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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
dobu koronavirovou již máme
za sebou a žádná další „vlna“
snad nepřijde. Přesto si dovolím se k této době vrátit, protože
bych rád podpořil a poděkoval
všem, kteří byli v „první linii“. Jednou z nich byla i Beata Dulawová.
Přečtěte si tedy místo tradičního
úvodního slova její „DEN V DOBĚ
„CORONAVIRU.“
Zítra mám konečně „home office“. Nesu si domů tašku s dokumenty a plánuji dodělat všechny
resty. Ani nestihnu dopít odpolední kávu a přichází e-mail. Z nařízení Ministerstva zdravotnictví je
nutné otestovat terénní pracovníky! Narychlo se domlouvám s vedoucí služby, ideální je zítřek od
šesti hodin, pracovníci budou čekat. V sousední Charitě Třinec nemají zdravotní sestru, chceme jim
proto pomoct s testováním, a tak
po dohodě s paní ředitelkou nabízím „sebe“. Bude to zítra hned
po obědě.
Sedám do auta a jedu do práce
připravit vše potřebné. Před šestou ráno už čekám v komunitním
centru pro seniory, rychle oblékám předepsané ochranné pomůcky a začínáme! Jde to jak po
másle, všichni jsou připraveni a já
se začínám potit, štít se mlží. Asi
jsem si blbě nasadila respirátor!
Jak to můžou v té nemocnici vydržet! Udělám okolo pětadvaceti
testů a oznámím radostnou zprávu: všichni jsou negativní! Začínám s úklidem a dezinfekcí. Vše
začíná páchnout, jak špatně vypálená slivovice (já taky…) Jedu
do kanceláře uložit použitý materiál do lednice. Kolegyně na mne
nechápavě kouká: „Co tady děláš?“. Jenom se zasměju a fičím
domů.
Doma vyřídím několik e-mailů
a pár telefonů, na resty mi zbyla
tak hodinka. To asi moc neudělám… Rychle sním oběd, u kterého prohodím s dětmi pár vět
a odjíždím testovat do sousední Charity Třinec. Opravují cestu a já čekám v koloně, se kterou
jsem nepočítala a tak mám zase
zpoždění. Po příjezdu narychlo
domluvíme organizaci testování,
navlékám ochranné pomůcky a
postupuji podle stejného scénáře
jako ráno. Testy tady prošlo skoro 40 pracovníků, naštěstí všichni negativní . Úklid, dezinfekce
a odjezd domů. Po cestě rychle
koupím něco ke svačině a večeři. Doma mne vítají se slovy: „Už
zase pozdě!“
A na stole na mne čekají kupky papírů připravené k dodělání.
Beáta Dulawová,
vedoucí Charitní ošetřovatelské
služby
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Starostové si připomněli konec světové války

■■ Poněkud zvláštně se letos
projevovaly účasti veřejnosti
u pietních akcí spojených s připomenutím 75. výročí konce
druhé světové války.
Koronavirové období přivedlo vzpomínající na pamětní místa v rouškách. Mnoho obyvatel
měst a obcí položilo svoje životy
na různých místech Evropy. Pamětní deska padlých hrdinů je
také před evangelickou kapli ve
Smilovicích. I zde se sešli představitelé obce, aby vzdali položením věnce hold padlým smilovickým občanům. Zajímavostí byla účast čtyř starostů, kteří
byli v obci zvoleni po sametové revoluci. Sešli se G. Chwistek, P. Szalbut, M. Nogol a současný starosta M. Sikora. Pietního aktu se také zúčastnili
členové Klubu důchodců Střítež a věnec pak položili společně starosta M. Sikora a M. Fober za důchodce. Při vzpomínce ve Smilovicích připomněl
M. Nogol i moment, kdy před
šesti lety poctil svou návštěvou

Smilovice Tomáš Graumann,
jeden z 669 zachráněných židovských dětí před nacistickými vyhlazovacími tábory. Díky
obětavosti Nicholase Wintona,
anglického makléře, byl v srpnu roku 1939 v poslední chvíli

převezen vlakem s ostatními židovskými dětmi z Prahy do Anglie. Tomáš Graumann zemřel
letos v dubnu ve věku 89 let, jen
několik týdnů před ním skonala
i jeho manželka.
K. Moškoř

Příprava na provoz školy a školky ve Smilovicích a Řece
■■ Nezvyklé ticho na školních
chodbách a učitelé vyučující
žáky na dálku. To bylo znakem
českého školství uplynulých
několika týdnů. Školy se připravovaly na návrat žáků.
Školnice a uklízečky se vyřádily na školních zahradách
a při údržbách školního vybavení. Také učitelky mateřské
školky pomáhaly s opravami
a natěračskými pracemi. Kuchařky zase obětavě vařily pro
cizí strávníky. Všem patří poděkování za jejich vzorný přístup
k pracovním povinnostem. Nelenili jsme ani v exteriérech školy. Už na podzim jsme plánovali v areálu ZŠ a MŠ Smilovice
uspořádat brigádu k zútulnění
školní zahrady a hřiště. Nouzový stav v ČR nám to ale umožnil
až v závěru května. Ochotní tatínkové pomohli s vybudováním
dětského pískoviště, zabetonováním herních prvků a jejich
dopadových ploch, obnovou atletického doskočiště. Jmenovitě
bych chtěla poděkovat p. Wantulokovi, p. Kotasovi, p. Noskovi,
p. Dybovi ml. a st., p. Kniezkovi,
p. Szczukovi, p. Riedelovi, p. Kiszovi st. a ml., p. Frankovi, p. Hradeckému, P. Paĺovi, p. Bellovi, p.
Zuczukovi, p. Ciencialovi, p. Kubičkovi, p. Benešovi a starostovi p. Sikorovi. Panu Kopcovi děkuji za zajištění výkopové techniky, p. Plintovi za sponzorský
dar v podobě přepravy betonu,
p. Žwakovi za zajištění přepravy
materiálu.

