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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
Léto bylo, co se týče situace okolo
koronaviru u nás, vcelku klidné. Zrovna ale zažíváme docela nejisté a složité období – podobné jako na jaře. Vrátily se mnohé příkazy a zákazy, mnohdy na pohled i celkem zvláštní. Každý
máme svůj názor nejen na ně, ale i na
samotnou nemoc. Vy právě čtete říjnové, letos páté vydání zpravodaje.
Doufejme, že až vyjde v prosinci to
šesté, nebude si nikdo sypat popel na
hlavu, že se mohl chovat jinak, a hlavní téma ve společnosti nebude Covid,
ale Vánoce.
Všichni nejspíš doufají, že k plošnému uzavírání škol nedojde, v hnojnické škole se však připravili na případné uzavření nejen novým vybavením.
Také o distanční výuce v minulém
školním roce si na následujících stranách můžete něco přečíst.
Neproběhla řada naplánovaných
akcí, to však neznamená, že se nedělo
nic – konaly se například různé sportovní soutěže. Zmíním třeba volejbalové, tenisové a nohejbalové turnaje.
Také aktivní senioři ze Stříteže soutěžili, a to na krajských sportovních
hrách v Ostravě, z kterých si odnesli
řadu úspěchů. Daří se i mládeži SDH
Řeka, starší žáci byli např. první na závodech v Návsí.
Přispívali jste letos koledníkům během Tříkrálové sbírky? Dopomohli
jste k vybudování nové aktivizační zahrady u Charitního domu pro seniory
v Hnojníku, která seniorům jistě zpříjemní jejich životní prostor a umožní
mimo jiné i aktivní vyžití. Stavělo a budovalo se i jinde, v Komorní Lhotce kanalizace. V Řece vyroste nový obecní dvůr.
Za pozornost stojí i článek o návštěvě prvního československého
prezidenta Masaryka v Hnojníku před
90 lety. Toto jsou jen střípky toho,
čeho se můžete v tomto vydání dočíst.
Nastávají podzimní dny, snad budou pro nás všechny poklidné a prožijete je ve zdraví.
Užijte si je.
Adam Raszka
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Tříkrálová sbírka 2019/2020 pomáhá v Charitním domě

■ Díky koledníkům z Hnojníku a okolí, kteří neúnavně koledovali během Tříkrálové sbírky,
se podařilo získat finance na
opravu a vznik nové aktivizační
zahrady v Charitním domě pro
seniory v Hnojníku.
Rekonstrukce probíhala během letošního roku a finální výsledek je úžasný – zahrada je
spojením přírody, pohybu na
čerstvém vzduchu a slunečního svitu. K aktivnímu pohybu
vybízejí vzájemně propojené
mlátové chodníky, které umožňují projít klientům celou zahradou a kolem nichž jsou vysazené keře s jedlými plody
a okrasnými rostlinami. K dispozici je také vyvýšený záhon,
ke kterému se není nutno ohýbat, a tak se i klienti se zhoršenou mobilitou mohou věnovat
sázení rostlin. Zahrada je zdrojem nesčetných vjemů, aktivit
a podnětů k pohybu i ke společným sportovním utkáním,

např. turnaje v kuželkách. Klienti mohou v rámci zahrady využít prostornou pergolu a užívat
si tak pobytu venku za každého počasí. Oficiální otevření zahradních prostor proběhlo dne

25.8 2020 a bylo pojato ve slavnostním duchu. Kromě klientů a jejich rodinných příslušníků se otevření zúčastnila také
ředitelka Charity Český Těšín,
Ing. Monika Klimková, pozvání
přijali zástupci z Římskokatolické farnosti Hnojník a kněz pan
Mgr. Václav Rylko, který novou zahradu posvětil a požehnal. Po zahájení akce se začaly roznášet koláče, péct placky
a k tomu hrála živá hudba. Klienti si mohli zazpívat a strávit
společně příjemné chvíle. Děkujeme všem, kteří se na akci
podíleli! Tímto ještě jednou děkujeme všem milým tříkrálovým
koledníkům, velice si jejich obětavosti vážíme.
CHT

Soutěžte s projektem MSK pro bezpečný internet!

■ I letos se žáci a studenti základních a středních škol mohou zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny!
Pro žáky a studenty jsou připraveny aktualizované e-learningové lekce a krátké videospoty, kde se dozví nejdůležitější
informace z oblasti bezpečného chování na internetu. Lekce
jsou zaměřené na sociální sítě,
kyberšikanu,
kybergrooming
nebo používání mobilních telefonů. V dnešní době, kdy se
opět výuka pozvolna přesouvá
do online světa, je důležité problematiku bezpečného chování na internetu nepodceňovat
a věnovat ji pozornost.
Na tyto vzdělávací materiály, které je možné využít k samostudiu (případně i k distanční výuce) či ve výuce navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po

správném zodpovězení dvaceti
otázek jsou soutěžící zařazeni
do slosování o hodnotné ceny.
Žáci a studenti si také mohou
po absolvování soutěžního kvízu zasoutěžit i v Kvízu PLUS,
který je určen pro opravdové
znalce problematiky elektronické bezpečnosti a opět zde mohou získat hodnotné ceny od
partnerů projektu společností
Microsoft a GORDIC.
Každý
měsíc
losujeme
z úspěšných absolventů soutěžního kvízu dva výherce chytrých náramků.
Lekce a soutěžní kvíz jsou
dostupné na webu www.KPBI.
cz. Soutěžní kvíz poběží do konce února 2021. Poté bude následovat losování vítězů a prezenční krajská finále soutěžního
kvízu PLUS.
Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován po

záštitou Asociace krajů ČR.
V rámci svých aktivit také úzce
spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu
a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě e-learningových kurzů pro
žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro rodiče,
seniory a pro mládež.
V loňském roce se do soutěžního kvízu zapojilo více jak
35 000 žáků a studentů. Z výsledků testování vyplynulo, že
největší obtíže při bezpečném
chování na internetu dělají žákům a studentům otázky související se sdílením osobních
údajů a fotografií.
MSK
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Stavba kanalizace skončila

■ Desítkám domácností v Komorní Lhotce končí starosti,
kam s odpadními vodami. Obec
v částech za školkou a u kostela vybudovala kanalizaci. Zhotovitelem této akce byla firma
JANKOSTAV s.r.o., Ostrava.
Kanalizace je zkolaudovaná,
probíhá připojování kanalizačních přípojek na hlavní kanalizační řad. Prvního září byla napojená mateřská škola, jejímž
zřizovatelem je obec. Stavbu
kanalizace, v délce 2,3 kilometru, obec chystala delší dobu.
Do realizace se pustila loni v listopadu, po dotažení záležitostí nedořešených v několikaleté
přípravě. Stavba nakonec vyšla
dráž, než obec předpokládala. Ukázalo se totiž, že některé
práce se musely provést jinou
technologií, než byly původně
naprojektovány. Dalším problémem stavby, byl stav místních
komunikací, které byly dotčené
stavbou kanalizace. Na těchto
komunikacích musela být realizována celoplošná oprava položením nové základové vrstvy

a asfaltobetonový kryt. Zastupitelstvo obce bylo na březnovém zasedání informováno
starostou, o rozdílu mezi objemem méně prací a víceprací,
který činí skoro 2,1 mil. korun, to
představuje navýšení ceny díla
o necelých 9 procent. Cena nakonec přesáhla 27 milionů korun, z toho 9,663 milionu pokryla evropská dotace z Operačního programu Životní prostředí
2014-2020, zbytek obec financovala z úvěru. Nová kanalizace, která bude odvádět odpadní
vody do obecní čistírny odpadních vod, umožní napojit se vedle již zmíněné mateřské školy, domácnostem s celkem 137
obyvateli. Zájem je velký, momentálně je realizováno napojení necelých dvaceti kanalizačních přípojek. Chtěl bych tímto
poděkovat občanům Komorní Lhotky, kteří byli jakýmkoliv způsobem dotčeni stavbou
kanalizace, za jejich trpělivost,
vstřícnost a pochopení.
Ivo Sztefek, starosta obce

V Řece vzniká nový obecní dvůr

■ Jistě jste mnozí zaznamenali zvýšený pohyb nákladních aut a bagrů na začátku
obce Řeka. Provádělo se tam
srovnání pozemku pod obecní dvůr, který zde má v záměru
vybudovat obec.
Abychom nemuseli platit za
uskladnění vytěžené zeminy,
použilili jsme ji na vyrovnání
plochy za hřbitovem a na Konečné, kde budou nyní probíhat ještě terénní úpravy. Na začátku roku 2018 obec odkoupila
pozemky od kamenolomu. Následně byl vypracován projekt
a stavební povolení na realizaci
sběrného dvora. Tento chceme

vybudovat pro naše občany.
Z nevzhledného pozemku by
se tak mohl stát prostor, který
by měl využití pro nás všechny. Měly by zde být umístěny
štěrky, kamenivo, desky, které
se nachází na různých místech
obce. Také máme v plánu zde
vybudovat odběrné místo separovaného i bio odpadu (tráva,
větve, listí). V současné době se
budou připravovat inženýrské
sítě a připravovat povrch sběrného dvora. Pro lepší představu přikládáme vizualizaci tohoto místa.

Ze života mládeže SDH Řeka

■ Letošní rok tak jako jiným
spolkům i nám zkomplikovala
koronavirová pandemie. Zhruba na dva měsíce jsme si dali
pauzu a koncem května jsme
se pustili znovu naplno do
trénování.
I přes všechna omezení spojená s pandemií se nám podařilo navštívit několik soutěží v požárním útoku. Jednou z nich
byla i ta domovská v Řece na
ploše u hasičské zbrojnice. Počasí nám vyšlo a ze širokého okolí se k nám sjelo krásných 25 soutěžních družstev
z 11 obcí. První místo v kategorii starších získala Dobrá, v kategorii mladších Hnojník, obec
Guty za mini žáky a mimo soutěž i dorost a družstvo z Nýdku.
Koncem srpna jsme uskutečnili
víkendové soustředění. V pátek
28.8. jsme celé dopoledne věnovali skupinovým hrám a úkolům, po obědě se uskutečnil
klasický trénink požárního útoku, večer si děti opekli špekáček a poseděli jsme společně
u ohně. Se setměním přišla na
řadu stezka odvahy, která byla
pro mnohé děti velice silným
zážitkem. V sobotu ráno po rozcvičce a snídani jsme vyrazili na
Godulu. Nahoře jsme hráli hry,
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které si připravili starší členové
z řad dětí, na oběd byl kotlíkový guláš a pak nás čekala cesta dolů. Po cestě děti plnily úkoly a hledali poklad. Odpoledne
nás čekal desetiboj. Soutěžilo
se v řezání dřeva, motání hadic,
zabíjení hřebíků, hasičských dovednostech apod. Večer jsme
rozdali odměny, vyhlásili vítěze
a za odměnu jsme ve zbrojnici
měli vlastní soukromé kino. Promítala se pohádka o Shrekovi.
Neděle byla soutěžní. Na závodech v Návsí starší žáci vybojovali krásné 1. a 3. místo. Mladší
žáci se umístili na 7. místě. Radost byla veliká. Po závodech
jsme ještě navštívili novou budovu 112 v Jablunkově. Dětem
se prohlídka hasičského vybavení, aut, prostorů apod. moc
líbila. Po návratu zpět do Řeky
nás čekalo balení a velký úklid.
Chtěla bych touto cestou poděkovat členům SDH Řeka za
pomoc s přípravami, průběhem
tábora a za výborné jídlo které
připravili. Obci Řeka děkujeme
za odměny, které věnovala na
soustředění a za krásné dřevěné medaile pro vítěze závodů.
Zuzana Ciencalová

