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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
Letní vydání Stonávky je tady.
V minulém čísle jsem na tomto
místě psal, že dobu koronavirovou máme za sebou. Mýlil jsem
se. Myslel jsem si, že se život vrátí
do normálu, ale ono to vlastně ani
tak brát nejde.
Není kam se vracet. Virus, zdá
se, tady bude i nadále. A tak je
zřejmě jen otázkou, co neustálá
opatření, nejrůznější zákazy, příkazy, nařízení a pokyny a další
zásahy do našich běžných životů s námi udělají. Zatím to vypadá na neomezeně dlouhou dobu
rouškovou, vztek a lítost nad tím,
že co pracně, v potu, s úsilím
a nemalými náklady připravíme,
nám jedno „opatření“ zruší bez
náhrady. Umělce pošleme domů,
guláš rozdáme potřebným, pódium rozebereme, dětem utřeme
slzy a vezmeme si půjčku, abychom uhradili dluhy…Události
posledních dnů a týdnů jsou neopakovatelné, neuvěřitelné a zřejmě ani netušíme, co všechno nás
ještě potká.
Stonávka tady byla, je a (snad)
i bude. A pokud to půjde, bude
přinášet spoustu zajímavých
a pozitivních informací. V tomto
čísle se jich dočtete celou řadu.
Už na vedlejší straně se dočtete, že třinecká Charita otevřela v červnu „Poradnu pro pečující“, v níž bude poskytovat zdarma
poradenské služby pro seniory,
osoby se zdravotním postižením
či osoby, které o ně pečují.
Po návratu žáků zpět do školních lavic ve Smilovicích učitelé
přemýšleli, jak dětem zajistit běžný průběh závěru školního roku
i přes současná hygienická omezení. Vymysleli projektové dny.
Příběhy pomoci z Pobeskydí je
náš nový seriál článků. Pod tímto titulkem v každém čísle najdete
jeden příběh pomoci. Začínáme
příběhem Daniela, který popisuje, jak se stát lepším rodičem.
Neutuchající sportovní aktivity
střítežských seniorů, letní dětské
tábory, tradiční tenisový turnaj,
neuskutečněné oslavy narození
velkého českého malíře nebo letní kino v Řece. To jsou další témata článků v čísle 4.
Obchody s potravinami a dalším spotřebním zbožím byly do
začátku 20. století spíše výsadou měst. Ve výrobě potravin
byli i v našem regionu vesničané zpravidla soběstační. Potřeby
řešila výměna či vzájemný prodej
zemědělských a řemeslných produktů. Přečtěte si jak kdysi vypadalo nakupování v hnojnických
obchodech.
Hezké letní čtení.
Vladimír Raszka
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Projekt zkvalitnění zázemí domova Betezda je hotov

■ Byl to více než jeden rok
plný úsilí a námahy. Výsledkem
je moderní bezbariérové zařízení pro osmnáct osob.
Obec Komorní Lhotka je zná
má jako jedno z klíčových míst
křesťanské sociální práce a po
moci na Těšínském Slezsku, a to
již od přelomu 19. a 20. století.
Jedním z prvních míst této prá
ce a pomoci je domov Betezda.
Budova domova nyní prošla
celkovou rekonstrukcí, a tak se
stává dostupná i osobám s těž
kým a kombinovaným postiže
ním, vznikly tři bytové jednot
ky, každá pro šest osob. Rekon
strukce je spolufinancována ze
zdrojů Evropské unie v rám
ci programu IROP a ze zdrojů
Moravskoslezského kraje. Za
účasti vedení Slezské diakonie
a našich partnerů, díky kterým
se zdařila rekonstrukce naše
ho střediska Betezda Komor
ní Lhotka, domov pro osoby se
zdravotním postižením, proběh
lo koncem měsíce června pře
vzetí stavby po dokončení prací.
S vděčností za bezproblémovou
spolupráci a odborné nasazení
všech, kteří se na realizaci toho
to projektu podíleli.
Děkujeme stavební firmě:
Stavorenol Stavební, s.r.o., au
torce projektové dokumentace
stavby Ing. Heleně Kubinové, AI

Altán pro seniory
■ V Třanovicích na zahradě
u SEN centra se objevili dva
muži s metrem a jeden na druhého volá, i když jsou oba z Kapplova dvora. Měří a proměřují a pak nabíjejí do země orientační tyčky…
Za pár dní velký bagr se ob
jeví a zemina, která mu není
cizí, rychle ze zahrady na hro
madu mizí. Pak, nastupují chla
pi z místní OPS s rouškami na
ústech a krumpáči a lopata
mi v rukou kopou díry. Obec
ná prospěšná společnost je
chlouba obce. Je to parta pra
cantů, dobře sehraná od vedení
až po mistra pana Robina Bila
na. I když koronavirus jim prá
ci neusnadňoval, nikdo se ne
stěžoval. Štěrk, cement, voda
a míchačka je pro ně brnkačka.
Patek a obrubníků rychle přibý
vá a vedení se jen spokojeně
usmívá. Když je příprava hoto
va, přijdou na řadu dva muži od
dřeva. Vše na místě zkontrolují
a následně dřevěnou konstruk
ci připravují. Hoble, pily, seke
ry pracují a hranoly se vztyčují.
Tesaři svůj fortel odvedli a niče
ho se nelekli. Stavba rychle ros
te a už koukají i náhodní hosté.
Po dobré přípravě a skloubení

– Kubinova + partneři, s.r.o., Ing.
arch. Karlu Cieślarovi, technic
ký dozor a koordinátorovi BOZP
Ing. Boleslavu Pawliczkovi.
Přijďte se k nám podívat!
Den otevřených dveří zrekon
struovaného objektu domova

všech profesí, hotové dílo po
těší. Hezký dřevěný altánek
v pěkné zahradě bude všem se
niorům domova sloužit k dobré
venkovní náladě. A zde se sluší
poděkovat bývalému starosto
vi obce panu Janu Tomiczkovi,
protože to byl právě jeho nápad.
A hlavně novému vedení obce

Betezda Komorní Lhotka 68
se uskuteční ve čtvrtek 17. 9.
2020 od 10 do 17 hodin. Pro
hlídka objektu začíná vždy v ce
lou hodinu. Srdečně zveme!
Halina Pientoková

a nynějšímu starostovi panu Ji
římu Tomiczkovi, který se za
sloužil o tuto realizaci, a to prá
vě na žádost seniorů domova.
A pak všem pracovníkům, kteří
to provedli v poměrně krátkém
čase.
Karel Čajka
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Nová poradna se otevřela v Třinci

