Smilovice
Komorní Lhotka
Ropice
Střítež
Komorní Lhotka
Horní Tošanovice
Řeka
Komorní Lhotka
Smilovice
Třanovice
Smilovice
Hnojník
Střítež
Třanovice
Dolní Tošanovice
Ropice
Horní Tošanovice

Atletický trojboj
Smažení vaječiny
Nohejbalový turnaj SK
Volejbalový turnaj SK
Dětské radovánky
Dětské radovánky
Pohárová soutěž SDH
Dětské radovánky
Dětské radovánky
Turnaj starých gard
Oslava 110 let SDH
Vělopolská podkůvka
….jedeme dál
Hasičská soutěž „ O pohár starosty “
Setkání pro všechny generace
Srnčí hody
XcamP Karmel
Slezský sraz dvoutaktů - 8. ročník
Memoriál Ing. Vladislava Krejzy
Červencová noc
Hasičská zábava
Střítežské léto
XX. Logotský jarmark
Poleninské ohně
Hasičská zábava
Memoriál Jaroslava Molina
Příměstský 3D tábor pro děti
Nohejbalový turnaj SDH
Den obce
Pouť
Pytlácká noc
Pouť
Loučení s létem
Zakončení léta
Dožínky
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Hudební a výtvarné Poupátko
ve Stříteži již posedmnácté

■■ Střítežským kulturním domem zaplněným do posledního
místa zněly 10. května 2019 tóny
písní z úst mladých talentovaných zpěváků našeho regionu
Stonávka. Mezitím v nedaleké
základní škole malí výtvarníci
vytvářeli z keramiky svá dílka
na téma „Hudební mandala“.
A jak to vše dopadlo?.
Kdo byl nejlepší a kdo nejvíce
okouzlil odbornou porotu? Prozradí výsledková listina hudebního a výtvarného projektu Rozvíjej se, poupátko níže. Je však
víc než jasné, že to není vůbec
důležité – určitě se všichni, kdo
jsme byli u toho, shodneme na
tom, že vítězi jsou všichni, protože věnovali svůj čas a srdce
nám – divákům, organizátorům,
učitelům… Děkujeme! Máme
velkou radost z úspěchu dětí
z naší mateřské i základní školy, nejvíce si však ceníme toho,
s jakým odhodláním se všichni
účastníci na soutěž připravovali
a jak jim záleží na tom, aby předali svým zpěvem či výtvarným
dílkem to nejlepší, co v sobě
mají. Užili jsme si také vystoupení hudebního hosta, mladého talentovaného zpěváka
a klavíristy z českotěšínského
gymnázia Matěje Janíka, který
zaujal porotu i publikum již na
minulém ročníku naší soutěže.
Vnímavé publikum podpořilo
skvělou atmosféru tohoto vystoupení i celé soutěže. Všichni
ocenili i výborné pohoštění našich maminek, které v bohaté
nabídce druhů a chutí přispělo
k příjemnému posezení. Nezastupitelné místo má již každoročně velká podpora našich
partnerů, kterým patří naše
poděkování – projekt v roce
2019 finančně či materiálně
podpořili: Arets Graphics, spol.
s. r. o., Český svaz zahrádkářů
Střítež, ENVIFORM a. s., Kancelářská technika Lejka s. r.
o., Myslivecký spolek „Černá“
Střítež-Vělopolí, Nehlsen Třinec, Obec Střítež, Vilford s. r.
o., VIKRA Střítež, Wafarex s.
r. o. V příštím roce plánujeme
opět „velké kolo Poupátka“, tedy
tři regionální kola s postupem

do finále. Srdečně Vás již nyní
zveme na naše facebookové
či webové stránky, kde najdete
mnoho fotografií, článků a dalších příspěvků z bohaté historie
projektu.
Mgr. Dagmar Machálková

Výsledky projektu „Rozvíjej
se, poupátko“ 2019
ZPĚV: 1. ktg. (MŠ): Zvláštní cena poroty – Santariusová
Nela, ZŠ a MŠ Třanovice; 2. ktg.
(1. ročník): 1. místo – Czerniková Martina, ZŠ a MŠ Střítež, 2.
místo – Kowalczyk Anna, PZŠ
a MŠ Hnojník, 3. místo – Brzežková Barbora, ZŠ a MŠ Třanovice; 3. ktg. (2. a 3. ročník): 1. místo
– Mazúrová Simona, ZŠ Strečno, 2. místo – Paszková Miriam,
ZŠ a MŠ Střítež, 3. místo – Beneš Justyna, PZŠ a MŠ Hnojník;
4. ktg. (4. a 5. ročník): 1. místo
– Przywarová Ivana, ZŠ a MŠ
Střítež, 2. místo – Cemerková
Adéla, ZŠ a MŠ Třinec Míru,
3. místo – Vavříčková Ema, ZŠ
a MŠ Střítež, Zvláštní cena poroty – Indrák Štěpán, ZŠ a MŠ
Komorní Lhotka; 5. ktg. 6. a 7.
ročník): 1. místo – Klodová Veronika, ZŠ a MŠ Hnojník, 2. místo
– Bialoňová Ethel, ZŠ a MŠ
Hnojník, 3. místo – Nowok Aneta, PZŠ a MŠ Hnojník; 6. ktg. (8.
a 9. ročník); 1. Místo – Honzáková Martina, Gymnázium Český
Těšín, 2. místo – Bialoňová Nikol, ZŠ a MŠ Hnojník, 3. místo
– Chodura Anna, PZŠ a MŠ
Hnojník; KERAMIKA: 1. ktg. (1.
- 3. ročník): 1. místo – Floderová Veronika, ZŠ a MŠ Komorní
Lhotka, 2. místo – Ciencialová Eliška, ZŠ a MŠ Střítež, 3.
místo – Paláková Vanesa, ZŠ
a MŠ Třanovice, Zvláštní cena
poroty: Zajoncová Nela, ZŠ
a MŠ Komorní Lhotka; 2. ktg. (4.
a 5. ročník): 1. místo – Otisková Natálie, PZŠ a MŠ Hnojník,
2. místo – Bonczek Gabriel, ZŠ
a MŠ Komorní Lhotka, 3. místo
– Nowak Tomáš, ZŠ a MŠ Třanovice, Zvláštní cena poroty
– Karešová Nikol, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka.
DM

Nejlepší FOREST MANi roku 2019 jsou
dřevorubci z Horních Tošanovic
■■ V sobotu 11. května 2019 se
konala v obci Řeka tradiční Májová veselice, jejíž nedílnou součástí je setkání amatérských
dřevorubců FOREST MAN.
Tříčlenná družstva z Polska,
Slovenska, Srbska a z našeho regionu se utkala v šesti
disciplínách – v řezu kaprovou
pilou, spojování pilou, seku na
přesnost, v řezu na podložce,
ve štípání na čtyři díly a hodu

sekyrou. Obec Horní Tošanovice reprezentovalo tříčlenné
družstvo hasičů ve složení Petr
Kičmer, Zbyněk Slanina a Martin Hrabinský. Všechny disciplíny zvládli bravurně a stali se
vítězi celé soutěže. Pořadí FOREST MAN 2019: 1. místo SDH
Horní Tošanovice, 2. místo OÚ
Nová Bystrica, 3. místo Gmina
Jaworze. Gratulujeme!
H.T.

