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editorial

Vážení čtenáři,
Venku se ochlazuje. Už u vás
sníh pocukroval větve stromů?
Možná jste už dostali na ledovce cestou do práce první smyk
nebo si prožili první uklouznutí
a pád této zimní sezony. Snad bez
úhony.
Je advent. Strávit ho ve stresu,
shonem po dárcích, úklidy a jinými současnými předvánočními
zvyky není pro každého. Vánoční
komerční masáž je v plném proudu, stačí nepodlehnout, chceme-li. Trávit sváteční čas po svém, tak
jak se každému z nás líbí. Pobíhání po obchodech, ve kterých je to
v tomto období, jak se říká, na lokty? Vánoční dárky přes internet
jsou přece pohodlnější. Ale zase
doručovací firmy nebudou stíhat,
pak ten balík do Vánoc nepřijde.
No jo, tak co s tím? Kupovat příští
rok dárky v létě?
Třeba. Tyto starosti nechám na
Vás. Každý ať si Vánoce prožije
dle své chuti, pokud je vůbec slaví. Každopádně, vánoční i předvánoční období je vhodné i naopak
k zpomalení – nechte si chvilku
času na sebe a své blízké. Konají
se také různé sváteční trhy a sešlosti, zajímavé akce, kde můžete
zažít i něco jiného než postávání
s plastovým kelímkem svařáku.
Pokud chcete, aby na vás sváteční atmosféra dýchla formou
písně, zajděte si třeba na Koncert
SCEAV do Komorní Lhotky nebo
na Večer svátečních melodií do
Třanovic, viz kalendář akcí. Můžete si přečíst skutečně zajímavý
článek Libuše Ovčaříové o tradicích minulých let a možná se
i nechat inspirovat. Sám jsem byl
například překvapen, z čeho všeho můžu po vzoru předchozích
generací věštit, kdy a za koho se
jako svobodná dívka vdám.
I na podzim a koncem roku se
stala řada zajímavých věcí a konaly se zajímavé akce. Lampiónové průvody, dýňování, dýňobraní,
pozorování přechodu Merkuru
přes Slunce a spousta dalších.
Vše si přečtete na následujících
stranách, stejně tak jako třeba historii hnojnického sportovního klubu TJ Sokol nebo názor na přítomnost a možnou budoucnost obce.
Konec roku nabádá i k ohlédnutí –
například senioři z Řeky mají letos
mnoho zážitků.
Hezké prožití svátečních dnů
a do nového roku vše dobré
přeje Adam Raszka

Z pole rovnou do kuchyně

■■ Moravskoslezští výrobci potravin, zemědělci, restauratéři,
zástupci regionálních značek
a další subjekty usilující o zkracování dodavatelských řetězců
se sešli na již pravidelné akci
„Z pole rovnou do kuchyně“
v ostravském Food Atelieru.
Účastníci setkání měli možnost dozvědět se informace
o komunitou podporovaném
zemědělství (KPZ) od farmáře Ondřeje Vavříčka z Vělopolí,
nebo o tom, jak se v Mořkově
vyrábí těstoviny Fajna Pasta.
Příjemným zpestřením byla
prezentace „Lidí z baru“, což je

společenství brněnských podniků, jako je například Bar, který
neexistuje, 4pokoje, nebo Super
panda circus. O tom, že v kraji
máme velice kvalitní potraviny, přesvědčil přítomné kuchař
David Valíček, který vykouzlil
obědové menu z moravskoslezských produktů. Konkrétně
se jednalo o zeleninu z farmy
Lička Sedlnice, z farmy Vělopolí
a pana Michaliska z Jakartovic,
kávu z pražírny Laura Coffee,
limonády z gurmánského krámku v Bílovci, med pana Gottwalda z Fulneku, marmelády
paní Weyersové z Jakubčovic

Vělopolské dýňobraní s ochutnávkou

■■ Dne 5. října zahrádkáři ve
Vělopolí uskutečnili pro místní občany podzimní posezení
s výstavou.
Letošní rok nebyl moc příznivý pro ovoce ani zeleninu,
ale dýním a různým tykvím se
dařilo. To byl důvod, proč jsme
naši malou výstavu a celou
akci zaměřili na dýně. Vystavovali jsme kolem 20 různých
odrůd a bylo možno si je nejen
prohlédnout, ale i ochutnat.
Součástí dýňobraní byla také
soutěž o nejlepší dýňovou polévku. Po degustaci všech 7
soutěžních polévek, bylo obtížné vybrat tu nejlepší, protože
všechny byly výborné. Pro děti
jsme připravili malou výtvarnou
dílničku a velké díky patří Pony
klubu Vělopolí za projížďku na
koních. Děkujeme všem, kteří se

podíleli na přípravě a organizaci
celé akce. Díky také patří nejen
soutěžícím, ale také občanům,
kteří si udělali čas a přišli se
podívat, neboť smyslem akce je
sejít se a navzájem se poznávat.
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a z farmy Pod Kaštany ve Václavovicích, šnečí produkty
z Karch snail farm z Písku
u Jablunkova, brambory pana
Kubláka z Fryčovic, sýry a mléko z farmy Menšík v Kunčicích
pod Ondřejníkem, pštrosí maso
a hovězí maso wagyu z farmy
Jestřábí ve Fulneku, těstoviny
z produkce Fajna Pasta, nebo
čerstvě natrhaná rajčátka z farmy Bezdínek v Dolní Lutyni.
Věříme, že tato akce pomohla
propojit producenty a odběratele a zvýší tak povědomí
o kvalitních moravskoslezských
produktech.
Petr Piekar

Další informace o činnosti ČZS
Vělopolí a připravovaných akcích najdete na stránkách obce
Vělopolí a na facebookových
stránkách Svaz zahrádkářů
Vělopolí.
Olga Landecká

Lesáci a obce si mohou říct o dotace
na boj s kůrovcovou kalamitou

■■ Krajští radní vyhlásili dva
dotační programy v oblasti životního prostředí na příští rok.
O peníze mohou od února žádat vlastníci lesů a také obce
a svazky obcí. Lesákům by
měly pomoci zbavit se kůrovce,
obce a svazky obcí je mohou
získat na nakládání s komunálními odpady.
Dotaci z programu Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok
2020 mohou žadatelé využít
například na zřízení oplocení
lesních porostů a na úklid klestí. Hlavní je ale pomoc vlastníkům lesa při odstraňování

následků kůrovcové kalamity,
zabraňování dalšímu šíření
kůrovce a s obnovou ekosystémů v regionu. „Chceme podpořit opatření, která povedou
k předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s komunálními
odpady. Vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství
Moravskoslezského kraje pro
období 2016 až 2026,“ upřesnila
náměstkyně hejtmana Jarmila
Uvírová.
Podrobné informace o vyhlášených dotačních programech
jsou k dispozici na webových
stránkách kraje.
MSK

Kalendář akcí 2019
Datum		
15.12.2019		
22.12.2019
prosinec		

Obec
Komorní Lhotka
Třanovice
Ropice

Akce
Koncert SCEAV
Večer svátečních melodií
Zpívání koled
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Tošanovické „dýňování“

■■ Stejně tak jako v předchozích letech i letos jsme měli
možnost se na konci října sejít
na tošanovickém dýňování.
Tradičně si zde zájemci z řad
občanů mohli vystavit a naaranžovat výrobky z dýní. Opět
se soutěžilo ve dvou kategoriích – postavy a výrobky z dýní,
a řezbářské kreace. Kreativitě se zde meze nekladly a tak
vznikly pěkné i vtipné kousky,
o kterých se můžete přesvědčit
v naší obecní fotogalerii. Příjemným potěšením byly dýňové
speciality: starosta obce připravil výborný dýňový džus a naše

šikovná paní učitelka Monika
Stoláriková uvařila vynikající
dýňovou polévku, za což jim
patří velké díky. Celé odpoledne
probíhalo v příjemné atmosféře,
čemuž jistě napomohlo i pěkné
počasí.
Velmi děkuji všem zúčastněným, kteří se podíleli na této
akci. Všem návštěvníkům děkuji
za účast, jediné, co nás mrzí, je
malý zájem občanů.
Věříme však, že se i příští rok
sejdeme při dalším ročníku, a to
v mnohem větším počtu.
HT

S tradicí u hodovacího stolu

■■ Dne 15. 11. 2019 se v družební obci Jaworze uskutečnila
v rámci projektu „ Beskydský
folklor – zvyky a obyčeje“ poslední akce na ukončení tohoto
projektu a to s názvem „S tradicí u hodovacího stolu“.
Diskutovalo se nad lidovými
zvyky, které se dodržovaly dříve i dnes. Hodnotily se všechny
akce, které se v rámci projektu
uskutečnily na obou stranách

(dožínky, jarmarky). V programu
představili své výrobky řemeslníci z Čech i Polska. Byli to řezbáři, malíři na sklo i na plátno,
výrobce hudebních nástrojů,
pletení košíku z papíru a krásné ruční práce zručných žen.
Jsme rádi, že řemesla nezanikají
a stále se najdou lidé, kteří je
předávají mladší generaci.
Libuše Ovčaříová

Charita Třinec děkuje za pomoc

■■ Charita Třinec patří mezi základní složky Diecézní charity
ostravsko-opavské (DCHOO),
je registrována v rejstříku církevních právnických osob od
roku 1998. Je neziskovou organizací se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Základní činností organizace
je poskytování služby osobní
asistence, která má za cíl pomáhat osobám se sníženou
soběstačností, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Tato pomoc se uskutečňuje terénní formou a je
poskytována prostřednictvím
osobních asistentů v domácnostech klientů. Provozujeme
Půjčovnu kompenzačních pomůcek, která zajišťuje možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení zdravotních
a kompenzačních pomůcek
pro potřeby rodiny starající se
o svého blízkého v domácím
prostředí. Charita Třinec realizuje také vzdělávací a rekvalifikační projekty na podporu osob

pečujících a dlouhodobě nezaměstnaných, provozuje charitní
bazárek na ulici Přátelství 1009
v Třinci na Kamionce a podílí se
na humanitárních projektech.
Charita Třinec působí na území
Třinecka a Jablunkovska včetně
okolních obcí. Bližší informace
o naší organizaci lze nalézt na
webových stránkách www.charitatrinec.cz a také na sociálních sítích. Základním posláním
Charity Třinec je pomoc osobám, které se ocitly v sociální,
materiální, zdravotní, duchovní
nebo jiné nouzi, a to bez ohledu
na vyznání, rasu nebo národnost s přihlédnutím na potřeby
každého jednotlivce. Při naplňování našeho poslání se neobejdeme bez podpory druhých.
Děkujeme všem organizacím
i fyzickým osobám, které nám
pomáhají na naší cestě a podpořili nás darem nebo poskytnutím dotace v roce 2019:
Moravskoslezský kraj, Úřad
práce, Třinec – 295 tis. Kč, Vendryně – 20 tis. Kč, Bystřice nad
Olší – 30 tis. Kč, Nýdek – 20 tis.
Kč, Hrádek – 2 tis. Kč, Smilovice
– 3 539 Kč, Komorní Lhotka –
7 tis. Kč, Ropice – 2 tis. Kč, Návsí – 3 tis. Kč.
Děkujeme.
CHT

Pětadvacet let.
Jak to začalo a jak to pokračuje?
■■ Dům milosti, Dům odpuštění, taky dům nebo místo kde
se vody slévaly, rybník v Jeruzalémě – to vše v sobě skrývá význam jména Betezda
– Bethesda.
Betezda v Komorní Lhotce je
místem, kde začala diakonická
práce na Těšínském Slezsku
(rok 1917). Z potřeby pomoci
jednomu člověku se rozvinula
pomoc pro sirotky, lidi bez domova, nemocné, staré, a tak
evangelický farář Kulisz s podporou Sdružení evangelických
žen z Těšína, zakoupil parcelu
a byl postaven dům Betezda.
Rok 1994 – probíhá rozsáhlá
rekonstrukce objektu Betezda
a 8. 10. 1994 slavnostní otevření
prvního objektu Slezské diakonie s celoročním pobytem pro
mentálně retardované dívky
a ženy (původní název). Rok
2019 – Betezda slaví 25 let! Nyní
domov pro lidi se zdravotním
postižením. Čtvrt století radostí

i starostí, spolupráce a podpory,
aktivit a výzev, lidí potřebujících
péči, lidí dávajících odbornou
pomoc se srdcem. Nyní jsme
u dalšího milníku a můžeme se
radovat z toho, že budova prochází novou rekonstrukcí tak,
aby byla dostupná i pro osoby
s těžkým a kombinovaným postižením. Díky projektu Zkvalitnění zázemí domova Betezda
spolufinancovaného ze zdrojů
Evropské unie v rámci programu IROP a ze zdrojů Moravskoslezského kraje, můžeme
dům přestavět na bezbariérové
moderní zařízení. Stojíme před
Betezdou a prožíváme velkou
vděčnost. Vděčnost za mnohaletou práci potřebným lidem,
za odvahu, pomoc, péči, podporu, spolupráci – která byla, je
a bude poskytována. A tak s radostí a očekáváním vykročíme
do dalších let služby Betezda.
Halina Pientoková
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Dvaadvacátý ročník jezdeckého dne aneb setkání u Čtyřmezníku