■ Charita Třinec otevřela od
června 2020 „Poradnu pro pečující“, v níž bude poskytovat
zdarma poradenské služby pro
seniory, osoby se zdravotním
postižením či osoby, které o ně
pečují.
Jestliže se doma staráte
o svého blízkého a potřebujete
poradit či pomoci, využijte nové
poradny na ul. Přátelství 1009
na Kamionce v Třinci (budova
bývalé pošty), kde funguje Cha
ritní bazárek a jeho součástí je
nyní i poradna nebo si domluv
te individuální konzultace v do
mácím prostředí. Charita Třinec
pomáhá svým klientům asis
tenční služby, jejich rodinným
příslušníkům a dalším pečova
telům, kteří se starají o osobu
blízkou a mnohdy se v závaž
né situaci sami ocitají. Během
nouzové stavu se zaměstnanci
Charity sami zapojili a za pod
pory dobrovolníků přebudovali
jednu velkou místnost v prosto
rách Charitního bazárku na Ka
mionce v Třinci a od června zde
bude fungovat „Poradna pro
pečující“. Budou zde probíhat
individuální i skupinové ukázky
péče o nemocného nebo seni
ora, praktické poradenství a ná
cvik péče. „Dlouhodobé posky
tování péče je fyzicky a psy
chicky velmi náročné, pečující
nemají čas na svůj osobní ži
vot, což vede ke zhoršení jejich
zdraví, těžko lze být najednou
v práci i pečovat, dochází ke ko
lizím v rodině, k nejistotě z bu
doucna nebo ze zdravotního
stavu opečovávaného“, vysvět
luje paní Magdalena Kněžíko
vá, vedoucí charitní asistenční

služby.
Lidem, kteří pečují o osobu
blízkou, nabízí Charita Třinec
službu osobní asistence, aby si
mohli při neustálém pečování
odpočinout. „Víme velmi dobře,
v jak složité situaci se tito pe
čující nacházejí, jejich práce je
nesmírně záslužná, i když spo
lečensky nedoceněná, proto jim
chceme pomoci, buď odlehče
ním služby charitní osobní asis
tenční službou, nebo komplexní
podporou v Poradně pro peču
jící“, popisuje vedoucí charitní
asistenční služby. Sociální pra
covník poradny radí, jak se na
péči o blízkou osobu připravit,
co je důležité zařídit, předvede,
jak se správně používají kom
penzační pomůcky a vysvět
lí zásady správného poloho
vání na lůžku. Pomůže pečují
cím zorientovat se v systému
dávek, s vyřízením invalidního
důchodu, dávek pro osoby se
zdravotním postižením a také
se spoustou dalších záležitostí,
které se s péčí o osobu blízkou
pojí. Nová poradna sídlí v Třin
ci na Kamionce, ulice Přátel
ství 1009. Otevřeno má ve stře
du od 9 do 11 hodin. Kontaktní
osobou je Bc. Marta Bezecná.
Podrobnější informace lze na
jít na webových, případně face
bookových stránkách Charity
Třinec. Na financování Poradny
pro pečující se podílí Moravsko
slezský kraj.

27. ročník soutěže O Pohár Starosty

■ Po sedmadvacáté se sešly
v Řeka dobrovolní hasiči z našeho regionu, aby zde změřili své
dovednosti v požárním sportu.
Letos na soutěž dorazilo 7
ženských a 7 mužských druž
stev. Počasí bylo přívětivé a vy
svitlo sluníčko. Nejdřív dostaly
možnost ženy, aby změřili své
síly, a bylo opravdu na co kou
kat. Možná i muži z výsledků
žen byli překvapeni.
Výsledková listina: V katego
rii žen se na prvním místě umís
til tým SDH Lhotka (17:77).

Druhé skončily ženy z SDH
Skalice a třetí místo obsadil tým
SDH Pražmo.
V kategorii mužů na prvním
místě skončilo družstvo SDH
Staré Město (15:55), na dalších
příčkách skončily SDH Třanovi
ce a SDH Komorní Lhotka.
Věříme, že příští rok přijedou
i družstva ze Slovenska a Pol
ska. Ty letos nemohly přijet kvů
li aktuální situaci v kraji. Proto
bylo letos méně družstev než
obvykle.
TT

Projektové dny v ZŠ Smilovice
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■ Po návratu žáků zpět do
školních lavic jsme v ZŠ Smilovice přemýšleli, jak dětem
zajistit běžný průběh závěru
školního roku i přes hygienická omezení.

Nejstarší žáci si udělali třídní vý
let do blízkého Třince. Kde nej
prve prošli výukou první pomo
ci – resuscitace v rámci výuky
přírodovědy v interaktivní učeb
ně biologie v DDM Třinec. Poté

Každý rok vyjíždíme v červnu
s žáky na školní výlet a nacviču
jeme na školní radovánky. Na
plánovaný jsme měli i výlet pro
nejlepší čtenáře jako vyvrcho
lení celoroční žákovské soutě
že. Vzhledem k povinnosti roz
dělit žáky na max. patnáctičlen
né skupiny jsme museli oželet
tyto plánované aktivity. Ale
o celoškolní výlet do Rožnova
pod Radhoštěm žáci nepřijdou.
Pokud to stav v ČR dovolí, tak
do skanzenu se žáci podívají
na podzim. Abychom žákům
umožnili alespoň aktivity v rám
ci své třídy, rozhodli jsme se
uspořádat v rámci projektu Ša
blony II tzv. projektové dny v zá
kladní škole a jejím okolí. A tak
žáci 1. a také 3. ročníku vyrazi
li do okolních lesů, kde se pod
vedením svých učitelek a lekto
rů (zaměstnanců LČR) sezna
movali s lesní faunou a flórou,
s prací lesních dělníků a čin
ností myslivců. Během těchto
projektů museli žáci zdolat lesní
terén i několika kilometrové tra
sy. Přitom jsme zjistili, jak jsou
na tom některé děti s fyzičkou.
To žáci 4. ročníku zůstali ve ško
le, ale v rámci projektového dne
přijela za nimi odborná lektor
ka zabývající se přípravou lé
čivých čajů. Děti se seznámi
ly s různými bylinami a plody,
které nabízejí naše lesy a lou
ky, a mají léčivé účinky. V rám
ci projektového dne poznávaly
rostliny, vyráběly a ochutnávaly
léčivé čaje. Vážení bylin se sta
lo součásti matematických úloh
a názvy rostlin se objevily také
ve verších, které ve skupinách
tvořily v rámci literární výchovy.

navštívili v rámci projektového
dne výstavu „Werkfušky“ v mu
zeu města Třince, kde se mohli
v rámci polytechnické výchovy
přesvědčit, co dovedou vyrobit
šikovné ruce českých lidí. V dal
ších odděleních muzea se moh
ly děti dozvědět něco ze světa
hub a o neobyčejných ptácích.
Výstavy se dětem velice líbi
ly. Závěr roku na naší škole pak
patřil již tradičně „Loučení s pá
ťáky“ a nezapomněli jsme ani
na „Nocování páťáků ve škole“,
i když za přísnějších hygienic
kých podmínek. Loučení s dět
mi v rouškách pak bylo tečkou
za tímto školním rokem. Jenom
všichni doufáme, že se ve zdraví
sejdeme zase v září a nebude
me muset dodržovat tak přísná
hygienická pravidla.
Mgr. J. Dybová
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PŘÍBĚHY POMOCI Z POBESKYDÍ
Jak se stát lepším rodičem
■ Jmenuji se Daniel a velmi
rád vzpomínám na čas, který jsem společně s manželkou
mohl prožít na Rodičovských
skupinách Centra pro rodinu
a sociální péči, z. s.
Na kurz jsme se přihlási
li společně s manželkou. Řek
li jsme i dalším lidem z našeho
okolí. Někteří se k nám přida
li a myslím, že nikdy nelitovali.