Také v mateřské škole v Řece
se stihla dokončit pokládka
střešní krytiny na nový zahradní altán. Děkujeme p. starostovi
Tomeczkovi a dalším zúčastněným za jejich práci ke zlepšení
prostředí pro hru a vzdělávání dětí zejména v letním období, kdy je zapotřebí mít na školní zahradě stinné místo. Udělalo
se kus práce pro naše nejmenší.
Odměnou nám všem budou jistě zářivé úsměvy dětí, až se vrátí do školních tříd a školek mezi
své spolužáky a budou si moci

bezpečně hrát v přírodě. Poděkování patří ovšem i rodičům,
kteří se v době distanční výuky
věnovali svým dětem při domácím vzdělávání. Jistě si sami vyzkoušeli, že práce s dětmi je velmi náročná.
Přeji všem, abychom nemuseli čelit druhé vlně koronavirové chřipky a mohli si v klidu
užít prázdniny a následně i klidný podzim.
Mgr. J. Dybová
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S MAS Pobeskydí se na rozvoji
našeho regionu můžete podílet i vy

■■ Pod pojmenování místní
akční skupina (MAS) se skrývají organizace, které sdružují místní podnikatele, veřejné
subjekty i neziskové organizace, společným cílem je rozvoj
svého venkovského regionu.
Najdete je nejen po celé České republice, ale také ve většině
států Evropské unie. Prostřednictvím MAS Pobeskydí byly
v uplynulých letech v našem regionu realizovány desítky projektů např. v oblasti školství,
sociální péče, příměstských
táborů, občanské vybavenosti a infrastruktury nebo podnikání a zemědělství. V letošním
roce bude probíhat příprava

nové Strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom vás touto cestou rádi informovali o možnosti
zapojení se do odborných pracovních skupin, které při tvorbě
nové strategie hrají klíčovou roli.
Pracovní skupiny jsou otevřeny
každému, kdo má zájem aktivně
se podílet na dalším rozvoji Pobeskydí. Bližší informace o pracovních skupinách a činnosti
MAS Pobeskydí naleznete na
webových stránkách www.pobeskydi.cz. Budeme rádi, když
se do rozvoje regionu zapojíte
i Vy.

Navštivte knihovnu
v Horních Tošanovicích

■■ Místní knihovna Horní Tošanovice je veřejná univerzální knihovna zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech
občanů a institucí obce Horní
Tošanovice kulturním hodnotám a informacím.
Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům
všech věkových skupin. Přijďte se do naší knihovny podívat
a určitě si vyberete pěknou
knihu nebo časopis. Knihovní
provoz je plně automatizován
(knihovní systém TRITIUS),
od výpůjčního protokolu až po
katalog knihovny, který je na
internetu. Čtenářské průkazy,

knihy a časopisy jsou označeny čárovým kódem a informace
o čtenářích a pohybu knihovního fondu jsou uloženy v databázích. Půjčování knih a časopisů je zdarma, navštivte naši
knihovnu, těšíme se na Vás.
Zvažujeme rozvoz knih k zapůjčení seniorům. Budeme rádi za
Vaše připomínky a náměty, zejména z řad seniorů, zda bude
o tuto službu zájem či nikoliv.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 721 588 519
nebo prostřednictvím e-mailu:
urad@hornitosanovice.cz.
HT

Lze se připravit na stáří?
■■ Stáří je přirozenou součástí
života, jen si zaslouží více naší
pozornosti. Možnost zestárnout
o několik desítek let a zažít na
pár chvil „pomyslné stáří“ nabízí nově vzniklá Charitní poradna
pro rodinu – seniory a pečující.
Díky speciálnímu obleku, který se skládá z částí simulujících
různorodá omezení pohybu,
zraku i sluchu, můžete na vlastní kůži pocítit „jak se cítí senior“
a tím být k jeho potřebám vnímavější. Zkouška gerontoobleku probíhá ve výukové místnosti pro pečující, která je součástí
výše uvedené poradny. Pečující
se zde mimo jiné mohou naučit bezpečnému polohování
či jiným technikám péče o své
blízké. „Gerontooblek jsme pořídili za pomocí nadačního fondu Tesco a tímto rozšířili naše
aktivity na podporu osob pečujících o svého blízkého. Prostřednictvím vlastní zkušenosti
získáme větší znalosti a pochopíme na vlastní kůži potřeby našich klientů, seniorů“, říká projektová a PR manažerka Charity
Český Těšín, Ivana Lazarovská.
Jako první si gerontooblek vyzkoušeli zaměstnanci Charity
Český Těšín v rámci interního
vzdělávání. Mohli si vyzkoušet, jaké je to psát či pít, když
se Vám třepe ruka, poslouchat
či odpovídat, když neslyšíte

anebo Vám píská v uších, vyjít
do schodů, když Vám nohy už
tak neslouží, atd. Tato zkušenost
mění pohled na zdravotní omezení starších lidí. Pochopíte, že
to, co je pro mladé a zdravé
osoby normální, je pro ně vysilující a velmi obtížné, naučíte
se být trpělivější a vnímavější
k potřebám druhých a pociťujete ke stáří větší respekt. „Máte
pocit uvěznění v cizím těle a je
velkou úlevou, když si oblek
můžete sundat. Bohužel mnozí
takovou možnost nemají a musí
se s omezeními, která stáří přináší, smířit. Je na nás, abychom
jim tento přechod usnadnili, byli
trpělivější a lépe chápali jejich
potřeby.“ Vyzkoušet gerontooblek lze také v rámci realizace
pravidelných „Setkávání pečujících“. V letošním roce se první
„Setkání pečujících“ uskutečnilo v Českém Těšíně. Setkání je
bezplatné, pro více informací
zájemci mohou kontaktovat
sociální pracovnici poradny
Bc. Jiřinu Grebeňovou, tel.: 735
792 272, e-mail: jirina.grebenova@ceskytesin.charita.cz.
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Tak šel čas před Velikonocemi
■■ Určitě nám dáte za pravdu,
že je jaro jedno z nejkrásnějších ročních období…
Vedoucí Charitního domu pro
seniory v Hnojníku přivezla pokroucené vrbové větvičky, které
jsme nastříhaly a roznesly po
pokojích, kde jejich čerstvě zelené lístky spolu se zavěšenými
velikonočními vejci potěšili oko
i srdce nejednoho klienta.
Každý z klientů dostal také
malý dáreček – veselé kuřátko z šišek, na jehož výrobě se
podíleli i samotní klienti nebo
kuřátko, vajíčko k zavěšení či
milého zajíčka, které vyráběly
děti v NZDM Kometa. Nezapomněly jsme také vyzdobit
společné prostory, aby potěšily
všechny zaměstnance střediska, kteří zde tráví spoustu svého
času. Ani v této nepříznivé době