Tomáš Tomeczek

Podpořte svou imunitu pomocí ájurvédské masáže.
Tradiční indická olejová masáž s pročišťujícími a regeneračními
masážemi pro Vaše zdraví v Horních Tošanovicích.
Těší se na Vás Iveta

Oprava v článku o hnojnických obchodech
■ Ve Zpravodaji Stonávka č. 4
byl uveřejněno historické pojednání a nakupování v hnojnických obchodech. Do textu
se vloudily některé chyby a nepřesnosti. Správně patří:
Dalším zlomovým obdobím
v maloobchodní síti byl rok 1991,
kdy v objektu bývalého řeznictví č. p. 121 zřídila vnučka pana

Adolfa Sikory potravinářskou
prodejnu Večerka. Další prodejnu potravinářského zboží
otevřel pan Zielonka v č. p. 376
(v současnosti i majitel a provozovatel Večerky v č.p. 121).
Omlouvám se paní Školové
za nepřesnosti v článku.
Miroslav Gryc

Kontakt: 736 603 469

Reakce na historii hnojnických obchodů
■ Ve zpravodaji Stonávka č. 4
píše pan Miroslav Gryc o historii
i současnosti nakupování v obchodech naší obci Hnojník.
Historii obchodů možná nedohledal přesně, ale současné
informace si měl možnost ověřit, a proto je s podivem, kolik nepřesností ve svém článku uvádí. Dům číslo 121 vlastnila vždy naše rodina, tudíž nám
nemusel být vracen v restituci

a Večerku (nikoliv Večerku
u kolejí) jsme otevřeli v roce
1991. Další z řady obchodů, které vznikly po roce 1989, otevřel pán Zielonka, nikoli Zielina a není nájemce, ale současný majitel domu č. 121. Uvádím
na pravou míru pouze dvě věty
z článku a nejsem si jistá, zda se
dalšímu obsahu dá věřit.
Eva Školová
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Sportovní aktivity ve Stříteži

■ Posledních pár víkendů
o prázdninách a první víkend
v září již pravidelně patří ve
Stříteži sportovním kláním.
Jako první se konal turnaj
volejbalový. Byl to již 9. ročník
a počasí bylo více než příhodné.
Sluníčko svítilo od brzkého rána
a ti, kteří nepoužili opalovací
krém, toho později určitě litovali. I přes počáteční menší zájem se nakonec podařilo sehnat
pět týmů, které spolu soupeřily
až do velmi pozdního odpoledne. K dobré náladě a hladkému průběhu zápasů přispíval
i DJ, který hrál hity domácí i zahraniční scény. A i když to byl
den velmi úmorný, co se počasí týká, určitě si ho všichni zúčastnění pěkně užili. Následující víkend se konal ve Stříteži 13. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře. Ten začal za deštivého počasí, a proto se organizátoři rozhodli pro zkrácenou hru

v základní části. Povětrnostní
podmínky se však brzy výrazně zlepšily, a tak se podařilo zápasy odehrát v rekordním čase
a vyhodnocení mohlo proběhnout již kolem 15. hodiny. Účastníků bylo také hodně a nechyběli ani zástupci věkové hranice
70+. Posledním turnajem tohoto léta byl turnaj nohejbalový,
který se jako předešlé dva turnaje odehrával na sportovním
hřišti za kulturním domem. Turnaj probíhal ve velmi klidném
a sportovním duchu a zúčastnily se jej čtyři místní družstva.
Velké díky patří organizátorům
těchto akcí, kteří již léta tyto turnaje plánují, organizují, získávají
dary pro výherní týmy od sponzorů a prostě se snaží, aby turnaje proběhly hladce. Je hezké
vidět, že sport k naší obci patří, a že je stále zájem tyto různé
druhy sportů provozovat.
Michaela Porvisová

PŘÍBĚHY POMOCI Z POBESKYDÍ
Každý člověk potřebuje svůj hrnek, svou postel, své blízké
Jsem matka, babička a také
zdravotní sestra. Od letošního roku můžu pomáhat v rámci
projektu Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí rodinám, které se rozhodly pečovat o své
příbuzné doma. Jedno období
v mém životě jsem prožila s rodinou, ke které jsem se chodila
starat o onkologickou pacientku. Paní o své diagnóze věděla, obávala se průběhu nemoci
a přála si brzo zemřít. Zpočátku
měla pouze závratě, ale s dopomocí chodila po bytě a po zahradě. Po pár měsících se přes
noc stala ležící. Urychleně jsme
zajistili polohovací lůžko a antidekubitní matraci a obstarali inkontinenční pomůcky. Dopoledne jsem s paní byla já, odpoledne se po návratu z práce o ni
staral manžel nebo rodina, která s nimi bydlela. Co chvilku přibíhaly do pokoje vnoučata, takže ten běžný život mohla paní
trávit se svou rodinou. I přes
svou těžkou diagnózu byla stále bez bolestí, zdravotní potíže

přicházely pozvolna. Jednoho
slunečného zimního dne, skoro po roce od počátku své nemoci, začala zvracet. Ve chvilce úlevy se zadívala na stěnu
pokoje, kde se mihotalo slunce
skrze stromy a pronesla svá poslední slova „to je krása“… od té
chvíle už nedokázala promluvit.
Její stav se pomalu zhoršoval,
upadala do bezvědomí. Z obav,
aby se něco nezanedbalo, manžel zavolal záchranku, ta napojila infúzi a po domluvě nechala
paní doma. V noci jsem ji hlídala, aby se rodina trochu prospala a mohli ji být druhý den nablízku. Další den se bezvědomí prohloubilo, doma se sešly
všechny děti a vnuci. Celý den
byl smutný a uplakaný, plný
obav z toho, co přijde, ale zároveň se vařilo, jedlo, povídalo…
odpoledne už bylo znát, že se
blíží rozloučení, celá rodina si
posedala kolem postele manželky a maminky. Manžel ještě
naposledy vyznal manželce lásku a ta naposledy vydechla. Její
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Drony a naše soukromí

■ Létání s drony se v posledních několika letech těší značné oblibě a zájmu profesionálních i hobby pilotů. Každý pilot
dronu je však plně odpovědný
za svůj stroj, a jelikož se nachází ve vzdušném prostoru, musí
dodržovat platné předpisy a řídit se zdravým rozumem.
Pro rychlé zorientování v této
problematice jsem si pro Vás
připravila následující shrnutí
s výběrem nejdůležitějších základních informací (převzato
z článku na internetu). Legislativa upravující provoz dronů, je
zejména obsažena v Doplňku
X předpisu L2. Předpis pracuje
s pojmy autonomní letadlo, bezpilotní letadlo (AU), bezpilotní
systém (UAS) a model letadla.
Rekreační vs. komerční účely: Dle zákona je nejdůležitější
rozdělení pilotů dronů mezi hobby a profesionály, respektive
mezi rekreačně-sportovní použití a výdělečně/výzkumné použití. Toto rozdělení je důležité
pro celý doplněk X. Pokud tedy
bude Váš dron požívat k rekreačním, nevýdělečným účelům
platí pro Vás pravidla mírnější.
Naopak budete-li dron využívat
pro komerční účely, je nezbytné
provést registraci na ÚCL (Úřad
civilního letectví), vybavit dron
ID a poznávací značkou, předložit vypracovanou leteckou
příručku, uzavřít pojištění, složit
pilotní zkoušky a žádat o povolení k provádění leteckých prací.
Let musí být vždy provozován
na vizuální kontakt s dronem.
Dále je vždy zakázáno létat nad
lidmi a pozemky, bez povolení

těchto osob a vlastníků pozemků (ochrana zdraví a soukromí).
Let s drony je bez zvláštního
povolení možný mimo mraky
a do výšky 300 metrů nad povrchem (tzv. třída G). S dronem
je nutné létat na bezpečnou
vzdálenost od osob/staveb/
osídlených prostor. Od vzletové hmotnosti dronu nad 7 kg,
je pak nutné dodržovat vzdálenost bezpečnou, ale minimálně
50/100/150 metrů. Letové zóny:
Kromě zmíněných omezení existují lokality s absolutním
zákazem létání. S dronem nemůžete narušit bezletové zóny
v okolí letišť, vojenských základen, elektráren, některých památek nebo center měst a také
národních parků. Kolem letišť
rozlišujeme dva druhy zón, které jsou pro nás relevantní – ATZ
(letištní provozní zóna) a CTR
(řízený okrsek). Od ATZ je nutno dodržovat odstup 5,5 km.
CTR zóny mají individuální určení. I v těchto zónách však lze
za určitých okolností létat, například s dronem do 0,91 kg
a při splnění dalších podmínek.
Přehled letových zón a zakázaných oblastní naleznete v aplikaci AisView. Nezapomeňte, že
zákonem stanovené podmínky
slouží k ochraně zdraví, majetku
a soukromí. Jistě nechcete provozem dronu, někoho poškodit
či mu ublížit, dodržujte proto
platnou legislativu. Odpovědný je totiž vždy pilot, popřípadě
majitel dronu.

smrt byla bolestná, paní byla ve
věku, kdy člověk ještě plánuje
a těší se stále na něco. V tomto
rodinném neštěstí ale její smrt
byla tak nejpřirozenější, jak jen
mohla být. Potřeba být ve známém prostředí mezi svými blízkými na konci života sílí. V době,
kdy se člověk bojí, jaké budou
jeho další dny a jak samotné
umírání bude probíhat, domácí prostředí navozuje pocit bezpečí. U nás v MEDICE věříme,

že každý člověk potřebuje svůj
hrnek, svou postel, své blízké.
V rámci projektu Paliativní péče
MEDICA v Pobeskydí, podpořeném MAS Pobeskydí, z. s., a Ministerstvem práce a sociálních
věcí z Operačního programu
Zaměstnanost, je možné využít možnost, že zdravotní sestra a lékař budou oporou také
Vám. Více informací naleznete
na www.medica3nec.cz a www.
pobeskydi.cz.