zdroj: MMR

Chtěli jsme něco takového za
žít a lépe pochopit sebe sama
jako jednotlivce, ale také na
vzájem jako rodinu. Přihlási
li jsme se v období, které bylo
plné práce a úkolů: dokončova
li jsme stavbu rodinného domu,
který jsme stavěli svépomocí,
manželka nastupovala po ma
teřské do práce a potřebovala
se svému zaměstnání věnovat
na 100 % a u mě v zaměstnání
se také nedalo mluvit o lehkých
časech. Těch devíti setkání, kte
rých jsem tomuto kurzu věno
val, absolutně nelituji a rozhod
nutí se zúčastnit považuji za
velmi dobré. Šel bych do toho
znovu a také bych to doporu
čil každému rodiči. Nebo radě
ji jinak: absolvování kurzu bych
dal rodičům povinně. Na auto
potřebujeme řidičák, na zbraň
zbrojní průkaz, ale co dítě? Děti
můžeme mít jen tak bez přípra
vy? Nemohu říct, že bych se
přihlásil kvůli nějakému akutní
mu problému, se kterým si ne
vím rady. Po absolvování si ale

nedovedu představit, že bych
tato setkání neabsolvoval. Kurz
mě změnil. Změnil můj přístup
nejen k dětem, manželce, ale
také k sobě samému. Neříkám,
že jsem ideální – nejsem a ni
kdy nebudu – dokážu ale lépe
pochopit svoje emoce, potře
by a snažím se o totéž u svých
blízkých. Kurz ve mně nezane
chal jenom dobrou vzpomínku,

ale také pár hesel, výroků, kte
ré mě budou provázet snad na
vždy, např.: „od nedovednos
ti k dovednosti“ – úkolem rodi
če a tedy i mým úkolem, je děti
vést od toho, že neumí, neovlá
dají, k tomu, že umí a dokážou
si poradit, nebo: „u nás v rodi
ně“ – jsme členy mnoha soci
álních skupin a pravidla a návy
ky, které nechci, aby byly sou
částí naši rodiny, se nejednou
vkrádají i do našeho domova
– způsobem jak se tomuto vy
hnout a zachovat řád je stano
vení pravidel, která platí u nás
doma tedy v naší rodině. Rodi
čovské skupiny doporučuji, dá
vám 10 z 10 a těším se na další
podobné aktivity. Centrum pro
rodinu a sociální péči, z. s. aktu
álně realizuje v Pobeskydí pro
jekt Kompetence pro stabilnější
rodinu II a i přes aktuální epide
miologickou situaci jsou lekto
ři centra ochotni připravit další
setkání.
Daniel,
účastník Rodičovských skupin

Tenisový turnaj Hnojník Open 2020

■ Opět v tradičním termínu –
v sobotu 27.6.2020 – jsme na
kurtech Sportcentra ve Smilovicích uspořádali 24. ročník oblíbeného tenisového turnaje ve
čtyřhře.
Za krásného letního počasí
od 9 hodin rozehrálo své zápa
sy šest dvojic rozdělených do
dvou skupin. Zápasy o konečné
umístění byly (až na finále) na
pínavé a již brzy odpoledne byli
známi vítězové turnaje. A jaké
byly ty letošní výsledky? Po
odehrání zápasů ve 2 skupinách
systémem „každý s každým“
na jeden set, postoupily vždy
dvě dvojice do semifinále. Zde
se utkal pár P. Dorda, T. Sikora
s dvojicí A. Kroupa, I. Heuman
a první jmenovaný zvítězil 6 : 4.

Ve druhém semifinále porazila
dvojice T. Peterek, D. Kowal
czyk obhájce loňského prven
ství, pár R. Ochman, R. Kaleta
6 : 3. Celkovým vítězem letoš
ního ročníku se nakonec stala
dvojice P. Dorda, T. Sikora, která
ve finále jasně porazila pár T.
Peterek, D. Kowalczyk 6 : 2, 6 :
0. Turnaj byl ukončen předáním
věcných cen. Děkujeme tímto
především OÚ Komorní Lhotka
a firmě Kera, kteří opět poskytli
věcné ceny. Tak nashledanou
příště i v hojnějším počtu na 25.
ročníku čtyřher Hnojník Open
2021 ve Smilovicích!
Mgr. T. Peterek,
organizátor turnaje
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Hnojničtí zahrádkáři bilancovali

■ V pátek 19. června se uskutečnila v klubovně zahrádkářů
výroční členská schůze, spojená s tradičním smažením
vaječiny. Zahrádkáři bilancovali svou činnost v roce 2019.
O zájmu členství v organizaci
svědčí přijetí dalších nových tří
členů.
Rok 2019 byl ve znamení řady
úspěšných akcí nejen pro členy,
ale i veřejnost. Např. na počátku
června se ve spolupráci s obec
ním úřadem uskutečnil jedno
denní autobusový zájezd na
Slovensko. V Oravské lesné byla
projížďka historickou oravskou
železnicí ze stanice Tanečník na
Sedlo Beskyd. Na Oravské pře
hradě se účastníci zájezdu pla
vili na ostrov, kde byla návštěva
muzea. Cestou zpět v obci Klín
byl pak výstup k poutnímu mís
tu se sochou svatého otce Pav
la v nadživotní velikosti. Třinác
tého července se reprezentan
ti zahrádkářů účastnili soutěže
ve vaření guláše, která byla vy
hlášená zastupitelstvem obce
Hnojník a uskutečnila se v bu
dově TJ Sokol na fotbalovém
hřišti. S velmi dobrým ohla
sem veřejnosti se opět setkalo
plackobraní, konané dne 7. září
u klubovny. Nabízeny byly plac
ky s masovou směsí, klobás
kou, placky na plotně, ale i ve

Slezsku tradiční placky se sme
tanou a cukrem. Nabízeny byly
rovněž členkami organizace na
pečené domácí koláče. Finanč
ní výnos z akce byl nezanedba
telným přínosem pro zahrád
kářskou pokladnu. S nabídkou
prodeje domácích koláčků byly
členky organizace úspěšné
na všech akcích, pořádaných
Obecním úřadem v zahradě
obecní restaurace a cukrárny
u nádraží. Úspěšná byla i účast
na zahrádkářské výstavě v Raš
kovicích ve dnech 21. – 23. září.
Do soutěže o „nejoriginálnější
věnec“ dodal Hnojník dva sou
těžní věnce. Byla to ale i řada
výpěstků ovoce, zeleniny, kvě
tin a zavařenin. Odměnou bylo
1. místo a pohár s diplomem pro
zahrádkáře z Hnojníku. V listo
padu se zahrádkáři sešli v klu
bovně na přátelském posezení
s Mikulášem a „čertovským pře
kvapením“. Nastřádané finanční
zdroje byly využity zejména na
další stavební úpravy klubovny.
Byly to opravy omítek, malová
ní, nátěry, oprava komínu, střeš
ní krytiny a před několika dny
pak instalace nové kachlíkové
dlažby v hlavní místnosti klu
bovny. Také okolí budovy klu
bovny zahrádkářů dobře repre
zentuje aktivitu členů. Plochy
byly vloni osety novou trávou,