■■ Osmadvacátého září se konal za krásného počasí již 22.
ročník Setkání u Čtyřmezníku
u hraničního kamene na rozcestí obcí Třanovice, Těrlicko
(Hradiště), Žukov a Koňakov.
Letos se akce uskutečnila poprvé za finanční podpory města
Český Těšín, za což jsme velice
vděčni. Od roku 2014 se akce
koná s měsíčním předstihem
samotného výročí „Vyhlášení
samostatnosti Československé
republiky“, které připadá na 28.
října. V minulosti oslavy, které
se konaly v říjnu, byly mnohdy
zrušeny z důvodu špatného počasí a tak jsme velmi rádi, že se
posunutí termínu akce osvědčilo a počasí je v září mnohem
příznivější. Soutěží se zúčastnilo
28 koní. V letošním ročníku návštěvníci shlédli skvělé skokové

soutěže, nejmenší předvedli
jízdu zručnosti, soutěže se psy
pro děti, amatérské jezdce a již
tradiční soutěž o nejkrásnějšího
koně. Kdo měl zájem, mohl si
užít i vyhlídkovou jízdu krásným
koňským spřežením pana Ptáčka. Za skvělou organizaci celé
akce děkujeme Jezdeckému
klubu Stáj Newport Domaslavice panu S. Žilinskému, stáji „M“
Ropice paní A. Martynkové a JK
Vělopolí paní L. Latochové. Paní
I. Labudové děkujeme za celkovou přípravu a organizaci celé
akce, Voltiži Duha za nádherné
vystoupení a obci Těrlicko za
pomoc a podporu akce. Velké
díky rovněž patří panu Kotajnému za symbolický pronájem
pozemku, všem dobrovolníkům,
účastníkům a v neposlední řadě
samozřejmě i dobrovolným

■■ Letos naše škola organizovala již potřinácté turnaj
v minikopané pro školy mikroregionu. Letos poprvé však ve
vlastní tělocvičně.
Dali jsme přednost menšímu
prostoru před tradičně využívanou víceúčelovou halou Sportcentra Smilovice, abychom
otestovali možnosti naší nové
tělocvičny. Museli jsme mírně
upravit pravidla turnaje (menší počet hráčů v hřišti, menší
branky, vhazování rohů, atd.),
ale i tak si žáci skvěle zahráli a jejich sportovní nasazení
bylo motivující. Nehrající družstva využívala ostatní prostory
přízemí školy a školní dvorek
k aktivnímu trávení času společenskými a pohybovými hrami.
Osvědčilo se také občerstvení hráčů v prostorách školní
jídelny. Jediným mínusem se
zdá být nedostatek místa pro
fandění. Letošního ročníku se
zúčastnilo 6 škol, hrálo se tedy
ve dvou skupinách. Jednotlivé

týmy sehrály celkem 3 zápasy.
Rozhodčími byli p. Sikora M.,
p. Bella L. a p. Dyba V. Za jejich práci jim velice děkujeme.
Těší nás, že i letos v nových
podmínkách se podařilo získat
první místo našim žákům, kteří se umístili jako první ve své
skupině a ve finálovém zápase
porazili naše tradiční finálové
soupeře z Ropice ve skóre 3:0.
Další umístění: 2. místo – ZŠ
Ropice, 3. místo – ZŠ Třanovice.
Vyhlášení byli tradičně: nejlepší
brankář – Dan Stebel (ZŠ Ropice), nejlepší střelec – Václav
Mikoláš (ZŠ Ropice) a nejužitečnější hráč – Aneta Jurášová
(PZŠ Hnojník). Krásné ceny pro
všechny hráče jsme zakoupili
díky finanční podpoře: p. Hradecký, p. Riedel D., Obec Řeka,
Obec Smilovice, fa Marlenka
distribuce s.r.o., p. Bednarz –
minimarket BEA, p. Mackowski
– minimarket Godulanka. Všem
sponzorům srdečně děkujeme.
Jana Dybová

Třináctá minikopaná v novém

hasičům z Třanovic a Těrlicka, kteří se postarali o výborné
občerstvení pro nemalé množství návštěvníků. Všem vítězům

ještě jednou gratulujeme a těšíme se na 23. ročník akce Setkání u Čtyřmezníku.
Miroslav Lejka

■■ V pátek 25. 10. 2019 se
v Hnojníku pod patronací
Obecního úřadu uskutečnilo
tradiční setkání se seniory.
Dříve narození občané obce
zaplnili do posledního místa sál
v restauraci U Zajíce. Účastníky
setkání uvítali zástupci vedení obce, následovalo hudební a pěvecké vystoupení žáků
české a polské základní školy.
Velký úspěch mělo pět sborových písní v podání 10 členného pěveckého seskupení z řad
občanů obce, pod vedením
pana Macha. O dobrou náladu
se po zbytek odpoledne postarala country skupina Acustrio,
vedená sólistou (heligonka,

kytara, zpěv) panem Václavem
Fajfrem. Hezká hudba, velmi
příjemný poslech. Účastníkům
setkání byla nabídnuta večeře,
na stolech nechyběly domácí
koláčky a hroznové víno. Obsluhující personál podával další
občerstvení ze široké nabídky
restaurace. Slavnostní odpoledne bylo vítanou příležitosti
k setkání seniorů se známými
a svými vrstevníky. Nechyběla
tombola a samozřejmě dobrá
nálada. Za velmi zdařilé odpoledne patří poděkování vedení
obce a především pak organizátorům z řad členů kulturní
komise při zastupitelstvu obce.
Mg

Setkání se seniory v Hnojníku

Poděkování Petru Krzywoňovi

■■ Rádi bychom poděkovali
panu Ing. Petru Krzywoňovi za
dlouholeté úspěšné působení
ve funkci ředitele společnosti
Třanovice služby o.p.s..
Funkce se ujal v roce 2005
a po celých čtrnáct let, kdy tuto
společnost vedl, usiloval o budování jejího dobrého jména,
aktivně spolupracoval s obcí,
složkami i občany Třanovic.

Vážíme si všeho, co pro naši
obec udělal a přejeme mu do
dalších let mnoho zdraví, štěstí,
spokojenosti a zasloužený odpočinek. Novým ředitelem společnosti Třanovice služby o.p.s.
byl jmenován Ing. Marian Jochymek. Těšíme se na spolupráci
a přejeme mu mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Vedení obce Třanovice

Poděkování za spolupráci a podporu
Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa v Ropici děkují
touto cestou za spolupráci a finanční podporu v roce 2019.
Moravskoslezskému kraji v celkové výši 2.730.100 Kč. Obci
Ropice děkujeme za úzkou spolupráci v rámci zajištění sociální
služby a jejího financování ve
výši 699.000 Kč. Dále potom
městům a obcím Český Těšín
za dotaci ve výši 48.000 Kč,
Bystřici za dotaci ve výši 51.000
Kč, Havířovu za dotaci 8.000 Kč,

Nýdku za dotaci 5.000 Kč, Těrlicko za dotaci 20.000 Kč a obci
Mosty u Jablunkova za dotaci ve
výši 10.000 Kč. Celková částka
z územně správních celků byla
ve výši 841.000 Kč. Rovněž děkujeme za spolupráci městu
Český Těšín v rámci Komunitního plánu města. Dále děkujeme
za finanční podporu soukromým
firmám a společnostem, jakož
i sponzorům z řad občanů.
Pavel Dyrčík, Dům Sv. Josefa
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Z historie sportovní klubu TJ Sokol Hnojník

■■ Tělocvičná jednota Sokol
byla v obci založena v roce
1926, jako pobočka tělocvičné jednoty Sokol Český Těšín.
Hybnou pákou jednoty byl učitel měšťanské školy František
Lupek. Vedle tělesné výchovy
se věnovala také kulturní činnosti, pořádáním tělovýchovných akademií, různých vystoupení a zájezdů.
Polskou a německou okupací po roce 1938 činnost jednoty
zanikla. Obnovena byla opět až
v roce 1946. První schůze přípravného výboru k její obnově
se konala 21. ledna 1946. 8. září
1946 se pak uskutečnila ustavující schůze Spolku SK (sportovní klub). Spolek uvedl v činnost
Rudolf Šotek (1896 – 1956), jenž
byl prvním jednatelem. V roce
1947 obdržel sportovní klub
pro své účely pozemek státního statku za mostem přes řeku
Stonávku, severně od silnice,
o výměře 1 ha. Členové klubu
tento pozemek upravili na jaře
roku 1947 na sportovní hřiště
pro kopanou. Sportovní spolek
byl 26. dubna 1949 začleněn
do tělocvičné jednoty Sokol
Hnojník. Přestup do jednoty
ohlásilo 43 členů. V souvislosti
s určitou snahou režimu odstranit pojmenování Sokol,
dostal 22. února 1954 spolek
nové pojmenování – „DSO
(dobrovolná sportovní organizace) Tatran Hnojník“. Název
„Tatran“ dostaly v ČSR všechny
kluby, které byly pod kuratelou dřevozpracujících podniků.
V Hnojníku to byly Státní lesy
a pila ZADREV. Barvami spolků „Tatran“ byly žlutý znak na
zeleném pozadí. V polovině šedesátých let se však fotbalový

klub vrátil k původnímu názvu
Sokol Hnojník. V prvopočátcích
činnosti fotbalového oddílu
byly zápasy hojně navštěvovány občany obce. Před každým
zápasem byla vyvěšována na
stožár zelená vlajka se žlutým
kulatým logem „Tatran Hnojník“.
Před zápasem se obnovovaly
sypáním dřevěnými řezinami
pomezní a brankové čáry, jakož
i ohraničení malého a velkého
trestného území. Z místní pily
se prostě přivezla fůra řezin
a ta se postupně spotřebovala.
Funkce čárového rozhodčího
se většinou ujímal dobrovolník
z řad funkcionářů klubu, či diváků. Nezapomínalo se ani na
zdravotní pohotovost. Zápasu
býval přítomen lékárník RNDr.
Šálek s kufrem základních zdravotnických potřeb. V roce 1958
měl fotbalový oddíl např. zaregistrováno 18 mužů a 13 dorostenců. Sekci oddílu kopané
vedl pan Kostura. V tomto roce
mužstvo kopané postoupilo do
II. třídy, tam však obsadilo předposlední 10 místo (nový postup
do II. třídy se podařil opět v roce
1961, mužstvo však opět skončilo v tabulce až desáté). V roce
1958 bylo fotbalové hřiště rozšířeno na každé straně o 1 m
a byly vybudovány nové dřevěné šatny, jež jako technické
zázemí slouží dodnes. Materiál
dodala pila ZADREV, organizační aktivity a řemeslnou zručnost
při jejich stavbě projevil zvláště
občan obce pan Serafin. Hlavně pro potřeby dorosteneckého
oddílu byly později šatny rozšířeny o kabinu, přemístěnou ze
zaniklého kluziště za hřištěm
polské základní školy. Do doby
výstavby šaten se fotbalisté

převlékali v hostinci u Zajíce,
odkud vybíhali již převlečení do
dresů směr fotbalové hřiště (totéž o poločase). Současné šatny a budova kulturního zázemí
u fotbalového hřiště, byla vybudována postupně v letech 1971
– 1975. Velký podíl na výstavbě
i dlouholeté základní údržbě
hřiště měl předseda fotbalového oddílu pan Viktor Stryja. Plocha hřiště byla řadu let typická
svým kamenitým povrchem,
byly dokonce organizovány brigády na sběr kamení z plochy.
Na blátivá místa před brankami
byla navážena a ručně válcovaná škvára. V polovině osmdesátých let díky organizačním aktivitám i pracovnímu nasazení
zejména pana Milana Jantoše,
byly na více exponované plochy
a terénní nerovnosti postupně pokládány pruhy travnatého podloží, shrnutého z jiných
travnatých ploch, ukládané
a zkvalitněné kompostováním
za jednou z fotbalových branek.
Pro fotbalové hřiště se na velmi
dlouhou dobu vžilo pojmenování „Hřiště míru“. Tento nápis byl
několik desítek let i na kovové
vstupní bráně, vybudované již
na počátku padesátých let jako
základ oplocení hřiště pletivem,
což se však v tomto technickém
provedení nikdy neuskutečnilo
a brána zůstala až do její likvidace nefunkční a osamocená.
Zpravidla se otevírala jen na 1.
máje, kdy přes bránu procházel
průvod k hlavní tribuně, umístěné na ploše dnešních šaten.
Pamětníci vzpomínají na dřevěnou budku stojící u této brány,
určenou pro výběr vstupného,
ale pro tento účel nenašla nikdy
své trvalé uplatnění. Se členy
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fotbalového oddílu to ne vždy
bylo jednoduché. Jak uvádí kronika obce v roce 1971: „Kriticky
je hodnocena činnost odboru
kopané. Tento oddíl je neukázněný, bez řádného vedení, hráči jsou před zápasy nestřídmí,
přespříliš kouří, popíjejí a vysedávají v hospodě. To se nesrovnává s mladým sportovním
duchem. Zatímco z celkového
počtu jsou 3-4 obětaví hráči,
zbytek dává přednost zábavám.“ Uznání zaslouží celá řada
fotbalových trenérů z řad funkcionářů oddílu. Uveďme alespoň pana Petra Caletku, který
se trenérské práci věnoval od
roku 1986 do roku 2008, tedy 22
let. Nejdříve trénoval žáky, později dorostence, které dovedl
v roce 2006 do okresní, v roce
2008 dokonce do krajské soutěže. Od roku 1969 několik let
vyvíjel v obci činnost i volejbalový oddíl pod vedením učitele
Josefa Bojka. Původní volejbalové hřiště se nacházelo v prostoru dnešní místní komunikace
(směr Třanovice) za fotbalovou
brankou. Po zřízení Strojně traktorové stanice (dnes budova
EPOS, s. r. o) v roce 1952 bylo
hřiště přemístěno za protější
fotbalovou branku, na plochu
dnešních tenisových kurtů, neboť bylo nutno zřídit objízdnou
cestu okolo budovy, mimo garáže a dvůr STS. Na rozvoji tělovýchovy v Hnojníku v kategorii
prostná a cvičení na nářadí, zejména pak ale přípravy cvičenců na spartakiády a skupinová
vystoupení, měl velký podíl
dlouholetý předseda TJ Sokol p.
Josef Mlčoch.
Miroslav Gryc

Krásná podhorská vesnice. Opravdu?