Vladislava Latochová
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Hnojnické „Lípy svobody“

■ Výročí 100 let od vzniku ČSR
si v roce 2018 Hnojník připomenul vysazením „Lípy svobody“ v parčíku u české mateřské
školy.
Lípa byla zasazena dne 30.
4. 2018 a jedná se o druh „lípa
srdčitá“. O oslavách stého výročí vzniku ČSR v Hnojníku byla
krátká reportáž ve Zpravodaji
Stonávka 1/2019. O vysazenou
lípu i plochu okolo je vzorně pečováno. V roce 2019 byl okolo lípy a pamětní desky instalován plůtek, v letošním roce na
jaře byla lípa odborně ošetřena, v květnu byly natřeny lavičky, v červnu pak byla zhotovena
díky sponzorskému daru pana

Macha žulová dlažba a konečná úprava terénu. Za uvedené
aktivity je třeba poděkovat zejména členům zastupitelstva
panu Vitáskovi a panu Machovi. Za brigádnickou pomoc pak
také panu Ruszovi a panu Filipcovi. Nebyly to však první zasazené lípy na počet výročí této
dějinné události. Již v roce 1968
na počest 50. výročí vzniku ČSR
byly v rámci celostátní kampaně v Hnojníku vysazeny dvě
„Lípy svobody“ v zámeckém
parku. A to hned za bývalou
vstupní bránou do parku naproti dnešní prodejny COOP u křižovatky. V pozdějších dobových
dokumentech jsou označovány jako „Lípy republiky“, neboť
pojem „svoboda“ v závěru roku
1968 byl politicky nežádoucím
způsobem vztahován k událostem srpna 1968, kdy nás obsadila sovětská vojska. Tyto vysazené lípy byly dokonce nahlášeny
k registraci Sboru ochrany přírody v Praze jako chráněná památka. Jaký je jejich osud? Do
dnešních dnů přežila jen jedna z nich a její stav odpovídá
zchátralému stavu celého zámeckého parku. Lípa je hustě
obrostlá břečťanem a rozhodně
nepřipomíná její původní slavnostní charakter. Občané obce
by pochopitelně uvítali jakékoliv
aktivity nového majitele zámku
k její záchraně tak, aby ji v budoucnu nepotkal méně radostný osud.
MG

STONÁVKA

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

Nové téma Zeleného centra
v Třanovicích – znečištění ovzduší

■ Pro rok 2020 získalo Zelené
centrum v Třanovicích finanční podporu Moravskoslezského kraje v dotačním programu
s názvem Podpora vzdělávání
a poradenství v oblasti životního prostředí.
Tento nový projekt navazuje na předchozí praxi ekologického střediska a kromě udržení
stávajících aktivit zavádí inovační téma – problematiku znečištění ovzduší. Cílem projektu je
rozšíření stávajícího portfolia
programů environmentální výchovy a udržitelného rozvoje
o toto nové aktuální téma, informovat účastníky exkurzí, místní
občany i širší veřejnost o faktorech, které způsobují znečištění ovzduší, o důležitosti čistého ovzduší, o existenci právních
úprav na jeho ochranu a rovněž rozvinout porozumění veřejnosti o denní kvalitě ovzduší
pomocí indexu kvality ovzduší a zároveň ozřejmit zásady
chování v případě znečištěného ovzduší. Dílčím cílem projektu je i materiální a technická
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podpora zavedených a žádaných vzdělávacích programů
např. Voda v krajině a Dopady
změn klimatu, které se obsahově propojují s novým tématem.
V rámci projektu byli proškoleni lektoři ŠOV Třanovice, o.p.s.
partnerskou společností Čisté
nebe, o.p.s. v tématice znečištění ovzduší, v únoru 2020 proběhl pro místní občany již jeden ze
tří vzdělávacích seminářů k této
problematice a zbývající dva,
jeden seminář pro starosty Moravskoslezského kraje se uskuteční v říjnu a druhý seminář,
opět pro občany a širší veřejnost se připravuje na úterý 10.
listopadu od 16.00 hod. v sále
Obecního úřadu v Třanovicích.
Dále pak byla rovněž doplněna
Zelená knihovna v Třanovicích
o publikace k novému tématu
a bude pořízeno senzorové zařízení měřící znečištění ovzduší
a software pro zobrazení naměřených dat v mobilní aplikaci.
Gabriela Tomiczková,
Zelené centrum Třanovice

Pohárová soutěž v D. Tošanovicích
■ Dne 22.8.2020 v sobotu za
krásného slunečného počasí
proběhla na místním fotbalovém hřišti v Dolních Tošanovicích Pohárová soutěž o putovní
pohár zastupitelstva obce Dolní Tošanovice.
V této nelehké a omezené
době se akce přesto zúčastnilo

sedm mužských a tři ženská
družstva. Domácí týmy se umístily na krásném 3. místě. Děkujeme všem zúčastněným a firmě Hyundai, která akci podpořila z projektu Dobrý Soused.
Pavel Blabla,
starosta obce

6

Před 90. lety navštívil Hnojník prezident T. G. Masaryk

■ Příjezd T. G. Masaryka do
Hnojníku v souvislosti s jeho
cestou na Těšínsko, byl avizován teprve počátkem července
1930, samotná návštěva se pak
uskutečnila 5. 7. 1930..
Organizátoři cesty rozhodli poněkud neočekávaně, že
prezident přenocuje na zámku v Hnojníku a nikoli v Třinci, jak bylo původně stanoveno
(v Třinci se údajně objevila tyfová nákaza). Příprav a pořadatelství se měla ujat obecní rada
v Hnojníku, ta však ponechala
vše na starostovi Jiřím Statdherovi. Na pomoc mu ovšem přišli
učitelé, kteří neodjeli na prázdniny a členové TJ Sokol. Byla
postavena a vyzdobena slavobrána, kterou postavila fa Felkl

z Bohumína (v té době stavěla
měšťanskou školu). Slavobrána byla umístěna na křižovatce u fary. Byla to lehká vznosná
konstrukce z tyčí ozdobených
chvojím a štítem s květinovými
iniciály T. G. M. v barvách státní
vlajky. 5. červenec 1930 byl slunný a velmi horký den. Silnice od
Tošanovic byla obsazena sokolskými hlídkami, všechny domy
v dohledu silnice byly vyzdobeny státními vlajkami. O pořádek
v místě, kde měl být prezident
uvítán, pečovali členové Jednoty sokolské. Na místo se dostavily školy z Hnojníku (česká
i polská), ale i žáci škol z Třanovic, Komorní Lhotky a Hradiště.
V sokolských krojích pak členové obce sokolské z Českého

Učení na dálku nás posílilo

■ Učení na dálku přineslo také
mnoho nových netradičních
způsobů, jak mohli žáci i učitelé
prezentovat svou tvořivost.
Díky ochotě podělit se o své
zážitky z těchto chvil, ať už formou dopisů, fotografií či audio nebo video nahrávek, vznikl jedinečný soubor vzpomínek v podobě fotogalerií žáků,
se kterými se můžete seznámit
na našem webu. Velmi si cením
přístupu učitelů k nové formě
vyučování, díky jejich pružnosti učit se novým věcem a reagovat na potřeby svých žáků

za aktivní spolupráce žáků
a rodičů, kteří nám byli obrovskou oporou, jsme školní rok
2019/2020 zvládli bez větších
problémů. Interakce probíhala formou digitální výuky prostřednictvím e-mailové komunikace, sdílených dokumentů
Google či pomocí videoschůzek Hangouts Meet. Výsledkem našeho společného snažení bylo stoprocentní zapojení žáků a zvládnutí učiva bez
větších omezení. Všem je jasné, že známky na vysvědčení jsou v některých případech

Těšína, včele se starostou Těšínské župy br. Machem z Lazů.
Dále pak hasičské spolky
z Hnojníku a Komorní Lhotky
a samozřejmě veliké davy lidí.
Na cestě vedoucí k zámku stála skupina děvčat ve Slezskách
národních krojích. Pan prezident přijel vlakem z Frýdlantu do Frýdku-Místku, následně pak po 19. hodině v koloně
osobních aut přijel do Hnojníku. Byl uvítán nejdříve v Tošanovicích pod slavnostní branou,
připomínající staročeské stavby.
V Hnojníku po utišení bouřlivého hromadného uvítání přítomnými, přivítal prezidenta starosta Hnojníku pan Jiří Stadther.
Uvítání bylo přes otevřené okno
prezidentského vozidla a bylo
velmi krátké: „Pane prezidente!
Pokládám si za zvláštní čest přivítati Vás, pane prezidente, na
Těšínsku a doufám, že poskytne Vám odpočinku a žádoucího osvěžení a že se Vám, pane
prezidente, bude u nás líbiti“.
Prezidenta pak uvítala i žákyně 1. třídy obecné školy Markéta Bydlošková, mimo program
také čtyřletá Zdeňka Červenková a Naďa Puklová. Při uvítání dětmi prezident vystoupil
z auta, kynutím ruky se rozloučil s přítomnými a odjel do zámku. Před zámeckou budovou byl
uvítán vnukem majitele zámku
Janem Beesem – Chrostinou.
Na stožáru zámecké střechy

spíše oceněním snahy žáků
a práce rodičů než objektivním
hodnocením a že se tak na začátku příštího školního roku budeme ve vyšší míře a v delším
časovém období muset věnovat opakování učiva z předchozího ročníku, abychom eliminovali skluz ve znalostech
a pomohli žákům s adaptací na
běžné školní podmínky a návyky. Věřme však, že nový školní rok bude znamenat návrat
k tradiční výuce se současným
využitím dobrých zkušeností
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visela prezidentská standarta,
oznamující pobyt tohoto vzácného hosta, za soumraku se
po okolních horách rozhořely ohně, zapalované členstvem
sokolských jednot a to i na paměť výročí upálení Mistra Jana
Husa. Za zvuku kvarteta lesních rohů na balkoně zámku
svítila do temna jen zámecká
okna. Okolo 10. hodiny večerní
se ozval na cestě od zámku tlumený hovor a občané, kteří setrvali, spatřili v bílém oblečenou
vysokou postavu pana prezidenta, jenž se vydal s doprovodem na večerní procházku přes
státní silnici polní cestou a stromořadím směrem k železniční
trati. Dle vzpomínek pamětníků prezidentská ochranka, aby
nerušila procházku, ukrývala se
v okolních keřích. Ze zámku odjel prezident v 7.30 hodin ráno.
To již byl deštivý den a loučili se
s ním zejména žáci škol a členstvo obce sokolské. Jeho další
zastávkou byl Třinec, kde navštívil železárny. Následně přes
Nebory, Ropici a Svibici přijel
do Českého Těšína. Krátce se
zastavil také ve Fryštátě, Karviné, Orlové, Doubravě a Novém
Bohumíně, kde náš region tentýž den 6. 7. 1930 vlakem opustil. Od prezidenta se podařilo
získat podpis do školní i obecní kroniky Hnojníku, i do kronik
několika okolních škol.
Foto ze zdrojů Okresního
archivu FM.
Miroslav Gryc
vycházejících z výuky distanční
– více vnímat individualitu žáků
a posilovat jejich silné stránky
jsme si stanovili jako jeho hlavní
cíle. Učení na dálku totiž paradoxně posílilo vztahy mezi učiteli a žáky a přiblížilo tak jejich
komunikaci a spolupráci, stejně
jako odhalilo, jak je důležité být
blízko dětem a objevovat jejich
často skryté talenty.
Dagmar Machálková
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Další školní rok je za námi. A ten letošní byl vskutku netradiční