Týdenní hasičský dětský tábor

■ V polovině července proběhl stanový tábor na Hájence
v Horních Tošanovicích ve spolupráci dobrovolných hasičů
Hnojníku a Nýdku.
Zúčastnili se ho členové obou
sborů a jejich dětské členské
základny. Děti cvičily dovednos
ti požárního útoku, či navštěvo
vali různá místa našeho kraje.
Navštívili také nově otevřené
integrované výjezdové centrum
v Jablunkově, kde s ohledem na

stávající situaci prohlídku pro
váděli s rouškami, z důvodu
ochrany příslušníku této základ
ny. Chtěli bychom touto ces
tou poděkovat obci Hnojník za
finanční příspěvek na tuto akci
a také obci Horní Tošanovice,
které umožnila konání v areálu
Hájenky, kterou má ve své sprá
vě. Také děkujeme všem vedou
cím, kteří se o děti starali a ve
dou děti ke sportovní činnosti.
Radek Stryja

pravidelně je prováděno kosení
trávy a sestřih okrasných dřevin.
Dík patří patnácti nejaktivněj
ším členům. Zejména předse
dovi organizace panu Jaromíru
Špokovi, bratrům Petrovi a Mir
kovi Caletkovým, Pavlu Siko
rovi, Milanu Chovancovi. Řadě
členek pak za provádění úkli
du po stavebních pracích i ku
chyňských aktivit při pořádání
společenských akcí. Jmenujme
alespoň paní Marii Caletkovou,

Anna Slížovou, Helenu Šoka
lovou, Věru Kafonkovou, Jiřinu
Caletkovou, Drahuši Smoloňo
vou, Janu Skokovou, Jiřinu Sam
kovou, Anna Molinovou, Lenku
Popelářovou. Kontakt s členy
je udržován webovou strán
kou www.zahradkari-hnojnik.
estranky.cz. Za její aktualizaci
a doplňování (vč. fotoalba) pa
tří poděkování panu Miroslavu
Grycovi.
gm

Malíř Josef Mánes patří k regionu

■ Čtyřiadvacátého května se
měli občané Stříteže sejít u pomníku Josefa Mánese u příležitosti 65. výročí odhalení jeho
pomníku. Chtěli si připomenout
200 let od narození českého
malíře Josefa Mánesa.
Josef Mánes byl spjat s Těšín
skem a na této akci jsme chtě
li poděkovat Všem, kteří se za
sloužili o postavení pomníku ve
Stříteži. Kdo to byl Josef Má
nes? Byl to český malíř, grafik,
ilustrátor a jeden z nejvýznam
nějších představitelů české
ho romantismu. Narodil se 12.
května 1820 na Starém měs
tě v Praze a zemřel 9. prosince
1871. Jeho otec byl proslulý ma
líř Antonín Mánes, profesor kra
jinomalby na Pražské malířské
akademii. Trojice výtvarně na
daných sourozenců Josef, Qui
do a Amálie společně se svým
otcem podnikali studijní cesty
do přírody např. na Říp nebo do
Podkrkonoší. Josef od svých 15
let studoval na Pražské umělec
ké akademii u profesora Fran
tiška Tkadlíka. V roce 1844 ne
spokojen s akademickým cha
rakterem výuky odešel studovat
na akademii do Mnichova, kde
pobýval tři roky. Později podni
kl i několik studijních cest, mj.
do Drážďan, Polska či Slezska.
Jeho vztah ke Slezsku, a hlav
ně Těšínsku, je dán jeho rodo
vým původem. Mánesová mat
ka Magdalena Kristina byla
dcerou Pražského stolařského
mistra Jana Schwidenera, kte
rý se narodil roku 1753 v Těší
ně (v těšínské matrice je zapsán
jako Jan Schwiderek). Jedna

z jeho dcer Magdalena Kristina
se roku 1815 provdala za malíře
Antonína Mánesa, z toho man
želství vzešly tři děti: Amálie, Jo
sef a Quido. Josef Mánes od své
maminky i svého děda slýchá
val o Těšínsku a beskydských
lesích. První návštěva Těšín
ska proběhla v roce 1846, a že
tento kraj miloval, tak se rozho
dil společně se svým bratrem
Quidem sestavit galerií slovan
ský národních krojů. Josef Má
nes často svůj čas trávil zde ve
Stříteži v budově lesní správy,
kde vznikaly jeho vrcholná díla.
Svým jasnozřivým okem viděl
to, čeho si žádný umělec před
ním nepovšimnul, a to věčně ži
vou krásu Těšínského lidu. Zde
vzniklo mnoho portrétu žen
v honosném těšínském kroji,
zde nakreslil i dominantu Těší
na-Piastovskou věž. Těšínsko
miloval a jeho láska k těšínské
mu lidu je promítnuta v mno
ha jeho dílech. Od roku 1866 se
u Josefa Mánesa začaly proje
vovat příznaky duševní choroby,
která sice postupovala pomalu,
ale nebyla léčena, a tak pro něj
měla devastující důsledky a po
několika letech, kdy začal ztrá
cet na váze, se u něho objevily
další obtíže a ve věku 51 let ze
mřel. 9. prosince 1871 roku. Po
mník je zhotoven z godulské
ho pískovce a opatřen plaketou
vystihující uměleckou podobiz
nu vytvořenou akademickým
sochařem z Prahy a kamenný
památník vyprojektoval akade
mický sochař K. Vávra z Ostravy.
OS
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Dravci v Horních Tošanovicích

■ V naší mateřské škole v Horních Tošanovicích klademe při
vzdělávání dětí i důraz na potřebu soužití všech s přírodou.
I proto se v pátek 26. 6. usku
tečnila na veřejném hřišti ukáz
ka dravého ptactva. Přestože se
jednalo o akci MŠ, přišli se po
dívat i obyvatelé blízkých domů
a rodiče s dětmi, které momen
tálně školku z důvodu koronavi
ru nenavštěvují. Přesto, že se už
od rána po obloze honila mrač
na, počasí nám vydrželo do po
slední chvíle a mohli jsme tak
s dětmi ukázku shlédnout. Děti
si mohly dravce prohlédnout,

obdivovat jejich elegantní let,
jejich poslušnost na povel či
laskominu, zbarvení, jejich veli
kost. Odvážlivci si mohli drav
ce pohladit, někteří sokolníkům
pomáhali s programem. Nejen
děti, ale i ostatní účastníci byli
z ukázky dravého ptactva nad
šeni. Věříme, že si tuto akci bu
deme moci opět zopakovat. Za
financování této akce děkujeme
rodičům dětí naší školky a panu
Woznicovi za poskytnutí zdro
je elektřiny pro zapojení audio
techniky sokolníků.
Jana Hečková, učitelka MŠ
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5. ročník memoriálu R. Procházky