se ve středisku nezapomnělo
na dubnové oslavence, kterým
sociální pracovnice předaly malou pozornost, kytičky dámám
a bonboniéry pánům. Jelikož
klientům moc chybí pravidelné
„kavárničky“, vedoucí pobytové
služby se rozhodla klienty mile
překvapit a všichni dostali přímo na pokoj výborný ovocný
zákusek. A aby těch překvapení nebylo málo, jeden z oslavenců pohostil všechny klienty
a zaměstnance střediska chlebíčkem, zákuskem a dětským
šampusem. Provozní domu vše
podle přání hostitele objednala
a my jsme následně všechny
pohoštěné obsloužily.
A také počasí bylo, k radosti
všech, před jarními svátky jako
malované. Hodné pečovatelky
toho využily a vyvezly či vyvedly
klienty ven nachytat první jarní
paprsky. S ohledem na současnou situaci se snažíme klientům
tyto dny co nejvíce zpříjemnit.
A to například častými návštěvami, kdy si mohou s námi zahrát nějakou hru, nechat si číst
z knížky či časopisu nebo si
jen tak povídat. Uskutečnil se
i salón krásy na pokoji, kdy se
dvěma klientkám barvily vlasy.
Klienti nyní jakékoli rozptýlení
velmi vítají.
Martina a Renáta, Hnojník
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Každý z nás vytřídil v roce 2019
do barevných popelnic přes
51 kilogramů odpadu
■■ Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Za evropské premianty v třídění odpadu
jsou Češi označováni právem.
Meziročně dosáhli dalšího
zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě.
V roce 2019 vytřídil každý
z nás v průměru 51,3 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční
nárůst o více než 2 kilogramy
odpadů vytříděných do barevných kontejnerů. S tříděním
odpadů má zkušenost většina
obyvatel ČR, pravidelně pak
své odpady třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel.
Loni jsme vytřídili nejvíc papíru,
téměř 22 kilogramů, dále pak
15,1 kilogramu plastů, bezmála
14 kilogramů skla a necelé půl
kilo nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru
13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí
se tak shromáždilo přes 693
tisíc tun vytříděných odpadů,
což je o 4 % více než v roce
2018. „Členské státy Evropské
unie, včetně České republiky,
musí již za několik let splnit
nové ambiciózní cíle vyplývající
z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude
znamenat třídit veškerý odpad,
který lze recyklovat nebo jinak
využít a na skládku ukládat jen
minimum směsného odpadu,
nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají
intenzivně připravovat,“ shrnul
vývoj třídění odpadu Zbyněk
Kozel, generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s. Právě Autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM zajišťuje v ČR již
více než 20 let provoz systému
třídění a recyklace obalových
odpadů, které jsou významnou

složkou tříděného komunálního
odpadu. Do systému bylo na
konci roku 2019 zapojeno 21 197
firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů
v České republice dostupné pro
99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi
co nejdostupnější a snadné,
systém neustále spolupracuje
s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi
tak mohou třídit své odpady
prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších
nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné
hnízdo tak slouží v průměru pro
118 obyvatel, což je v evropské
konkurenci velmi dobrý výsledek. „Docházková vzdálenost
k barevným kontejnerům je pro
mnoho lidí v otázce třídění odpadů rozhodující. Nyní to k nim
máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je zhruba
133 kroků,“ říká ředitel oddělení
komunikace EKO-KOM, Lukáš
Grolmus. Zároveň ale dodává,
že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává,
že má kontejnery dál než 130
metrů a jsou tedy lokality, kde
je co zlepšovat. Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích
vzniká surovina, která se na
třídících linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití pro
výrobu nových produktů nebo
jako zdroj energie či náhrada
hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí. Každoročně
tříděním a recyklací obalových
odpadů zachráníme ekvivalent
zhruba 29 km2 přírody, šetříme
stromy, přírodní zdroje surovin
a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci
obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh
energie.
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Řeka Stonávka neodmyslitelně
patří k našemu regionu
■■ Povodí Stonávky odvodňuje nejseverozápadnější cíp
Moravskoslezských
Beskyd
mezi výběžky Prašivé na západě a Goduly na východě. Sama
říčka pramení v nadmořské
výšce kolem 750 m na jihovýchodních svazích vrchu Čupel,
celý následující tok pak směřuje zhruba k severu.
Po třech kilometrech Stonávka vystupuje z horského údolí
a v Komorní Lhotce se slévá
s potokem Ráztoka, čímž více
než zdvojnásobuje svůj objem.

Stonávka pak dále protéká obcemi Hnojník a Třanovice, její
vody jsou zadrženy přehradní
nádrží Těrlicko a po průtoku
obcí Albrechtice a Stonava se
v Karviné vlévá z levé strany
do řeky Olše, která její vody
odnáší dál do Odry. Z chráněných živočichů se ve Stonávce
vyskytuje v úseku od Komorní
Lhotky až po přehradní nádrž
Těrlicko střevle potoční a rybí
druhy pstruhového pásma.
Řeka Stonávka patří samozřejmě i k Hnojníku. Ve Sdružení
obcí povodí Stonávky má řeka
Hnojníkem nejdelší průtok. Každoročně v minulosti měnila
svůj tok, proto je celé údolí kamenité a písčité. Přes léto koryto řeky pravidelně vysychalo,
při jarním tání a v období dešťů
se řeka rozvodnila a působila
mnohdy záplavy. Každoroční
povodně vytvářely přirozené
meandry, měnilo se koryto řeky,
docházelo k záplavám zemědělských ploch. Zejména v dolní části toku (od splavu u č. p.
10 směr Třanovice), docházelo
každoročně při povodních ke
změnám říčního koryta. Velké
povodně nebyly časté. Větší
byla zaznamenána v roce 1880
a pak v roce 1904. V novodobé
historii stojí za zmínku větší povodně v roce 1957 a v roce 2010.
Po menší povodni roku 1905
bylo rozhodnuto o první větší
regulaci řeky na území obce