■ Sotva jsme se v září rozkoukali ve škole, odjeli žáci 3. – 5.
ročníku na ozdravný pobyt do
Bílé v Beskydech. Čekalo je 12
dnů plných zážitků, poznávání
a objevování, výletů do přírody,
kamarádství, ale také prvních
krůčků k samostatnosti.
V říjnu žáci 2. a 5. ročníku zamířili na svou podzimní vycházku k rybníkům v Černé, kde
probíhal výlov. Pro mnohé bylo
setkání s místními rybáři velmi zajímavou zkušeností. Zahájili jsme také celoroční školní soutěž plnou otázek a úkolů
– Poznáváme přírodu. V listopadu se sportovalo. Naši malí
sportovci se utkali s ostatními
žáky škol MOPS na turnaji minikopané ve Smilovicích. Stříteži. Milé vystoupení pro babičky a dědečky, které se konalo
v KD ve Stříteži, si zase připravili naši nejmenší, prvňáčci. Žáci
5. ročníku si 29. 11. udělali malý
výlet do Hnojníku, kde navštívili místní základní školu a užili si její Den otevřených dveří. Mnozí byli okouzleni velkou
budovou školy s tolika třídami
a chodbami a jistě se v některých hlavičkách usadily i obavy, zda se v tak velkém prostoru příští rok zorientují a neztratí
se hned první den. Žáci 1. – 4.
třídy a děti z MŠ zatím v tělocvičně naší školy zhlédli Africkou pohádku, divadelní představení plné písniček, legrace
a převleků. Po celý podzim žáci
naší školy sbírali kaštany a žaludy, které na závěr listopadu
zavezli místním myslivcům, aby
pomohli lesním zvířátkům přečkat dlouhou zimu. Prosinec
jsme zahájili krátkým vystoupením na Adventním koncertě ve
Stříteži. O pár dní později nás
přišel do školy navštívit Mikuláš
s andělem a čertem, děti všech
tříd se představily krátkou básničkou či písničkou a za odměnu dostaly sladké balíčky. Dne 7.
12. nás čekal krásný Benefiční
koncert v Evangelickém kostele v Komorní Lhotce, na kterém
vystoupili finalisté pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko a děti
z naší školy, PZŠ Hnojník a ZŠ
Komorní Lhotka. Koncert měl
jako každý rok veliký úspěch
a byl příjemnou kulturní tečkou
za kalendářním rokem 2019. Ve
škole jsme ale ještě neskončili.
V následujícím týdnu od 9. do
13. prosince si žáci 4. a 5. ročníku mohli vyzkoušet své znalosti anglického jazyka, a to při intenzivním kurzu angličtiny s rodilým mluvčím. Než jsme se
rozloučili před vánočními svátky, vydali jsme se společně, tak
jako každý rok, na vycházku do
lesa, abychom „laskominami“,

jako např. jablíčky, mrkvemi
apod., ozdobili les zvířátkům.
Vánoční prázdniny uběhly jako
voda a děti se těšily na lyžařský kurz. Teplé počasí nám však
vzalo vítr z plachet, a protože
na kopcích nebylo po sněhu ani
památky, lyže nakonec zůstaly
schovány ve sklepech. V lednu
navštívily naši školu knihovnice z Městské knihovny v Třinci
a pro žáky jednotlivých ročníků měly připraveny knihovnické
lekce. Na tyto akce se děti vždy
těší, protože se seznámí s novými knížkami a zajímavými tématy, o kterých paní knihovnice
vždy dovedou poutavě vyprávět. Začaly také první hodiny
plavání – zatím náhradní lekce za dny volna (státní svátky).
Koncem ledna jeli žáci 3. – 5.
ročníku do Českého Těšína, aby
v místním kině Central zhlédli naučný program uváděný
v rámci největšího vzdělávacího
projektu v České republice, Planeta Země 3000. Šlo o zajímavý
cestovatelský pořad Kolumbie –
ráj slasti a neřesti. V únoru jsme
opět soutěžili. Naši nejlepší recitátoři se zúčastnili Oblastního kola recitační soutěže „Dětská scéna“ v DDM Třinec. Letos
jsme měli veliké štěstí, protože
dvě žákyně 3. třídy, Eliška Ciencialová a Eliška Danielová,
vyhrály 1. místo ve své kategorii a byly vyslány do Oblastního
kola recitační soutěže do Frýdku-Místku. Naši mladí sportovci se utkali s ostatními na turnaji ve florbalu v Třanovicích.
K tomuto měsíci patří také dětský karneval pořádaný SRPŠ,
na kterém se i letos děti náležitě vydováděly. V březnu jsme
se mj. zaměřili na zdravé stravování. Čekal nás celoškolní projekt Zdravá strava, ve kterém
žáci utvořili smíšené skupinky
napříč třídami a seznamovali
se s tématy týkajícími se zdravých potravin, stravování, plýtvání jídlem apod. Jednotlivé
skupinky také přichystaly raut,
na kterém nabídly k ochutnání
netradiční zdravá a velmi chutná jídla i nápoje. Další soutěž,
tentokrát pěvecká, nás čekala
opět v DDM Třinec. Jednalo se
o soutěž lidových písní ve slezském nářečí – Zpěváček. I zde
jsme zaznamenali úspěch – 1.
místo v I. ktg. Laura Sokolíková,
3. místo v I. ktg. Martina Czerniková, 2. místo v III. ktg. Ema
Vavříčková. Laura Sokolíková
a Ema Vavříčková zároveň postoupily do Regionálního kola
ve Frýdku-Místku, kde se mohly těšit na zpívání s cimbálovou
muzikou. Tolik dalších akcí jsme
měli ještě v plánu – turnaj škol
MOPS ve vybíjené, eko-projekt

Tonda obal, Den Země s rodilým mluvčím, Oblastní kolo
recitační soutěže, Regionální
kolo soutěže Zpěváček, sázení
stromků s myslivci, minivolejbal
v Hnojníku, Cestovadélko, pálení čarodějnic, školní výlet do
Štramberka, další lekce plavání… V úterý 10. března ale vyšlo
nařízení o uzavření všech škol
z důvodu šířící se pandemie koronaviru a všechny naše plány
i výuka vzaly za své. Ze dne na
den se změnilo tolik věcí. Protože nikdo nevěděl, jak dlouho karanténa potrvá, bylo nutné vzít věci do svých rukou
a naplánovat výuku tak, aby ji
zvládly děti doma se svými rodiči a pod vedením paní učitelek na dálku. To, čemu bychom
ještě nedávno nevěřili, že dokážeme, se brzy stalo skutečností. Paní učitelky posílaly odkazy
na nové učivo, zadávaly přes internet úkoly a procvičování, děti
doma pracovaly a posílaly nafocené práce zpět, aby je mohly
paní učitelky zkontrolovat. Časem jsme se naučili zvládnout
i videovýuku. Ne všechny děti
měly doma podmínky k práci s počítačem, ale i tento problém jsme vyřešili, když jsme
dali možnost rodičům zapůjčit si domů notebooky ze školy. Celkem jsme takto pracovali více než 2 měsíce, než přišlo
z ministerstva školství nové nařízení o uvolňování karantény
a možnosti omezeného vzdělávání opět ve škole. Někteří rodiče tuto možnost uvítali a 25.
května mnozí žáci opět zasedli
v lavicích. Výuka však byla uvolněnější, opakovali jsme učivo
probrané doma, vysvětlovali to,
čemu jsme zcela neporozuměli,
a hodně času jsme trávili venku, pokud počasí dovolilo. Žáci,
kteří zůstali doma, nebyli ochuzeni, neboť videovýuka s nimi
pokračovala i nadále. Skončil školní rok, který byl opravdu netradiční. Něco nám vzal,
ale mnohem víc nám toho dal.
Mohli jsme si především uvědomit, jak moc nám záleží na vzájemném setkávání a dobrých
společných vztazích, na zdraví
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svém i ostatních, volném pohybu. A také dnes už víme, že je
nesmysl si říkat: Tohle já nikdy
nezvládnu. Není to pravda. Dokážeme věci, které bychom dříve o sobě nikdy neřekli. Jsme
rádi, že to stejně cítí i naši žáci.
„Koronavirus mi dal více času
s rodinou. Nevzal mi nic. Jsem
spokojená.“ (Miriam) „Zvyknout si na karanténu bylo zpočátku těžké. Nemohla jsem se
vidět s rodinou, kamarády ani
s paní učitelkou. Nakonec jsem
ale zjistila, že už se umím učit
samostatně. Maminka nechodila do práce, a tak jsme mohly
být celou tu dobu spolu.“ (Nela)
„Tahle doba mi možná víc dala,
než vzala. Byla to nejdelší doba,
kdy jsem nemusela chodit do
školy. Spoustu času jsem trávila
venku s mým pejskem Rexem.
Největší radost jsem měla, že
jsme byli všichni spolu doma.
Naopak se mi nelíbilo, že jsem
se nemohla setkávat s rodinou
a přáteli. Taky jsem moc nechtěla chodit ven, rouška není
můj kamarád.“ (Stela) “Nástup
do 5. třídy byl skvělý. A o škole
v přírodě ani nemluvím, to byl
prostě nejlepší zážitek z celé
páté třídy. Pak samozřejmě benefiční koncert, týden s rodilým
mluvčím nebo třeba konec roku
2019. Dokud nepřišel rok 2020,
bylo to všechno super. Školní
rok 2019 mi dal skvělou novou
paní učitelku, nové zážitky nebo
třeba nové znalosti. A nic moc
mi nevzal, ovšem na rok 2020
jsem se těšila úplně nejvíc. A to
především na konec školního
roku: výlet do Prahy, Radovánky, Poupátko, školní výlet a plno
dalších akcí a zážitků. Bohužel
jsem se těšila zbytečně! Dalo by
se říct, že pět let jsem se těšila
na to, až si tu pátou třídu pořádně užiju, ale moc to tak není. No
nevadí. Na druhou stranu jsem
získala nové znalosti. A to hlavně počítačové. Kdybych měla
tento školní rok známkovat, tak
mu dám nejspíš 2- až 3. Ale i tak
tu byly věci, za které jsem moc
ráda.“ (Ema)
Lenka Drabinová

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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Senioři soutěžili na krajských hrách

■ Šestý ročník krajských
sportovních her (KSH) se konal 2. září ve sportovním areálu TJ Ostrava. Původně se
měly hry uskutečnit na začátku června, ale zpřísněné podmínky a přijatá koronavirová
opatření toto setkání seniorů
neumožnily.
Poprvé se organizátoři z krajské rady seniorů (KRS) rozhodli pro týmovou soutěž, která nahradila dosavadní ročníky, kdy
závodili seniorky a senioři individuálně. Kromě čtyřčlenných
týmů se opět vyhodnocovaly vícebojařské kategorie žen
a mužů podle věku. I přes tuto
novinku v soutěžení byla účast
velice dobrá a do Ostravy přijelo 65 družstev, což bylo 260 seniorských sportovců z 23 měst
a obcí našeho kraje! Samozřejmě se postupovalo podle předem stanovených podmínek
a pravidel, tentokráte doplněných o současná opatření z důvodu Covidu 19. Mezi soutěžícími nechyběli ani tentokrát členové Klubu důchodců Střítež.
Postavili čtyři čtyřlenné týmy
a v konkurenci si nevedli vůbec
špatně. Překvapivě si nejlepší
umístění v celkovém pořadí vybojovala nejstarší parta ve složení manželé Žukovi, L. Kubala
a K. Herec. Slavnostního zahájení krajských sportovních her
se poprvé zúčastnil představitel hlavního partnera KRS MSK
hejtman
Moravskoslezského
kraje Ivo Vondrák a také předseda Rady seniorů ČR Zdeněk
Pernes. Ředitel KSH Pavel Gluc
na úvod představil i další hosty,
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, kde se hry konaly, zastupovala místostarostka Alena Pataky, za TJ Ostrava
byl přítomen ředitel Miloš Matula. Po úvodních zdravicích se
ke slovu dostal hlavní rozhodčí
her Karel Moškoř a po doplnění některých nových informací vyzval soutěžící k nastoupení na předem určená sportoviště. Ještě den před hrami bylo