■ Ve Smilovicích se na tenisových kurtech začátkem června
sešli tenisoví nadšenci z řad seniorů, aby zavzpomínali na svého dlouholetého kamaráda.
Rudolf Procházka st. patřil
mezi sportovní legendy smilo
vického sportu a mnoho let pů
sobil ve vedení místní tělový
chovné jednoty. Byl vášnivým
milovníkem fotbalu, ale hrával
velmi dobře stolní tenis a tenis.
Jeho odchod si připomínají ka
ždým rokem kolegové, se kte
rými odehrál nejedno utkání
u nízké sítě. Na letošní 5. ročník
se sjelo do Smilovic pět dvojic,
aby si zahráli o putovní pohár.
Favorit byl podle složení dvojic

jednoznačný, přesto v tenise ni
kdy nevíte, jestli nedojde k ne
čekanému překvapení. Pár Zde
něk Škuta a Božej Pilát si však
počínal velmi dobře a všechny
svoje protivníky, při herním sys
tému každý s každým, porazil.
Nejvíce se zapotili v posledním
utkání s dvojicí Gustav Chwis
tek, Václav Boczek. Ti skončili
nakonec druzí, třetí místo získali
Eugen Grzegorz a Petr Burian.
Na závěrečném vyhodnocení
nechyběl jeden ze synů Rudolf
Procházka ml., který poděko
val všem účastníkům za pěknou
vzpomínku na otce a poté pře
dal pohár vítězům.
KM

Senioři ovládli petangové turnaje

Letní kino v Řece opět v srpnu

■ Obec Řeka ve spolupráci s penzionem Grunt zahájila
prázdniny. Na pořadu bylo promítání filmu pod širým nebem.
Letní kino proběhlo 5. čer
vence od půl desáté ve
čer v areálu penzionu Grunt.
K zhlédnutí byla česká kome
die Petra Kolečka – Přes prsty.
Počasí bylo velmi příznivé. K fil
mu bylo k dispozici drobné ob
čerstvení (popcorn, pivo Koní
ček, …). Jsme rádi, že promítá
ní v Řece má pozitivní odezvu.

Proto můžeme prozradit, že na
konci prázdnin se můžeme tě
šit na další letní kino. Termín
29.8.2020. Promítat budeme
film 3BOBULE.
Děkujeme všem zúčastně
ným a organizátorům, přede
vším panu Porvisovi (MyBe
llAgency) za poskytnutý servis.
Přejeme všem poklidné léto
a budeme se na Vás těšit na
konci prázdnin opět „v kině“.
R. Kavulok

■ Do Velké Polomi se vypravila skupinka osmi členů KD Střítež si zahrát 2. ročník petangu
dvojic.
Po dlouhé pauze zavině
né pandemií to byl první něja
ký výjezd mimo bydliště. Zájem
o turnaj dvojic byl mimořádný,
a nakonec se hrálo ve čtyřech
skupinách a každá čítala šest
dvojic. Klub důchodců Střítež
reprezentovali: M. Figulová, M.
Riedlová, I. Foberová a V. Pie
trzyková. Kvartet mužů tvořili K.
Herec, M. Fober, K. Moškoř a L.
Wieluch. Čtyři utvořené dvoji
ce z klubu si vedly mimořádně
dobře, protože do finálové čtyř
ky postoupily I. Foberová s V.
Pietrzykovou a také K. Moškoř
s L. Wieluchem. Tato dvojice
s přehledem ovládla svou sku
pinu a ve finále potvrdili svou
suverenitu a získali zaslouže
ně 1. místo. Střítežanky obsadily
společné 2. místo s dalšími páry
z Háje ve Slezsku a Ostravy.

■ Po uvolnění situace, kdy se
nemohly konat žádné společné
akce, se naplno rozjely seniorské aktivity.
Už za čtrnáct dnů po V. Polo
mi přišla pozvánka z Ostravy na
další petangový turnaj, tento
kráte tříčlenných týmů. KD Stří
tež reprezentoval jen jeden tým.
Tvořili jej M. Žuková, K. Moškoř
a J. Pščolka.
Za velmi přísných herních
pravidel se Střítežští utkali po
stupně se seniory z Petřkovic,
Ostravy A a s největším favori
tem, pořádající trojicí OOC Os
trava. Ve všech zápasech doká
zali vyhrát a podle určeného klí
če pořadatelem jim to vyneslo
konečné 1. místo a připsání dal
šího sportovního úspěchu do
kroniky klubu. Konečné pořadí:
1. KD Střítež, 2. OOC Ostrava, 3.
MO Ostrava – Poruba.
KM
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Nakupování v hnojnických
obchodech