Hnojník. Úprava toku od železničního viaduktu trati Hnojník
– Frýdek-Místek, po dům č. p.
10 (100 m od silničního mostu
u Zajíce směr Třanovice) byla
provedena v roce 1906. Na začátku a na konci regulovaného
úseku byly vybudovány spádové stupně (splavy) z godulského pískovce. První z nich pod
železničním viaduktem, druhý
pak u domu č. p. 10. Oba tyto
splavy jsou dosud funkční. Ve
zbylé části daného úseku toku
byly vybudovány 4 menší spá-

dové stupně z dřevěných klád
a kůlů. Vybudované splavy výrazně zklidnily průběh toku přes
obec Hnojník a účinně bránily
v daném úseku při povodních
v rozlití mimo koryto. Štěrk a písek z řeky byl vždy vděčným stavebním materiálem pro občany
obce. Zákaz volného dobývání
z řeky Stonávky byl vyhlášen
už vyhláškou Okresního úřadu
ze dne 6. 8. 1926. Zákaz platil
od hranice Komorní Lhotky po
celém toku Stonávky přes obec
Hnojník. Štěrk a písek se mohl
dobývat jen se svolením Úřadu
pro hrazení bystřin v Komorní
Lhotce, jenž určil místo, kde lze
dobývat. I přes tento zákaz docházelo však až do doby regulace řeky na konci padesátých
let k jeho běžnému porušování.
Mlýnskými strouhami napájela
Stonávka rybníky u mlýnů Gustava a Pavla Suchánků a Pavla
Rakowského. K rybníkům Pavla
Rakowského (dnes polská ZŠ)
vedla napájecí strouha i pod
železniční tratí, kde se dosud
nachází zděný mostní oblouk,
sloužící sporadicky v minulých
létech k bydlení bezdomovců. Průtok řeky Stonávky obcí
byl vždy spojen s péčí o brody a lávky k překročení toku.
Nejznámější a nejužívanějšími
byly říční brody u obou mlýnů,
nahrazené v roce 1960 a 1963
mostními konstrukcemi. Mosty byly postaveny Místním

národním výborem v rámci
tzv. „akce Z“, tedy s částečnou
bezplatnou dobrovolnou pomocí občanů. Méně frekventovaný říční brod za objektem
bývalé STS, později Drobných
provozoven (dnes EPOS s.r.o.),
byl používaný zejména zemědělskými stroji. Dřevěné lávky
k přechodu chodců byly u obou
mlýnů a pod železničním viaduktem. Při regulaci toku po
roce 1960 byly nahrazeny železnými. Dřevěná lávka u domu č.
p. 1 (naproti domu Kubisze č. p.
68) byla nahrazena kovovou už
v roce 1937. Stavbu provedl pan
Szczepaniec a stála 4 915,- Kč.
S tím souvisí dnes již úsměvná
událost. Jelikož pan Szczepaniec opomněl dát k nedostavěné lávce upozornění „Přechod
zakázán“. Stálo to obec dalších
3100,- Kč, které musela vyplatit
panu Trombíkovi z Horních Tošanovic. Nedostavěná lávka se
pod ním prolomila. Z lávky spadl, pohmoždil si nohu a soud
určil obci výše uvedenou částku k úhradě. V závěru roku 1956
postoupila na území obce Hnojník regulace Stonávky, prováděna na území Komorní Lhotky.
Regulace se prováděla s cílem
zmírnění přísunu splavenin ze
zdivočelých úseků toku do nově
budované přehrady v Těrlicku.
Řídil ji 32 – letý inženýr Ladislav
Dostál ze Slatininic u Olomouce. 12 dělníků bydlelo v dřevěném domku u řeky (v prostoru
dnešních „Novákovic“) s ubytovací kapacitou 20 lůžek. Stejné dva dřevěné domky stály
i v Třanovicích. V domku naproti
katolickému kostelu byla později zřízena restaurace (dnes
restaurace U splavu), domek
u křižovatky (u dnešní pošty)
byl využíván později Mysliveckým sdružením a krátce v něm
byla po roce 1990 i prodejna železářství. Zlikvidován byl až při
budování dálničního nadjezdu.
Řeka Stonávka má v Hnojníku
na 100 m spád 1,8 až 2 m, proto
spádové stupně byly budovány
na vzdálenost 40 – 60 m, řečiště bylo napřímeno s povolením
oblouků o nejmenším poloměru
200 m. Při regulaci byla šířka
spodního koryta upravena na
10 m, horní rozpětí činilo 14 m.
Na území obce Hnojník byly
vybudovány spádové stupně
z godulského pískovce, několik
balvanitých skluzů a zejména
v dolní části toku od domu č.
p. 10 směr Třanovice je několik
spádových stupňů z dřevěných
klád a kůlů. Státní lesy, které
byly tehdy správcem řeky, poprvé použily ke stabilizaci toku
tzv. balvanité skluzy jako náhradu za klasické kamenné spádové stupně. Jejich vzorem byly
objekty obdobného charakteru

v alpských zemích. Balvanitých
skluzů bylo na úseku od přehrady v Těrlicku až nad Komorní
Lhotku, vybudováno celkem 40.
Dobře slouží (s potřebou určitého doplňování balvanitých
figur) i po šededesáti letech
dodnes svému účelu. Součástí
regulace bylo i osázení břehů
vláhymilnými rychle rostoucími
listnatými dřevinami. Povodí
Odry, coby současný správce toku, však zcela zanedbalo
následnou péči o údržbu břehových porostů, došlo k jejich
plevelnému rozrůstání a naprostému zastínění toku. Tento stav
trvá doposud. Zejména splav
u domu č. p. 10 poblíž restaurace u Zajíce, byl až do konce
šedesátých let oblíbeným mís-