■■ Pokaždé když se rozhlédnu kolem sebe a podívám se
na naši obec, je mi malinko
smutno. Vzpomenu si na krásné knihy Boženy Němcové
Podhorská vesnice a V zámku
a podzámčí a přemýšlím, jak by
takový život v podhorské vesnici Hnojník měl vypadat.
Vidím děti hrající si na poli
chytající do sítek motýly nebo
pouštějící draky, jak jsme to
kdysi dělávali my, či usměvavé děti dovádějící na dětském
hřišti. Bohužel u nás tomu tak
není. Nemáme tady hřiště, kde
by kluci mohli hrát fotbal, nebo
zázemí pro maminky s menšími dětmi, kde by se mohly
setkávat a kde by si jejich děti
mohly hrát na pískovišti či nových dřevěných průlezkách.
Místo toho vidím, jak se z naší
obce pomalu stává vesnice, kde

všichni sedí doma, mládež hraje
hry na počítačích a setkává se
převážně online. Proč? Marné je dětem říkat: „Bež si hrát
ven!“, když zde není místo, kde
by se mohli scházet. Je to škoda. Když se podíváme do okolních obcí, najdeme tam dětská
hřiště, naučnou stezku kolem
Stonávky, sportovní centrum či
bowling. V naší obci se společenské vyžití rovná téměř nule.
Nepořádáme dožínky, dětský
den ani drakiádu. Proč? Marně
hledám odpověď. Jsem ráda
a vděčná, že aspoň hnojnické
spolky, jako například zahrádkáři či hasiči, se snaží do dění
obce zapojit a pořádají plackobraní či lampionový průvod
či předpouťovou zábavu. Dívám
se na naši obec a vidím, jak tady
kvete průmyslová výroba, jak
se tady staví nové průmyslové

podniky, a nestačím se divit,
v co se naše obec postupně
proměňuje. Máme jásat, že tady
máme novou výrobnu mléka, že
se tady uprostřed obce v těsné
blízkosti rodinné zástavby staví
hlučná kogenerační jednotka
na výrobu elektrické energie,
či že se rozjela výstavba nové
haly na výrobu transformátorů
zalévaných pryskyřicí na poli
pod hnojnickým lesem? Kde
je ta malebná obec v Podbeskydí, ve které jsme se narodili
či chtěli žít? Kdybychom chtěli
bydlet uprostřed průmyslové
zástavby, koukat na betovové

zdi průmyslových objektů a jen
tak sedět v obýváku před televizí namísto klidu na zahradě
a krásného výhledu na zelené Beskydy, mohli bychom se
všichni přestěhovat třeba do
Ostravy a z okna koukat na industriální stavby a továrny. My
však žijeme v malé vesnici, ve
které by měla převažovat zeleň,
místa určená k relaxaci a sportu, ale hlavně bychom neměli
ničit prostor patřící zvěři a ptákům, kteří sem náleží mnohem
víc. Chceme o to vše postupně
přijít?
Bohdana Godulová
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Děti z Hnojníku pozorovaly přechod
Merkuru přes Slunce
■■ Letošní jedenáctý listopad
byl pro děti z Masarykovy ZŠ
a MŠ v Hnojníku spojen s mimořádně zajímavou a jedinečnou událostí.
Na odpolední obloze měly
možnost sledovat přechod
planety Merkur přes Slunce.
Umožnil jim to pan Jan Kondziolka, iniciátor Beskydské oblasti tmavé oblohy, jenž v areálu
školy instaloval svůj dalekohled
a podal dětem výklad o vzácném úkazu, který mohly pozorovat. Od půl druhé přicházeli
zájemci z řad žáků a učitelů

školy, ale i rodičů a hnojnické
veřejnosti, aby na odpolední
obloze sledovali, jak se malá
černá tečka (planeta Merkur)
posunuje přes sluneční kotouč.
Přestože se podmínky k pozorování krátce po třetí hodině
rychle zhoršovaly, mnozí z nich
vytrvali až do západu slunce
a odcházeli s pocitem uspokojení, že byli účastníky úkazu,
který se hned tak nevidí. Přechod Merkuru přes Slunce totiž
opět nastane až v roce 2032.
Eva Fojtíková

Čekají je cesty za poznáním

■■ Žáci Masarykovy ZŠ a MŠ
Hnojník se nejen úspěšně
vzdělávají ve škole, ale aktivně
žijí i mimoškolními činnostmi,
které pro ně připravují jejich
učitelé.
Kromě tradičních akcí jsou
to v letošním školním roce novinky v podobě tří zahraničních
zájezdů. Prvním z nich je prosincový lyžařský zájezd do rakouských Alp, konkrétně pak do
oblíbené oblasti Kaprun – Zell
am See. Tři dny lyžování v tomto regionu a ski centrech budou
zajisté stát za to! U druhého
zájezdu, v rámci výuky německého jazyka, navštívíme hlavní
město Německa Berlín, dále
pak umělé tropické letovisko

„Tropical Island“ a Drážďany.
Třídenní exkurze je naplánována na začátek května 2020.
Žáci budou mít možnost vidět
na vlastní oči místa, o kterých
se učí v hodinách německého
jazyka, a uslyší němčinu na každém kroku. Budou si tak moci
ověřit své znalosti a poznat německou kulturu. A do třetice si
to namíříme před letními prázdninami za sportem i relaxací do
chorvatské Poreče. Ubytováni
budeme v kempu Bijela Uvala
– Poreč. Čeká nás týden plný
zábavy, sportu, ale také odpočinku na plážích u Jaderského
moře.
Ilona Rucká a Vít Pyško
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Mladí ekologové z Hnojníku
prezentovali svou práci
■■ V pátek 8. listopadu 2019
proběhla Středoškolská a žákovská ekologická konference
Klubu ekologické výchovy, na
které se setkali studenti a žáci
se zájmem o ekologii a přírodní
vědy vůbec.
Ve velké zasedací místnosti
MŠMT si účastníci konference
vyslechli badatelské práce zaměřené nejen na problematiku
ochrany životního prostředí.
Masarykovu ZŠ v Hnojníku zde
reprezentovali žáci 8. B, Ondřej
Švéda a Barbora Swatková,
svou prací „Chytře nebo vychytrale aneb jak se chovají lidé
v roce 2019?“. Jak prezentace

hnojnických žáků, tak i školní
časopis (Zá)školáček si zasloužily uznání všech účastníků
i odborné poroty. Ondra s Barborou si po skončení konference vyslechli nejednu gratulaci.
Té největší se jim dostalo od
paní doktorky Kvasničkové, významné průkopnice ekologie,
která se rozhodla jejich práci použít jako vzor pro ostatní
školy. Protože účastí na konferenci žákovská kariéra mladých
ekologů z Hnojníka nekončí,
nezbývá než jim popřát hodně
úspěchů v dalším bádání.
Magda Luzarová

Evropský den jazyků. Téma: Norsko
■■ Dne 26. září se v celé Evropě uskutečnil Evropský den
jazyků. Akci organizuje od roku
2001 Rada Evropy za účelem
poznání jiných jazyků a kultur,
které bývají často potlačeny
dominantní angličtinou.
Masarykova ZŠ a MŠ v Hnojníku se ráda k této iniciativě
připojila a jako téma tohoto
ročníku zvolila Norsko. Žáci si
mohli vybrat, jakou formou by
se o této krásné skandinávské
zemi něco zajímavého dozvěděli. Pilní organizátoři – učitelé
pro ně připravili program v deseti dílnách – sportovní dílna
šla trénovat nordic walking,
divadelní dílna cvičila scénky
na motivy norských pohádek,
kuchařská dílna pekla oblíbený
norský dezert – vafle a například literární dílna se nechala
unést severským tajemnem
a vymýšlela detektivní příběhy.
Kromě toho každá skupina
navštívila dílnu norštiny, kde
se žáci naučili několik základních frází potřebných k přežití
v Norsku a splnili úkoly, které
jim alespoň částečně přiblížily
norskou národní povahu. Díky
tomu, že hlavní organizátorka akce v Norsku žila, mohla

předat žákům své osobní zkušenosti a zážitky. Ve všech
dílnách vznikly krásné práce
a projekty, a my, učitelé, věříme, že jsme v žácích probudili
touhu se na sever Evropy vydat,
ať už jako turisti či studenti stipendijního programu na střední
nebo vysoké škole.
Barbora Horinová
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Ozdravný pobyt očima žáků Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník

■■ „Dne 16. října 2019 jsme se
vydali na ozdravný pobyt do
Hejnic v Libereckém kraji. Za
necelých deset dní se nám
podařilo procestovat celý svět
a navštívit země na všech
světadílech.
Každý den byl nabitý program
od rána do večera a neměli jsme
čas nudit se. Navštívili jsme například Mongolsko, USA nebo
jsme se vydali za protinožci do
Austrálie. Čína byla pro nás velice zajímavá, zkoušeli jsme čaje
dovezené přímo z čínských čajových plantáží, jedli jsme čínskými hůlkami nebo jsme se seznámili s čínským horoskopem.
V Africe jsme naopak poznali
krásu tamější přírody, živočichů
a život místních černošských
kmenů. Dokonce jsme se naučili „afrikánsky“ i nějaká ta slovíčka. V krásném počasí jsme
se také vydali na místní horu
Ořešník a na Ještěd. I přes bolavé nohy se všechno ve zdraví
zvládlo a z vrcholů jsme měli
nádhernou podívanou. Seznámili jsme se i s městem Libercem – byli jsme na náměstí,
navštívili vědecký park IQlandia

a zoologickou zahradu, která je
nejstarší zoologickou zahradou
v České republice. Zoologická
zahrada nás uchvátila bílými
tygry a surikatami, které byly
opravdu roztomilé. Díky jedinečným zážitkům nám náš pobyt velice rychle ubíhal a my
se pomalu dostali ke konci.
Poslední den nastalo vyhodnocování různých soutěží, jako například nejvzornější a nejhezčí
pokoj či nejlépe zachovalý cestovní pas. Také proběhla soutěž
„Hejnice mají talent“, které se
zúčastnilo pět soutěžních týmů.
Bohužel po skončení jsme se
museli začít balit a chystat se na
poslední den – zpáteční cestu.
Všechno krásné jednou končí,
a tak skončil i tento pobyt. Kdybych si měla vybrat nejlepší den
z pobytu, bylo by to těžké rozhodování, ale asi by zvítězil den
poslední. Zopakovali jsme si totiž české státní symboly a upekli výborné buchty, opakovali
jsme také zvířata žijící v našich
lesích a rozpoznávali jsme je
podle jejich hlasů. Celý ten den
vyvrcholil již zmiňovanou večerní soutěží „Hejnice mají talent“.

Letní promítání v Řece

■■ Na konci letních prázdnin,
25. 8. 2019, připravil starosta
obce Řeka T. Tomeczek se svými zastupiteli nejen svým občanům milé překvapení – venkovní promítání filmů.
Oslovena byla fa MyBell
agency ze Stříteže, která měla
pozitivní reference a mnoho
doporučení. Projekce byla zahájena v 18.00 hod. pohádkou
„Když draka bolí hlava“. Po
skončení pohádky následovala krátká přestávka. Ve 20.00
hod. pak přišel hlavní hřeb
večera, kdy na velkoplošném
plátně o šíři šesti metrů byla
spuštěna veleúspěšná česká
komedie s herci jako Zlata Adamovská, Ondřej Vetchý nebo

Tereza Kostková s názvem
„Ženy v běhu“. Vzhledem k nevlídné předpovědi počasí byl po
dohodě vedle restaurace Grunt
postaven stan pro cca 80 lidí.
Naštěstí počasí vydrželo a zastřešení nebylo potřeba, jelikož
této akce se zúčastnilo mnoho
občanů z přilehlých obcí Smilovice, Guty, Střítež, Hnojník,
Třanovice a Komorní Lhotka.
Tímto bychom chtěli poděkovat
restauraci Grunt za poskytnutí
prostor, agentuře MyBell agency a všem, kteří přispěli svou
účastí. Vzhledem k pozitivním
ohlasům je velký předpoklad, že
tato akce nebyla v naší malebné
obci akcí poslední.
RK

Výstavba altánku pro naše nejmenší

■■ Slovo dalo slovo a v prostorech MŠ v Řece se podařilo postavit altánek pro naše nejmenší ratolesti – a to svépomocí.
Obec Řeka nakoupila potřebný materiál a dílo mohlo začít.
Altánek po několika návrzích ve
tvaru rotundy, čtverce nakonec
uzmul svou stávající podobu,
tvaru obdélníku o rozměrech
6x4 m. Altánek neboli přístřešek byl sestaven z KVH profilů a palubek. Zastřešení bude
z umělého šindele, který je použit na našich autobusových
zastávkách v obci. Obrovský dík
na této akci patří především fa

Stolařství Hamrozi, která se na
výstavbě výrazným způsobem
přičinila. A to nejen poskytnutím
vlastních prostor, kde přístřešek
vznikal, použitím jejich strojů,
ale i v podobě občerstvení, kterým nás zásobovali při natírání
hranolů nebo palubek. Pevně
věříme, že dílo se podařilo a že
jsme připravili dětem a našim
učitelkám důstojné místo pro
trávení volných chvilek, úkryt
před ostrým sluncem, větrem
nebo deštěm. Všem občanům,
kteří se jakkoli přičinili na výstavbě altánku, moc děkujeme.
RK