Jarní „gruntování“ v Hnojníku

■■ Tradiční akce v Hnojníku
proběhla ve dnech 5. – 18. dubna 2019. Hlavní úklidová akce
byla vyhlášena na sobotu 13.
dubna.
Ač tomu nepřálo počasí, byla
ale účast dokonce větší než
v minulých létech a mnohdy to
byly i celé rodiny, které se do
úklidu zapojily. Kromě sběru
plastových a papírových odpadků, kovového odpadu a úklidu veřejných prostranství, okolo veřejných budov a místních
komunikací, bylo provedeno
potřebné ořezání olšových větví
nad vysazenými habry naproti
české mateřské školy. Rovněž

byla provedena montáž plůtku
a instalace dlažby u pamětní
desky k 100. výročí vzniku ČSR.
Kolem vlastní klubovny uklízeli zahrádkáři a členové PZKO.
Celkem bylo v obci nasbíráno
přes 1 000 kg odpadu, jehož odvoz zajistily Obecně prospěšné
služby v Hnojníku. O sběr odpadu se ne malou měrou přičinili
i žáci české a polské základní
školy. Ti rovněž rozmístili v obci
devět ptačích budek pro sýkory
koňadry. Poděkování patří všem
občanům obce, kteří se i přes
nepřízeň počasí letošního jarního úklidu v obci zúčastnili.
Miroslav Gryc
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Ukliďme si obec Střítež

■■ Letošní akce úklidu obce
Střítež se měla původně konat
ve stejném termínu jako celorepubliková aktivita Ukliďme si
Česko. Bohužel se počasí nebylo příznivé, proto jsme akci
přeložili na poslední sobotu
v dubnu.
Deštivé počasí nejednoho
dobrovolníka odradilo, proto
se nakonec sešlo přes dvacet
věrných, včetně několika dětí.
Zase se našly zajímavé úlovky:
skleněné lahve, vysypané odpadkové koše nebo sedm pneumatik na jednom místě. Počasí

se posléze umoudřilo, ale i tak
se někteří účastnící hodně promočili a už si nepřišli pro odměnu. Ta byla ve formě opékání
párečků za školou, kde se sešli jen ti, kteří vydrželi. Celkem
se nasbíralo něco přes dvacet
pytlů odpadků. Do toho ale nejsou zahrnuty pytle s odpadky
od našich místních důchodců,
kteří akci provedli o pár dnů
dříve a dětí ze školky, které také
přispěly k tomu, aby lesík v naší
obci byl oproštěn od odpadků.

Záhradkáři se vydali do Polska
■■ Každý rok pořádají zahrádkáři z Vělopolí pro své občany
zájezd. Také letos jsme tuto
tradici neporušili a vydali se za
krásami Slezska i Polska.
První zastávkou bylo polské
město Zloty Stok, který se nachází nedaleko hranice s ČR,
blízko obce Bílá Voda. V bývalém dole na zlato, ve kterém
během více než 700 let bylo získáno asi 16 tun ryzího zlata, byla
otevřena podzemní turistická
trasa a tím zpřístupněna štola
Gertruda a Černá horní štola
s jediným podzemním vodopádem v Polsku. Zajímavým zážitkem byla chodba smrti, kterou
jsme museli projít potmě, po ní

následovala pro zájemce jízda
na skluzavce. Důlní vlak nás pak
vyvezl ven. Dalším, již českým
cílem, byl empírový zámek Raduň, ve kterém jsme si prohlédli
vkusně vyzdobené a útulné knížecí pokoje. Součásti prohlídky
byla také návštěva Oranžérii
s okrasnou zahradou. V Minipivovaru Rohov jsme ochutnali
místní pivo a jejich vyhlášená grilovaná kolena. S dobrou
náladou jsme se domů vrátili
ve večerních hodinách. Děkuji všem „účastníkům zájezdu“
a hlavně našemu průvodci
Milanovi, který pro nás tento
skvělý zájezd připravil.
Olga Landecká

Michaela Porvisová

O pohár starosty Smilovic
■■ Za účasti osmi týmů z různých koutů našeho Moravskoslezského kraje, se během sobotního dopoledne 11. května
uskutečnil na hřišti SC Smilovice fotbalový turnaj O pohár
starosty Smilovic.
Turnaj byl určen pro věkovou kategorii U7, tedy hráče
narozené v roce 2012 a mladší.
Za velkého povzbuzování rodičů předváděli malí fotbalisté
srdnaté výkony a své občasné
technické nedostatky nahradili
patřičnou bojovností. Některé
nádherné fotbalové akce by se
však zajisté neztratily ani v Lize
mistrů. Vítězství vybojovali
hráči Poruby „A“, druhé místo

obsadily Nebory a třetí skončil
Třinec „A“. Domácí Smilovice
(na fotce) ve složení František
Misiarz, Vojtěch a Ondřej Tomečkovi, Viktor Noga a Ondřej Majtánik, vybojovali hezké
4. místo.
Děkujeme všem hráčům za
jejich příkladné výkony, dále rodičům, kteří vytvořili bouřlivou,
ale zároveň přátelskou atmosféru a také sponzorům turnaje:
Obci Smilovice, která zúčastněné odměnila poháry a medailemi a rovněž firmě Marlenka distribuce, která hráčům věnovala
něco dobrého na zub.
Luděk Bella
a Martin Lipowczan

Bezplatné akce pro pečující osoby

■■ V rámci projektu Slezské
diakonie „Podpora pečujících
osob v Pobeskydí“ Vás srdečně
zveme na bezplatné akce pro
pečující osoby, které se doma
starají o své blízké.
Uskuteční se 11. 6. 2019 a 13.
8. 2019 a provázet jimi bude
paní Miriam Szökeová, koordinátorka duchovní služby Slezské diakonie. Budete zde mít
příležitost setkat se s jinými pečujícími osobami, vzájemně se
sdílet, vyměnit si své zkušenosti
či rady a strávit tak čas s lidmi,
kteří rovněž pečují o své blízké.
Dne 10. 7. 2019 připravujeme
WORKSHOP s názvem „V BOJI
PROTI DEKUBITŮM, ČILI JAK