tem slunění a koupání občanů
obce. V současnosti, až na malé
úseky, je řeka Stonávka na území Hnojníku k rekreačním účelům nepoužitelná. Svůj podíl
nepochybně mělo dlouhodobé
znečistění vody splaškovými
odpady z Komorní Lhotky, které částečně vyřešila až čistička
odpadních vod, vybudovaná
v Komorní Lhotce v průběhu
devadesátých let. Ke kvalitě
vody nepřispěly ani splašky
chemických hnojiv z přilehlých
polí v době intenzivního hospodaření ČSSS před rokem
1993. Kvalita vody se po roce
2000 ale výrazně zlepšila, došlo
dokonce k jejímu úspěšnému
zarybnění (pstruhový revír MO
ČRS Český Těšín). Ze strany
Obecního úřadu v Hnojníku ale
není žel vyvíjen dlouhodobě
jakýkoliv tlak na Povodí Odry
k údržbě břehových porostů
a likvidaci přerostlých dřevin.
Na rozdíl od Třanovic, kde Povodí Odry v součinnosti s OÚ,
mimo jiné i s cílem zpřístupnit
možnosti rekreačního využití
řeky občany obce, investovalo
do úpravy devastovaných spádových stupňů, zpevnění břehů a úpravu toku v průběhu let
2013 – 2016 více jak 10 mil. Kč.
Ze strany vedení obce Hnojník
je žel k této problematice zcela laxní přístup. Řeka Stonávka
v Hnojníku rozhodně náš region
nereprezentuje.
Miroslav Gryc
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Hnojník: 75. výročí osvobození

■■ V květnových dnech letošního roku si i Hnojník připomenul 75. výročí osvobození naší
vlasti z nacistické okupace. První hlídky Rudé armády vstoupily
do obce 4. května 1945.
Za hlídkami postupovaly v šicích jednotlivé oddíly. 3. 5. dopadly do obce 2 granáty ruského
dělostřelectva. Jeden z nich poškodil roh budovy č. p. 95. Byly
také malé přestřelky hlídek pěchoty. 6. 5. ráno byla na budovu
měšťanské školy vyvěšena první
československá a sovětská vlajka, postupně byly vlajky vyvěšeny na dalších budovách. Správy a vedení obce se po třech
dnech nejistoty a ustrašenosti
ujal pan Lev Bena (č. p. 119), do
roku 1938 ředitel Opavské matice. Pod jeho vedením byla 7.
května 1945 provedena volba
nového místního Národního výboru. Předsedou byl zvolen pan
Lev Bena, místopředsedou Emil
Pydych (malíř, č. p. 132), jednatelem Alois Dulava (zámečník,

č.p. 132), druhým jednatelem Rudolf Kohut (zaměstnanec ČSD,
č.p. 150). Byli zvoleni další členové NV – Eduard Petřík, František
Gryžbon, František Maceček,
Josef Caletka, Josef Chovanec,
Josef Gryžbon a Emanuel Zajíc.
13. 5. se uskutečnil před měšťanskou školou tábor lidu. Hlavním
řečníkem byl bývalý politický
vězeň Dominik Mališ z Dobré
(později ředitel měšťanské školy
v Hnojníku). Po skončení tábora
se poprvé opět po dlouhé době
tančilo. 19 občanů obce vytvořilo
občanskou stráž a postaralo se
o pořádek a klid v obci. Velitelem byl František Maceček (č. p.
45). O několik dnů později byli
do obce vysláni první příslušníci Sboru národní bezpečnosti.
Činnost občanské stráže byla
zastavena 7. 6. 1945. Prvním úkolem nového Národního výboru
bylo roztřídění a uspořádání
spisového materiálu bývalého
Antskommisariátu pro 14 obcí
v okolí Hnojníku. Bylo potřeba

■■ Každý všímavý občan při odbočování z hlavní silnice v obci
Střítež na Smilovice zaregistruje
na levé straně pískovcový plůtek s kovovou ozdobnou brankou a za ní se týčící pomník.
K odhalení pomníku došlo
24. 7. 1955 a je věnován slavnému malíři Josefu Mánesovi. Postaven je z godulského pískovce a navrhl jej akademický sochař Karel Vávra. Portrét umělce
je dílem akademického sochaře
Zdeňka Šejnocha. Za těch šedesát pět let se na pomníku mnoho
nezměnilo. Žel, v průběhu let neunikl pozornosti vandalů. Pokus
o sejmutí desky s portrétem malíře se nepovedl, ale písmenka
z veršů věnovaných Petrem Bezručem, už nenávratně zmizely.
Byla proto doplněna nová deska s verši, a to v roce 2005, kdy
si obec připomínala 700 let od
svého založení. Dne 12. května
uplynulo 200 let od narození tohoto malíře, který byl považován
za mistra českého romantismu.
V obci Střítež pobýval v letech

1846-1854 a hledal i tady náměty
a inspiraci pro své obrazy, které
zachycovaly krásy zdejší krajiny.
Žil zde v blízké hájence u příbuzných a tzv. hájenku je velmi dobře vidět hned za pomníkem. Poslední roky se o údržbu pomníku
a jeho okolí starají členové Klubu
důchodců Střítež. V tomto roce,
u příležitosti v podstatě dvou významných výročí, provedli i rozsáhlejší úpravy. Jak už bývá tradicí, ženy se starají o krásné květiny v kruhu před pomníkem,
letos se o ně postaraly I. Foberová a M. Figulová. Muže pak
čekaly terénní práce, konkrétně
přístupového chodníku. To zajistili M. Fober, K. Herec, K. Moškoř
a P. Szalbut a společně v květnu položili nové umělé obrubníky a chodník je vysypán vrstvou
dekoračních kamínků namísto stávající antuky. Verš na desce je od Petra Bezruče: „Chodils
zde před léty rád, byl Ti Těšínský
kraj drahý, budem Tě vždy vzpomínat, nádherný maléři z Prahy.“
K. Moškoř

