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editorial

Milí čtenáři Stonávky,
šestnáctistránkové podzimní
číslo vyjde, chválabohu, až po těch
zatracených volbách. Promiňte, to
přídavné jméno ve spojením s volbami není z mojí hlavy.
„My, kdo se takto o volbách vyjadřujeme (a je nás mnoho, tak
mnoho, že bychom na to mohli
partaj založit), nejsme namouduši proti principům demokracie ani
nám není obtížnou volební povinnost, rádi, a dokonce s jistou důstojností půjdeme v neděli odevzdat svůj hlasovací lístek, ale přitom si oddychneme: Bohudík že
už je po volbách,“ psal v roce 1929
Karel Čapek.
Vzpomínáte, jak to bylo před
pár dny? I toto období tehdy popsal tento spisovatel, novinář
a dramatik:
„Před volbami, a hlavně v posledních dnech před volbami nastává s přírodní nutností taková
porucha v morální atmosféře, ba
nejenom porucha, ale přímo cyklón. Noviny dští oheň a síru na ty
druhé strany, hrobové se otvírají
a z nich kromě jiného zápachu vystupují dávno mrtvé aféry, kdekterý mužíček v redakci, který je jinak
dobrý manžel a otec, se může roztrhat samou horlivostí, jak by našel
něco, čím by rozčilil čtenáře proti
někomu z druhého tábora. Kdyby
se mělo soudit podle novin, musili bychom všichni chodit s pěnou
u huby anebo mrtvičně zrudlým,
živelným rozhořčením proti padouchům jiných politických nátěrů. Ve skutečnosti je celé to rozčilení jen volební lež, ve skutečnosti
ani ti, kteří v předvolební horlivosti jsou ochotni nařknout kandidáta jiné strany ze sedmi vražd, tří
loupeží, křivopřísežnictví, korupce a vůbec lumpárny, ani ti nejsou opravdu doběla rozžhaveni volební vášní, nýbrž dělají to
„jen tak” hlavně proto, že jsou za
to placeni. A právě tato neupřímnost, tato neodpovědnost, toto mínění, že ze sebehorších injurií krev
neteče, dělá volební atmosféru
tak nesnesitelnou, přesně řečeno
tak nedůstojnou pro nás občany,
kteří máme býti taháni za nohu.
V pondělí bude zase konec cyklónu a nastane pokoj nad vodami; nad všemi stranami bude zářit
duha radosti „nad naším zdrcujícím vítězstvím”, anebo nad „naším
morálním úspěchem”, zatímco my
plesající občané si oddychneme –
až do příštích voleb.“
Nepřipomíná vám ten text
něco? Nene, věřte, že podobnost
je čistě náhodná :-)
Krásné podzimní dny.
Vladimír Raszka

V Třanovicích se děkovalo za úrodu

■ 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 nebo také obžinky, ožínky,
dožitá, dožatá či žnivuvka.
Dožínky nastávají vždy po
sklizni obilí, která zajišťuje obživu na další období. Základní
myšlenkou je děkování za štědré dary poskytnuté přírodou.
Pro mnohé naše předky dožínky znamenaly konec období
nouze a přechod k dočasnému
nadbytku potravy.

prostranství za kulturním domem, kde celá akce probíhala.
Po celou dobu původu vyhrával dechový orchestr místního
farního sboru evangelické církve. Následovalo předání věnce
a chleba hospodářům, kterými
byli již sedmým rokem manželé
Gabriela a Ryszard Jochymkovi. Pak proběhlo poděkování za
úrodu a požehnání plodů místním pastorem Erichem Bockem ze Slezské církve evangelické a katolickým knězem Rudolfem Sikorou. Starosta obce
Jiří Tomiczek vyzdvihnul, že
se tato tradice stále dodržuje,
ale také ji označil za příležitost
se sejít a popovídat si s přáteli. Poté vystoupil mládežnický
sbor evangelického kostela se
svými písněmi a společně jsme