PŘEDCHÁZET VZNIKU PROLEŽENIN A JAK O NĚ SPRÁVNĚ PEČOVAT“, který bude lektorovat paní Dagmar Klimková,
staniční sestra chirurgického
oddělení Nemocnice Podlesí.
Všechny akce se budou konat v čase 15:30 – 17:30 v SEN
centrum v Třanovicích (Třanovice 188). Nejsou určeny pouze
samotným pečujícím osobám,
ale také jejich rodinným příslušníkům, přátelům a známým.
V případě zájmu potvrďte, prosím, svou účast na tel. čísle: 739
392 024 nebo na e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.
cz.
SD
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Stavění máje a pálení čarodějnic
■■ Počasí sice moc nepřálo, přesto se 30. dubna 2019
odpoledne sešla u hasičské
zbrojnice parta lidí, především
mladých hasičů z Horních Tošanovic, aby pokračovali v tradici stavění májky a pálení
čarodějnic.
Nejprve se z lesa přiveze
poctivě vybraná máj – statný
smrk, ze kterého našim přičiněním měla vzniknout májka.
Mužská část naší sešlosti smrk
odkorovala a ženy se postaraly o výrobu krásného věnce, májku krásně ustrojily do
pestrobarevných stuh a nastal
nejdůležitější okamžik: vztyčení májky. Májka se u nás v obci
staví bez těžké techniky, pěkně
ručně, postaru. Dobrá věc se
podařila a po chvilce námahy
se u hasičské zbrojnice tyčila

nádherná májka. Když už je máj
postavená, tak se dle tradice
symbolicky upálí čarodějnice.
Dobu do setmění jsme vyplnili
příjemně, a to opékáním párků,
hraním nejrůznějších her a také
zpěvem. V ten pravý čas, vzhledem k přítomnosti i menších
dětí, pak byla jedna z čarodějnic, ručně vyrobená Darjou Polochovou a Milanem Hrabalem,
usazena na hranici a za její neodpustitelné hříchy pod touto
hříšnicí za jásotu přítomných
zapálen oheň. Všichni jsme se
s ní za zpěvu národních písniček rozloučili a pod dohledem
členů našeho SDH jí připravili
pořádný žeh. I přes počáteční
drobnou nepřízeň počasí oheň
čarodějnici nakonec zcela pohltil, poté již přišel čas zábavy.
H.T.

Se včelařem, jak jinak než o včelách
■■ S včelařem a zároveň talentovaným fotografem, Milanem
Motykou, jsme mluvili nejen
o včelách, ale i o přírodě a fotkách. Pan Motyka už chtěl od
mládí rozumět „řeči zvířat“
a nejvíce ho zaujaly právě
včely.
Milan začal včelařit ve dvanácti letech, neboť se jeho otci
stal těžký úraz a byla to otcova
prosba i úkol zároveň. Postupně se zasvěcoval do tajů a života včel a snažil se včelařit,
jak nejlépe uměl. Mnoho času

věnuje pan Motyka dětem ve
včelařském kroužku a snaží se
v nich vychovávat lásku k přírodě i ke včelám a předává jim
své zkušenosti. Dozvěděli jsme
se také na jaké úrovni je včelařství v Polsku a jak se včelaří
ve vysoké nadmořské výšce
v Alpách. Kromě včel je jeho
dalším koníčkem fotografování.
A že je talentovaný fotograf, dokazuje vítězství na mezinárodní
soutěži o nejlepší včelařskou
fotografii.
Olga Landecká

Den matek ve Vělopolí

Na Prašivou za medvědem

■■ V rámci spolupráce školní
družiny s mateřskou školou
v Třanovicích se uskutečnil
o velikonočních prázdninách
výšlap na Prašivou.
Cestu nahoru jsme zvládli bez větších potíží. Největší
atrakcí pro malé děti byl bezesporu vycpaný medvěd v chatě
Prašivá. Skvěle si ale také užili
venkovní hřiště s prolézačkami
a dřevěnou sochou medvěda.
Nádherné počasí jen podpořilo nádherné výhledy do krajiny,
kterým dominovala Lysá hora.

Po příchodu k chatě děti ze
školní družiny nasbíraly dříví na
ohniště, na kterém si společně
opekly párky. Potom už následovala hry Hledání velikonočního vajíčka a Lovci orchidejí.
Na konci zpáteční cesty ke
Kohutce nás čekal přistavený
autobus s řidičem panem Tomiczkem, kterému tímto moc
děkujeme za bezpečnou dopravu. Poděkování patří také OSRPŠ při ZŠ Třanovice za finanční
pomoc.
J. Hečková, J. Jačková

■■ V neděli 12. května zorganizoval KS-SCH, Třanovice, z.s.
setkání u příležitosti Dne matek
do kulturního sálu ve Vělopolí.
V programu vystoupily děti
z nedělní školky ve Vělopolí
a dětský soubor Paprsek.
Dozvěděli jsme se několik
zajímavosti týkajících se vzniku

oslav svátku matek a sborově
zazněla i tolik všem známá píseň
Mateczko kochana. Každá žena
jako poděkování obdržela růži.
Závěrem si všichni pochutnali
na werkovém koláči a čaji.
Vladislava Latochová
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Děkovali jsme maminkám

■■ Děti Masarykovy základní
školy pod vedením svých učitelů si pro své maminky připravily krásné kulturní vystoupení, kterým dne 14. května 2019
společně oslavily jejich svátek.
Program byl již tradičně bohatý. Zahájili jej členové pěveckého sboru 1. stupně, následovalo vystoupení dramatického
kroužku 2. stupně, s pohádkou
Jak Mojmír ke štěstí přišel. Ke
slavnostní atmosféře přispěl
i pěvecký sbor 2. stupně. Celé
pásmo bylo protkáno básničkami, které přednesly děti
1. stupně, zazněla také báseň
Maminka z tvorby básníka Jaroslava Seiferta v podání Johanky
Kozlové.
V následující části programu

předvedli své herecké dovednosti rovněž členové dramatického kroužku 1. stupně. Malí
herci se velmi zdařile zhostili
adaptace pohádky Popelka.
Nezapomenutelnou
tečkou
bylo pěvecké vystoupení žákyně Nikol Białońové, které všem
jistě ještě dlouho znělo v uších.
Všechny maminky, ale i babičky, tetičky a ostatní ženy byly
obdarovány malým dárečkem,
ručně vyrobeným keramickým
srdíčkem. Poděkování patří nejen dětem a jejich učitelkám, ale
především Iloně Rucké, Marcele Divínové a Petře Kufové, které program připravily a s dětmi
secvičily.
Dagmar Tobolová,
ředitelka školy

Červen 2019

Astronaut Andrew Feustel se setkal
s hnojnickými žáky
■■ Měsíc duben se nepochybně trvale zapíše do paměti redaktorů školního časopisu (Za)
školáček, kteří prožili nezapomenutelný zážitek. Setkali se
s americkým astronautem Andrew Feustelem, který 10. a 11.
dubna 2019 navštívil Ostravu.
Když se členové redakce
dozvěděli, že se budou moci
zúčastnit Feustelovy veřejné
přednášky, která se konala na
VŠB –TUO, a navíc s astronautem udělat krátké interview, zavládla na redakční radě zvláštní
atmosféra. Počáteční nadšení
z možnosti setkat se s tak významnou osobností vzápětí
vystřídaly pocity napětí a odpovědnosti, pramenící z pochybností, zda zvládnou vést
rozhovor v angličtině a jestli
jejich otázky astronauta zaujmou. Protože se však důkladně

napjatě poslouchali a chytali každé slovíčko. Jen občas
přispěchala paní učitelka Martina Chromiáková s překladem,
kterým podtrhla to podstatné
a pomohla tak nejmladšímu
členu redakce porozumět tomu,
co bylo řečeno. Když pak astronaut dětem na chvíli svěřil do
rukou postavičku Krtka (opravdu jde o velmi dobře známou
pohádkovou postavu Zdeňka
Milera), který s ním strávil ve
vesmíru několik dní, zavládlo ve
skupině opět nadšení. A když
ještě astronaut připojil svůj autogram na předměty, které si
s sebou děti přinesly, radost
neznala mezí. Jako poděkování
za přátelské přijetí, čas, který
redaktorům a jejich všetečným dotazům věnoval, mu děti
v upomínku na tento rozhovor předaly několik čísel (Za)