V soutěži se ukázalo fakticky
všechno. Divadlo, zpěv, tanec
i vědomosti. Byla doopravdy zábava líčit kluky tak, aby pro své
divadelní představení vypadali
jako holky. Samozřejmě porota
nemohla chybět, což byly paní
učitelky. Po skončení soutěže
a vyhlášení vítězů došlo k vyhodnocení dalších pobytových
úkolů – od cestovního pasu, do
kterého jsme museli dávat razítka, až po ten nejhezčí pokoj.
Pozor, zde byl vyhlášen i pokoj
s nejmenším počtem bodů, což

znamenalo pro kluky praní ponožek. Byla sranda dívat se na
ty jejich obličeje. A celý den byl
zakončen párty, která byla super. Tančili jsme tak moc, že mě
bolely nohy! Po skončení jsme
šli dobalovat věci a spát. Bude
mi to chybět, myslím, že nás
to všechny stmelilo dohromady. Děkujeme paním učitelkám
a vedení školy, že to pro nás
zařídily.
Barbora Swatková, žákyně
8. ročníku MZŠ Hnojník

Týden o sametové revoluci

■■ Třicátému výročí pádu totality jsme v Masarykově základní škole v Hnojníku věnovali
celý projektový týden.
Naši žáci si sametovou revoluci i dění, které jí předcházelo, připomínali nejrůznějšími
formami ve všech předmětech.
V češtině se např. dovídali o zakázané literatuře, v matematice přepočítávali ceny zboží
a platy tehdy i dnes, v dějepise
pracovali s dobovými texty i filmovými dokumenty, v hudební výchově si zazpívali písně,
které spojovaly naše občany
v dobách totality, ve výtvarné
výchově tvořili transparenty či
malovali symboly naší země
a film Ropáci jim v přírodopise
přiblížil hazardování se životním
prostředím za minulého režimu. V každém předmětu jsme
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vymysleli zajímavou činnost,
která dětem poutavou formou
přinášela nové informace z minulosti. Zapojili jsme i celé rodiny, když děti dostaly za úkol
vytvořit rozhovory s pamětníky
a potom o nich ve škole besedovaly. Vyvrcholením týdne
byla soutěž tříd, vyhlášená školním parlamentem, kdy měli žáci
za úkol vytvořit výstavky z předmětů, které jakkoli připomínaly
život v Československu před
rokem 1989. A bylo pro všechny překvapením, co všechno
dokázali s pomocí rodičů a prarodičů ze svých domovů přinést
a kolik informací se o těchto
věcech poprvé dověděli. Věříme, že toto aktivní poznávání
historie bylo důstojnou oslavou
návratu svobody do naší země.
Hana Kurillová
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Tajemný lampionový průvod

■■ Každoročně se začátkem
listopadu koná v naší MŠ lampiónový průvod, ve spolupráci
s rodiči dětí navštěvující naši
MŠ.
Letošní průvod měl trošku
jiný nádech, tajemný, strašidelný. V pozdním odpoledni se sešli rodiče s dětmi ve třídě školky,
kde společně vyráběli a zdobili lampióny ze sklenic. Přitom ochutnávali dobroty, které
upekla jedna z ochotných maminek. Když se setmělo, všichni
se vydali s rozsvícenými lampiónky vlastnoručně vyrobenými
i lampióny zakoupenými k zámku. Zde měly děti nasbírat listy
pro strašidlo, které na ně čekalo
s velkým košem u branky naší
školní zahrady, kde se průvod
vracel. Tady na děti čekala další překvapení. Nejen tichá, jen
svíčkami, dýněmi, lampióny
a baterkami osvětlená zahrada,
ale taky dvě „hodné čarodějky“,
které děti přivítaly a sdělily, co
se bude dít. Děti na stanovištích plnily úkoly – zpívaly píseň,
přednášely básničku, jmenovaly názvy ptáčků, procházely po

lanovém mostě a nejatraktivnějším úkolem bylo prolétání
tunelu osvětleného baterkami.
Všechny děti úkoly zvládly a šly
hledat poklad, který při spoře osvětlené zahradě hledaly
delší čas. Hledání, byť delší, se
vyplatilo, protože poklad byl
sladký a udělal všem dětem radost. Děkuji všem zúčastněným
této hezké akce, rodičům, kteří
pomohli při organizaci a paní
čarodějce Janě. Věřím v setkání
všech i příští školní rok.
Monika Stoláriková

Lampionáda ve Stříteži

■■ Druhý pátek v listopadu
se na hřišti ve Stříteži začaly v podvečer scházet malé
světlušky…
Nebyly to světlušky v pravém
slova smyslu, ale děti s rozsvícenými lampióny, jelikož se
toho dne konal tradiční lampiónový průvod. Děti dostaly
sladkůstku, čaj a i pro dospělé
se něco ve stánku SRPŠ našlo. Lampiónový průvod byl

zahájen písničkou, kterou zapěly slečny z naší školy a pak se
již za plného soumraku vydal
průvod rodičů a dětí na pochod
obcí. Po skončení průvodu se
mohly děti i dospělí vrátit zpět
na hřiště a ještě chvilku si tam
za zvuku hudby zaskotačit, popovídat si nebo využít stánek
s občerstvením.
Michaela Porvisová

V Řece to mezi seniory žije

■■ Senioři z Řeky využívají
volný čas pro pohybové aktivity, kulturu, péči o zdraví
i vzdělávání.
V srpnu se uskutečnil autobusový zájezd seniorů z Řeky
na Lysou horu. Pro 44 účastníků to by hezký a příjemný výlet. Přálo i počasí a nechyběla
dobrá nálada. V září proběhla
přednáška Mgr. Podhorné „Byliny léčí“. Vyslechli jsme rady pro
zdraví z přírody. Lektorka poradila a doporučila bylinné tinktury, které bylo na místě možno
i zakoupit. Akce měla úspěch.
Využili jsme i nádherného podzimního počasí a vydali se za
krásami naší vlasti. Navštívili
jsme lázně Luhačovice, ochutnali léčivé prameny i lázeňské
oplatky. Navštívili jsme podzimní Flóru Olomouc, kde jsme
shlédli výstavu ovoce, zeleniny
a květin. Nakoupili jsme i něco
pro zkrášlení našich zahrádek.
Zavítali jsme na exkurzi do

výrobny Marlenky, shlédli jsme
zde video, vyslechli odborný
výklad a samozřejmě i ochutnali zdejší výrobky. Trénovali
jsme paměť s Mgr. Maroszovou,
praktické příklady nás ujistily, že
nám paměť slouží docela dobře.
Podařilo se nám na náměstíčku
zřídit knihobudku, kde si mohou
občané knihu vypůjčit, případně i vyměnit za jinou. Od září se
každé pondělí dopoledne scházíme v sále kulturního domu
u obecního úřadu, kde pod
vedením paní Lenky Němcové
cvičíme SH systém podle dr.
Smíška. Někteří naši senioři navštěvují i Universitu třetího věku
v Třinci. Děkuji všem seniorům
v obci a zároveň i vedení obce
za podporu a účast na našich
akcích. Poděkování patří i vedení penzionu Grunt v Řece, které
nám bezplatně poskytuje prostory pro naše přednášky.
Věra Olszarová

Prosinec 2019

Beseda Hasík v Třanovicích

■■ Ve středu 6. 11. 2019 se druháci třanovické základní školy
zúčastnili preventivně výchovného programu Hasík.
Program realizuje Hasičský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Žáci si poutavou
formou zopakovali důležitá telefonní čísla, dozvěděli se, jak by
se měli zachovat v nenadálých
situacích a jak si v nebezpečí

přivolat pomoc. Vše si mohli
vyzkoušet pomocí praktických
scének, do kterých se s chutí zapojovali. Celou dobu nás
provázel maskot – dráček Hasík
a z besedy si každý žák odnesl
drobný dáreček s hasičskou tematikou. Děkujeme za příjemně
a užitečně strávenou část vyučování a těšíme se za rok znovu.
V. Recmanová

Stříbro z ČEPS cupu v Třanovicích
■■ ČEPS cup je tradiční sportovní akce určená všem nadšeným florbalistům základních
škol, kterou pořádá Český florbal ve spolupráci se společností ČEPS.
O oblíbenosti florbalu mezi
žáky svědčí skutečnost, že se
i letos do turnaje přihlásilo 1221
družstev z celé České republiky.
Naše škola patří k pravidelným
účastníkům a žáci si podzim
bez této skvělé akce neumí
představit. V letošním roce jsme
se vydali bojovat o postup do
Raškovic, kde v hale místní
základní školy probíhalo dne
12. 11. 2019 okresní kolo. Osm
družstev bylo rozděleno do

dvou skupin a vítězové se poté
utkali o první místo a právo postupu do krajského kola. Celý
turnaj provázela skvělá atmosféra a malí florbalisté předváděli výborné sportovní výkony.
Našemu družstvu se podařilo
vyhrát svou skupinu, ale v závěrečném boji o zlato a postup nakonec podlehlo hráčům
z Dobré. Domů jsme si přivezli
krásné druhé místo a spoustu
hezkých sportovních zážitků.
Máme z toho radost a těšíme
se na příští rok. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci
školy a pořadatelům za přípravu
turnaje.
David Molitor

Prosinec 2019

Nová pobočka Zásilkovny v Hnojníku

Chtěla bych občany a čtenáře Stonávky informovat, že
v Cukrárně s prodejnou zdravé
výživy Mini Vega Hnojník, adresa Hnojník 48 (bývalý hotel
Park, naproti nádraží, vedle
stavebnin) je nově od 7. 11. 2019
v provozu podací a výdejní místo Zásilkovny. Informace o prodejně a cukrárně najdete na
www.minivega.cz (eshop s přehledem sortimentu, cca 2000
položek, koření, ořechy na váhu,
obiloviny, luštěniny, chlazené

zboží, …) nebo na FaceBooku:
Mini Vega a centrum Cvrček –
zde najdete fotografie aktuální
nabídky zákusků atd. Otevírací
(výdejní) doba je 7 dní v týdnu: po-pá 7:30-18, so 8-18, ne
10-18 hod. Své zásilky a balíčky
např. z eshopu si zde můžete
nejen vyzvednout, ale také podat k odeslání. Více informací
o způsobu podání najdete na
www.zasilkovna.cz.
Pavla Zagorová

■■ Třetí listopadový pátek se
ve střítežském kulturním domě
konala mimořádná událost. Důchodci si totiž na slavnostním
setkání připomněli rok 1989,
kdy byl založen jejich klub pod
názvem Klub důchodců Střítež.
Původní termín jubilea měli
organizátoři v plánu už v září, bohužel nečekané úmrtí dlouholetého předsedy A. Lipowského
tuto slavnost oddálilo. V sále
„kulturáku“ se sešla více jak
stovka současných členů klubu
a mezi hosty nechyběli předseda Krajské rady seniorů P. Gluc
s manželkou, starostka Vělopolí
V. Latochová a místní starosta
M. Jaworek s místostarostkou
M. Porvisovou. Kromě hodnotících částí svátečního odpoledne program pěkně zpestřily
vystoupením děti z MŠ a ZŠ
Střítež, po nich se představilo
zajímavé pěvecké těleso seniorek a seniorů z Hnojníka. Ti velice mile překvapili známými hity
a vtáhli tak ke zpívání mnohé
přihlížející. Jak rychle ubíhá čas
známe rovněž z písně dua Hložek, Kotvald „Holky z naší školky“ a doslova životní cestu od
školky přes školu, gympl až do
Klubu důchodců na tanečním

parketu znázornily členky klubu
s jedním mužem ve svém středu. Vedení obce ani výbor klubu
nezapomněli na aktivní členy
a za jejich dlouholetou činnost
obdrželi upomínkové předměty.
Vybraná dvacítka oceněných
starostou obce si odnesla speciální pamětní medaili, jako
poděkování za významný rozvoj obce Střítež. Pochopitelně
k dobré atmosféře patřilo i výborné jídlo a občerstvení. Důchodci si volné chvilky vyplnili
po svém, stačili například u obsazených stolů probrat spousty
zážitků za období od minulého
setkání anebo si na tanečním
parketu za doprovodu hudebního dua podle svých fyzických schopností zatancovali. Je
zřejmé, že bude třeba doplnit
místa po těch, co v posledním
období opustili seniorské řady
a tak v příštím roce proběhnout
volby nového vedení klubu. Do
toho času uplyne ještě mnoho
dnů a ty chtějí aktivní senioři
vyplnit podle předloženého plánu akcí na rok 2020 kulturními,
společenskými a sportovními
aktivitami.
KM

Střítežský klub důchodců
slavil třicátiny

Vánoce. I pro tebe

■■ „Naplnilo se, co Bůh řekl
ústy proroka: Panna počne
a porodí syna, který bude nazýván ‚Emanuel‘, to znamená ‚Bůh
s námi‘.“ (Mt 1,22-23)
Do tohoto tvrdého světa vstupuje laskavé a křehké Dítě Ježíš. Přichází osvobodit člověka
zapleteného do sítě nenávisti
a zotročeného mnohými roztržkami. Boží Syn dává vyrašit naději, že navzdory tolika obtížím
vzejde nakonec v lidských srdcích pokoj. O Vánocích se živý
a všemocný Bůh z lásky stává
zcela malým a slabým. Stvořitel
se vydává svému stvoření, aby
mu dokázal: „Podívej se, nechci
ti způsobit nic zlého. Přicházím
k tobě s prázdnýma rukama
a budu v tobě růst jen tak rychle, jak ty to dovolíš. Jsem Bůh,
který se stal člověkem. Nejsem
schopen ti učinit cokoliv zlého.“
Kristus přichází na svět a čeká.
Čeká i na tebe. Za podobou
dítěte Ježíše je velké tajemství:
Bůh chce být i tobě docela blízko! Nikdo tě k jesličkám nenutí.
Ale je zde místo i pro tebe. I zde
se můžeš ve svém srdci setkat
s Bohem. Naplnění a záchrana, které zde v jeslích začínají, jsou určeny i pro tebe. Bůh
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není někde daleko, vzdálený.
Není někde nahoře. On je mezi
námi a s námi. Přišel na svět
viditelně jako bezmocné dítě,
dýchal náš vzduch, nosil naše
oblečení, jedl naše jídla. Stal se
bratrem všech lidí a nyní klepe
i na dveře tvého srdce. Touží se
setkat i s tebou. Všem čtenářům
přejeme radostné a požehnané
svátky Kristova narození, dny
naplněné pokojem nejen o Vánocích, ale i v celém roce 2020.
„… Cóż masz niebo nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje, Wszedł między lud
ukochany. Dzieląc z nim trudy i znoje; Nie mało cierpiał,
nie mało, Żeśmy byli winni
sami, A Słowo Ciałem się stało. I mieszkało między nami…“
Niech słowa znanej kolędy zamieszkają w naszych sercach
nie tylko przez Święta Bożego Narodziena, ale prowadzą
i w dniach zwykłych. Dzielmy
z Bogiem wszystko co przeżywamy a wtedy On sam w nas
zamieszka.
Farář Mons. Rudolf Sikora
a spolupracovníci