vše v ohrožení z důvodu dešťových přeháněk, ale hodinu před
hrami přestalo drobně pršet
a počasí se umoudřilo tak, že
se mohly hry odehrát na všech
původně naplánovaných místech. Sportovci soutěžili týmově
v těchto disciplínách: hod šipkami, střelba do florbal. branky, hod kroužky, na basketbalový koš, míčkem na cíl, bollobal,
běh s tenisovou raketou a také
petang. Napětí mezi seniory vrcholí v době čekání na výsledky a potom už vše je jen otázkou sečtení výsledků a závěrečná fáze her, což je vyhlášení
těch nejlepších. To se uskutečnilo před tribunou beach volejbalového kurtu a předávání cen se ujali Zdeněk Pernes,
Alena Pataky a ředitel her Pavel Gluc. Jak jsme v úvodu naznačili, vyhodnocovala se hlavní soutěž družstev a v ní byla
veliká konkurence a být v TOP
10 je výbornou vizitkou i střítežských klubáků. Veliké překvapení připravil rovněž Libor Kubala,
nejstarší reprezentant KD Střítež, vybojoval skvělé druhé místo ve víceboji mužů nad 70 let.
Organizátoři na závěr ještě přidali vítěze v jednotlivých osmi
disciplínách a 1. místo také získala Mária Žuková v hodu míčkem na cíl. Jak je vidět, ani letos
se zástupci KD Střítež na sportovním poli neztratili a dobře reprezentovali Mikroregion Stonávka na krajské úrovni. Výsledky KSH 2020 Ostrava – víceboj
družstev: 1. Petřkovice (J. Fiala,
V. Fialová, S. Lukš a M. Lukšová) 83 bodů, 2. Bílovec T3 (J. Tisovský, J. Bláha, J. Nastálková
a P. Nastálek) 81 bodů, 3. Píšť
SDH (A. Lasák, V. Nosiadek, J.
Menšík a K. Jakubek) 79 bodů,
8. Střítež C (M. Žuková, A. Žuk,
L. Kubala a K. Herec) 69 bodů.
Věková kategorie mužů nad 70
let: 1. Fiala Josef – Petřkovice, 2.
Kubala Libor – Střítež, 3. Paš Jiří
– Jakartovice.
KM

Říjen 2020

JUMANJI na Slezské Hartě

■ Hanys dorazil do tábora pár
minutek přede mnou. Já jsem
po cestě náhodou potkal lidi,
kteří na břehu Slezské Harty
další den – v sobotu 25. 7. – organizovali nějaké závody, a tak
jsem je vzal sebou do tábořiště,
aby si mohli prohlédnout trasu.

je chytili na louce, oni na nás
házeli šiškami a blátem, ale pak
utekli! Naštěstí jsme hru a vlajku získali zpět a dovezli zpátky do tábořiště.“ „Uff, tak to je
skvělá zpráva, všechno je tedy
teď v pořádku, je to tak?“ snažil jsem se ukončit dohadování.

Toto náhodné setkání s cizími lidmi se mi celkem hodilo,
protože můj příchod nebyl tak
nápadný. Jakmile jsem dorazil, u Honzy už byl hlouček dětí
a vášnivě mu vyprávěli, co se za
dobu naší nepřítomnosti stalo.
Pak někteří přiběhli i ke mně.
„Domino, ukradli nám hru!“ křičela Sophinka. „Jakou hru?“ ptal
jsem se nechápavě. „Naši, celotáborovou! JUMANJI!“ přidala
se rychle Gabka, „Byli jsme na
louce za lesem, tam jsme házeli kostkami, abychom uslyšeli,
co nám hlas z JUMANJI řekne
dále. A pak najednou ze křoví…“
„Počkejte, co Vám hra JUMANJI řekla?“ přerušil jsem nával emocí. „Řekla nám: Chceš-li opět zdravý býti, musíš tu hru
dokončiti!“ odpověděli všichni jednohlasně. „Ano, ale oni
nám ji ukradli a k tomu měli
i naši vlajku!“ přidal se rychle Marek. „Cože, vlajku?“ „Ano,
byli celí zelení, na obličeji měli
masky. Jeden vyskočil ze křoví,
vzal hru i s panáčky. Pak běžel
k vodě, naskočil do kánojky, kde
už byl ten druhý, a odpluli na
protější břeh,“ dokončil Marek.
„Ale my jsme se nedali, běželi
jsme k pramicím a rychle pluli
za nimi,“ okamžitě zareagovala
Zuzka, „na druhém břehu jsme

Souhlasné pokyvování hlavami
mi dávalo víceméně za pravdu.
Pouze Klárka, na kterou hra JUMANJI uvalila handicap mlčení,
něco gestikulovala. Po chvilce
jsem se dozvěděl, že po připlutí zpět do tábořiště nejspíš viděla ty dvě zelené postavy, jak
opět pádlovaly napříč Hartou.
Bohužel nemohla nám toho říct
víc, protože porušení handicapu znamenalo přivolání dalšího neštěstí. A vlastně… Bylo už
to jedno. Hra a vlajka byly zpět
v tábořišti. Jen jsem si říkal, že je
škoda, že jsme s Hanysem nemohli také ty dva lumpy pronásledovat spolu s děckama, protože jsme prostě byli pryč…
Tolik krátké nahlédnutí na
naše táborové dění na Slezské
Hartě, kde jsme byli ve dnech
18. - 25. 7. Touto cestou bych
chtěl jménem o. s. Farníček poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na chodu tábora
podíleli – kuchařkám, zdravotníkovi, technickému týmu, vedoucím, a všem ostatním, kteří jakkoliv pomohli dary, sponzoringem a v neposlední řadě těm,
kteří obětovali svůj čas a sílu při
bourání tábořiště!
Za Farníček o. s.,
Dominik Rylko
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Věnujte alespoň dvě hodiny sobě

■ V rámci projektu Slezské
diakonie „Podpora pečujících
osob v Pobeskydí II“ Vás srdečně zveme na bezplatné akce
pro pečující, kteří se doma starají o své blízké.
Ve čtvrtek 15. 10. 2020 od
15.30 do 17.30 v SEN centrum
(Třanovice 188) připravujeme
setkání s psycholožkou Mgr.
Alicí Mizia na téma „Jak pečovat a nezbláznit se“. Ve čtvrtek
19. 11. 2020 od 17.00 do 19.00 se
v sále obecního úřadu (Třanovice 250) uskuteční workshop
„Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody“, který bude
lektorovat Mgr. Irena Molin, certifikovaná lektorka této metody.
Ve čtvrtek 3. 12. 2020 od 15.30
do 17.30 v SEN centrum (Třanovice 188) se s Vámi rádi setkáme na svépomocné skupině

pro laické pečovatele v domácnosti, kterou provede paní ThDr.
Miriam Szökeová, PhD. Najdete
zde prostor pro setkání se s jinými pečujícími osobami, vzájemné sdílení a povzbuzení se
či výměnu zkušeností s lidmi,
kteří rovněž pečují o své blízké.
V případě potřeby Vám během
těchto akcí můžeme nabídnout
bezplatný dohled naší terénní
pracovnice přímo v domácnosti
u vámi opečovávané osoby.
Potvrďte svou účast na tel.
čísle: 739 392 024 nebo na e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz. Bližší informace naleznete zde: http://www.
slezskadiakonie.cz/projekty/
podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi

Zvláštní uznání pro Viktorii Pezdovou

■ Viktorie Pezdová, žákyně
8. třídy Masarykovy ZŠ a MŠ
v Hnojníku, se v průběhu léta
zúčastnila
celorepublikové
soutěže „Včely – královny života. Tajemství úlu“ organizované
Polským institutem v Praze.
Do soutěže zaslala svou velmi zdařilou fotografii včely společně s působivým komentářem. Organizátoři její tvorbu
ocenili zvláštním uznáním. Do
soutěže se zapojilo celkem 319

soutěžících. Porota konstatovala, že výběr nejlepších prací
byl neobvykle složitý vzhledem
k tomu, že zaslané práce byly
na vysoké úrovni. Na všech dílech byla vidět radost z tvoření,
zápal a chuť vyhrát. Pro Viktorii je tento úspěch dalším v řadě
mnoha ocenění, které tato výjimečná mladá fotografka za
svou tvorbu již získala.
Magda Luzarová,
učitelka MZŠ

Příprava na distanční výuku

■ Situace ohledně koronaviru nás stejně jako většinu škol
letos v dubnu nezastihla zcela
připravené.
S přechodem na distanční
výuku jsme samozřejmě před
vypuknutí epidemie nepočítali a při zajištění všech technických náležitostí jsme byli limitováni jak technickým vybavením, tak časem. Nyní je situace
zcela odlišná díky hned několika krokům, kterými se na možné zavření škol již nyní připravujeme, byť si jej samozřejmě nikdo nepřeje. V prvé řadě jsme
zdokonalili hardwarové vybavení. Díky mimořádným finančním prostředkům MŠMT bylo
nakoupeno 25 kusů notebooků, které budou sloužit učitelům právě při možné distanční výuce. Z tohoto důvodu jsou
notebooky vybaveny dotykovým displejem a elektronickou
tužkou, aby mohli vyučující při
výuce notebook využívat i jako
tabuli. Dalším krokem je využití
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cloudových nástrojů G Suite.
Nově mají všichni zaměstnanci
i žáci pod doménou zshnojnik.
com vlastní mailovou schránku ve známém prostředí G-mail, spravovanou právě komplexním podnikovým řešením G
Suite. Pedagogové jsou již nyní
na práci ve zmíněném prostředí náležitě proškoleni a případná distanční výuka tak může být
mnohem efektivnější. S prostředím jsou již nyní seznamováni
i samotní žáci a v případě uzavření školy budou rodičům samozřejmě k dispozici již dobře
známá instruktážní videa. Každopádně technických inovací, které by pomáhaly zefektivnit vyučovací proces (ať už jde
o formu prezenční nebo distanční) plánujeme zavést ještě
více. O všech budete přehledně informováni na našich www
stránkách, včetně podrobných
návodů, které budou umísťovány v nové sekci videonávody.
Jan Khýr, učitel MZŠ

Adaptační kurz na Gruni

■ Ve středu 2. 9. 2020 se celkem 53 žáků z 6. ročníku Masarykovy ZŠ Hnojník společně se
svými třídními učiteli a asistenty pedagogů vydalo na adaptační kurz do Starých Hamrů.
Mnozí žáci přistoupili do 6.
třídy do naší školy ze spádových škol mikroregionu Povodí Stonávky, a tak cílem bylo,
aby se žáci vzájemně seznámili, lépe poznali a vytvořili základ pro dobrý kolektiv. Společně s pedagogy dojeli na Visalaje autobusem, ubytování
bylo zajištěno na Gruni v Domě
sv. Josefa. V doprovodu svých
třídních – paní učitelky Zuzany
Pyszkové, pana učitele Martina
Gelnara a pana učitele Iva Fišera se vydali na šest kilometrů dlouhou cestu. Ač je na zádech tížily batohy s vybavením
na třídenní pobyt, cesta všem
příjemně ubíhala. Po zdárném
dosažení cíle bylo toto krásné
odpoledne završeno soutěžemi
a vzájemným poznáváním při
hrách. Ve čtvrtek se všichni probudili do studeného, ale krásného rána. Po vydatné snídani se

vypravili na exkurzi po naučné
stezce Bílý kříž a dostali se až
k hranicím se Slovenskem. Odpoledne je čekala „finská stezka“ plná zajímavých a netradičních stanovišť. Stezku pomohli
připravit žáci 9. C pod vedením
pana učitele Víta Pyška. Šesťáci
stříleli ze vzduchovky, naučili se
pracovat s buzolou, luštili text
psaný „morseovkou“ a mnoho dalšího. Den byl zakončen
večerním opékáním špekáčků
u táboráku, kde nechyběla ani
kytara a zpěv.
Na závěr pobytu v pátek proběhlo slavnostní vyhlášení výsledku „finské stezky“ a poté se
žáci s pedagogy vydali na poslední túru směrem k Visalajím a na zpáteční cestu domů.
Adaptační kurz se po všech
stránkách povedl, všichni si jej
užili a jistě na něj budou rádi
vzpomínat. Nová přátelství mohou děti utužovat po celý rok
nejen ve školních lavicích, ale
i mimo školu.
Zuzana Pyszková,
učitelka MZŠ
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Hola, hola, školka volá!