Také v Třanovicích se konaly
v sobotu 25. 9. 2021 již „22. Třanovické dožínky“. Akce začala
již tradičním dožínkovým průvodem. Traktory, kterých bylo
12 a 2 koňské povozy vyrazily
od Kapplova dvora na okružní jízdu přes celou obec až do

si všichni mohli zazpívat za doprovodu dechovky „Te Deum “.
Následoval bohatý kulturní program, ve kterém vystoupili: Taneční soubor ZT PZKO Třanovice s dětmi, děti ze ZŠ Třanovice, děti ze PZŠ Hojník, taneční
soubor ZR Bludovice s kapelou
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„Partyja“. K tanci i poslechu vyhrávala cimbálová kapela Jagár
z Havířova a k večeru ji vystřídal DJ Paulo. Ti nejvytrvalejší se
při jeho hudbě bavili do pozdních nočních hodin. Po celou
dobu bylo něco k zakousnutí,
třeba domácí placky se škvarkama nebo smetanou, pečené
maso na kameni. I k pití se něco
našlo, např. tolik oblíbený burčák. O občerstvení se postarali členové MK PZKO Třanovice
a místní hasiči.
V rámci dožínek se konal již
čtvrtý ročník soutěže o nejlepší
bochník chleba, kterého se zúčastnilo osm soutěžících. První
místo vyhrál chléb od Dagmar
Kluzové, druhé místo obsadil
chléb upečený Annou Tomicovou a třetí místo patří Halině
Glajcarové. Další místa obsadili Gabriela Jochymková, Lucie

Beličinová, Danuta Jochymek,
Zuzana Rylko a Martin Guznar.
Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme. Všechny chleby byly velmi chutné, a hlavně
s láskou pečené. Všichni soutěžící byli odmění mimo jiné
i špaldovou moukou, kterou již
tradičně daroval Martin Guznar.
Nezapomnělo se ani na děti,
pro které byl připraveny skákací
hrad, střelba na terč nebo jízda
na konících.
Všem, kteří se podíleli na této
akci, patří naše poděkování.
Libuše Ovčařiová
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Prázdniny plné zábavy, soutěží a poznání…

■ …takové bylo léto v Ropici.
V naší obci máme spoustu šikovných lidí, kteří se ve svém
volném čase věnují v rámci
spolků a jiných organizací svým
koníčkům. Využili jsme jejich
zapálení společně s chutí udělat něco pro druhé a připravili úžasný program, který jste
mohli vy i všichni zájemci z řad
široké veřejnosti v průběhu července a srpna s rodinami a přáteli navštívit.
Do letošního ročníku se zapojili myslivci, dobrovolní hasiči,
Stáj M, sportovci TJ Sokol Ropice, SRPŠ a zahradní restaurace
Park. Jako první jsme si zatančili a zasoutěžili s taneční skupinou Funky Beat právě v Parku u ZŠ. Další týden nás u sebe
v hájovně přivítali myslivci.
Předvedli nám trofeje a myslivecké zbraně, vyprávěli o historii spolku a také o zvěři, kterou
potkáváme na polích či v lesích.
Měli připravené různé soutěže.
Největší zájem byl o střelbu ze
vzduchovky či luku, ti odvážnější vyzkoušeli i kvízy a hádanky.
Myslivci se nestarají jen o zvířata, ale jsou i výborní kuchaři, což
si mohli všichni přítomní ověřit
a ochutnat vynikající zvěřinový
guláš.
Velmi povedenou akcí byl
i soutěžní a dovednostní

desetiboj doplněný o malování na obličej, který připravilo
SRPŠ na sportovištích TJ Sokol.
Pro všechny děti byly za snahu
připraveny sladké odměny.
O týden později jsme zavítali mezi dobrovolné hasiče. Prohlédli jsme si hasičskou zbrojnici, vybavení a hasičskou techniku, ověřili si své znalosti ze
zdravovědy nebo si vyzkoušeli, jak „jednoduché“ je sestřelit
terč proudem vody ze džberové
stříkačky.
V rámci letního programu,
jsme zavítali i do části obce Za
Lesem, kde se pořádalo Mařenkování. Tato, mezi místními a nejen jimi, velmi oblíbená akce se konala 13. 8. v místním areálu Mařenka. Pro děti
byly připraveny soutěže, skákací hrad, malování na tvář a jízda na koních. Od 19 hodin nás
svým úžasným hlasem a krásnými autorskými skladbami
bavila fenomenální Kaczi, která se nebála pozvat k mikrofonu i místní děti. Ty s ní zpívaly
a tančily. Byl to opravdu nezapomenutelný večer, který jsme
zakončili letním kinem s táborovou tématikou Mazel a tajemství lesa.
Krásné letní odpoledne plné
zážitků si pro nás připravily také
děvčata ze Stáje M. Děti si užily