připravili – probrali snad třicet
možných dotazů, na které by
rádi znali odpovědi, z nichž nakonec mohlo zaznít jen devět
– mohli si chvíle strávené s astronautem jaksepatří užít. Nervozita z blížícího se osobního
setkání s Andrewem Feustelem opadla v okamžiku, kdy
pan Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd
ČR astronauta uvedl do školicí
místnosti hotelu Merkur, kde se
rozhovor měl uskutečnit. Oněch
téměř dvacet minut, které mohl
Andrew Feustel ze svého nabitého programu našim mladým
nadšencům a příznivcům astronomie a kosmonautiky věnovat, se pak odehrávalo plně
v režii členů reakce. Otázky,
pokládané samozřejmě v angličtině, padaly jedna za druhou
a každý z pěti redaktorů přišel,
jak se říká, se svou trochou do
mlýna. Klidná a příjemně přátelská atmosféra vládla po celou
dobu setkání. Andrew Feustel
se u některých odpovědí rozhovořil obšírněji, to pak všichni

školáčka, v nichž zveřejnily své
články o astronomii a kosmonautice. Nezapomenutelným
zážitkům ze setkání s člověkem,
který svou prací ve vesmírném
programu NASA pro mnohé
z nás symbolizuje cestu porozumění mezi lidmi a ochrany
naší jedinečné planety, redaktoři věnují speciální číslo (Za)
školáčka. Poděkování za to, že
redakci našeho školního časopisu bylo umožněno vstoupit
do programu Andrew Feustela
při návštěvě Ostravy, patří panu
Pavlu Suchanovi z Astronomického ústavu Akademie věd
ČR a panu Janu Kondziolkovi,
členu České astronomické společnosti a iniciátorovi vzniku
Beskydské oblasti tmavé oblohy, jehož členové redakce (Za)
školáčka již považují za svého
patrona.
Eva Fojtíková
školní knihovnice a editor
školního časopisu MZŠ Hnojník

Oslavy Dne Země…

■■ … proběhly letos opět pracovně. Věšeli jsme ptačí budky,
vytvořili školní „kešku“, poznávali, co na Zemi roste, upravovali okolí školy a čistili Hnojník.
Protože letošní Den Země,
22. duben, připadl na Velikonoční pondělí, slavili jsme už ve
středu 17. dubna. Žáci druhého
stupně, vybaveni pytli a rukavicemi, vyrazili do jarní přírody.
Přestože by se mohlo zdát, že
po předchozích ročnících projektu „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ nebude co sbírat, opak
byl pravdou. Opět jsme, my, lidé,
zanechali kolem cest, v lese
a na loukách množství odpadků. Letos se nám jich povedlo
nasbírat 450 kilogramů. Pro
žáky prvního stupně si páťáci
připravili naučné dopoledne
pod názvem „Cesta kolem světa“. V hudebně školy prezentovali své zážitky z ozdravného pobytu v Libereckém kraji

a předali svým mladším kamarádům informace o tom, jak to
jinde na světě vypadá. Žáci 6.
B vyvěsili ptačí budky vyrobené v pracovních činnostech, 7.C
se pustila do natírání laviček
a do úpravy školního hřiště, 9.
B provedla jarní údržbu zahrady
mateřské školy. Mladí zahrádkáři se kromě úklidu věnovali
poznávání jarních rostlin a dosypali mulčovací kůru k loni vysazeným lipám, skupina vybraných informatiků se věnovala
geocachingu a vytvořila první
školní kešku. Děkujeme všem
za bezproblémový průběh oslav
a vykonanou práci. Zvláštní
poděkování patří zastupiteli
obce Hnojník, panu Karlu Vitáskovi, který nám pomohl zajistit
materiál k údržbě lip a zorganizoval svoz nasbíraného odpadu.
Mgr. Magda Luzarová,
MZŠ Hnojník

Červen 2019

Tři nejlepší mladé fotografky

■■ Poté, co si na našich webových stránkách v půlce března
tři žákyně naší školy přečetly,
že frýdecký fotoklub Art Collegium vyhlašuje soutěž pro
mladé autory do 25 let, nelenily a nadšeně se pustily do
fotografování, které je jejich
koníčkem.
Samy netušily, že se ve čtvrtek 16. května, kdy se u příležitosti zahájení výstavy fotografií
konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, potkají a navíc

společně stanou na stupních
vítězů. Organizátoři soutěže na
základě velmi zdařilých fotografií vytvořili kategorii do 15
let, v níž všechny příčky vítězů
obsadily naše žákyně: 1. místo
– Viktorie Pezdová, 2. místo –
Ema Golcová a 3. místo – Kamila Pavlicová. Blahopřejeme
k úspěchu a všem třem dívkám
přejeme hodně zdaru při další
fotografické tvorbě.
Mgr. Magda Luzarová,
MZŠ Hnojník

Den matek ve Stříteži

■■ Druhá květnová neděle je ve
Stříteži vždy věnována našim
maminkám, Pozvali jsme proto
naše maminky, babičky, prababičky dokulturního domu, kde
byl pro ně připraven zajímavý
program.
To, že vystoupí děti zdejší ZŠ,
se nějak očekává a ta dětská
upřímnost a úsměv, ten nikdy
nezklame. Děkuji jim za hezké
vystoupení, které s nimi nacvičila paní učitelka Drabinová.
Nosným bodem programu však
bylo vystoupení paní Švetkové
Dohnalové, a to hra na harfu.
Její vystoupení jsme rozdělili
do dvou bloků, kde v tom prvním jsme mohli uslyšet skladby
J.S. Bacha a G.F. Handla. V tom
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následujícím pak už skladby modernější a rytmičtější.
Dověděli jsme se, že harfa má
47 strun, byla vyrobena z javoru
a interpretka hry na harfu se začala na tento nástroj učit v 15 letech. Samozřejmostí je, že každá maminka obdržela kytičku,
jako projev lásky a poděkování
za vše, co pro nás dělají.
Poděkování patří i našim zahrádkářům, kteří napekli spoustu dobrot, a to celé umocňovalo
sváteční atmosféru tohoto dne.
Děkuji kulturnímu výboru za přípravu akce a budeme se opět
těšit na další akci, třeba na Střítežské léto, které se uskuteční
27.7.2019.
Miroslav Jaworek, starosta