■ Tak nám začal nový školní
rok. Ten náš se rozjel v plné
parádě – děti přivítalo hned
několik novinek.
Ve třídách nám byly vyměněny radiátorové kryty a dostali jsme nový nábytek sloužící jako koutek k polytechnickému vzdělávání, koutek „ateliér“
i jako police k ukládání hraček,
pomůcek a skleniček na pití.
Také to ve třídách vonělo po
vymalování. Největší úspěch
ale měly nové prvky na zahradě, které si už mnohé děti vyzkoušely během prázdninového
provozu MŠ. K favoritům patří
venkovní kuchyňka pro vášnivé
kuchtíky, kde děti s nadšením
„vaří“ šiškové polévky, připravují listové saláty, „pečou“ květinové dorty i zákusky, a dále pak
také dopravní hřiště pro malé
řidiče, dráhy pro mrštné nožky,
senzorický chodník a parádní

autodráha i s garáží a rozsáhlým vozovým parkem. A ještě jedna zajímavost. Navzdory všem omezením, příkazům
a zákazům se nám i letos daří
od pátku 18. 9. jezdit s nejstaršími dětmi do předplavecké školičky „Delfínek“ v Havířově. Zde
se děti pod vedením zkušených
a kvalifikovaných lektorů naučí formou her a cvičení s pomůckami nebát se vody. Pokud máte zájem se o naší školičce dozvědět víc, neváhejte
navštívit webové stránky www.
zshnojnik.com nebo po domluvě přijít za námi osobně, rádi
vás naší mateřskou školou provedeme. Pro dnešek se s vámi
loučíme… ale to si pište, že se
vám ozveme zase příště!
Za děti a kolektiv
zaměstnanců Soňa Ottová,
vedoucí učitelka MZ
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Prodloužení stezky pro chodce
a cyklisty Ropice – Nebory
■ Název projektu: Prodloužení společné stezky pro
chodce a cyklisty Ropice –
Nebory. Registrační číslo: CZ
.06.4.59/0.0/0.0/16_038/001
2346.
Cílem projektu bylo prodloužení společné stezky v obci Ropice prostřednictvím vybudování nového úseku stezky pro cyklisty a chodce. Realizace tohoto
projektu přispěla k dalšímu rozvoje cyklistické dopravy a zejména pak ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců pohybujících se v dané lokalitě.
Předmětem projektu bylo vybudování společné stezky pro

chodce a cyklisty podél komunikace I/11 v obci Ropice, která je významnou komunikační
příčkou v regionu s vysokou intenzitou dopravy včetně kamionové. Délka této stezky je 632
m a součástí je nový přístřešek pro kola. Výstavbou stezky
v obci Ropice je zajištěno celistvé propojení statutárního města Třinec přes část města Třinec
Nebory, dále přes obec Ropice
až na město Český Těšín. Tento projekt byl spolufinancován
z Evropských zdrojů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Realizace Multifunkční učebny ICT

Základní
škola
Ropice,
v rámci 3. výzvy MAS Pobeskydí – IROP – Vzdělávací infrastruktura I., využila zadání
a získala podporu na realizaci
Multifunkční učebny ICT, která je spolufinancována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
Evropskou unií v rámci zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

učení a obcí Ropice. Projekt
byl zrealizován v měsíci srpnu
a žáci tak, mohou od nového
školního užívat moderní učebnu, která jim bude sloužit téměř
pro všechny předměty v rámci
výuky i volnočasových aktivit ve
školní družině.
Irena Byrtusová,
ředitelka ZŠ a MŠ Ropice

Johana Kozlová postoupila
do celostátního kola Floristické soutěže

■ To, jak náročné je dodržet
všechna floristická pravidla
a navíc vnést do svého díla nápad, už Johana Kozlová, žákyně
9. třídy Masarykovy ZŠ v Hnojníku, ví z minulého školního
roku, kdy s floristikou začala.
Po loňském vítězství v národním kole a získání titulu Hvězda floristiky se očekávalo, že se
i letos ocitne na stupních vítězů.
S tímto vědomím jela Johana ve
čtvrtek 17. 9. 2020 do Prostějova,
kde se v Kulturním a společenském centru konal devátý ročník Zemského kola Floristické
soutěže organizované Českým
zahrádkářským svazem. Zhruba
30 amatérských floristů z celé
Moravy a Slezska zde soutěžilo
ve vazbě kulaté kytice pro oslavence a vytváření vypichované
misky. I když měli všichni soutěžící v jedné kategorii stejné
podmínky (stejný materiál a pomůcky), byly jejich výsledné výrobky dosti odlišné. Porota neměla vůbec jednoduchou práci.

Zájezdy MZŠ na školní rok 2020/2021
Přestože při hodnocení rozhodovalo estetické hledisko, šanci na úspěch měla jen aranžmá,
která splňovala přísná floristická pravidla. Johana se díky své
zručnosti a kreativitě umístila
na třetím místě a postoupila tak
do celostátního kola, které by
se letos mělo konat na výstavě
Flora Olomouc počátkem října.
Magda Luzarová,
učitelka MZŠ

■ Po úspěšné zkušenosti
z loňska si i v letošním školním roce naše škola připravila pro žáky dva zahraniční
zájezdy.
Prvním z nich je lyžařský zájezd do rakouských Alp, konkrétně pak do velmi oblíbené
oblasti Kaprun – Zell am See.
Tři dny lyžování v TOP regionu a ski centrech budou zajisté stát za to! Druhý zájezd do
chorvatské Poreči je sportovně

relaxační s ubytováním ve čtyřhvězdičkovém kempu Bijela
Uvala – Poreč. Čeká nás týden
plný zábavy, sportu, ale také odpočinku na plážích u Jaderského moře.
Věříme, že nám epidemiologická situace dovolí odcestovat a všichni účastníci si zájezdy užijí.
Vít Pyško, učitel MZŠ
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Nasza Szkoła

■ Szkoła
Podstawowa
i Przedszkole im. Jana Kubisza w Gnojniku rozpoczęła
rok szkolny tak jak wszystkie
inne szkoły w obecnej sytuacji – nieco nietradycyjnie.

– bo tylko dwudniowej – odbył
się coroczny pobyt integracyjny dla klasy szóstej. Integracja
uczniów spełnia ważne cele:
kształtowanie
umiejętności
współżycia w grupie, wzajem-

Obostrzenia spowodowane
pandemią koronawirusa uniemożliwiły zorganizowanie tradycyjnego apelu, w którym biorą udział wszyscy uczniowie,
rodzice i nauczyciele. W tym
roku w Sali gimnastycznej rozpoczęli rok szkolny tylko pierwszoklasiści. W tym ważnym akcie dziewiętnastu pierwszoklasistom towarzyszyli rodzice,
wychowawczyni Zdenka Wałach oraz dyrektor szkoły Grażyna Sikora. Nowi uczniowie
otrzymali Bon Pierwszoklasisty
– prezent w postaci wyposażonego tornistra, zestawu śniadaniowego oraz książki Józefa Ondrusza „Cudowny chleb i inne
godki śląskie“. Tradycyjnie też
zostały przygotowane rogi obfitości pełne słodyczy. Prezenty te wzbudziły szczere uśmiechy na twarzach dzieci. Pozostali uczniowie rozpoczęli rok
szkolny w poszczególnych klasach wraz ze swoimi wychowawcami. Niestety w tym półroczu z powodu obostrzeń nie
możemy zaoferować naszym
uczniom uczęszczanie do kółek
pozalekcyjnych. Jest natomiast
okazja do korepetycji i wytłumaczenia wielu tematów, które
omawiane były podczas zdalnych lekcji. W skróconej formie

ne poznawanie się, edukacja
regionalna, korelacja międzyprzedmiotowa czy też powiązanie zajęć sportowo – rekreacyjnych z nauką. Z powodu sytuacji pandemicznej zostały też
w przyspieszonym trybie zrealizowane zadania usprawniające
kontakty uczniów i nauczycieli. Na stronach internetowych
www.pzshnojnik.cz można uzyskać wszystkie ważne dane,
kontakty oraz sprawdzić aktualności. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele otrzymali nowy adres e-mailowy, który
ułatwi przekazywanie ważnych
informacji dotyczących spraw
szkolnych oraz zadań. Mamy
nadzieję, że obecnie pogarszająca się sytuacja pandemiczna
nie spowoduje ponownego zamknięcia szkół. W każdym razie jednak wierzymy w prawdziwość hasła że „Razem damy
radę”. W czerwcu pożegnaliśmy
się z Tadeuszem Gryczem, który po trzynastu latach dyrektorowania przeszedł na emeryturę. Jego stanowisko objęła
Grażyna Sikora. Na zdjęciu (archiwum glos.live) wspólne zakończenie roku szkolnego.
Joanna Szpyrc

Pobyt integracyjny naszej klasy

■ W
połowie
września
uczniowie naszej klasy wyjechali na dwudniowy pobyt
integracyjny.
Pierwszy dzień rozpoczął się
przyjazdem do Ligotki Kameralnej. W drodze na Praszywę
zwiedziliśmy kilka ciekawych
miejsc: kościół ewangelicki,
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saunę, dowiedzieliśmy się wiele
nowych dla nas informacji o Ligotce. Na Praszywej graliśmy
dużo ciekawych gier i kwizów,
przypominaliśmy sobie podania i legendy związane z tą
okolicą. Potem udaliśmy się do
pensjonatu „Zátiší“. Po smacznym obiedzie i zakwaterowaniu
spędziliśmy miło czas w ogrodzie na zajęciach grupowych.
A po kolacji graliśmy bowling
i z zainteresowaniem wzięliśmy udział w kółku ratownika.
Po takim dniu pełnym przeżyć
nie chciało nam się nawet spać.
Następnego dnia znowu spędziliśmy czas na wspólnej zabawie w przyrodzie a potem wyruszyliśmy piechotą bocznymi
drogami w kierunku szkoły. Na
tej dwudniowej wycieczce mieliśmy okazję poznać nowych
kolegów, dowiedzieć się dużo
ciekawych informacji, zabawić
się razem. Pobyt integracyjny
był super.
Aneta Juráš, klasa VI., Szkoła
Podstawowa i Przedszkole im. J.
Kubisza Gnojnik

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích

Pokud se nezhorší epidemiologická situace a nedojde k zpřísnění hygienických opatření, srdečně Vás zveme na tyto setkání.
18.10. Biblická hodina (15 h.), 25.10. Bohoslužby (společné)
(8.30 h.), 25.10. Slavnost na památku reformace (15 h.), 8.11. Biblická hodina (15 h.), 15.11. Biblická hodina (15 h.), 22.11. Bohoslužby (společné) (8.30 h.), 29.11. Biblická hodina (15 h.), 6.12. Biblická
hodina (15 h.), 13.12. Dětská vánoční slavnost (15 h.), 31.12. Bohoslužby a silvestrovský večer (16.30 h.).
Pravidelná setkání na Karmelu
Setkání mládeže – v pátek v 18.00 hod. Modlitební chvíle – 1.
a 3. středu v měsíci. Biblická hodina – v neděli v 15.00 hod. kromě neděle, kdy jsou bohoslužby na Karmelu. Bohoslužby – 1x
v měsíci. Program setkání naleznete i na www.ksschsmilovice.
cz, www.sceavkl.cz nebo na vývěsce v centru obce.
Bližší informace na www.ksschsmilovice.cz a www.sceavkl.cz.
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Dožínková slavnost v Třanovicích

Žloutne listí, den se krátí,
nikdo ani nevěří,
že už krásné léto končí,
podzim vchází do dveří.
Ze stromů se hrušky smějí,
jablíčka jsou červená,
podzim, ten z nás pro každého
na zahradě něco má.