■ Obchody s potravinami a dalším spotřebním zbožím byly do
začátku 20. století spíše výsadou měst. Ve výrobě potravin byli
i v našem regionu vesničané zpravidla soběstační. Potřeby řešila výměna či vzájemný prodej zemědělských a řemeslných
produktů…
Začínáme žít v izolaci, obyvatelé nemají mTyto produkty pro
dávali vesničané také na městských tržištích a tam naopak měli
možnost zakoupit to, co nebyli schopni sami vyprodukovat, či
sami vyrobit. U potravin se jednalo zejména o sůl, cukr, koření,
poptáváno bylo samozřejmě textilní zboží, nebo některé tovární
produkty (výrobky ze skla, nádobí, lampy, svíčky, zápalky, tabák
apod.). I v našem regionu se obchody na vesnici v dnešním pojetí
objevují teprve na počátku 20. století, a to i v souvislosti s růstem
dělnické zaměstnanosti (uhelné doly, železárny Třinec). V Hnoj
níku obchod se smíšeným zbožím spolu s hostinskou činnos
tí před 1. světovou válkou provozoval Emil Hochwälder v č. p.
48 (dnes restaurace a cukrárna u nádraží). Prodejnu následně
převzala 28. června 1928 jako svou filiálku fa Červenka a spol.
z Českého Těšína. V hostinci č. p. 12 (dnes u restaurace u Zajíce)
si v roce 1919 zřídil obchod se smíšeným zbožím „Svaz Slezanů“.
K nákupu dojížděli údajně lidé až ze Skoczova a Bialska. Tento
obchod byl provozován až do přestavby hostince v roce 1930.
V suterénu hostince byla i malá pekárna, jež vyrobený chléb
a rohlíky i prodávala. Po jejím zrušení v roce 1930 byla od roku
1931 pekárna provozována v domě pana Rakowského č. p. 152
(dnes rodinný dům pana Volného naproti polské ZŠ). V září 1927
zřídil Karel Sušovský v domě č. 113 (dnes rodinný domek pana
Josieka v kopci od Zajíce ke křižovatce) řeznickou a uzenářskou
prodejnu. V prosinci téhož roku pak v tomto domě obchodník
Bruno Murcek z Dobratic zřídil i pobočnou filiálku své dobratic
ké prodejny se smíšeným zbožím. 1. října 1928 zřizuje pan Josef
Walach z Komorní Lhotky v domě č. p. 116 (dnes pošta) obchod
se smíšeným zbožím, střižním zbožím a stavebninami. Po roce
1945 byla v těchto prostorách prodejna s průmyslovým zbožím
(vedoucí pan Filipec, později Wojnar) a to až do roku 1976, kdy
bylo otevřeno Jednotou FM nové obchodní středisko na kopci
u křižovatky. V domě č. p. 106 (dnes prodejna nábytku „Cho
dura“), zřídili a provozovali od roku 1925 pekárnu p. Kohut a p.
Zielina. Později pekárnu provozoval řadu let pekař Pavel Ciahot
ný. Po krátkém období národní správy v roce 1945 (pro údajnou
kolaboraci p. Ciahotného s Němci) pekárnu opět od 1. 4. 1947
provozoval Pavel Ciahotný a před jejím zrušením pekař Škuta.
V pravé části přízemí pekárny byla malá prodejna pekárenského
zboží, provozovaná ještě v 50. letech minulého století. (Čerstvé
ještě teplé rohlíky od pece se sypaly do velké dřevěné bedny).
Pekárna byla zrušena pro nízkou rentabilitu po roce 1960, kdy
již nemohla konkurovat nově vybudovaným velkopekárnám. Až
do zrušení pekárny byl však hnojnický chléb, pečený většinou
v gramážích 200 a 300 dkg, vyhlášeným a velmi poptáván v širo
kém okolí. V prvním nadzemním podlaží budovy pekárny č. p. 106
otevřelo obchodní družstvo Budoucnost 1. února 1936 prodejnu
s průmyslovým a železářským zbožím. Prodej zde probíhal až do
poloviny 50. let 20. století, kdy byly prostory využity k rozšíření
pekárny. Od roku 1930 po výstavbě domu č. p. 121, provozoval ve
svém domě řeznictví pan Adolf Sikora. V roce 1931 vystavěla na
č. p. 123 firma Baťa typický malý „baťovský domek“ a provozovala
prodejnu obuvi (dnes prodejna květin). Prodej obuvi a kožené
ho zboží v této prodejně byl zrušen až v roce 1975. 25. 5. 1945
otevřel v domě č. p. 125 nový obchod s potravinářským zbožím
Rudolf Konečný (dnes prodejna potravin COOP u pošty). V roce
1955 po přesídlení holičství pana Nytry do domku naproti ná
draží (vystavěn původně jako sběrna mléka) byla vedle prodejny
potravin zřízena samostatná prodejna mléka, pečiva a chleba.
(Mléko se tehdy prodávalo nebalené naléváním odměrkou z vel
ké 100 l konve do „bandasky“, či konve zákazníka.) Novou kapi
tolou v historii hnojnických obchodů je pak období po roce 1948,
kdy byly jednotlivé obchody převáděny do správy socialistických
podniků. Obchod Rudolfa Konečného přešel 15. 11. 1949 do sprá
vy národního podniku Pramen. Ten současně dům odkoupil od
majitele Jana Kašpera z Ostravy. Prodejna obuvi Baťa přešla do
správy Obnova n. p., řeznictví Adolfa Sikory do správy Masna
n. p., v roce 1951 pak převzal Pramen Orlová. Pekárnu Ciahotný
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převzala do správy Jednota – Jedność Orlová. K další větší reor
ganizaci správy obchodů pak došlo v roce 1952, kdy většina ob
chodů přešla do správy spotřebního družstva Jednota – Jedność
Orlová, později Jednota Frýdek-Místek. Nutno uvést, že bývalí
majitelé nadále zpravidla zastávali funkce vedoucích prodejen
a při přechodu pod novou správu jim zboží bylo uhrazeno. Za
zaznamenání stojí v době od 9. 5. do 20. 6. 1959 přestavba ob
chodu SD Jednota u pošty (dříve obchod Konečný) na první sa
moobslužný prodej v obci. Po dobu přestavby byl pultový prodej
základního potravinářského zboží v obci zajištěn v pohostinství
Stonávka (dnes hospoda u Zajíce). V samoobslužné prodejně byl
nově zaveden i prodej knih. Významnou změnou v obchodní síti
obce byla v roce 1976 výstavba nákupního střediska na kopci
u křižovatky (v prostoru konání pravidelných pouťových atrak
cí). Vznikla další prodejna potravinářského zboží a do nákupního
střediska byl převeden prodej ze zrušených obchodů s průmys
lovým zbožím v č. p. 116 (dnes pošta), obchodu s masnými vý
robky v č. p. 121 (dnes Večerka u kolejí) a prodejny obuvi č. p. 123
(dnes květinářství). Dalším zlomovým obdobím v maloobchodní
síti byl rok 1990, kdy v restituovaném objektu bývalého řeznictví
č. p. 121 zřídila vnučka pana Adolfa Sikory potravinářskou prodej
nu Večerka u kolejí. Další prodejnu potravinářského zboží otevřel
pan Zielina v č. p. 376 (v současnosti i nájemce Večerky u kolejí).
Zůstaly dvě prodejny s potravinami, provozované COOP Beskydy
(dříve SD Jednota Frýdek-Místek). V nákupním středisku je pri
vatizovaná prodejna s průmyslovým zbožím nájemce p. Wojnara,
vietnamským spoluobčany provozovaná prodejna textilu, kože
ného zboží a obuvi a také prodejna masa a masných výrobku
v pronájmu Jatka s.r.o. Český Těšín. V bývalé prodejně obuvi na
proti Večerky u kolejí si zřídila prodejnu květinářství a drobného
zboží paní Pavlicová a v objektu bývalé pekárny umístil prodejnu
nábytku pan Chodura. Opomenout nelze také bufet v objektu ná
kupního střediska, prodejnu slovenských salašnických výrobků
u křižovatky, cukrárnu naproti nádraží, prodejnu instalatérských
potřeb paní Jalůvkové v domě č. p. 26, prodejnu stavebnin na
proti nádraží (dříve pila Filipec) a prodejnu železářství a zahrád
kářských potřeb v areálu uhelných skladů, stavebnin a sběrných
surovin pana Macha za nádražím. Naopak krátkou životnost měly
po roce 1990 zaniklé dva novinové stánky (u nádraží a u křižovat
ky na kopci), prodejní okénko v nádražní budově, večerka Mona
paní Waloszkové č. p. 285, prodejna textilu paní Snášelové č. p.
352, stánek „různého zboží“ pana Schlesingera u domu č. p. 233,
prodejní stánek Vega (zdravá výživa) u č. p. 332, a prodejna za
hrádkářských potřeb paní Brychlecové ve stánku u pošty.
Miroslav Gryc

Zážitek kousek od školy

■ Známky uzavřeny, výkresy
rozdány, třída uklizena, teď jen
čekat na vysvědčení.
A protože čekat na vysvěd
čení nesmí být nuda, tak jsme
navštívili farmu rodiny Bosáko
vých (Stáj JLB), která je od ško
ly, co by kamenem dohodil. No,
řekněte sami, komu se poštěs
tí nejen vidět koníky, pohladit si

je, anebo se dokonce na nich
i projet? Děti měly opravdu su
per zážitek. Sice ze začátku ni
kdo nechtěl jet jako první, ale
nakonec se pod vedením zku
šeného odborníka Mgr. Libo
ra Bosáka projeli úplně všichni.
Tímto mockrát děkujeme za vel
mi hezké dopoledne.
ZŠKL
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Třadiční Mánesovou stezkou