Exotické muzikohrátky

■■ Dne 27. září zažili prvňáčci třanovické základní školy
krásné dopoledne plné příjemných, tajemných a cizokrajných zvuků.
Konala se zde akce Muzikohrátky, která přispěla ke zpestření a rozšíření výuky hudební
výchovy na škole. Prvňáčci se
nechali unášet rytmy afrických
bubnů, vyzkoušeli si hru na některé exotické hudební nástroje,
jako je například djembe, didgeridoo, bongo nebo brumle. Poslechli si také indiánskou ukolébavku, zrelaxovali se za zvuků
tibetských mís a načerpali novou energii. Děkujeme paní lektorce za krásný zážitek.
R. Holubcová

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
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Zima

■■ Zima začíná o zimním slunovratu, kdy
je nejdelší noc a nejkratší den. Je to období s nejnižšími teplotami. Zima nebyla pro
naše předky jen časem odpočinku, ale dobou příprav na nový hospodářský rok.
Představovala spoustu namáhavé práce,
ale uměli se i bavit a těšit ze svátečních dnů.
Lidé se více setkávali, ale nikdy přitom nezaháleli. Dralo se peří, předlo, tkalo se a vyšívalo. Muži opravovali nebo vyráběli nástroje, které bylo třeba připravit na jaro.
Vyráběly se šindele a louče, kterými se svítilo, protože ještě neměli elektřinu, televizi,
počítače a mnohé další vymožeností dnešní
doby. Vyřezávaly se dřevěné hračky a vyráběly různé loutky, s kterými se hrálo loutkové divadlo pro děti, lidé si tím krátili dlouhé
zimní večery. K zimnímu období patřil advent. Slovo „advent“ znamená doslova „příchod“. Nejde tedy o pojmenování náhodné,
protože doba předvánoční byla skutečně
spojena s očekáváním příchodu Mesiáše
(Spasitele) na svět. Doba adventu byla připravovanou dobou na vánoční svátky a zahrnovala čtyři neděle církevního roku před
Štědrým dnem. Byla dobou postní, v níž
platily zásady střídmostí v pití a jídle, povinnost intenzivního zbožného rozjímání. Každý den okolo šesté hodiny ranní se slavily ke
cti Panny Marie ranní mše nazývané Roraty.
Zakázány byly veškeré zábavy, tanec i zpěv.
I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly. První adventní neděli navíc začínal (na
rozdíl od kalendářního) liturgický rok. Křesťané totiž odvíjeli čas od narození Krista, tj.
že ke všem událostem docházelo buď „ante“
nebo „post“ Christum natum (před nebo po
narození Krista). Na období před Vánocemi
se také rozšířil zvyk zapalovat postupně svíce na adventním věnci, který byl kruhový,
což znamenalo věčnost Boha (nemá začátek ani konec). Každou adventní neděli se
zapálila jedna svíce navíc. Připomínalo to
blížící se příchod Krista, který je světlem ve
tmě. Tato tradice se dodržuje dodnes. Svátek svatého Ondřeje 30. listopadu byl považován za nejdůležitější pro věštění budoucnosti a ochranou před zlou mocí zimy.
Věštby se týkaly zejména svobodných dívek, jimž odhadovaly osud v nejbližším
roce, někdy dokonce jméno či povolání jejich budoucího životního druha („Ondřeju,
Ondřeju, já konopí seju, Pane Bože dej mi
znati, kereho si budu brati.“). V lidové tradici
byl svatý Ondřej považován za patrona nevěst. Děvčata toho dne prováděla různé
praktiky, prostřednictvím nichž usilovala
poznat svého ženicha. Podobnými úkony se
snažili i mládenci poznat svou nevěstu.
Třáslo se stromem, který měl naznačit, kdo
bude nastávajícím partnerem. Zvláštní čáry
se prováděly se žábou, kterou zahrabali do
mraveniště a podle kostí, které po ní zůstaly,
se věštilo: kůstka v podobě háčku vysněného partnera přitahovala a lopatkovitá zase
odpuzovala. O půlnoci před svatým Ondřejem vdavekchtivá dívka klepala na kurník.
Jestliže se ozval kohout, měla se do roka
vdát. Pokud se ozvala slepice, bylo ji předurčeno zůstat svobodnou. Oblíbené bylo
věštění podle tvaru, jež vznikly litím roztaveného olova nebo vosku do studené vody.
Utvořené
formy
naznačovaly
osud
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věštícího, např. kolébka, nevěsta nebo ženich předurčovaly sňatek, figurka koně
oznámila, že budoucí manžel bude „kovol“
apod. Nezastupitelnou roli zde sehrála fantazie, jíž se rozhodně meze nekladly. K dalšímu věštění se používaly čtyři hrnečky, kterými se přiklopily hrstka hlíny, kus chleba,
hřeben a prsten. Ten, kdo chtěl poznat svůj
osud, nesměl vědět, kde se která věc nachází. Po odklopení hrníčku poznal, co ho
v příštím roce čeká: hrst hlíny – měl do roka
zemřít, hřeben – předpovídal nemoc, chléb
– majetek a prsten svatbu. Svátek svaté
Barbory připadá na 4. prosince. V tento den,
podobně jako ve svátek sv. Ondřeje, trhala
děvčata třešňové větvičky tzv. „barborky“ ke
štědrovečerním věštbám. Ve světničce pak
vložily větvičky do nádoby s vodou, aby během dalších dní vyrašily a do Vánoc rozkvetly. Rozkvetlá větvička oznamovala, že
se děvče do roka vdá. Některá děvčata si
větvičky označila jménem některého chlapce a věřila, že se vdají za toho, čí větvička
první rozkvete. Někdy se tak určoval nejšťastnější měsíc příštího roku, podle toho,
který den po svátku svaté Barbory vyrašila
první větvička (byl-li to pátek, nejlepším
měsícem by měl být květen). Někde v předvečer tohoto svátku chodívaly ženy a děvčata zahalené do bílých prostěradel či šatů
se závojem nebo rouškou přes obličej a obdarovaly hodné děti ovocem nebo sladkostmi. Na 6. prosince připadá svátek Mikuláše,
který byl uctíván jako patron námořníků
a rybářů, pečoval o mosty a chránil před
povodněmi. Jeho svátek se spojoval s nadějí na bohatství, někdy byl považován za patrona šťastného manželství. Mikulášské tradice se na Těšínsku rozvinuly bohatě
a hluboce zakořenily. Jsou jedněmi z těch,
které se takřka v nezměněné podobě udržují i dnes. Mikuláš „Mikolaj“ měl výraz vážného bělovlasého starce oděného v biskupském hávu, s mitrou na hlavě, a v ruce držel
berlu nebo pastýřskou hůl. Doprovázeli ho
čert s andělem. Čert byl obvykle oblečen
v převraceném kožichu, na hlavě měl beranici a na ní upevněné rohy, s úst mu visel
dlouhý červený jazyk. V jedné ruce držel
vidle, v druhé pytel a přepásaný byl řetězem
nebo slámou. Maškary vcházely do domů,
kde na ně čekali rodiče, aby jim předali
dárky pro své děti – k nejběžnějším patřily
pečivo a cukroví. Mikulášské maškary

chtěly děti vystrašit, popřípadě neposlušné
potrestat. Mikuláš děti vyzýval „Rikaj, rikaj“,
což znamenalo, aby se modlily, případně
zazpívaly či přednesly básničku. Také se konaly mikulášské trhy, na kterých se prodávalo rozličné pečivo, figurky nebo drobné
hračky. S mikulášskou tradicí se často spojovaly i obchůzky tzv. matiček – maskovaných ženských postav, zpodobňujících Pannu Marii, tyto masky chodívaly 7. prosince
buď samostatně, nebo v doprovodu jiných
masek. Někde se na Těšínsku konaly i mikulášské tancovačky („Na svatého Mikuláše,
už je zima celá naše.“). Svatá Lucie byla
uctívána jako patronka švadlen a kočích,
jako ochránkyně před očními nemocemi
a čarodějnicemi. V ten den platil přísný zákaz předení a šití. Období od sv. Lucie 13.
prosince do Štědrého dne a svátku Tří králů
sloužilo hospodářům na Těšínsku k předpovídání počasí na příští rok. Lidé si zapisovali
počasí v tyto dny do kalendářů, přičemž si
zapisovali i změny počasí během dne. Dny
od Lucie do Štědrého dne předpovídaly počasí vždy na první polovinu měsíce 13.12. –
leden, 14.12. – únor atd. Dny od Štědrého
dne do Tří králů na druhou polovinu měsíce.
V širším povědomí ve Slezsku přetrvával
zvyk dávat každý den od svaté Lucie až do
Vánoc stranou jedno poleno. Jimi se pak na
Štědrý den topilo v kamnech a lidé věřili, že
je to ochrání celý rok před čarodějnicemi.
Ze stejného důvodu dělali nad vraty u chléva tři křížky svěcenou vodou. Jiná pověra
radila hospodáři zhotovit v období mezi
svatou Lucii a Božím hodem stoličku z prkna se sukem, který se vyrazil. Stoličku měl
hospodář vzít o Božím hodu na ranní mši
a otvorem po suku se podívat zpoza oltáře
na sousedky, ihned poznal, která z nich je
čarodějnice. Na svatou Lucii hospodyně sypaly drůbeží proso nebo pšenici přes obruč,
aby si zajistily pro následující rok dobrou
nosnost a měly jistotu, že nebudou vybíhat
ze dvorku. Dívky zase vkládaly do truhly,
skříně či komody mezi své šaty zdravé jablko. Pokud neshnilo a dívka jej na Štědrý den
snědla před zrcadlem, měla v něm uvidět
tvář svého budoucího manžela. Pranostika
„Svatá Lucie noci upije“ znamenala, že se
od toho dne měly začít zkracovat noci. Dodatek „ale dne nepřidá“ však zároveň naznačoval skutečnost, že se den začne prodlužovat až od zimního slunovratu a to od

11

Prosinec 2019
21. prosince. Vánoce, to jsou především tradice, rodina a klid v duši. Je to období, kdy se
lidé scházejí a projevují si vzájemnou důvěru
a lásku a baví se společnými zvyky, jež dodržovali jejich předkové. Vánoce začínají 25.
prosince a končí 11. ledna na Křest Páně.
Naší předkové slavili Vánoce až do Hromnic,
tj. 2. února, kdy se slavil svátek Uvedení
Páně do chrámu. Nejvýznamnějším dnem
vánočních obyčejů byl Štědrý den, kterému
se na Těšínsku obecně říkalo vilija nebo vilja.
Tento den byl dnem přísného půstu, doprovázeným řadou lidových zvyků, pověr a obyčejů. Lidé se postili, protože chtěli uvidět
večer zlaté tele, prasátko nebo ptáka. Významným symbolem vánočních svátků se
stal stromek, který se na Těšínsku začal šířit
po první světové válce, nejprve v bohatších
rodinách. Stromeček buď zdobily děti, nebo
ho tajně ozdobil hospodář, a přinesl ho až
po večeři. Na stromek se věšely ořechy, ovoce, perníčky, papírové řetězy a svíčky. Na
Štědrý den ráno děti vyrazily do lesa nasypat ptáčkům a donést něco na přilepšenou
lesní zvěří. Během dne chodívali pastýři
s koledou nebo i ponocný. Před vstupem do
domu troubili na dlouhé rohy a zpívali rozličné koledy, k nejčastějším patřila koleda „Nesem vám noviny, radujte se“. Přes den se
v domě uklízelo a chystalo k štědrovečerní
večeři. Hospodář nakrmil dobytek před započetím večeře. Stůl byl přikryt čistou obřadní plachtou „obrusem“, která se používala
jen k nejdůležitějším rodinným obřadům,
a muselo být na něm tolik jídla, aby se všichni nasytili a ještě zbylo, neboť to bylo zárukou hojnosti v příštím roce. Čestné místo na
stole měl pecen chleba. Pod ubrus pokládali
naturálie (obilí, brambory, seno) a pod talíře
mince, aby bylo dostatek všeho po celý příští rok. Ochranný smysl měly některé kovové
předměty, například řetěz a sekera, které se
pokládaly pod stůl, aby chránily před bolestmi nohou a hlavy. Klíč položený na roh stolu
chránil před zloději. Ke slavnostní večeři rodina zasedala ve chvíli, kdy se na nebi objevila první hvězda. Večeře začínala společnou
modlitbou
u
připraveného
štědrovečerního stolu, na kterém hořela svíce. Hospodář poděkoval za vše dobré
v předchozím roce a poprosil o požehnání
pro rok příští. Dbalo se na to, aby počet lidí
sedících u vánočního stolu nebyl lichý, proto
se dopředu zvali hosté nebo se na stůl