Mánesův pomník byl opraven

zaevidovat majetek, zabavený židům i dalším občanům na
počátku války ve spravovaných
obcích. Tento spravedlivě rozdělit odprodejem mezi žadatele. Úkol prováděl pan František
Maceček a Karel Skarka. Obilí
a uhlí na zataraseném nádraží bylo brzy rozebráno občany.
Ztrácet se začalo i dřevo z místní
pily. MNV byly vydány prozatímní občanské průkazy, bez nichž
se nikdo nemohl vzdálit z obce.
Složitým bylo ověřování národní
spolehlivosti a zjišťování státní
příslušnosti. Železniční dráha
byla mimo provoz a s Těšínem
bylo udržováno spojení jen na
jízdních kolech nebo osobními
motorovými vozidly. Začali se do
regionu i obce vracet čeští úředníci a učitelé z Těšínska, působící
přes válku v Protektorátu Čechy
a Morava. Z učitelů to byl např.
p. Statdher, Foltýn, Dolina, Gryc.
Neprobíhalo však vše klidně. 1.
června 1945 se v obci objevila
skupina mužů, oblečených do
vojenských uniforem, jež si říkali „přepadová četa“. Několik
osob za nepřítomnosti členů
MNV pak fysicky týrali v kancelářích MNV (starosta Lev Bena
údajně z úřadu raději utekl). Do
pracovního tábora v Místku odvezli 6 osob, jež byly později deportovány na území Německa.
Byl mezi nimi i občan obce p.
Klotzman, který měl německou
národnost. Členové „přepadové
čety“ však byli později zatčeni

a souzeni. První vlak od Frýdku
přijel do Hnojníku 18. 5. 1945.
Byl přivítán hudbou, proslovy
a radostí se v čekárně dokonce
tančilo. Vlak do Ropice byl vypraven 28. 5. a do Těšína dokonce až v červenci. Poštu zřizoval
a uvedl do provozu pan Josef
Mlčoch z Frýdku. První volební
schůze po osvobození se konala v hospodě u Zajíce 1. června
1945. K řádnému zvolení členů nového národního výboru
bylo potřebné dodržet Košický
vládní program, který stanovil
povolat k volbám pouze 4 vládní strany – KSČ, ČSSD, stranu
národně socialistickou a stranu
lidovou. Kandidáti nesměli být
občané s Volkslistou. Schůze
zvolila 6 členů KSČ, 5 sociálních
demokratů, 2 národní socialisty a 2 lidovce. Předsedou MNV
zůstal Lev Bena. 30. července
došlo po dohodě tří nejsilnějších stran v obci k rekonstrukci
MNV, každá z nich (mimo lidovců) získala 5 mandátů, do MNV
byl přizván jeden člen polské
národnosti. Předsedou MNV
byl zvolen předválečný starosta obce, pan Jiří Statdher (Moráň). Toto složení MNV setrvalo
až do konce roku 1945. 9.- 12.
července proběhla i v Hnojníku
výměna říšských marek za nové
české koruny v poměru 1 RM =
10,- Kčs. Postupně byly otevřeny
obchody, živnosti, a život v obci
se dostával do normálních kolejí.
Miroslav Gryc

Tradiční karneval pro děti

■■ Na počátku března se uskutečnil karneval dětí z naší ZŠ
a MŠ. Všechny děti měly krásné masky.
Paní učitelky ze ZŠ se opět
nenechaly zahanbit a přišly
oděny v rock-punk stylu. Všem
to velmi slušelo. Úvodního slova se chopila ředitelka Gabriela
Palarčíková. Všechny děti nám
své masky nejprve předvedly.
Následovalo taneční vystoupení dětí MŠ a pak dětí ZŠ. Sklidily obrovský potlesk od všech
přítomných. Navazovala oblíbená taneční Zumba pod vedením manželů Fajglových. Tentokrát jsme jako hlavní program
zvolili vystoupení Veverky Terky

a myšky Klárky, které naše nejmenší děti znají z MŠ. V 18.30
hod. již všechny děti netrpělivě
čekaly na tombolu, jež skrývala
spoustu krásných cen. Po tombole dostaly všechny děti svítící náramky a diskotéka s DJ
Rostislavem Ježem mohla začít.
Na karnevalu bylo k dispozici
spousta dobrého jídla, které pro
nás uvařil Jan Lafek. K prodeji domácí koláče pod taktovkou
paní Hermíny Reissové a zákusků s láskou upečené našimi
maminkami. Děkujeme všem,
kteří se na přípravách karnevalu podíleli.
K. Gajdošová
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„Všechnu svou starost uvrhněte na Boha, neboť Mu na vás záleží” (Bible)

■■ Dny v měsících březen a duben letošního roku se jistě zapíší mezi nejnáročnější dny v poskytování pobytových sociálních služeb. Onemocnění COVID-19
vtrhlo do životů nás všech a převrátilo zažité rituály. Vše nastalo začátkem března
zákazem návštěv, postupně se přidávala
další a další omezení a s tím související
opatření a nařízení.
Začínáme žít v izolaci, obyvatelé nemají
možnost se setkávat, jsou zrušeny společné aktivity, stravování pouze na pokoji,
pracovníci pracují v pevně nastavených
barevně rozlišených týmech, pracovníci kuchyně se izolují. Strava je podávána
výhradně pevně stanovenou trasou, není
možné přijmout nové klienty, nakupujeme
ochranné pomůcky, vyčleňujeme pokoje pro izolaci a zázemí pro personál pro
případ nákazy a karantény, aktualizujeme krizový plán. Trocha nervozity, kapka
krve a je tady výsledek testu.... není to
jen o testování pracovníků, ale především
o péči klientů našeho domova.
„Sestřičko nerozumím! Co říkáte?“ Však
to znáte, jak špatně je rozumět přes roušku, takže zřetelně, pomalu a nahlas. Stále
se balíme do ochranných pomůcek, bez
roušky a rukavic ani ránu, přibyly brýle
a štít, někdy empír. Pohybujeme se trochu
jako ve „StarWars“. Ráno, v poledne, večer
provést hygienu a podat stravu, pravidelně měřit tělesnou teplotu klientům i pracovníkům, nachystat a podat léky, aplikovat injekce, ošetřit rány, připravit koupel,
rozdělit prádlo, převléct postel, vydesinfikovat pomůcky. A opět další den, únava,
obavy, starosti, úzkost, doléhají na všechny. „Sestřičko, kdy už to skončí?“ Kdy to
skončí? Nevíme!