Projekt „Obnova místních komunikací
ve Smilovicích“ je u konce

■ Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Tento projekt se týká obnovy
povrchu čtyř místních komunikaci, které jsou v pasportu vedeny pod označením MK12c,
MK19c, MK22c a MK9c. Jde
o komunikace: Wantulok –
Dvořák, Kotas – rozcestí u Rybky, Mackowski – TJ a Supikovka
– Balvar.
Celkem
bylo
opraveno
1,63 km komunikací za 2,6

mil. Kč a dotace činila 80 %
z uznatelných nákladů, obec financovala projekt částkou 518
tis. Kč. Zakázku malého rozsahu realizovala firma vybraná ve
výběrovém řízení Swietelský
stavební s.r.o.
Děkujeme občanům, že respektovali dopravní omezení při
provádění prací. Zároveň chceme upozornit, že při jízdě po novém povrchu vozovky je nutno
rychlost jízdy udržet pod limitem nejvyšší povolené rychlosti.
OÚ

jízdu na koních, vyzkoušely si
hřebelcování, čištění a celkovou péči o koníky. Děti, zejména
děvčata, nejvíce zaujala příprava koní na závody, neboť to obnášelo pletení copánků na hřívě
a ocase.
Celé kouzelné léto jsme společně zakončili v sobotu 4. 9.
v Parku u ZŠ. Děti si naposledy užily letní tanečky a nespoutanou zábavu mimo jiné na nových průlezkách. Rodiče bavila
písněmi a vtipnými historkami,
všem dobře známá, kapela Blaf.
Celým areálem se nesla vůně
„Placků na blaše“ a jiných dobrot. Po setmění si přítomní
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užili, letos poslední, ropické letní kino.
Moc děkuji všem členům
spolků a organizací za spolupráci, za jejich drahocenný čas
a nekonečnou energii a lásku,
se kterou se věnují myslivosti, dětem, sportu, koňům nebo
sportu hasičskému. Rovněž děkuji Vám, občanům obce, jež
jste si udělali čas a svou účastí jste akce podpořili. Největší odměnou pořadatelům je
vždy hojná účast, spokojenost
a úsměvy na tvářích účastníků.
A toho jsme si v průběhu
ropického léta užili opravdu
mnoho…
Gabriela Szmeková
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Nová školní zahrada ve Stříteži

■ Je krásná, je malebná, je
„hravá“ a je naše! Naše nová
školní zahrada. Letos jsme se
konečně dočkali závěrečných
úprav a školní zahradu můžeme užívat naplno. A to především díky dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR
v rámci projektů Rozkvetlá škola ZŠ Střítež a Rozkvetlá škola
MŠ Střítež.

vážíme podpory zřizovatele, který naše projekty schválil a slíbil pomoc s údržbou zahrady, pokud bude nad naše
možnosti.
A proč jsme z ní tak nadšení? Najdeme zde místa k učení
i odpočinku. V tzv. broukovišti
můžeme poznávat život brouků v jejich přirozeném prostředí,
máme možnost sledovat oby-
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péči. K pozorování změn v přírodě láká také venkovní meteostanice, ptačí krmítko nebo tzv.
divoký kout, část zahrady ponechaná pouze přírodním vlivům. Nechybí nám tady venkovní interaktivní tabule, koutek
pro odpočinek (přírodní posezení, ohniště, vrbové iglú, které slouží dětem kromě her také
jako úkryt před pronikavým sluníčkem), pocitový chodník, balanční chodník a mnoho herních prvků pro děti mateřské
i základní školy.
V tomto školním roce bychom v naší zahradě chtěli trávit co nejvíce času. Plánujeme

několik projektových dní strávených v přírodě, v případě
pěkného počasí rádi přesuneme svou výuku ze tříd pod širé
nebe. Ale čeká nás také práce –
péče o rostliny i úklid a údržba
zahrady. Děti jednotlivých tříd
dostaly na starost svůj koutek,
o který budou v průběhu roku
pečovat.
Nalákali jsme vás? Přijďte
se podívat. Věříme, že se vám
u nás bude také líbit.
Lenka Drabinová