recept na vánočku na str. 12

alespoň do sudého počtu prostíralo. Nejdříve se jedl chléb se solí, aby dával sílu nebo
oplátky s medem a všichni si přáli zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce. Večeře se
skládala z několika chodů, od tří do jedenácti (podle bohatství rodiny). Většinou obsahovala hrachovou nebo čočkovou polévku,
kubu, pukance s mákem a medem, nákyp
s houbami zvaný hubník, brambory, zelí, fazole nebo hrách, vánočky, ovoce apod. Jídlo
muselo být rozmanité a jedlo se skromně.
Dnes patří k hlavním pokrmům ryba. Kapr
zastínil mnoho starších a rozmanitých obřadních pokrmů. Od štědrovečerního stolu
nesměl nikdo odcházet, protože by riskoval,
že do roka zemře. Drobné zbytky jídel, kostí
a ovoce se zarývaly pod stromy v sadě, aby
dávaly bohatou úrodu ovoce. Pod stromečkem byly dárky, kterými se navzájem lidé
obdarovávali, i hospodáři svou čeládku, ale
hlavně se dárečky dávaly dětem. Byly to dřevěné hračky, panenky, oblečení, občas také
cukrovinky. O Štědrém dnu se taky věštilo,
protože to byl nejvhodnější den v roce. Ranní umývání ve studni nebo v potoce, bez
ohledu na mráz, mělo zabezpečit po celý
rok zdraví. Po štědrovečerní večeři se s napětím rozkrajovala napříč jablka, když se objevila na překrojeném jablku hvězdička, věštila v následujícím roce zdraví, štěstí
a majetek, tvar kříže znamenal nemoc, starost, či dokonce smrt. Každý si také rozlouskl čtyři ořechy pro čtyři roční období ( jaro,
léto, podzim, zima), přičemž červivé, zkažené nebo suché jádro předpovídalo nemoc
nebo smrt a zdravé jádro věštilo zdraví. Oblíbenou věštbou děvčat bylo házení střevíce
přes rameno ke dveřím, když se střevíc obrátil špičkou směrem ven, znamenalo to do
roka svatbu. Byl-li obrácen patou, neměla
na ženicha naději. V kovové lopatce se rozpustil kousek olova (případně vosku) a následně se lilo do lavoru studené vody. Podle
tvaru v jakém ztuhlo, se věštila budoucnost.
Další způsob jak věštit budoucnost bylo
pouštění svíček. Do poloviny skořápky vlašského ořechu se umístila svíčka, pustila se
v lavoru po vodě a podle jejího pohybu se
předvídalo, kdo z rodiny se dostane nejdále.
Na hladině vody mohla prý dívka spatřit
i tvář svého nastávajícího. Štědrý den vyvrcholil nocí Narození Páně, kdy se konaly
půlnoční mše, a slavilo se Kristovo narození.
Boží hod vánoční patřil k nejdůležitějším

církevním svátkům křesťanského roku a věřící měli ten den zbožně rozjímat, nesmělo
se vůbec pracovat, ani lůžka se nestlala.
Svatý Štěpán byl považován za patrona
koní, proto se toho dne před východem
slunce nechávalo pouštět žilou, aby byli po
celý rok zdraví a čilí. Světil se oves i jiné obilí
určené pro jarní setbu. Světilo se v kostele
při mši a někde hospodáři házeli hrst ovsa
na kněze, aby tak symbolicky připomenuli
ukamenování svatého Štěpána. Kolední obchůzky byly významnou součástí vánočních
obyčejů, které přežívaly v několika formách.
Vázaly se totiž nejen ke Štědrému večeru
a dni Božího narození, ale koledovalo se
hlavně na svatého Štěpána 26. prosince, na
Nový rok 1. ledna a pak ještě na svátek Tří
králů 6. ledna. Kolední obchůzce říkalo „obchůzka se štěstím“. Uplatňovala se při ní
jedlová ratolest, chvojí nebo smrčí, ozdobené papírovými růžemi a pentlemi. Hlavnímu
vánočnímu obyčeji se říkalo zpravidla „vinšování“ (podle hlavní slovní součásti obřadního přání – vinše). Vinše, stejně jako koledy,
vyjadřovaly přání všelikého úspěchu a zdraví po celý rok. Lidé si větvičky připevňovali
nad dveře jako ochranu před zlem. Když
onemocněl dobytek, tak tyto větvičky používali k zaříkávání při jeho léčení. Zvláštní formou vánočního koledování byly obchůzkové vánoční hry. Na Těšínku byly známy tři
jejich typy: pastuškové, betlemčící a tříkrálová kolední hra. Významnou součástí obchůzkových vánočních her bývalo i převlečení. Poslední den se slaví i svátek svatého
Silvestra. Konec roku a začátek nového roku
se vždy vítal radostně a odnepaměti ho vždy
a všude provázel přípitek s přáním zdraví
a štěstí. Tak činili lidé nezávisle na čase, majetku a víře. V tento den lidé chodili do kostela děkovat za vše dobré v uplynulém roce
a vyprošovali si požehnání do roku nového.
Jedním z obyčejů, které se někde dodržuji,
bylo to, že přes silvestrovskou noc nesměla
hospodyně nechat sušit prádlo, protože se
věřilo, že by se do roka usoužila. Někde chodily o silvestrovské noci po staveních tzv.
„ometačky“, byly to staré, černě oděné chudé ženy, na hlavě měly bílý šátek, který si
vázaly nad čelem do stříšky. Třikrát zaklepaly, vešly do stavení, a aniž cokoliv pronesly,
šly rovnou k plotně a třikrát ji přejely (ometly) se slovy: „Ve jménu Otce, Syna i ducha
svatého“. Tím měly zabránit, aby se v novém
roce nedostalo na plotnu něco nezdravého.
Nakonec popřály hospodáři šťastný nový
rok a poprosily o almužnu. Z pověr, jež tradovaly na Nový rok, vešla do povědomí tato:
„Jak na Nový rok, tak po celý rok“. Proto se
snažili tento den vystříhat hádek a jiných nepříjemností. Mnozí lidé si dávali do kapes
peníze, aby jich měli po celý rok dostatek.
Také se nejedlo maso z drůbeže, aby lidem
neuletěly peníze. Někde bylo zvykem, že
drobné dárky dostavili čeledíni a děvečky od
hospodářů a duchovní správcové od věřících farníků. Svátek Tří králů byl posledním
dnem ve vánočním období, kdy se chodilo
koledovat. Tříkrálová koleda patřila i patří
mezi nejznámější, vždyť kdo by neznal: „My
tří králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujeme Vám“. Koledníci chodili dům od domu,
zpravidla to byl farář, doprovázený ministranty a často i kostelníkem, učitelem a žáky.
Během průvodní modlitby a zpěvu se navštívený dům vykuřoval kadidlem, kropil
svěcenou vodou a po tomto obřadu se na
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…jedna z podob Bryjí
dveře psala písmena se třemi
křížky, za kterými následoval letopočet. Písmena označovala tří
krále z východu, Kašpara, Baltazara a Melichara nebo jako počáteční písmena tří slov prosby:
„Christus mansionem benedicat“, což znamenalo: „Kriste,
žehnej tomuto domu“. Tří králové měli přinášet kadidlo, zlato
a myrhu, ale hlavně požehnání
a štěstí. Ráno 6. ledna se dívky
omývaly sněhem, aby měly bělostnou pleť. Pokud se někdo
dokázal ponořit do studené
vody, měl zaručené zdraví po
celý rok. Napití svěcené vody
na Tří krále zaručovalo ochranu
před nemocemi. Svátek Uvedení Páně do chrámu připadá na
2. února, tj. čtyřicátý den po Vánocích a tento den se označuje
jako svátek tzv. Hromnice.
V tento den se světily v kostelích svíce, kterým se říkalo
„hromničky“, lidé je zapalovali
při bouřích a modlily se při tom
k bohu, aby odvrátili pohromu.
Hromničky se také vkládaly
umírajícím do rukou, aby jim jejich světlo svítilo na cestu do
nebe. V den Hromnic se nesmělo šít ani nic přišívat, aby se
nepřitahovalo blesky „boží posly“. Na Těšínsku končila doba
vánoc, schovávaly se jesličky
a naposledy se zpívaly koledy.
Neodmyslitelnou součásti Vánoc jsou vánoční symboly: Koleda je neodmyslitelnou součástí
vánoc.
Nejznámější
koledou, která pochází z roku
1505 a má stále původní text je
koleda „Narodil se Kristus Pán“,
v kostelích se u ní vždy stojí, je
to tzv. hymnus. Věštění sloužilo
k nahlédnutí do budoucnosti.
Naši předkové se snažili různými metodami zjistit, co je asi
v novém roce čeká. Věřili ve velkou moc štědrovečerního věštění. Patřilo k tomu krájení
jablíčka, louskání ořechů, lití

olova, pouštění lodiček, házení
střevícem, klepání na kurník,
třesení bezem a mnoho dalších.
Jmelí bylo opředeno řadou pověr, mělo magickou moc a nesmělo chybět v žádné domácnosti. Jmelí se muselo darovat
a tím se zvýšila jeho kouzelná
moc. Ochraňovalo proti čarodějnicím, zlým duchům a ohni.
Do domu přinášelo lásku a štěstí, čím více plodů (bobulek), tím
více štěstí. Lidé také věřili, že
přináší plodnost a je schopno
udržet vztah muže a ženy pohromadě díky svým lepivým
schopnostem. Tento zvyk se
dochoval do dnešní doby, lidé
se pod zavěšeným jmelím líbají.
Ořechy byly chápany jako plodina signalizující svým množstvím bohatství. Jablko muselo
mít červenou barvu a nesmělo
chybět na stole, protože symbolizovalo plodnost. Zvon hlásal
příchod naděje a radosti. Jeho
hlas byl prostředníkem mezi
Bohem a lidmi, povznášel jejich
duši k Bohu. Dárky měly původně symbolický význam, lidé věřili v magickou moc dárků. Proto
byly dárky mnohdy každý rok
stejné. Děti a mladí lidé dostávali červená jablíčka (zdraví, síla
a dlouhověkost), ořechy (moudrost a zralost) a sladké perníky
(radost a slast mládí). Mládenec
nebo panna dostávali obvykle
nějakou ozdobu (štěstí a bohatství). Dítě starší dvanácti let dostávalo každý rok stříbrnou či
zlatou minci, jež se o půlnoci
uschovala. V chudých rodinách
se pak darovala znovu a v těch
majetnějších se peníze rok co
rok střádaly a před svatbou se
použily na nějakou užitečnou
věc. Dospělí si nadělovali lahve
s vínem, sladkosti a kandované
ovoce (sladký život), magickým
dárkem byla purpurová látka se
zlatou či stříbrnou nití (vitalita,
dostatek lásky i rodinného

tepla), vonná mast či voňavka
(sláva, štěstí a mnoho krásných
chvil). Betlém je místo, kde přišel na svět Ježíš. Jako materiál
se používalo dřevo, papír, těsto,
kukuřičné listy, vosk, sádra, hlína. Těžištěm betlému byly jesličky s děťátkem, panna Marie,
svatý Josef, vůl a osel. Kolem
byli pastýři, ovečky, Tří králové
a další postavy ze života. Jehličnatý strom symbolizuje věčný
život, jelikož jehličnany jsou
věčně zelené. Zdobení stromečku záviselo na krajových
zvyklostech a na sociálním postavení dané rodiny. Na výrobu
ozdob se používaly pouze přírodní materiály v podobě ořechových skořápek, zrní, kukuřice, koření, sláma, kukuřičné listy
a ústřižky textilu. Na strom se
zavěšovaly jablíčka, v mouce
obalené ořechy a šišky, z papíru
se vyráběly hvězdy, řetězy
a různé květy. Na stromek se
věšelo také různé vánoční cukroví, pečivo, perníčky, figurky
a preclíčky, barvený cukr, křížaly. Všechny ozdůbky se věsily
na tenkou červenou stužku.
Cukroví tvořily obyčejnější druhy pečiva, jako vdolky, koláče,
buchtičky, záviny a samozřejmě
perník. Vánoční cukroví, jak ho
známe dnes, se začalo péct až
na konci 19. století a mělo být
ho sedm až třináct druhů. Nejvýznamnějším vánočním pečivem byla vánočka. Vánočka se
pletla z devíti copů. Spodní čtyři
symbolizovaly čtyři živly, oheň
(slunce), vodu, zemi a vzduch.
Prostřední tři copy představovaly rozum, cit a vůli člověka.
Vrchní dva copánky se upínaly
k vědění a lásce. Při pečení vánočky si hospodyně měla vzít
bílou zástěru a šátek. Při hnětení nesměla s nikým hovořit. Při
kynutí těsta měla skákat hodně
vysoko, aby těsto nadskočilo.
Někde se do vánočky zapékala
mince, a kdo ji našel, zajistil si
tím zdraví a hojnost na další rok.
Pokud se vánočka při pečení
natrhla nebo připálila, nevěštilo
to nic dobrého.
Libuše Ovčařiová
Vánočka
Ingredience: 1 kg polohrubé
mouky, 300 g másla, 160 g
cukru, 50 g droždí, 5 vajec,
140 g mandlí, 140 g ořechů, 140
g rozinek, špetka soli, citronová
kůra a mléko dle potřeby.
Pracovní postup: v mouce
uděláme důlek, dáme do něho
rozehřáté máslo, vykynuté droždí (v hrnečku trochu vlažného
mléka, trochu mouky, špetka
soli, špetka cukru a kvasnice),