■ V květnu uplynulo 200 let od
narození malíře Josefa Mánese a 24.července 65 let od odhalení jeho pomníku ve Stříteži. Klub důchodců Střítež i obec
plánovali vzpomínkovou slavnost na den, kdy byl slavnostně
odhalen pomník, ale okolnosti spojené s pandemií udělaly
čáru přes jejich plány.
Přesto si důchodci nenecha
li ujít příležitost a udělali krátký
výlet, aby si vynikajícího malí
ře připomenuli. Několik let své
ho života strávil jeden z nejvý
znamnějších představitelů čes
kého romantismu, malíř Josef
Mánes v blízké střítežské há
jence u příbuzných a to v letech
1846-1854. Oblíbil si zdejší kra
jinu a rád chodil na procház
ky ze Stříteže směrem na Tě
šín nebo Jablunkovsko. V rámci

Národopisných slavností v Dol
ní Lomné se zrodila myšlenka
turistických pochodů „Máne
sovou stezkou“ různých vzdále
ností. Právě ta nejdelší trasa do

Dolní Lomné začíná ve Stříteži
a má přes padesát kilometrů,
šlape se už od roku 1969.
K pomníku z godulského pís
kovce se vydala početná sku
pinka seniorů od vlakového
nádraží i s trojicí hostů jedné

Studenti uklízejí v lese. Zasadili už přes tisíc stromů na
místech poškozených kůrovcem
■ Senioři pečou buchty, studenti středních a vysokých ostravských škol s tímto „dopingem“ pak uklízejí v lese a vysazují nové stromky na místech,
která vyhladil kůrovec. To jsou
první výsledky mezigeneračního projektu Student v lese,
který zaštítil moravskoslezský
hejtman Ivo Vondrák.
V průběhu června a červen
ce studenti, kteří se zapojili do
společné mezigenerační a dob
rovolnické aktivity Spolku Po
čteníčko - Student v lese, dva
krát uklízeli lokalitu Slepenec
nedaleko
Slezskoostravské
ho hradu v Ostravě. Výsledek:
67 velkých pytlů nejrůznějších
odpadků. Od pet lahví, sklenic
a papírů až po krabice, had
ry, matrace a další haraburdí.
Podobný úklid čeká také Běl
ský les a lokalitu Železárenská
v Ostravě. Z krajského města
se projekt Student v lese pře
sunul i do Beskyd. Na dva dny
přijelo do obce Krásné dvacet
dobrovolníků, aby sázeli tříleté

sazenice buků v revíru Kyčera.
Na místech, která vyhladil kůro
vec, zasadili 1150 nových strom
ků. Na podzim budou v Besky
dech pokračovat.
„Mezigenerační projekt Stu
dent v lese se zaměřuje na
ochranu životního prostředí,
úklid lesních lokalit a výsadbu
stromů, rozvoj mezigenerač
ních vztahů a dobrovolnictví.
Těší mě, že nejde o jednorázo
vou kampaň, ale o pravidelnou
pomoc v lesích postižených ků
rovcovou kalamitou a o zapo
jení studentů středních a vy
sokých škol i veřejnosti napříč
celým krajem. Jsem rád, že je
u nás spousta mladých lidí, kteří
se zajímají o své okolí a za sva
činu a dobrý pocit udělají kus
užitečné práce. A ‚nestydí‘ se
přitom spojit s generací svých
prarodičů. Navzájem se velmi
obohacují. Zkušenost seniorů
se perfektně doplňuje s energií
mladých lidí,“ uvedl moravsko
slezský hejtman Ivo Vondrák,
který celý projekt zaštítil.

seniorské ostravské organiza
ce. U pomníku byly připome
nuty události spojené s myšlen
kou a pak realizací k postavení
tohoto díla. Pak se pokračovalo
jednou z cest, kudy Mánes cho
díval dost často do Gutů. Právě
tam mířila výprava důchodců,
aby se podívala na to, jak pro
bíhá stavba dřevěného koste
líku, který před třemi roky zce
la shořel vinou třech mladíků
a nyní se již staví jeho replika
firmou z Valašska. Od kostelíku
se šlo ještě podívat k jelení obo
ře a potom zpátky do klubovny,
kde se senioři pravidelně schá
zejí na svých setkáních, do Ro
pice za lesem. Výborné občer
stvení pod vedením exstarosty
M. Nogola završilo vzpomínko
vý den na českého malíře Jose
fa Mánese.
Karel Moškoř

„Studenti jsou úžasní, jejich
energie a elán ženou projekt
kupředu. Pracují zdarma a ve
svém volném čase. Uklízení
v lese plném odpadků a sázení
stromků v Beskydech je přitom
něco úplně jiného než práce
doma nebo na zahradě. Kopa
li jsme v terénu plném kamení
a kořenů. Většina držela poprvé
v ruce sekeromotyku. A zvládli

to důležité. Po kůrovcové kala
mitě to v lesích vypadá straš
ně, nedá se na to koukat a nic
nedělat. Takže kdykoliv máme
možnost, zapojíme se do po
dobných akcí. Přináší nám to
radost. I to spojení se seniory je
zajímavá zkušenost. Nečekáme
odměnu, peníze nejsou všech
no,“ řekla studentská mluvčí
projektu, studentka Jazykové
ho gymnázia Pavla Tigrida So
fie Glacová.
Student v lese je společná
mezigenerační a dobrovolnic
ká aktivita Spolku Počteníčko

to skvěle,“ řekl předseda Spol
ku Počteníčko Ivan Sekanina
a dodal. „Hodně nám pomohli
lesníci z Krásné. Nachystali ná
řadí a sazenice, poradili, ukáza
li, co máme dělat, kontrolova
li nás. Už jsme se domluvili, že
budeme v Beskydech pokra
čovat. Zároveň věříme, že se
nám projekt podaří rozšířit do
dalších škol, seniorských klubů
i mezi veřejnost v dalších okre
sech kraje. Hlavně tam, kde řá
dil kůrovec. Na Jablunkovsko,
Opavsko a Bruntálsko,“ doplnil
Ivan Sekanina.
„Baví nás pomáhat přírodě, je

a studentů středních i vysokých
škol z Ostravy. V zakládající sku
pině jsou studenti sedmi ostrav
ských středních škol a dvou fa
kult Ostravské univerzity. Aktu
álně se připojili studenti dalších
čtyř středních škol z Ostra
vy, Orlové a Bohumína i Slez
ské univerzity Opava. Partnery
projektu jsou Lesy ČR, Biskup
ské lesy a Ostravské městské
lesy a zeleň. Projekt podporují
i společnosti Kofola, Juddy ba
gety a Madeta. Záštitu má hejt
man Moravskoslezského kraje
Ivo Vondrák.
MSK
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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