Projekt ropické ZŠ

Malí zahradníci v MŠ v Hnojníku

■■ Ekologii a vztah k přírodě
podporujeme u dětí od nejútlejšího věku. Naše spolupráce
s Masarykovou ZŠ, která se
dlouhodobě věnuje ekologii
a přírodě, proto i naše nejmenší
postupně vedeme k poznávání
přírody a jejich zákonitostí.
Nejen teorie, ale hlavně vlastní prožitek děti namotivuje.
Proto jsme se ze školní třídy
přesunuli na zahradu mateřské
školy. Starší kamarádi ze základní školy v rámci hodin pracovních činností zhotovili ptačí
budky a s našimi dětmi je zavěsili na stromy v zahradě MŠ.
Společně jsme se zapojili do
školního projektu „Záhony do
školky“. Děti tak samy poznají
a vyzkouší si, jak dlouhá cesta
vede k tomu, než ze semínka
vyroste rostlinka, z rostlinky
plodící strom, naučí se pěstovat

zeleninu a ovoce. Přitom zjistí
odpovědi na spoustu otázek,
např. proč patří odřezky z ovoce a zeleniny na kompost spíš
než do koše, k čemu je užitečná
žížala a proč je čerstvě sklizená
mrkev tak dobrá. Děti společně
s učitelkami pečují o záhonky,
učí se úctě k přírodě. Všichni se
už těšíme, až začneme sklízet
úrodu a připravíme si zdravou
a chutnou svačinku. V září 2018
jsme otevřeli nové oddělení pro
dvouleté děti, oddělení je plně
naplněno. I tyto nejmenší děti
nezůstávají v ničem stranou.
Pomáhají při sázení rostlin a zalévání záhonů a nebojí se předvést rodičům na besídkách, co
vše se již zvládly naučit. Každý
den se přesvědčujeme, že děti
práce na zahradě baví.
Soňa Ottová,
vedoucí učitelka MŠ

■■ Název projektu: Úprava
venkovního areálu s prvky přírodní zahrady při ZŠ Ropice.
Akceptační číslo: 04571862.
Příjemce podpory: Základní
škola a Mateřská škola Ropice,
příspěvková organizace.
Stručný popis projektu: Předmětem projektu je zkvalitnění
technického a didaktického
zázemí pro výuku a výchovu
ve venkovním prostředí, konkrétně úprava zahrady základní
školy na venkovní areál s prvky přírodní zahrady za účelem
školního i mimoškolního vzdělávání, které bude díky úpravě
venkovního areálu probíhat ve
venkovním prostředí, v přímém
kontaktu s přírodou. Součástí
venkovního areálu s prvky přírodní zahrady bude Expozice

léčivých a aromatických bylin,
Expozice druhů dřeva, Expozice stop zvěře, Broukoviště
a hmyzí hotel, Kneippův chodník, Balanční chodník, Rákosová pergola. V rámci projektu
bude pořízena mobilní příležitostná venkovní učebna, v areálu budou umístěny výukové
tabule a pro pokusy a pozorování přímo v přírodě budou
pořízeny učební pomůcky. Pedagogičtí pracovníci a vedoucí
zájmových kroužků absolvují
certifikovaná školení a budou
realizovány workshopy pro
žáky, rodiče i veřejnost. Cílem
projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy
žáků s vyšším využíváním přímého kontaktu s přírodním
prostředím.

Rekonstrukce prolézaček v Ropici

Obec Ropice byla úspěšná
v žádosti o dotaci z programu
„Podpora obnovy a rozvoje
venkova
Moravskoslezského
kraje 2019“ na realizaci projektu „Rekonstrukce prolézaček
u MŠ v obci Ropice“. Jedná
se o dovybavení zahrady české a polské MŠ herními prvky

z akátového dřeva. Dotace Moravskoslezského kraje pokryje
44,92 % celkových způsobilých
výdajů na projekt.
Mgr. Uršula Waniová

VINOTÉKA U GABKY
(vedle požární zbrojnice v Třanovicích)
pořádá v sobotu 15. 6. 2019 v 17:00 hodin „Taneční
zábavu“ na hřišti za OÚ v Třanovicích.
Zajištěno občerstvení i něco k zakousnutí.
K tanci i k poslechu hraje hudební skupina
„RockStar “ z Frýdku – Místku
Zároveň Vás zveme do nově otevřené vinotéky
a cukrárny „U GABKY“ v Třanovicích
Otevřeno: Út – So 11:00 – 17:00
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Zajímá starostu mínění občanů?

■■ Na začátku dubna proběhlo
v Komorní Lhotce zasedání
zastupitelstva, kde padlo pár
dotazů na zamýšlenou rekonstrukci mateřské školky. Z diskuze vyplynulo, že o projektu
toho sice nikdo moc neví, ale
zastupitelé jsou ochotni a rozhodnuti investovat přes 20 miliónů korun z obecní kasy.
Na dalším zasedání zastupitelstva obce, které se konalo na začátku května, se opět
rozběhla diskuze o zamýšlené
rekonstrukci, ale v podstatě
jsme se nic nového nedozvěděli. Z vyjádření některých
zastupitelů vyplynulo, že projekt nestudovali a ani neznají
jeho obsah, prostě jen důvěřují tomu, že je vše v pořádku.
Také zde bylo zmíněno šéfem
stavebního výboru, že nejpalčivější otázka – uzavření vlhkosti ve zdivu polystyrénovou
fasádou – je vyřešena speciální zprávou v projektu. Bohužel,
na základě informací, které si
vyžádal zastupitel pan Křístek,
žádná taková zpráva neexistuje. Existuje pouze třístránková
nabídka na technologii zasunutí
nerezových plechů do základů
budovy (z roku 2016), která vychází pouze z prohlídky budovy
v roce 2013 (bez jakéhokoliv
měření vlhkosti – pouze prohlídka!). Aktuální stav budovy
také posuzován nebyl! Nějaké
porovnání různých technologií
odříznutí vlhkosti v základech
budovy a zvážení, která z nich
je pro náš případ nejlepší, nebylo provedeno, prostě neexistuje! Postup, jak dostat vlhkost ze zdiva před zalepením

polystyrénem také není v projektu zpracován. Jediné, co víme
s jistotou je, že to má být hotovo
do konce tohoto roku.
Co se tedy stane, pokud
se rekonstrukce rozběhne?
Pravděpodobně ji zastaví sám
obecní stavební dozor a budeme čekat na vyschnutí zdiva (rok, možná dva), čímž samozřejmě přijdeme o možnost
čerpání dotace a opravdu vše
zaplatíme z obecních peněz.
Nebo bude zdivo vysušeno
jinou cestou (pravděpodobně chemickou), ale to za cenu
dalších vícenákladů placených
opět z obecní kasy.
Znovu docházíme k závěru,
že celý projekt není dořešen
a připraven k realizaci. I na základě těchto skutečností vznikla
občanská iniciativa, která vytvořila petici s cílem pozastavení tohoto projektu a zvážení dalších možností. Dne 15. května
byla tato petice předložena obci
včetně 172 podpisů místních.
Bohužel, do dneška (25. května)
se obsahem petice obec nezajímala a panu starostovi ani
nestálo za to, aby informoval
ostatní zastupitele, že se něco
takového děje, respektive stalo.
Celá věc zůstala na obecním
úřadě bez dalšího řešení a názor signatářů nikoho nezajímá.
Ještě že vše probíhá s péčí
řádného hospodáře! Jsme si
jisti, že všichni z nás by postupovali stejně v rámci svých soukromých nemovitostí a svých
peněz! Myšleno ironicky…
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Malí herci opět před oponou

■■ Na sklonku dubna přivítaly Třanovice dětské divadelní
soubory z mikroregionu obcí
povodí Stonávky a okolí na tradiční přehlídce „Děti před oponou 2019“..
Pro všechny malé zapálené
herce je toto setkání malým
svátkem, kdy mohou předvést,
co zajímavého se jim v průběhu
roku podařilo nacvičit a také
velká příležitost pro načerpání
inspirace a motivace pro další práci. S každým ročníkem
se vystupující soubory zlepšují
a je radost pozorovat jejich originální a kreativní pojetí divadelních her a scének. Diváci si
často z jednotlivých vystoupení
odnášejí nejen hezký kulturní zážitek, ale také ponaučení
a náměty k přemýšlení. Nejvíce nás ale těší, když vidíme, jak
se děti divadlem baví a hraní
jim přináší radost. Přehlídky se
zúčastnilo deset souborů a asi
200 vystupujících. Děkujeme
všem vystupujícím a jejich vedoucím za velmi krásná a originální vystoupení. Rádi bychom také poděkovali rodičům
za přípravu skvělých dobrot,
na nichž si všichni pochutnali.