cukr, pět žloutků, citronovou
kůru a mléko na tuhé těsto.
Vypracujeme těsto a do vypracovaného těsta přidáme rozinky, ořechy a mandle. Necháme
kynout. Pak upleteme vánočku
a opět necháme chvíli kynout.
Potom potřeme rozšlehaným
vejcem a posypeme mandlemi.
Pečeme asi hodinu.
Vánoční oplatky
Ingredience: 600 g hladké
mouky, špetka soli, 1 vanilkový
cukr, 1 litr mléka, 2 žloutky, 300g
cukru, 100 g másla.
Pracovní postup: mouku nasypeme do nádoby, přidáme
sůl, vanilkový cukr, přilijeme
mléko, přidáme žloutky, cukr,
rozpuštěné máslo a vše vymísíme do hladka. Příliš husté těsto
zředíme mlékem. Podle chuti
vmícháme i mletou skořici nebo
anýz. Vymísené těsto necháme
2 hodiny odpočinout. Potom
malé dávky těsta naléváme do
jemně vymaštěné horké formy
nebo formiček a pečeme. Dříve
se oplatky pekly ve zvláštních
kleštích.
Bryja
Ingredience: 250 g strouhaného perníku, 250 g slazených
povidel, 100 g vlašských ořechů,
100 g rozinek, 100 g sušených
švestek, 100 g mandlí, vanilkový
cukr, trocha rumu na dochucení, máslo, hladká mouka na
jíšku.
Pracovní postup: sušené
švestky bez pecek a rozinky
namočíme a necháme odležet
přes noc. Potom přidáme strouhaný perník, povidla, vlašské
ořechy, mandle, vanilkový cukr.
Vaříme asi 30 minut. Zahustíme
jíškou z másla a hladké mouky.
Dochutíme rumem a ještě 20
minut povaříme. Omáčku podáváme teplou nebo studenou
s vánočkou.
Slezská vařonka
Ingredience: 200 g krupicového cukru, 3 dl vody, 150 g
medu, 3 plátky citronu, 6 dl vodky, kousek skořice, 6 hřebíčků,
3 kuličky nového koření.
Pracovní postup: z krupicového cukru připravíme za stálého míchání světlý karamel, do
kterého přidáme med, zalijeme
vodou, přidáme koření a všechno společně povaříme. Přecedíme přes plátno, přidáme vodku
a znovu prohřejeme. Horký
nápoj naléváme do sklenic. Do
každého pohárku můžeme přidat malou lžičku másla.
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Ozdravný pobyt žáků v Beskydech

■■ „Dvanáct dní bez rodičů?
To nepůjde, uvidíte, jaké budete mít slzavé údolí… Můj syn
nebyl zatím nikdy tak dlouho
sám… Vždyť si neumí ani ustlat
postel …“ Takové a další podobné názory jsme slyšeli od
rodičů před odjezdem na školu
v přírodě na Bílou.
Nezastíráme, že i my pedagogové jsme se trochu obávali, jak
to všechno nakonec zvládneme. Teď, když už jsme nějakou
dobu zpátky a můžeme hodnotit s odstupem, lze říci, že vše
dopadlo na jedničku. Ozdravný pobyt s názvem „Učíme se
v přírodě“ se konal ve dnech 23.
9. – 5. 10. 2019. Zúčastnilo se ho
celkem 36 žáků 3. – 5. ročníku
a 7 pedagogických pracovníků
školy. Cílem projektu bylo prožít co nejvíce času na zdravém
vzduchu v překrásném prostředí beskydské přírody, seznámit
se s okolní krajinou, přírodními
zajímavostmi a propojit vyučovací proces s poznáváním přírodních krás a zákonitostí. Kromě malebných míst Bílé jsme
měli možnost s průvodcem
blíže poznat vodní nádrž Šance, nahlédnout do míst, kde se
běžný návštěvník jen tak nedostane – do podzemních chodeb
či odběrné věže. Velký úspěch
měl také výlet do Rožnova pod
Radhoštěm, kde jsme se prošli
dřevěnou valašskou dědinou
a navštívili solnou jeskyni. Nezaháleli jsme však ani v místě
pobytu. Ostatně po celou dobu
kurzu byly pro děti připraveny zábavné hry, kvízy, soutěže,
úkoly, poznávání, ruční vyrábění. Zavítali k nám například dva
lektoři z Lesů ČR, kteří si pro
děti připravili velmi zajímavý, zábavný a poučný program týkající se české přírody, především
našich stromů a sladkovodních
ryb. Na závěr si s nimi děti stihly
vyrobit ozdobnou placku, která
jim bude tento den připomínat.
Večery pak sloužily hlavně zábavě, máme za sebou broučí
pochod s vlastnoručně vyrobenými lucerničkami, karneval,
diskotéku nebo večer s názvem
Bavíme se navzájem, na který

si připravily program samy děti.
V devět hodin nás čekala večerka a původní starosti, že děti
budou ještě před spaním jistě
nějakou dobu zlobit, se rozplynuly hned první večer. Po tak
náročném celodenním programu a pohádce na dobrou noc
spali všichni jako dudci. A také
museli být odpočatí a připravení na další náročný den, vždyť
hned ráno je čekala rozcvička
s paní ředitelkou, a ne jen tak
ledajaká. Po rozcvičení a zahřátí celého těla vyběhli do
místní přírody, každý den svou
trasu prodlužovali a poslední
den zvládli už skoro 2 km! Po
snídani troška odpočinku a už
nás volala školní učebna. Tedy
spíš klubovna, ve které jsme se
dopoledne zábavnou formou
vzdělávali. Zvládnout takový
nabitý program nám skvěle
pomáhaly paní kuchařky. Jejich
výborné jídlo velkou měrou přispělo k obrovské spokojenosti
účastníků s celým pobytem.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, bez kterých by
se náš ozdravný kurz nemohl
realizovat s takovou kladnou
odezvou – obecnímu zastupitelstvu (pod jehož záštitou škola
mohla čerpat finanční prostředky z MS kraje z dotačního programu Ozdravné pobyty pro
žáky 1. stupně základních škol
a umožnila tak našim žákům
dvanáctidenní pobyt s minimální finanční spoluúčastí), našim
rodičům, kteří dodali drobné
odměny, ale především všem
účastníkům – dětem a jejich dočasným „náhradním rodičům“.
Kromě poznání přírody a intenzivního pobytu ve zdravém
životním prostředí patří mezi
největší hodnoty celého kurzu
totiž vzájemné posílení vztahů
v kolektivech dětí i mezi dětmi
a pedagogy. Ostatně slova naší
„táborové hymny“ na motivy
písně z včelích medvídků hovoří
za vše: „S hmyzem je tu parta
výborná, dělnice a Včelí královna, co každý den ve dne v noci
je hmyzu ku pomoci…“
Lenka Drabinová

Celonoční strašidlení ve Stříteži

■■ První listopadový den se
v MŠ Střítež nesl v duchu dušičkového času. Pro odvážné
předškoláky byla připravena
akce Strašidlení v MŠ, která
odstartovala v pátek odpoledne a skončila až v sobotu ráno.
Na začátku nás u táboráku
přivítala Ježibaba, která usoudila, že všechny děti jsou málo vykrmené a z pečínky nic nebude,
a tak jsme si společně všichni
zazpívali s kytarou a na kouzelném koštěti si představovali vysněné dálky. Pak na děti čekalo
pár her a také překážková dráha. To už se ale pomalu začalo
stmívat a všichni jsme se přesunuli do školky, ze které se děti
po jednom vydávaly na cestu
osvícenou vlastnoručně vyrobenými lampiony za kouzelným
drakem. Všichni byli odvážní
a pro všechny měl drak připraveno malé překvapení. Pak
už nás čekal v teple školky rej
strašidelných masek, po něm
výborná večeře a slibovaná
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stezka odvahy. Děti procházely
školou při svitu svíček a hledaly světlušky, které jim schovaly
dárečky. Také na stezku odvahy se vydaly všechny děti a za
svou statečnost byly odměněny. Pak už nás jen čekala příprava do postýlek a na dobrou noc
pohádka Coco, která nám všem
připomněla, proč u nás slavíme „Dušičky“ a ne Halloween.
Spalo se nám skoro jako doma,
navíc pod dohledem šikovného
psího hlídače, a ráno na nás čekala výborná domácí bábovka
a borůvkový koláč. Nadšeně
jsme si povídali o všech zážitcích ze společné akce a čekali
na rodiče. Doufám, že se všem
dětem Strašidlení v MŠ líbilo
a že také rodiče uvítali volný
večer pro sebe a strávili jej romanticky podle svých představ.
Na další noc ve školce se už teď
těší paní učitelky i naše šikovné
děti.
Zuzana Sabelová

Dzień projektowy – Świat Techniki

■■ Dnia 11. 11. 2019 uczniowie
klasy 1, 2 i 3 w ramach projektowego dnia wyjechali na lekcję edukacyjną do Ostrawy do
„Świata Techniki“.
Każda klasa miała inne zajęcia, były one przystosowane
do wieku uczniów. Ja uczestniczyłam w projekcie „Robot
OZOBOT”, gdzie mówiliśmy o
robotach, wyświetlano nam
filmy, był również pokaz. Najciekawsze jednak dla nas były

same warsztaty, gdzie na papier malowaliśmy linie a robot
sam po nich się poruszał. Dla
niektórych mogło wydawać
się, że to magia, a jednak była
to technika. Bardzo chciałabym
mieć takiego robota w domu.
Jak będę duża, to też będę pracowała z robotami.
Barbora Smilovska, klasa 2,
Polska Szkoła Podstawowa i im.
Jana Kubisza w Gnojniku

14

Dzień projektowy – Pierwsza pomoc

■■ 11. listopada 2019, w końcu nadszedł długo przez nas
oczekiwany dzień projektowy.
Cała szkoła bierze w nim udział
i zawsze panuje podczas tych
zajęć wspaniała atmosfera.
Tegorocznym tematem była
„Pierwsza pomoc“. Zajęcia
prowadzili zawodowi ratownicy. Wszyscy zostaliśmy podzieleni do grup a sam program przebiegał na czterech
stanowiskach. Na pierwszym
stanowisku, oglądaliśmy ciekawy film na temat pierwszej
pomocy. Później rozmawialiśmy
o różnych rodzajach złamań,
i co robić, kiedy coś takiego
się zdarzy. Następnym punktem programu były gry praktyczne. Na drugim stanowisku
nam pan ratownik opowiadał
o aplikacji ZÁCHRANKA. Weszliśmy w rolę ratowników
i wszystkiego mogliśmy wypróbować w grze komputerowej,
tak mogliśmy sprawdzić, czy
potrafilibyśmy ocalić ludzkie
życie. Kolejnym punktem naszego programu było stanowisko, gdzie nam pokazano, jak
zrobić szynę do wsparcia lub

unieruchomić złamaną kończynę. Dalej instruowano nas, jak
zatrzymać krwawienie z żyły
lub tętnicy. Na ostatnim stanowisku zademonstrowano nam,
jak przeprowadza się resuscytację u człowieka. Ratownicy
mieli do pomocy przeróżne
sprzęty, których używają w ramach szkoleń. Pokazano nam
medyczne urządzenia, które
ratownikom niezbędne są podczas ich pracy. Cały ten dzień
był bardzo interesujący i zajęcia uczyły nas, każdy z nas
zdobył podstawowe informacje
o udzieleniu pierwszej pomocy. Również uświadomiły nam,
że każdy z nas może zostać
świadkiem wypadku i każdemu
z nas może stać się, że znajdzie
się w sytuacji, kiedy jego życie
zależeć będzie od pomocy drugiego człowieka. Tu każdy z nas
powinien zdać sobie sprawę, że
życie ludzkie jest cenne, trzeba
go chronić i w potrzebie umieć
go ocalić.
Viktorie Sodzawiczna, klasa 8,
Polska Szkoła Podstawowa i im.
Jana Kubisza w Gnojniku
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Polska – Czechy, łączy nas Śląsk

■■ Od 23.9.2019 do 27.9.2019
codziennie gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie. Szkoła ta dla nas, uczniów
klasy 8 i 9 z Gnojnika przygotowała ciekawy program.
Braliśmy udział w lekcjach,
zajęciach sportowych i wycieczkach. Podstawą tych
spotkań był kontakt ze współczesnym językiem polskim
i edukacja regionalna. W pierwszym dniu uroczyście przywitali
nas uczniowie klas szóstych.
Póżniej mieliśmy zajęcia lekcyjne z różnych przedmiotów. Na
zakończenie dnia uczestniczyliśmy w rozgrywkach szachowych, gdzie poznaliśmy podstawowe reguły gry w szachy.
We wtorek z kolei przedstawiliśmy prezentację o nas, o naszej
Szkole Podstawowej im. Jana
Kubisza w Gnojniku. W tym
uczestniczyła również Telewizja Czeska. Później nastąpiły
warsztaty taneczne i ćwiczenia
sportowe w sali gimnastycznej. Na początku trzeciego dnia
znowu braliśmy udział w zajęciach lekcyjnych. Następnie
poszliśmy z przewodnikiem
szczegółowo poznać miasto
Cieszyn. Odwiedziliśmy najważniejsze zabytki i pamiątki
tego miasta: Wieżę Piastowską,
Rotundę, Uliczkę Cieszyńskich
Kobiet, Teatr Adama Mickiewicza, Księżnicę Cieszyńską,
Studnię trzech braci i rynek.
Na ratuszu w Sali sesyjnej czekała na nas Burmistrz Miasta