HLEDÁM DLOUHODOBÝ PODNÁJEM
s možností trvalého pobytu v bytě nebo
samostatné části RD 2+kk - 3+1
v této lokalitě.
1x pracující osoba + 1 čtyřleté dítě
Tel: 774 505 080

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel: 603 252 580
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Upozornění občanům
Dne 30.6.2020 uplynula doba
splatnosti poplatků za odpady,
psy i odebranou vodu. Obra
címe se proto na občany, kte
ří ještě poplatky neuhradili, aby
tak učinili v co nejkratším termí
nu. Platby je možné posílat na
účet obce č. 1681972319/0800,
uhradit poukázkou nebo přímo
na obecním úřadě na plateb
ním terminálu nebo hotově po
pokladny.
Všechny plánované akce,
pořádané obcí Horní Tošanovi
ce, jsou do konce října 2020
zrušeny z důvodu epidemiolo
gické situace v Moravskoslez
ském kraji. Bližší informace po
skytne starosta obce Ing. Petr
Martiňák na tel. č. 608 751 120.
Soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu oken, balkónů, domů a předzahrádek
V červnu byl vyhlášen další
ročník soutěže o nejkrásnější
květinovou výzdobu. Vzhledem
k nepříznivému počasí budou

pořízeny pracovníkem obecní
ho úřadu fotografie květinové
výzdoby rodinných domu v naší
obci až v týdnu od 3.8.2020 do
9.8.2020. Jedná se o výzdobu
balkonů, okenních truhlíků, ale
i předzahrádek. Výzdoba v naší
obci je velmi hezká a nápadi
tá, máte se čím pochlubit. Do
soutěže budou zařazeny i Vámi
zaslané fotografie květinové vý
zdoby (2 ks foto, dobrá kvalita,
e-mail: urad@hornitosanovi
ce.cz). Výherci soutěže obdrží
hodnotné ceny.
Víceúčelové sportovní hřiště
v Horních Tošanovicích
V areálu KD Hájenka Horní
Tošanovice je k dispozici více
účelové sportovní hřiště s umě
lým povrchem pro širokou ve
řejnost. Hřiště je vhodné pro
malou kopanou, tenis, nohejbal
i volejbal. Bližší informace Vám
budou poskytnuty na obecním
úřadě v Horních Tošanovicích,
na webových stránkách obce
nebo na tel. č. 608 751 120.

Komorní Lhotka
Co je potřeba uhradit
1. Poplatek za odpad pro rok
2020 (splatný k 31. 8. 2020). Po
lhůtě splatnosti poplatku za od
pad, tj. 31. 8. 2020, budou za
sílány UPOMÍNKY. Platbu lze
provést v hotovosti v kancelá
ři OÚ nebo prostřednictvím in
ternetového bankovnictví na č.
účtu: 23425781/0100, VS 1340,
SS číslo popisné (trvalý pobyt)
nebo SS 325 + číslo evidenč
ní (chaty)
2. Stočné za I. a II. kvartál
2020. Platbu lze provést v ho
tovosti v kanceláři OÚ nebo
prostřednictvím internetové
ho bankovnictví na č. účtu: 193769310247/0100, VS 2321, SS
číslo popisné. Opětně žádáme
majitele rodinných domů a re
kreačních nemovitostí, kte
ří jsou napojeni na veřejnou

kanalizaci, a dosud nemají po
depsanou smlouvu o odvádě
ní odpadních vod kanalizací,
aby se neprodleně dostavili do
kanceláře OÚ k jejímu podpisu.
Tuto výzvu opakujeme od roku
2018!
Nabídka pronájmu nebytových prostor – část unimobuňky v obci Komorní
Lhotka (holičství, kadeřnictví). Bližší informace na tel. č.
602 593 750.
Služby občanům, s.r.o., Ko
morní Lhotka, provozovna
SAUNA, nabízejí k pronájmu
místnost pro provádění masá
ží. Bližší informace na tel. č. 602
593 750.

Ropice
Zrušení plánované akce
Na základě mimořádných
opatření, která vydala Kraj
ská hygienická stanice a zhor
šení epidemiologické situace
na Karvinsku a Frýdecko-Mís
tecku, jsme rozhodli o zrušení

plánované akce Den obce Ropice a 110 let HZS, která se
měla konat dne 12.9.2020.
Doufáme, že dojde ke zlepšení
situace a naše pravidelná akce
se bude moci uskutečnit v příš
tím roce.

Střítež
Uklízejte se za svými
mazlíčky
Na základě množících se
stížnosti Vás žádáme, abyste
dbali na dodržování pořádku na
veřejných prostranstvích v obci
a uklízeli po svých mazlíčcích
exkrementy. Děkujeme.
Poplatky
Upozorňujeme občany, kteří
doposud neuhradili poplatek
ze psa za rok 2020 a poplatek
za odpady za 1. pol. 2020, aby
tak neprodleně učinili. Blíží se
splatnost poplatku za odpad za
2. pol. 2020, a to do 30.9.2020,
o úhradě budete včas infor
mování SMS zprávou s pokyny
k platbě. V této souvislosti Vás
žádáme o hlášení změny tele
fonního čísla, aby Vás podklady
k platbách v pořádku docháze
ly. Děkujeme.
Honební společenstvo
Smilovice – Řeka
Pozvánka na jednání valné
hromady Honebního společen
stva Smilovice – Řeka, která se
bude konat dne 1. září 2020
v 17 hodin ve Smilovicích
v hájence „Pod Godulou“.
Program
valné
hroma
dy (VH): 1) Zahájení, 2) Vol
ba zapisovatele, skrutátora,

mandátové, volební a návrhové
komise, 3) Schválení volebního,
jednacího a hlasovacího řádu,
4) Zpráva mandátové komise,
5) Zpráva o činnosti honebního
společenstva od minulé VH, 6)
Zpráva o finančním hospodaře
ní HS, 7) Informace o myslivec
kém hospodaření v honitbě HS
Smilovice – Řeka, 8) Projedná
ní přihlášek nových členů HS,
9) Abdikace některých členů
výboru HS a volba nového vý
boru Honebního společenstva
Smilovice – Řeka, 10) Diskuse
a různé, 11) Usnesení a závěr.
Člen HS se může na VH ne
chat zastupovat jinou osobou
pověřenou písemnou plnou
mocí.
Podle § 22 odst. 4 zákona
č. 449/2001 Sb. nebudou-li ve
stanovenou hodinu přítomni
členové nebo jejich zástupci
s nadpoloviční většinou hla
sů, uskuteční se jednání VH
ve stejném místě a se stejným
programem po uplynutí jedné
hodiny.
Doc. Ing. Václav Šátek, CSc.,
starosta Honebního společenstva Smilovice – Řeka
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!

Tajenku zašlete do 22. září 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. 3 zní: … jej odlišovaly ozubené čelisti. Správně odpověděli a vylosováni byli: Kateřina Moškořová, Dobratice 372,
Eva Školová, Hnojník 355, Richard Pastva, Horní Tošanovice 168,. Na způsobu převzetí výher se domluvte na OÚ Ropice, tel. 558 735 165

Ceny do křížovky věnuje obec Řeka.
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