Program: 1. ZŠ Třanovice – (Po)
pletená pohádka, 2. MŠ Horní
Tošanovice – U rybníka, 3. MŠ
Třanovice – O pyšném banánu,
4. ZŠ Dolní Domaslavice – Potrestaná Dorota, 6. ZŠ Třanovice
– O princezně Solimánské, 7.
ZŠ Smilovice – V naší škole je
had, 8. ZŠ Komorní Lhotka –
Povolání, 9. MZŠ Hnojník – Jak
Mojmír ke štěstí přišel, 11. ZŠ
Ropice – Příběh o šikaně, 12. ZŠ
Dolní Domaslavice – O veliké
řepě, 13. ZŠ Jaworze – Prezedstawienie musí trwač, 14.
Lesní škola Bezinka – Putování víly Jasenky za prabábou
přesličkou.
Akci organizovala Základní
škola a mateřská škola Třanovice ve spolupráci s obcí Třanovice a finančně byla podpořena
z programu „Dobrý soused“
společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech
D. Molitor

Změna pro Komorní Lhotku

Žáci z Třanovic v Legiovlaku

■■ Dne 20. března se nám
s žáky pátého ročníku naskytla jedinečná příležitost, jak si
zpestřit hodinu vlastivědy. Dějepisné učivo děti velmi zajímá,
a proto když jsme se dozvěděli
o příjezdu legionářského vlaku do Havířova, neváhali jsme
a vydali jsme se tento vlak
prozkoumat.
Na nástupišti nás čekal legionář, který nás provedl jednotlivými vagóny a povyprávěl, jak se
žilo tehdejším československým
vojákům, kteří usilovali o samostatnou Československou

republiku. Mohli jsme navštívit
prostory vagónu velitelského,
zdravotnického,
poštovního
či kovářského a nahlédli jsme
i do pojízdné polní kuchyně.
Žáky zaujaly také ukázky vojenských uniforem a zbraní.
Prohlídka byla velmi poutavá
doplněna o fotografie, dobové
předměty, video a pracovní listy.
Do školy jsme se vrátili obohaceni spoustou nových informací
a opět se nám potvrdilo, že výuka nemusí probíhat pouze ve
školních lavicích.
Z. Niemczyková

Ponožkový den v Třanovicích
■■ Dne 21. března jsme na základní škole v Třanovicích slavili
světový den Downova syndromu. Tento den je věnován lidem, kteří se narodili s jedním
chromozomem v DNA navíc,
a proto jen vypadají jinak.
Symbolem akce se staly barevné ponožky, protože svým
tvarem připomínají tvar chromozomů a pokud jsou pruhované, připomínají i jejich strukturu.
Žáci i učitelé si tedy oblékli na
každou nožku jinou ponožku
a den plný barev a rozmanitých
vzorů mohl začít. I když to působilo úsměvně, děti se během
výuky dozvěděly, jak vypadají
lidé s touto vrozenou anomálií, jak se k nim chovat nebo
čím jim pomoci a jejich život

trošku usnadnit. Příjemně strávený den nám přinesl spoustu
nového a připomněl, že zdraví
není vždy samozřejmostí. Už se
těšíme na další rok, kdy se opět
zapojíme a podpoříme osoby,
které to potřebují.
Z. Niemczyková
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Den Země napříč střítežskou školou

■■ Umíte správně třídit odpad?
Viděli jste už místo moře hory
plastových odpadků? A jak
může vypadat naše planeta
za 50 let, pokud jí nezačneme
pomáhat? Odpovědi na tyto
otázky a spoustu dalších zajímavostí se naši žáci dozvěděli
v projektovém dni, který byl
dodatečně připraven k příležitosti Dne Země ve čtvrtek 9.
května 2019.
Žáci byli předem rozděleni
napříč školou do pěti pracovních skupin pojmenovaných
podle druhu odpadů a příslušných barev kontejnerů. Poté se
svým vedoucím učitelem navštívili pět stanovišť rozmístěných
po škole, kde je čekaly tematické úkoly. V nové multimediální
učebně si například vyzkoušeli
práci na zbrusu nových počítačích v zábavných kvízech
a dalších digitálních úkolech
zaměřených na třídění odpadu.
Zde tak i naši nejmladší žáčci,
kteří se ve většině případů posadili za počítač úplně poprvé,
měli možnost učebnu otestovat. A když si nevěděli rady,

pomohli jim starší spolužáci.
V tělocvičně se všichni pořádně
zapotili při netradičních závodivých hrách s odpadovým materiálem. Na chodbě školy bylo
připraveno kino s krátkými poučnými filmy o neekologickém
chování lidí a smutnými obrázky z přírody. V neposlední řadě
pak žáci také „recyklovali“, když
využili vysloužilé obalové materiály a nepotřebné oblečení pro
vytvoření nového výrobku dle
vlastní fantazie. Své nově nabyté vědomosti nakonec zpracovali do edukačních plakátů,
které zdobí chodbu naší školy.
Na konci akce obdržely všechny třídy tašky na tříděný odpad. S motivací chránit přírodu
a s nadšením z vydařeného dne
jsme se rozhodli správně třídit
odpad také u nás ve škole. Projektový den se dětem velmi líbil.
Připravujeme další projektový
den. Žáci mohou těšit na jiné
palčivé téma dnešního moderního světa, kterým je správná
životospráva.
Mgr. Petra Lysková

Rok v tošanovické školce

■■ Blíží konec školního roku
a je čas si vzpomenout, co jsme
letošním školním roce prožili.
Naši mateřskou školu v Horních Tošanovicích například
navštívily Divadélko Beruška,
Muzikohrátky, taky Zdravík s interaktivním představením „Jak
jel do Zoo“. .
Společně s rodiči jsme se
účastnili drakiády, sportovní olympiády, lampionového
průvodu, Mikulášské besídky,
karnevalu, oslavy Vítání jara.
Děti s pohádkou „U rybníka“
vystoupily na tradiční přehlídce
dětských dramatických souborů v Třanovicích. Zuzanka
Hrabinská a Bořek Labuda reprezentovali naši MŠ na pěvecké soutěži ve Stříteži. Co nás do
začátku prázdnin ještě čeká?
Např. smažení vaječiny a hledání pokladu v nové školní zahradě. Už se těšíme na společné

odpoledne. Ještě nás čeká společný výlet vlakem do Mostů na
bobovou dráhu. Pokud bude
přát počasí, pojedeme na malý
výlet do Hnojníka na zmrzlinu.
Penízky na tuto studenou dobrotu nám věnovaly maminky
z prodeje věcí z Dětského bazárku. Radovánky, které se konají v Hájence Na Poleninách
zakončí školní rok a jste na ně
všichni srdečně zváni. Chci tímto poděkovat všem, kteří mají
zájem o bezproblémový chod
naší školky, jakýmkoliv způsobem pomáhají a snaží se, aby
spolupráce zdárně fungovala
na všech stranách. Děkuji ředitelství, kolegyním z MŠ a ZŠ
Třanovice, obcím H. Tošanovice a Třanovice, rodičům, sponzorům i zaměstnancům naší
MŠ.
Monika Stoláriková