Cieszyna pani Gabriela Staszkiewicz, która nas zapoznała
z salą sesyjną i jej znaczeniem.
Pozwolono nam usiąść na miejscach radnych a pani burmistrz
nam każdemu podała rękę. Tym
razem w czwartek pojechaliśmy do Brennej na wycieczkę.
Odwiedziliśmy Beskidzki Dom
Zielin „Przytulię“. Poznaliśmy
bardzo dużo ziół leczniczych
i sporo nowych ciekawostek
o zwyczajach i tradycjach tego
regionu. Podczas warsztatów
zrobiliśmy sobie ziołową sól do
kąpieli i była degustacja herbat
ziołowych. Tak jak wioska reklamuje się, naprawdę Brenna
pachnie ziołami. Zdążyliśmy
w Brennej również zwiedzić
obserwatorium
nietoperzy,
znajdujące się na strychu tamtejszej szkoły. Ostatni dzień
skorzystaliśmy z warsztatów
plastycznych, konkretnie z podstaw grafiki. Póżniej poszliśmy
do Muzeum 4 Pułku Strzelców
Podhalańskich. Na zakończenie
całego tygodnia było pożegnanie z pani dyrektor tej szkoły
i koordynatorką Beatą Sabath,
która wszystko do perfekcji
przygotowała. Chcemy jej za to
z serca podziękować. Serdeczne podziękowania kierujemy
też do Senatu RP oraz do Funduszu Rozwoju Zaolzia, dzięki
ich dotacjom mógł być bowiem
cały projekt zrealizowany.
Julia Krzywoń, klasa 8, Szkoła
Podstawowa im. Jana Kubisza
w Gnojniku

Římskokatolická farnost Hnojník –
pořad bohoslužeb o Vánocích
21.12.: s platností 4. neděle adventní: Komorní Lhotka 15.30
(p); 22.12.: 4. neděle adventní: Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (p); 24.12.: Štědrý den – Vigilie Narození Páně: Komorní
Lhotka 15.30 (č), Hnojník 20.30 (č+p), Třanovice 22.00 (č); 25.12.:
Slavnost Narození Páně: Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00
(p), Komorní Lhotka 11.30 (p); 26.12.: Svátek sv. Štěpána, jáhna a
prvomučedníka: Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č); 28.12.:
Komorní Lhotka 15.30 (č); 29.12.: Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie
a Josefa: Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č); 31.12.: Sv.
Silvestra, zakončení občanského roku: Třanovice 17.00 (p+č), Hnojník 18.00 (č+p); 1.1.: Slavnost Matky Boží, Panny Marie: Hnojník 8.30
(č+p), Třanovice 10.00 (č), Komorní Lhotka 11.30 (č); 4.1.: Komorní
Lhotka 15.30 (p); 5.1.: 2. neděle po Narození Páně: Hnojník 7.30 (p),
8.45 (č), Třanovice 10.00 (p); 6.1.: Slavnost Zjevení Páně – Tří králů
(žehnání vody, kadidla a křídy): Třanovice 17.00 (č+p), Hnojník 18.00
(č+p); 12.1.: S platností svátku Křtu Páně: Komorní Lhotka 15.30 (č);
13.1.: Svátek Křtu Páně: Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č).
V neděli 5.1. bude v Hnojníku při mši sv. v 7.30 hod. zpívat smíšený
sbor „Godulan – Ropica“.

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
V prosinci: 22.12. – Dětská vánoční slavnost (15 h.), 31.12. – Bohoslužby a silvestrovský večer (16.30 h.). V r. 2020 – leden: 1.1. –
Biblická hodina (15 h.), 5.1. – Biblická hodina (15 h.), 12.1. – Biblická
hodina (15 h.), 19.1. – Biblická hodina (15 h.), 26.1. – Bohoslužby
(8.30 h).
Bohoslužby na Karmelu (v 8.30 h.) – 26.1., 23.2., 22.3., 26.4.,
24.5., 28.6., 19.7. (9 h.), 23.8., 27.9., 25.10., 22.11., 31.12 (16.30 h.)
10.5. Den matek – 15 h.; 7.6. Setkání u pomníku na Goduli, 15 h.,
17.7. Setkání pro všechny generace – 17 h.; 18.7 – 25.7. XcamP;
10. – 14.8. Příměstský tábor; 27.9. Slavnost výročí Karmelu – 15
h.; 25.10. Slavnost památka reformace – 15 h.; 13.12. Vánoční slavnost s vystoupením dětí – 15 h.; 31.12. Bohoslužby a silvestrovský
večer – 16.30 h.
Bližší informace na www.ksschsmilovice.cz a www.sceavkl.cz.
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Informace z vaší obce
Hnojník

Odpis vodného
Žádáme Vás o sdělení stavu
vodoměrů studené vody. Ve
zprávě uveďte jméno a příjmení, adresu odběrného místa
a stav vodoměru k 15.12.2019.
Zprávu doručte do 31.12.2019 na
OÚ e-mailem na adresu anna.
molinova@hnojnik.cz. Odpisový lístek je vložený do tohoto
časopisu a je k dispozici i na
stránkách Obce Hnojník www.
hnojnik.cz. Občané, kteří nepoužívají e-mail, doručí zprávu buď
osobně, nebo ji vhodí do poštovní schránky obecního úřadu,
popř. pošlou poštou. Netýká se
bytových domů 250, 260, 301,
350 (hlásí SBD Třinec). Netýká
se domů, bytů a firem, kde byly

instalovány měřiče pro dálkový
radiový odpočet. 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
bankovním převodem nebo 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. Poslední
den otevření pokladny je v pondělí 23.12.2019. K úhradám plateb po tomto termínu využijte
bankovní převody.
Ing. Miroslav Molin,
starosta obce

Vělopolí
Obecní úřad informuje o povinnosti odevzdávat od 1.1.2020
fritovací a jedlé oleje. Použitý
potravinářský olej odevzdávejte v pevně uzavřených max. 2l
plastových lahvích do sběrné
nádoby umístěné za budovou
úřadu.
Hobby hokej a bruslení pro
občany Vělopolí i Ropice na
zimním stadionu v Českém Těšíně v I. pololetí roku 2020 má

tyto termíny: 4., 11. a 18. ledna,
1., 22. a 29. února, 7., 14. a 21.
března.
Obec Vělopolí hledá kronikáře. Bližší informace získáte na
obecním úřadě.
Hezký adventní čas, pokojné
Vánoce a hodně zdraví v novém roce přejí všem Zastupitelé
obce Vělopolí.

Střítež
Zaplaťte za odpady
Upozorňujeme občany, kteří ještě neprovedli platbu za
odpady za 2. pol. 2019, aby tak
neprodleně učinili. Splatnost
poplatku byla do 30. 9. 2019.
SMS systém
Žádáme Vás, abyste změny telefonních čísel hlásili na
obecní úřad, z důvodů zasílání
podkladů pro platby za poplatky. Děkujeme.

Přání do Nového roku
Vážení občané, prožijte období Vánoc v kruhu svých blízkých a do Nového roku 2020
vykročte tou správnou nohou
a především s radostí a odhodláním, že ten nadcházející rok
bude pro nás pro všechny lepší.
Miroslav Jaworek, starosta

Horní Tošanovice
Plesy v obci
25. 1. 2020 se koná v KD Hájenka v Horních Tošanovicích
25. obecní reprezentační ples.
Občerstvení a bohatá tombola je zajištěna. Místenky budou
v prodeji od 6.1.2020 na obecním úřadě.
15. 2. 2020 se uskuteční
místenkový ostatkový večírek
hasičů v KD Hájenka. Připraveno rozmanité občerstvení

a bohatá tombola. Místenky budou v prodeji od 6. 1. 2020 na
obecním úřadě.
Upozornění
Občany, kteří nemají uhrazené poplatky za vodu, odpady nebo poplatek za psa za
rok 2019 upozorňujeme, aby si
nedoplatky uhradili do konce
roku. Poslední úřední den bude
30.12.2019 od 7.00 do 16.30 hod.

STONÁVKA
texty:

redakce.stonavka@seznam.cz

inzerce: admin@stonax.cz

MARKET NA VYRUBANÉ
PRODEJ KAPRŮ A AMURŮ
20.12. / 14:30 - 17:00
21.12. / 8:00 - 17:00
22.12. / 8:00 - 17:00
23.12. / 8:00 - 15:00 (pouze objednávky)
(Ryby Vám na přání upravíme)
SRDEČNĚ ZVEME
Mob.:727 892 348 (777 063 770)

Cvičení v Komorní Lhotce

Každé pondělí bude v Komorní Lhotce v době od 17,30 –
18,30 hodin probíhat cvičení na velkých míčích,
posilování břicha a core.
Cena 70 Kč, permanentky za zvýhodněnou cenu.
Na cvičení lze získat příspěvek zdravotní pojišťovny,
dle jejich podmínek.
Těší se na Vás Mgr. Naďa Honzáková.

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel: 603 252 580
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ZÁJEZDY CESTOVNÍ KANCELÁŘE A-Z TOUR s.r.o. 2020

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY LETECKY Z PRAHY S ČESKÝM PRŮVODCEM

Okruh Portugalskem, hot. 3-4*, HB
Andalusie, hotel San Fermin 3* HB
Vojenská muzea, Moskva a okolí, HB
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB
Bajkal, Transsib. magistrála hot. HB
Moskva, Petrohrad hotely 3-4*, HB
Okruh Gruzií, pam. přír. hot. 3-4*, HB

03.05. – 10.05.
16.05. – 24.05.
28.05. – 02.06.
09.06. – 16.06.
19.06. – 27.06.
03.07. – 11.07.
31.07. – 08.08.
11.08. – 18.08.
28.08. – 05.09.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Termály Chocholow (PL), BS+bazény
Szaflary (PL), term. lázně, 3*, HB+bazény
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény
Termály Chocholow, HB+bazény
Lázně Dudince, Jantár 3*, HB+proced.
Lázně Dudince, Smaragd 3*+HB+proc.
Bükfürdö, Répce Gold 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdö, h. Répce 3*, HB+vst. do TK
Bükfürdö, apartmán v apartmanhotelu, BS
Lázně Piešťany, hot. Park 3*, HB+proc.
Termály Nitrava, 3* hotel HB+bazény
Luhačovice, h. Harmonie 3*, HB + proc.
Hajdúszoboszló, hotel Járja 3*, HB
Velký Meder, hotel Elenka u TK, 3*, HB
Hevíz, Maďarsko, hotel Fit 3*, FB+bazény

19.04. – 25.04.
26.04. – 01.05.
03.05. – 09.05.
08.05.
10.05. – 16.05.
10.05. – 17.05.
16.05. – 17.05.
17.05. – 23.05.
17.05. – 23.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
24.05. – 30.05.
31.05. – 05.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 20.06.
14.06. – 21.06.

21450 Kč
18950 Kč
23700 Kč
28450 Kč
23700 Kč
37950 Kč
37950 Kč
28450 Kč
23700 Kč
8650 Kč
7950 Kč
8750 Kč
1150 Kč
8850 Kč
9250 Kč
2950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
12250 Kč
10950 Kč
5250 Kč
8950 Kč
7950 Kč
7950 Kč
8950 Kč
8250 Kč
9250 Kč

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Vroclav, Dolní Slezsko, hot. 3*, HB
Vídeň, historické skvosty, hotel 3*, BB
Okruh Rakouskem, hotely 3*, HB
Jízda králů Vlčnov, jednodenní, BS
Západní Čechy, památky, lázně, 3* HB
Lago di Garda a okolí, hotel 3*, HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Českosaské Švýcarsko, hot. 3*, HB
Šumava, s výlety do SRN, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB
Krušnohoří se SRN, příroda, hist., 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, hotely 3*, HB
Jizerské hory s Polskem, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, hotel 3*, HB
Vysočina a Posázaví, penz. 3*, HB
Dolomity pro každého, hotel 3*, HB
Slovinsko, hot. 3* u Jadranu s výlety, HB
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety
Bieščady, (PL) hist., příroda, penz. 3*, HB
Příroda Českého ráje, hot. 3*, HB
Italské Alpy, NP Stelvio, hot. 2*, HB
Baltské moře, Łeba, hot. 3*, HB, výlety
Polské Tatry a okolí, penz. 3*, HB
Krkonoše, s výletem do Polska, hot.3*,HB
Jižní Čechy, divadlo s otáč. hled., 3*, HB

06.05. – 10.05.
15.05. – 17.05.
24.05. – 29.05.
31.05.
31.05. – 06.06.
31.05. – 06.06.
06.06. – 15.06.
07.06. – 12.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
07.06. – 13.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 19.06.
14.06. – 20.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 26.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
21.06. – 27.06.
28.06. – 03.07.
05.07. – 11.07.
05.07. – 11.07.
12.07. – 17.07.
12.07. – 17.07.
12.07. – 17.07.

5950 Kč
3950 Kč
9550 Kč
850 Kč
6750 Kč
9750 Kč
12550 Kč
6450 Kč
9950 Kč
6750 Kč
6950 Kč
6950 Kč
6450 Kč
6450 Kč
9950 Kč
6450 Kč
6950 Kč
6450 Kč
9750 Kč
9950 Kč
8450 Kč
7450 Kč
6350 Kč
9750 Kč
9250 Kč
6750 Kč
6650 Kč
6950 Kč

Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Ostrava. Podle směru jízdy: Bohumín, Bystřice, Jablunkov.

Vysvětlivky: FB - plná penze, HB – polopenze, BB – snídaně, BS – bez stravy. Pro více informací si objednejte náš katalog (zasíláme zdarma).
Uvedené ceny jsou za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Aktuální ceny najdete na www.ckaztour.cz.

CK A-Z TOUR s.r.o. Staroměstská, Třinec, tel: 558 986 800-2, Český Těšín, ul. Odboje, tel: 558 711 804, www.ckaztour.cz.
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