Vše záleží na nás. A tak se snažíme
pomáhat, pečovat, podporovat a povzbuzovat. Ústa jsou zakrytá rouškou, avšak
usmívat se můžeme očima. Ruce ( jenže
zase ty rukavice), mohou však pohladit,
hovořit pantomimou. Pracujeme individuálně, vysazujeme květiny, pečeme buchty, luštíme křížovky, posloucháme online
přenosy z kostela. Možnost pouštět našim
seniorům online bohoslužby bylo nejlepším možným řešením pro jejich pokoj
a klid na duši. Rovněž telefonujeme se

svými blízkými, a přitom se vidíme. Radost, vděčnost, slzy, úsměv provázejí tato
setkání… jsme spolu jinak.
Zvykli jsme si na pach dezinfekce
a všechna nastavená opatření. Všichni
testování jsou negativní na COVID19! Uff,
karanténa se nekoná… Dodržujeme epidemiologická opatření, chráníme sebe
i klienty, držíme při sobě, jsme si oporou.
Vyhlížíme lepší zítřky a těšíme se na ně,
protože je opravdu všichni potřebujeme, zvláště naši klienti. Děkujeme Bože
za ochranu, dej nám sílu do dalších dní.
Amen.
Mgr. Halina Pientoková
DĚKUJEME Vám všem! Děkujeme
všem, kteří na nás myslíte, pomáháte
nám, modlíte se za nás.
Děkujeme za: Ušití roušek (p.Zapletalová, p.Josieková, p.Klodová, p.Kokotková,
p.Lýsková, p.Gabrielová, p. Lipowczanová, p.Nováková, pracovníci obce Řepiště:
Je vás tolik a často neznáme ani jména);
Ochranné pomůcky jako např. pláštěnky,
rukavice, holínky, ochranné štíty (p.Stanieková, kolektiv květinky Sedmikráska
Třinec, Hasiči Guty, p. Gwózd); Květiny
pro klienty (rodina Chytková); Dobroty pro znovuobnovení energie (starosta
obce Vojkovice, p. Matoušková, p.Waliczková a další dárci); Tablety pro klienty a Finanční dary. Děkujeme za projevenou podporu našim pracovníkům
i klientům.
„Pomáhej lidem, i když víš, že ti to nemohou vrátit zpět. Pomáhej bez očekávání.
Laskavost z tebe dělá úžasného a krásného člověka.“
Domovy
v Komorní
TABLETY!
Děkujeme
(spolupráce

SAREPTA a BETEZDA
Lhotce obdržely darem
projektu Tablet od srdce
APSS ČR a Nadace Charta

77) za darování tabletu. Tablety byl předán zástupcem společnosti Philip Morris
ČR, tablety jsou již naprogramovány, vybaveny SIM kartou s datovou konektivitou
(díky dalším partnerům Mall.cz, Vodafone
a deník BLESK). Poděkování směřuje i firmě Green Gas DPB a.s., tato firma věnovala darem tablety značky HUAWEI. Díky
těmto darům v našich domovech máme
pro klienty k dispozici audiovizuální komunikaci a je to rozhodně oboustranný
zážitek! Děkujeme!
Mgr. Halina Pientoková

Vy moje sestřičky zlaté
Naše sestřičky jsou pilné, jak včeličky.
Kde mohou, pomohou a na jejich tvářích jen úsměv září.
Říkám si, Pane Bože buď jim přáno,
štěstí, zdraví dáno.
Pracují se starými lidmi, toť těžká práce
a ode mne je tu malá gratulace.
Ať Vám stále sluníčko svítí,
žádné starosti k tomu jenom kvítí.
Zdraví pevné, jako lano,
ostatní už přijde samo.
Rodinka ať jenom vzkvétá,
ať jste tady dlouhá léta.
Je tady rychlá četa,
to naše paní uklízečky a po bacile je
veta.
Jsou milé, hodné a rády pomáhají,
proto v našich srdcích, budou,
jako v ráji.
Za Váš úsměv na tváři,
ať stále slunce září.
Obdivuji Vás a mám Vás ráda,
složím Vám písničku, jak za mlada.
Třeba jsou v tom chyby, není to má vina,
to vše Vám ze srdíčka napsala Vaše
Nina.
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Poděkování
Děkuji všem našim ženám
v obci Horní Tošanovice, kteří
se zapojili do šití roušek a pomohli tak překonat velmi těžkou situaci která vznikla kvůli
Koronaviru. Jsem opravdu hrdý
na Vaši okamžitou reakci při
výzvě pro šití roušek. Roušky
jsme průběžně rozdávali potřebným občanům naší obce
a k dispozici byly i v obchodě.
Svým úsilím jste ušili přes 1000
roušek a ZADARMO. Věřte, že
ani pro nás to není jednoduché
období. Setkáváme se s něčím,
co tu ještě nebylo. Zdá se, že
mnohá opatření jsou nesystémová a zbytečná ale musíme
věřit těm, kteří o tom rozhodují,
že rozhoduji moudře a správně
a že si uvědomuji i možné důsledky především z ekonomického hlediska. Věřme, že brzy
bude líp.
Starosta obce

Místní poplatky
Žádáme občany, kteří nemají zaplacený poplatek za psa
na rok 2020, poplatek za odpady za 1. pololetí roku 2020
a vodné za 1. pololetí rok 2020,
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
30.6.2020.
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 k zapůjčení klíčů
a možnosti využití Vám budou
poskytnuty na obecním úřadě
v Horních Tošanovicích nebo
na tel. č. 608 751 120.

Vělopolí
Informace k DČOV
Obecní úřad Vělopolí sděluje občanům, kteří budou realizovat stavbu čistírny odpadních
vod, že na webu obce Vělopolí
na horní liště je odkaz O obci.
Po rozkliknutí se rozbalí nabídka a v odkazu DČOV najdou

občané potřebné dokumenty
k realizaci DČOV i situační výkres realizace stavby. Smlouva o převodu vlastnictví DČOV
na občana i poskytnutí dotace
bude uzavřena po předložení
vyjádření Magistrátu města Třinec, odboru životního prostředí.