Podzim je roční období symbolizující sklizeň většiny úrody.
Příroda se v tuto dobu pomalu chystá na tří měsíce chladu
a mrazu, stromy pomalu usínají, listy opadávají a zbarvují se
do těch nejpestřejších barev.
K podzimu se poutají některé
tradice a zvyky.
K takovým tradicím patří i poděkování za úrodu a za štědré
dary přírody tzv. dožínky. Dožínky nebo také obžinky, ožínky,

dožitá, dožatá či žnivuvka nastávaly vždy po sklizni obilí, která zajišťovala obživu národu
na další období. Jejich základní
myšlenkou tedy bylo děkování
za štědré dary poskytnuté přírodou. Pro mnohé naše předky dožínky znamenaly konec
období nouze a přechod k dočasnému nadbytku potravy. Dožínky se většinou odehrávaly
na statku hospodáře, který měl
povinnost žence pohostit a radovánky chasy zaplatit. Z posledních klasů obilí se upletl dožínkový věnec, který ženci
předávali hospodáři. I v Třanovicích se konaly v sobotu 19. 9.
2020 již 21. Třanovické dožínky“, které připravili členové MK
PZKO Třanovice a Sbor dobrovolných hasičů. Hospodáři byli

již po šesté manželé Gabriela
a Ryszard Jochymkovi. V úvodu se konal symbolický průvod
s dožínkovým věncem a chlebem, pak proběhlo poděkování za úrodu a požehnání plodů místním pastorem Erichem
Bockem ze Slezské církve evangelické. Poté vystoupil starosta
obce Mgr. Jiří Tomiczek, který
mimo jiné připomněl, že je taky
třeba poděkovat za to, že jsme
dostali příležitost se sejít a popovídat si s přáteli. V programu vystoupili děti z MK PZKO
Třanovice se svým programem,
který nacvičili pod vedením p.
Veroniky Kičmer, Doroty Uherek a Marie Smilovské v rámci
programu „Léto s tradicí“. Také

jsme si poslechli dvě zahraniční písně, které zazpívala slečna Kateřina Gocieková. K tanci i poslechu vyhrávala hudební
skupina „Bez Miana“ a DJ Tomasz Krawiec. Po celou dobu
bylo něco k zakousnutí, a to domácí placky se škvarkami nebo
smetanou, maso na kamení nebo párek v rohlíku. I k pití
se něco našlo... Nezapomnělo
se ani na děti, pro které byl připraveny skákací hrad, malování
na tvář a také malá ukázka hasičského útoku. Všem, kteří se
podíleli na této akci, patří velké díky.
Libuše Ovčaříová

Evropské peníze pomohly zvýšit také bezpečnost v kraji
■ Za poslední čtyři roky „přiteklo“ do Moravskoslezského kraje přes 7 miliard korun z evropských dotací. Díky těmto evropským penězům kraj nejen opravil, či postavil desítky kilometrů silnic, zmodernizoval
nemocnice, školy, zkvalitnil sociální služby, životní prostředí, podpořil rozvoj kultury a cestovního ruchu, ale financoval také
projekty ke zvýšení bezpečnosti v regionu.
Kraj v čele s hejtmanem je odpovědný
za organizaci integrovaného záchranného systému v regionu a zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Připravuje a realizuje proto
projekty, které zvyšují akceschopnost složek IZS a v mnohých případech mají zároveň strategický význam pro rozvoj dotčeného území.
„Je důležité investovat do bezpečnosti,
podporovat jednotlivé složky integrovaného
záchranného systému – policii, hasiče, zdravotnické záchranáře. Potvrdila to nejen loňská střelba v ostravské fakultní nemocnici
nebo nedávný tragický požár v Bohumíně,
potvrzuje to i pandemie koronaviru, vážné
nehody, lokální povodně, ale hlavně každodenní události vyžadující zásah složek IZS.
Kraj každoročně přispívá na pořízení techniky profesionálních hasičů, záchranářů, rekonstrukce hasičských stanic a další záležitosti, které zvyšují jejich akceschopnost.

Částky se pohybují každoročně v desítkách
milionů korun. Finanční příspěvek posíláme
i obcím, aby mohly vybavit dobrovolné hasiče, kteří jsou důležitými pomocníky profesionálních záchranářů. Po dvou letech výstavby jsme v polovině roku 2019 otevřeli
v Českém Těšíně nové moderní integrované
výjezdové centrum a další. Jsou to všechno
nákladné záležitosti, proto je velmi vítaná finanční pomoc z Evropské unie,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
Moravskoslezský kraj výrazně podpořil
také proškolování příslušníků Hasičského
záchranného sboru MSK prostřednictvím
čtyř projektů financovaných z Operačního
programu zaměstnanost. „Celkové náklady
spojené s realizací těchto projektů překročily 20 milionů korun. Ze státního rozpočtu
a evropských fondů se na tyto projekty podařilo získat přes 19 milionů. I to je důkazem,
že Moravskoslezský kraj si umí ‚sáhnout‘ na
evropské peníze a investuje je tam, kde jsou
potřebné,“ řekl náměstek hejtmana pro evropské projekty, regionální rozvoj a cestovní
ruch Jan Krkoška.
Dodal, že připraveny jsou další projekty,
které by měly například pomoci zkvalitnit
a zpřesnit předpovědi povodní a podpořit
připravenost kraje na řešení mimořádných
událostí a krizových situací.

■ PROJEKTY ZREALIZOVANÉ V OBLASTI
BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí
v oblasti chemie
Komplexní výcvik specialistů jednotek
požární ochrany byl zaměřen na využívání dostupných technických prostředků pro
likvidaci nebezpečných látek, měřící, detekční a dekontaminační prostředky. Speciálním výcvikem prošlo v průběhu let 2017
a 2018 celkem 83 lidí. Byl organizován tak,
aby jeho účastníci byli připraveni i na cizojazyčné prostředí. Celkové náklady projektu
dosáhly 1,6 mil. Kč., EU a stát přispěly částkou 1,5 mil. Kč.
■ Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události
Projekt byl zaměřen na zkvalitnění a zvyšování připravenosti příslušníků Hasičského
záchranného sboru a obyvatelstva Moravskoslezského kraje na mimořádné události.
V průběhu let 2017 a 2018 bylo proškoleno
cca 600 lidí a byly vytvořeny studijní materiály a brožury pro další vzdělávání. Celkové
náklady projektu dosáhly necelých 7,3 mil.
Kč, EU a stát přispěly částkou 6,9 mil. Kč.
Zdroj MSK
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Nový komunitní prostor Malina v Komorní Lhotce nabízí řadu aktivit

■ Malina je komorní prostor
v Komorní Lhotce. Vytváříme
zde komunitní život. Pořádáme
pravidelné a jednorázové akce,
přednášky a další aktivity. Realizujeme kroužky pro děti od
2-12let, ale také angličtinu pro
dospělé nebo setkávání maminek s dětmi.
Toto léto mě to ťuklo, vždyť
ona je to páka! Nakládala jsem
lopatou kompost a přemýšlela
nad nejpříhodnějším rozložením sil, abych se tak nenadřela.
A pak mě volají má tříletá a pětiletá: „Mami, dívej, když dáme
špalek a na něj prkno takto, nic
se neděje, vidíš? Ale když prkno posuneme… hop a hop, hop
a hop. A už si vesele skákaly na
improvizované houpačce. A jindy jsme si vytáhly barvy, jen
modrou a žlutou a tak si s nimi
natíraly a babraly… a hele! Objevily novou barvu! Však vy už
víte. A kdo neví, ať si to zkusí.
Projekt, s kterým přicházíme, chce vytáhnout děti z pokojíčků, z místností, případně od
obrazovky.
Naší touhou je, aby se děti
mohly učit tak jak je jim přirozené, v pohybu, v přírodě, ze svých
vlastních zkušeností, z vnitřní
motivace, protože je něco zajímá. Protože mají vedle sebe inspirativního člověka, vzor, který chtějí napodobit. K tomu mě
napadá, že pár dní zpátky, večer
před spaním mi naše pětiletá
povídá: Mami a rovnátka nutně
potřebuju. … protože, celý den
ji zrovna hlídala kamarádka, …
s rovnátkama.