Napínavý turnaj v šipkách

■■ Již druhým rokem se ve
Stříteži konal Šipkový turnaj.
Jak to dopadlo letos? V místní
hospodě U Borka se na začátku
května sešlo ještě více nadšenců tohoto oblíbeného sportu,
aby podpořilo 16 amatérských
hráčů.
Turnaj byl velice napínavý
a hráči za bouřlivé atmosféry
bojovali ze všech sil. Na třetím
místě se umístila Jana Zawadzká, Martin Sikora získal druhé
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místo a nejlépe ze všech dopadl Jan Swienczek. Gratulujeme! Tito vítězové si domů
odnesli poháry a také věcné
dary, za které patří díky našim
sponzorům, kterými byli: obec
Střítež, Dan Lokay a Ladislav
Borovský. A již teď se můžeme
těšit na příští ročník šipkového
turnaje, který bude určitě opět
velmi povedený.
Matěj Sikora

Tenisový turnaj „Hnojník Open 2019“

V sobotu 29.6.2019 se na 2 kurtech Sportcentra Smilovice uskuteční 23. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře mužů. Začátek v 9.00
h. Prezentace v sobotu od 8.30 h., přihlášky do pátku 28.6.2019 na
mail: tomas.peterek@seznam.cz. Zveme tímto neregistrované tenisty z obcí mikroregionu Stonávka.
Mgr. Tomáš Peterek
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Aktivita dětem nechybí

■■ Nejen ve školce jsou děti
aktivní. Jsou v pohybu od rána
do večera a svou tvořivost,
nápaditost, neutuchající aktivitu dovedou vyjádřit různými
způsoby.
Děti naší mateřské školy
jsou toho příkladem. Bořek se
věnuje judu. Eliáš hokeji. Anička, Amálka, Eliška, Karolínka,

Zuzanka tančí dětskou Zumbu.
Děkujeme dětem, že mají o tyto
aktivity zájem a hlavně jejich rodičům, že podporují a umožňují jim takto trávit volný čas. Na
počítačové hry, mobilní telefony
a tablety je času dost..
Učitelky MŠ Horní Tošanovice
Monika a Jarka

Školní radovánky – festyn školny
Dne 15.6.2019 od 14.00 hodin.
Program: lidová kapela, vystoupení školních a předškolních dětí,
kapela Old boys a vystoupit by měl i Albert Černý z Lake Malawi.

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
9.6. – Setkání u pomníku na Goduli (15 h.), 30.6. – Bohoslužby
společné (8.30 h.), 7.7. – Biblická hodina (15 h.), 12.7. – Setkání pro
všechny generace (17 h.), 13. – 20.7. – XcamP, 14.7. – Bohoslužby
(9 h.) u Karmelu, 28.7. – Biblická hodina (15 h.), 4.8. – Biblická
hodina (15 h.), 11.8. – Biblická hodina (15 h.), 14. – 16.8. –
Příměstský 3denní tábor pro děti, 18.8. – Biblická hodina (15 h.),
25.8. – Bohoslužby společné (8.30 h.).
Bohoslužby na Karmelu (v 8.30 h.) – 22.9., 27.10., 4.11., 31.12
(16.30 h.). 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: 1.9. – Bohoslužby
české (13.30 h.), 3.11. – Bohoslužby české (13.30 h.), 1.12.
– Dětská vánoční slavnost (14 h.). Bližší informace na
www.sceavkl.cz
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Ekskurzja na lotnisko Katowice

■■ Co cztery sekundy gdzieś
na świecie startuje samolot.
I chociaż jest on zdecydowanie
najbezpieczniejszym
środkiem transportu (IATA podaje, że wskaźnik wypadków
lotniczych dla krajów Unii Europejskiej i Ameryki Północnej
wynosi 1:1 miliona), wciąż wielu
pasażerów wsiada do samolotu z duszą na ramieniu albo zupełnie rezygnuje z latania.
9. maja, prawie czterdziestu
uczniów skorzystało z możliwości zaznajomić się funkcjonowaniem lotniska z punktu
widzenia bezpieczeństwa pasażerów przy starcie czy lądowaniu. Na miejscu, powitał
nas dyrektor techniczny lotniska pan Stanisław Brol. W Sali
konferencyjnej opowiadał nam
o historii lotniska, o realizowanych inwestycjach w ostatnich
latach. Wspomniał też o możliwościach jakimi dysponuje lotnisko, a mianowicie o przyjmowaniu największych samolotów
na świecie. Mają oni taką możliwość, ponieważ ich tzw. Runway-pas startowy ma grubość
parę metrów i jest wykonany
z żelbetonu i ma odpowiednią
długość. Prezentacja pana dyrektora była bardzo ciekawa,
ale pierwszych parę minut nie

zwracaliśmy na niego uwagi,
ponieważ w tym czasie jakiś samolot kołował na pasie lotniska.
Po prezentacji poszliśmy do
odprawy, by zobaczyć jak cały
system funkcjonuje. Po ciekawym opowiadaniu dyrektora
odprawy pojechaliśmy autobusem lotniskowym do hangarów,
gdzie przedstawiono nam samoloty, jak np. Airbus albo Boeing. Gdy je zobaczyliśmy, byliśmy zachwyceni ich wielkością
i poczuliśmy respekt do ludzi,
którzy potrafią kierować takimi
olbrzymami. Następnie przemieściliśmy się do strażnicy lotniskowej, gdzie spotkaliśmy się
z naczelnym strażaków pracujących na lotnisku. Pan naczelny pokazał nam ich zupełnie
nowe strażackie samochody
i siłownię. Po zakończeniu całego zwiedzania podziękowaliśmy wszystkim przewodnikom
i panu dyrektorowi lotniska.
O ile ktoś z nas miał wątpliwości
jeśli chodzi o bezpieczeństwo
startujących czy lądujących
samolotów a przedewszytkim
pasażerów, to po tej ekskurzji,
zapewniam wszystkich, może
każdy podróżować, latać z Pyrzowic spokojnie!
Szymon Sabela, kl. IX SPiP
im. Jana Kubisza
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Třanovice: půl miliardy kubíků plynu pod našima nohama
■■ Třanovice a zemní plyn.
Spojení, které funguje již 70
let. V roce 1949 byla ve zdejším
ložisku zahájena těžba plynu,
která trvala až do roku 1982.
I po vyčerpání ložiska se však
plyn pod tuto malebnou vesnici
v podhůří Beskyd vrátil.
Právě zde totiž provozuje
společnost innogy Gas Storage
jeden ze svých šesti podzemních zásobníků plynu v České
republice. U příležitosti stého
výročí Českého plynárenského svazu innogy mimořádně
zpřístupní třanovický zásobník 20. června zájemcům
z řad veřejnosti. Když se řekne podzemní zásobník plynu,
nepředstavujme si velké kovové nádrže uložené pod zemí.
Pro jejich budování se používají buď umělé kaverny, které