Ropice
Zavádíme mobilní rozhlas
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat
zprávy o aktualitách jako jsou
upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky
na kulturní i sportovní události
a mnoho dalšího pohodlně do
Vašeho telefonu či e-mailu.
Registrací
do
Mobilního rozhlasu získáte přístup

k informacím ohledně krizového stavu vyvolaného koronavirem. Registrace je jednoduchá
a nezabere více než 2 minuty.
Prosím uvádějte i číslo domu
a e-mailovou adresu. V případě
problémů s registrací volejte tel.
číslo: 725 141 267
Registrujte se zde:
ropice.mobilnirozhlas.cz

Hnojník
Odpis vodného
Proběhne od 20. června
2020 do 30. června 2020
přímo v domácnostech a firmách pověřenými pracovníky
Obce Hnojník. Žádáme, abyste umožnili přístup k vodoměrům. 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: bezhotovostním převodem na účet Obce
Hnojník 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.

Komorní Lhotka
Děkujeme, že jste pro nás šili
roušky!
Situace, která nastala v březnu, nás všechny nemile překvapila. Bylo pochopitelné, že se
spousta lidí vrhla na šití roušek.
Proto bychom chtěli poděkovat
paní Petře Wardasová, Anně
Motičkové, Mgr. Petře Buzkové,
Olze Kovalové, Ing. Andreji Táčové a Janu Klegovi. Děkujeme!

Sdělení
Vzhledem ke koronavirové situaci se nebudou konat
plánované letní akce, jako
jsou: Pálení Svatojanských
ohňů, Červencová noc, Srnčí
hody, Ligotský jarmark. Sledujte naše webové stránky
www.komorni-lhotka.cz.
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Turisté budou mít atraktivity
v kraji v září a říjnu zdarma
■ ■ Moravskoslezský kraj chce
oživit cestovní ruch, který
v uplynulých týdnech paralyzovala pandemie. Kraj připravuje projekt, který prodlouží
turistickou sezónu až do konce října a naláká do regionu
více návštěvníků. Několik desítek turistických atraktivit
v regionu bude v září a v říjnu zdarma.
„Na stole se nám objevila opravdu děsivá čísla. Podle
propočtů by v kraji turisté v minulých dvou měsících v hotelech, penzionech nebo třeba

kempech utratili 1,2 miliardy korun. Veřejné rozpočty tak během března a dubna přišly asi
o 492 milionů. Také hrozí, že
v kraji přijde o práci tři tisíce lidí.
To nesmíme dovolit, a tak připravujeme program, který by
mohl cestovnímu ruchu pomoci se s důsledky pandemie alespoň částečně vyrovnat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a dodal, že
kvůli uzavření hranic přijde kraj
až o 400 tisíc zahraničních hostů, kteří každoročně přijížděli.
MSK

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

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel: 603 252 580
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Popelka mezi nemovitostmi
občanské vybavenosti
v Třanovicích
■ ■ Podle fotografie v publikaci Třanovice
v proměnách staletí byla v roce 1976 novostavbou. Jak občany Třanovic i projíždějícími hojně využívaná a slouží sedm dní
v týdnu.
Je to samoobslužná prodejna potravin.
Na staré fotografii se jmenuje Jednota, nyní
má v průčelí nápis Minimarket a výlohy zalepené červenozelenými symboly řetězce.
Alespoň jednou týdně sem zajedu na nákup a vždy mi je „Popelky“ líto. Prodavačky jsou velmi milé a příjemné na rozdíl od
teraso dlaždic na podlaze, kovových vstupních dveří, obitých schodů, oprýskaného
zábradlí, opadávajících obkladů, ušmudlané fasády a vůbec všeho, z čeho se v 70.
letech minulého století stavělo. Ale co mne
vždy fascinuje nejvíce, je naprosto originální posezení posvařované z dávných
lešenářských trubek, nyní notně rezavé,
s rozpadlým dřevem, které je vyšperkované zastrkanými nedopalky z cigaret. Kovový odpadkový koš a železný čistící rošt
u vchodu stojí také za povšimnutí. Staré
věci mi nevadí, pokud se o ně majitel stará
s patřičnou péčí, a není to harampádí patřící už dávno do šrotu k recyklaci. A navíc
hrozící úrazem. Dá se tušit, že někde musí
být nějaký problém, neboť jiné nemovitosti
v obci, kam chodím, např. ke kadeřnici, na
poštu, k volbám, nebo škola, kostely, hřbitovy, muzeum i cukrárna utopená pod cestou a další, jeví péči dobrého hospodáře
a vlastníka. Tak proč ta chudinka je tak zanedbaná? A proč to nikomu nevadí?
M. Rojková

Vzpomínáme

■■ Jsme smutní z toho, že od nás odešla taková dobrá duše, kterou byla Eva Dőrflerová.
Tato
žena
nám
všem
blízká a drahá,
byla vynikající
osobností, která dokázala pro
druhé mnoho.
Prokazovala
to svou dobrotou a ochotou pomáhat.
Pro naši obec
hodně znamenala a její náhlá smrt nás
všechny velmi
zarmoutila. Zastavilo se navždy srdce naši
bývalé dlouholeté zastupitelky obce, místostarostky, účetní a skvělé kuchařky. Všichni
jste ji znali, protože patřila k lidem, kteří se
srdcem na dlani vykonali pro obec Horní Tošanovice mnoho dobrého a záslužného. Budeme na tebe navždy vzpomínat a v našich
vzpomínkách a srdcích budeš navždy živá.
Čest tvoji památce!
PM
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!

Tajenku zašlete do 21. července 2020 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Výherci křížovky: Tajenka křížovky ze Stonávky č. 1 zní: „Schopno pohybovat se samostatně“. Správně odpověděli a vylosováni byli: Monika Šprochová, D. Tošanovice 112,
Anna Ivánková, Moskevská 1074, Havířov, Milada Michnová, Třanovice 119 Na způsobu převzetí výher se domluvte na OÚ Komorní Lhotka, tel. 558 696 826

Ceny do křížovky věnuje obec Ropice.
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