Proto vznikl Komunitní prostor Malina, prostor kde Chceme být spolu a učit se od sebe
navzájem. Respektovat životní cestu druhých a zároveň jít
společně.
Naší vizí je připravit školku,
tzv. lesní klub a také komunitní
školu. Řekli jsme si ale, že uděláme nejdříve pár kroužků, takovou malinovou ochutnávku.
Začali jsme přemýšlet nad lidmi ze svého okolí, kteří mají rádi
svou práci, svou profesi, kterou
by dokázali přetavit zajímavým
způsobem pro děti právě jako
kroužek. V tuto chvíli dokážeme nabídnout, všechny školní předměty. A to nás vedlo ke
konceptu „Odpolední svobodné
učení v Malině“
Děti k nám chodí na přírodovědný kroužek Malina, na angličtinu, muzicírování, na hravou
češtinu. Nabízíme taky zábavné
pokusy, Hejného matematiku,
práci s montessori pomůckami,
němčinu. V Malině je pro nás
důležité, aby se děti učily pracovat na zahradě v kroužku soběstačnosti, v dílně se dřevem,
nebo se učí ruční práci jako je
háčkování nebo drhání. Chodí
k nám děti, které dopoledne navštěvují běžnou školu a odpoledne si u nás vyberou něco, co
je zajímá. A pak jsou tady děti
v režimu individuálního vzdělávání. Dopoledne jsou tyto děti
doma a kolektiv dětí mají odpoledne u nás v Malině.
Jako komunitní prostor připravujeme přednášku Moudrost lesa, která proběhne za

pěkného počasí v bezprostředním okolí, dále podzimní brigádu, adventní vyrábění.
Můžete nás sledovat na fb
jako Komunitní prostor Malina, kde také najdete informace
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o připravovaných jednorázových akcích pro veřejnost.
Více si můžete přečíst na www.
kpmalina.cz

Ropičtí školáci využívají v multifunkční učebně nové počítače
■ Dosud se ropičtí školáci učili IT dovednostem na technice pořízené před čtrnácti lety.
„Počítače byly už hodně zastaralé. Navíc v původní učebně
jich měli jen devět, takže u nich
museli žáci sedět po dvou, anebo třídu museli dělit na dvě
skupiny.
Obnovy se učebna dočkala o prázdninách. Náklady činily 1,98 milionu korun, z toho kolem 660 tisíc spolykaly stavební
úpravy. Dotace z Integrovaného regionálního programu pokryla 95 procent nákladů, takže
škola hradila necelých 100 tisíc.
S předfinancováním pomohla
obec.
Novou multimediální učebnu,
jak řekla ředitelka, budou využívat všechny třídy české i polské školy prakticky pro všechny
předměty. „Při výuce má každý
žák svůj počítač. Prostorově je to
uspořádáno tak, aby se žáci navzájem nerušili. A také nemohou

od sebe opisovat,“ pousmála se
ředitelka školy. Pokud je nevlídné počasí, je učebna k dispozici
i pro školní družinu.
Kromě dvanácti počítačů

pro žáky a jednoho učitelského, propojených v síti vytvořené na míru, je v učebně i špičková interaktivní tabule. Místnost
je nově také ozvučena. „Oproti

dřívější počítačové učebně je to
rozhodně velký posun,“ poznamenala starostka Ropice Uršula Waniová.

14

Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Odečet vodoměrů
Od 1. – 15.11.2020 nahlaste
stav Vašich domovních vodoměrů osobně, telefonicky nebo
e-mailem (foto vodoměru se
stavem) na obecní úřad v Horních Tošanovicích. Tento termín
je zároveň platný i pro zaplacení odebrané vody za 2. pololetí roku 2020. Odečet vodoměrů
se týká i občanů Komorní Lhotky a Hnojníka, kteří odebírají
vodu z vodovodního řadu obce
Horní Tošanovice. Cena vody
je 24,- Kč/m3, telefonní číslo

obecního úřadu je 558696459,
e-mailová adresa: urad@hornitosanovice.cz
Číslo účtu obce Horní Tošanovice: 1681972319/0800.
Vánoční výstava v roce 2020
V souvislosti s „protiepidemickým“ opatřením MZ ČR
bohužel pro letošní rok rušíme vánoční výstavu v Horních
Tošanovicích.

Komorní Lhotka
Zrušené akce
Vzhledem ke coronavirové
situaci se nebudou konat plánované akce: Lampiónový průvod, Divadlo PZKO, Vánoční
výstava, Vánoční jarmark. Děkujeme za pochopení.
Sledujte naše webové stránky www.komorni-lhotka.cz.
Setkání s jubilanty obce a Vítání občánků se také v letošním
roce nebudou konat, budou
přesunuty na rok 2021.
Odpady
Upozorňujeme občany a majitele rekreačních nemovitostí,
že ke dni 31. 8. 2020 byl splatný poplatek za odpad pro rok
2020. Nedoplatky uhraďte co
nejrychleji! Poplatek za odpad: 600 Kč/osoba.
Před úhradou poplatku za odpad si předem telefonicky, e-mailem nebo osobně ověřte
v kanceláři OÚ (558 696 826,
721 436 490, urad@komorni-lhotka.cz) případnou slevu na
poplatku (týká se občanů zapojených do MESOH). Občané: č. účtu: 23425781/0100, VS
1340, SS číslo popisné. Chataři: č. účtu: 23425781/0100, VS
1340, SS 325xxx číslo evidenční. Taktéž upozorňujeme na nedoplatky stočného! Č. účtu: 193769310247/0100, VS 2321, SS
číslo popisné, evidenční.
Dne 30. 9. 2020 byl ukončen
MESOH rok
Vážení uživatelé systému
MESOH, dne 30. 9. 2020 bylo
ukončeno vyhodnocovací období třídění odpadů (tzv. MESOH rok). Svezené nádoby
a pytle, a udělené EKO body
od 1. 10. 2020 se Vám zobrazí po rozkliknutí nového období v pravém horním rohu vašeho odpadového účtu. Tyto
EKO body se vám již započítávají do nového MESOH roku

a zohlední se ve slevě z poplatku v roce 2022. Pro patřičné
udělení EKO bodů za MESOH
rok od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020,
které se zohlední ve slevě na
poplatku v roce 2021, prosíme
o kontrolu vyvezených a evidovaných nádob a pytlů a o kontrolu Inventury stanoviště. Konec reklamačního období je
stanoven na 30. 11. 2020. V případě dotazů či chybějících záznamů nás neváhejte kontaktovat na on-line podpoře
v pravém dolním rohu vašeho
odpadového účtu, případně na
e-mail burianova.isnoit@gmail.
com. Vždy prosím uveďte vaše
IDS (ID stanoviště), příp. adresu stanoviště.
Omezení hluku o nedělích
a svátcích
Upozorňujeme občany a majitele rekreačních objektů na
dodržování OZV č. 1/2017
o omezení hlučných činností,
čl. 2 – každý je povinen zdržet
se o nedělích, ve Velký pátek,
na Velikonoční pondělí, Štědrý den a 1. a 2. svátek vánoční,
v době od 06.00 do 22.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk – motorových sekaček, křovinořezů
s elektrickým nebo spalovacím motorem, sekaček na trávu s elektrickým nebo spalovacím motorem, motorových
pil, cirkulárek, rozbrušovaček,
sbíječek, drtiče větví, kompresorů, vrtaček, bouracích kladiv,
truhlářských a stavebních strojů apod. na území obce Komorní Lhotka. (www.komorni-lhotka.cz, sekce Obecně závazné
vyhlášky obce). Porušení povinností stanovených touto vyhláškou může být postiženo
jako přestupek podle zvláštních
právních předpisů, čl. 3 OZV.
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Třanovice
Třanovice služby, o.p.s.
nabízí
Vývoz žump a septiků
Standardní cena: čištění odpadních vod z žump na ČOV –
cena: 120,- Kč/1 m3 bez DPH,
odvoz odpadních vod – cena:
720,- Kč/hod. bez DPH. Zvýhodněná cena pro občany po
sjednání smlouvy: čištění odpadních vod z žump na ČOV
– cena: 80,- Kč/1 m3 bez DPH,
odvoz odpadních vod – cena:
650,- Kč/hod. bez DPH.
Objednávky těchto služeb
směřujte na telefonní číslo 558
694 262 anebo email ops@tranovice.org.
Pneuservis
Přezouvání
pneumatik
a uskladnění pneumatik v objektu Kapplova dvora. Přezutí: Cena 500,- Kč/sada
bez
DPH. Uskladnění: Cena 300,Kč/sada bez DPH. Objednávky:
774 694 751.
Třanovice služby, o.p.s.

Opisy stavu vodoměrů
Žádáme odběratele vody
z vodovodního řadu obce Třanovice, aby ve dnech 1. listopadu – 8. listopadu 2020 provedli opisy stavu domovních
vodoměrů. Oznámení, které
bude obsahovat jméno, adresu
odběratele, včetně čísla popisného a opsaný stav vodoměru
v metrech kubických, je možno
provést: 1. Emailovou zprávou
zaslanou na elektronickou adresu ops@tranovice.org, 2. telefonickým nahlášením nebo pomocí SMS na mobilní číslo 775
323 751, 3. telefonickým nahlášením na pevnou linku 558 694
262 v době 7.00 – 14.00 hodin,
4. osobně v kanceláři Třanovice
služby, o.p.s. v době 7.00 – 14.30
hodin. V případě, že ze strany
odběratele vody nedojde k nahlášení stavu vodoměru ve výše
uvedeném termínu, bude fakturována částka za odběr stejného množství vody jako v průběhu 1. pololetí letošního roku. Za
včasné nahlášení stavu vodoměrů děkujeme.

Střítež
Vandalové v obci
Poslední dobou se u nás
v obci množí případy, kdy si
občané neváží obecního majetku a dochází často k jeho
poškození.
Mnozí svoje „umělecké nadání“ projevují různými kresbami
na autobusových zastávkách
a také na budově šaten. V poslední době si někdo vybíjí zlost

na lavičkách v parku. Dva dny
po sobě došlo ke zlomení latí,
které jsou naprosto zdravé. Pokud dotyčný má potřebu nějak
svou energií vybít, ať se přihlásí na obec a my určitě najdeme
řešení, jak jeho energii využít
mnohem lepším způsobem.
Miroslav Jaworek, starosta

Hřiště u školy dostalo nový povrch i osvětlení

■ Zmodernizované hřiště u základní školy v Třanovicích mohou využívat místní žáci i široká
veřejnost. Celkové náklady na
rekonstrukci se vyšplhaly na 1,7
milionu korun.
Hřiště s umělým povrchem
v areálu základní školy v Třanovicích už mělo nejlepší léta za
sebou. Povrch byl opotřebovaný, takže hrozilo, že při sportování si někdo může přivodit zranění. „Životnost umělé trávy už
vypršela, povrch byl na mnoha místech vlnitý, a tudíž sportu nebezpečný. Nezbylo nám
nic jiného, jak na hřišti zakázat
provozování sportovních aktivit,“ řekl starosta Třanovic Jiří
Tomiczek.

Třanovicím se podařilo získat
dotaci na obnovu školního hřiště ve výši 1,2 milionu korun z ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady na rekonstrukci se
vyšplhaly na 1,7 milionu korun.
„Hrací plocha už je vyměněná,
zvolili jsme bezúdržbový umělý
trávník. Hřiště už je i nalajnované. Dokončili jsme také instalaci osvětlení a vyměnili oplocení,“ shrnul Jiří Tomiczek. Hřiště
u základní školy v Třanovicích,
které je určeno na minikopanou a další sporty, začalo místním žákům a zájemcům z řad široké veřejnosti znovu sloužit od
1. října.

Výherci křížovky: Tajenka křížovky ze Stonávky č. 4 zní: …mít na svém těle totožné pruhy. Správně odpověděli a vylosováni byli: Petra Raszková, Řeka 151, Marek Křivoň, Střítež 159,
Krystyna Kupková, Stonava 1120. Na způsobu převzetí výher se domluvte na OÚ Řeka, tel. 558 694 652
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Tajenku zašlete do 15. listopadu 2020 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!
Ceny do křížovky věnuje obec Smilovice.
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Sbor Církve adventistů s.d.
ve spolupráci s Klubem zdraví
a obcí Komorní Lhotka pořádá

KONCERT DUCHOVNÍCH PÍSNÍ
SKUPINY QUARTET – VOJKOVICE
Kdy: 14. listopadu 2020 v 17:00 hod.
Kde: Kulturní dům Komorní Lhotka
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel: 603 252 580

Litinový kotel hřeje dlouho.
Vyměňte ten plechový za Viadrus
Na dřevo a uhlí

Na dřevo

U22 Economy

E22 Economy
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Nezapomeňte!
Povinná výměna kotlů

do 1. 9. 2022
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Na dřevěné pelety
U22 Economy Pellet
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Více na www.viadrus.cz
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