vznikly například těžbou uhlí,
nebo již vyčerpaná ložiska zemního plynu. Ty lze připodobnit
k jakési obří houbě. Do mezer
a škvír v hornině se pod tlakem
vhání plyn, jenž se v případě
potřeby znovu vytěží. Nejinak
je tomu rovněž u Podzemního
zásobníku plynu (PZP) Třanovice, který se nachází v oblasti
vymezené obcemi Horní Žukov,
Třanovice, Hradiště a Koňakov.
V hloubce zhruba 500 metrů
pod zemí může být uskladněno více než půl miliardy krychlových metrů plynu, což z něj
dělá jeden z největších zásobníků tohoto ekologického zdroje energie v České republice.
Jen pro představu, vloni činila
tuzemská spotřeba zemního
plynu něco málo přes 8 miliard
metrů krychlových. S výstavbou

zásobníku se začalo v roce 1994
a hotovo bylo o šest let později.
Do provozu byl uveden v roce
2002 a je tak nejmladším ze
všech podzemních zásobníků
plynu společnosti innogy Gas
Storage. Hlavní funkcí nejen
tohoto, ale i všech dalších podzemních zásobníků plynu je vyrovnávat rozdíl mezi zvýšenou
spotřebou v obdobích, kdy je
po plynu vyšší poptávka, a dodávkami z plynovodu. Přes léto,
kdy je spotřeba plynu nižší, se
zásobník plní, zatímco v zimě,
během topné sezony, se z něj
čerpá. Na rozdíl od ostatních
zásobníků provozovaných společností innogy Gas Storage má
ten třanovický jednu nespornou
výhodu. „Jako jediný zásobník
v Česku je schopen dodávat
plyn jak pro potřeby distribuční

Informace z vaší obce

Střítež

Recyklace potravinářských
olejů a tuků
Sběrné barely na potravinářské oleje a tuky jsou umístěny v MIKSu a za obecním úřadem. Použitý olej sbírejte do
nádoby a poté odneste na níže
uvedená místa v tyto provozní
hodiny: MIKS: Po – Pá, 8.00
– 11.00 a 14.00 – 16.30. Obecní úřad: Po a St, 10.00 – 11.00
a 15.00 – 16.00. Pozn.: Nádobu,
ve které jste přinesli použitý olej,
si prosím odneste zpět.

Hnojník

ZEMNÍ PRÁCE
minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel:

603 25 25 80

STONÁVKA
texty:

redakce.stonavka@seznam.cz
inzerce: admin@stonax.cz

soustavy v rámci severní Moravy, tak prostřednictvím přepravní soustavy společnosti
NET4GAS do celé sítě v ČR. Po
rozšíření podzemního zásobníku v roce 2010 a instalaci čtyř
turbosoustrojí Solar je možné
uskladněný plyn z tohoto zásobníku prostřednictvím plynovodu společnosti NET4GAS
dopravovat i do Polska,“ vysvětlil Lumír Škovroň, vedoucí PZP
Lobodice a Třanovice. Přestože je zásobník v Třanovicích
nejmladší, je stále postupně
dovybavován nejmodernějšími přístroji a zařízeními, jako
například tím pro kontinuální
měření kvality zemního plynu.
„Naměřené hodnoty pak slouží
jako podklad pro výpočet platby
za odebraný plyn i nám běžným
smrtelníkům,“ podotkl Lumír
Škovroň.
RV

Odpis vodného
Proběhne od 17. června
2019 do 30. června 2019 přímo v domácnostech a firmách
pověřenými pracovníky Obce
Hnojník. Žádáme, abyste umožnili přístup k vodoměrům. Cena
i s DPH je 32,-Kč/m3. V domech
a bytech, kde byly instalovány měřiče pro dálkový radiový
odpočet, bude odpis vodného
proveden automaticky. Po odpisu stavu vodného budou občanům a firmám zasílány faktury
na e-mail nebo poštou. Až po
obdržení faktury na e-mail nebo
poštou, je možno vodné hradit
na pokladně OÚ v úředních hodinách. Pondělí 8 – 11.30 a 12.30
– 16.30 hod. a středa 8 – 11.30
a 12.30 – 16.30 hod.
Ing. Miroslav Molin,
starosta obce

Horní Tošanovice

Dětské radovánky
V sobotu 15.6.2019 pořádá
Sdružení rodičů mateřské školy
Horní Tošanovice v areálu KD
Hájenka Horní Tošanovice dětské radovánky. Od 14.00 hod.
vystoupí se svým programem
děti mateřské školy. Následuje program pro děti, tombola
a jiné atrakce. Občerstvení
zajištěno.
Turnaj starých gard o pohár
starostů Tošanovice
22.6.2019 se koná 22. ročník tradičního mezinárodního
turnaje starých gard o pohár
starostů Tošanovic ve fotbale.
Turnaje se zúčastní družstva
Jaworze (Polsko), Strečna (Slovensko) a Tošanovic. Začátek
turnaje je v 9.00 hod. V průběhu
turnaje je připraveno bohaté
občerstvení. Po skončení turnaje se koná taneční zábava.
Místní poplatky
Připomínáme občanům, kteří
nemají zaplacený poplatek za
psa na rok 2019, poplatek za
odpady za 1. pololetí roku 2019
a vodné za 1. pololetí rok 2019,
aby tak učinili buď osobně na
obecním úřadě, kde je možno
úhradu provést do pokladny,
ale také platební kartou nebo
přímou platbou na účet ČS, a.s.
1681972319/0800 nejpozději do
30.6.2019.
Jako
dičně

Poleninské ohně
každý rok, již trapřipravuje
obecní

zastupitelstvo se sborem dobrovolných hasičů přátelské posezení občanů seniorů Horních
Tošanovic u příležitosti konání
POLENINSKÝCH OHŇŮ v sobotu dne 3.8.2019. Po slavnostním obědě je připraven
kulturní program a beseda
s členy obecního zastupitelstva
a hosty. Všichni občané senioři
budou osobně pozváni, svoz na
požádání zajistíme. Poleninské
ohně vyvrcholí večerní zábavou. Bohaté občerstvení, maso
na grilu, placky aj. zajištěno.
Jménem obecního zastupitelstva a sboru dobrovolných hasičů srdečně zveme všechny
občany z širokého okolí.
Víceúčelové sportovní hřiště
V areálu KD Hájenka je k dispozici víceúčelové sportovní
hřiště s umělým povrchem
pro širokou veřejnost. Hřiště
je vhodné pro malou kopanou,
tenis, nohejbal i volejbal. Bližší
informace Vám budou poskytnuty na obecním úřadě v Horních Tošanovicích nebo na tel.
č. 603 571 055, 608 751 120.
Kotlíkové dotace – 3. Výzva
Obec Horní Tošanovice opět
připravila pro úspěšné žadatele v rámci 3. výzvy kotlíkové
dotace možnost zápůjčky na
financování akce. Podrobnější
informace o získání zápůjčky
obdržíte u starosty obce Ing.
Petra Martiňáka, tel. č. 608 751
120.
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