Český červený kříž v Třanovicích

Z Ministerstva životního prostředí se nám podařilo získat
998 103 Kč a ze svých zdrojů jsme dofinancovali necelých 300 000 Kč. Velmi si také

vatele hmyzího hotelu, alpinum
a záhonky léčivých a aromatických bylin nám zase umožní poznat a pochopit, že různé
druhy rostlin vyžadují různou

Nejhezčí květinovou výzdobu v Horních
Tošanovicích má Zuzana Kaderková
■ U příležitosti setkání seniorů na srpnových Poleninských
ohních proběhla výstava fotografií s květinovou výzdobou
u rodinných domů v naší obci.
Všichni jsme byli mile překvapeni krásou květinové výzdoby,
kterou si mnozí občané umí vytvořit a zvelebit tím okolí svých
domů. Vyhodnocení soutěže se
zúčastnili senioři, kteří svými
hlasy určili pořadí.
1. místo
Zuzana Kaderková
2. místo
Blažena Bolková
3. místo
manželé Folwarczni

U příležitosti letošní akce
pod názvem Dýňování jim byly
předány věcné ceny. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali i v následujících letech. Cílem
soutěže je podpořit obyvatele obce při zkrášlování předzahrádek bytových a rodinných
domů včetně balkonů a teras.
Květinovou úpravou svých nemovitostí se občané podílejí na
atraktivním vzhledu naší obce,
chceme, aby Horní Tošanovice
rozkvetly.
Vítězům gratulujeme!
OÚ

■ V posledních červnových
dnech minulého školního roku
se žáci třanovické základní
školy zúčastnili besedy o první
pomoci, která byla vedena organizací Český červený kříž. .
Netradiční vyučování začalo společným povídáním o zkušenostech s úrazy, o tom, jak
funguje Integrovaný záchranný
systém, jak se zachovat v případě, že jsme svědky úrazu či
nehody a je třeba poskytnout
první pomoc. Dále jsme si připomněli, jak přivolat pomoc ke
zraněnému a jaké informace je
třeba sdělit v telefonu.
Po tomto úvodu jsme trénovali masáž srdce na fantomech,
vyzkoušeli jsme si ve dvojicích
stabilizační polohu a učili jsme

se, jak pomocí trojcípého šátku obvázat různé části těla. Nakonec žáci nabyté dovednosti vyzkoušeli v týmech a snažili se jednomu členovi obvázat
všechna fiktivní zranění.
V přípravném týdnu v srpnu
bylo podobné praktické dopoledne zorganizováno také pro
všechny pedagogické pracovníky ZŠ a MŠ Třanovice.
Beseda byla velmi přínosná, všem účastníkům se líbila
a bude vhodné získané dovednosti dále rozvíjet. Věříme však,
že letošní školní rok prožijeme
poklidně a že se nám nehody
a úrazy budou vyhýbat.
V. Recmanová
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„Poznej svůj kraj“ aneb děti jako průvodci po Třanovicích

■ Jak dobře znají žáci naší
školy Třanovice? A jak si dokázali poradit v nové roli průvodců? O tom jsme se přesvědčili
jednoho pátečního zářijového
dne, kdy žáci netrpělivě očekávali návštěvu studentů školy v Sedlištích, která se spolu
s námi chystala prozkoumat
Třanovice do poslední budovy,
kamene i stébla trávy.
Žáci pátého ročníku se na
tuto návštěvu pečlivě připravovali. Všech sedm žáků se vžilo
do role průvodců. Jejich kostýmy ( jeden Jiří Třanovský a šest
průvodců), visačky se jmény
(nápis „průvodce“) a výbava každého správného provázejícího:
tedy deštník, brašna, vestička
i motýlek – ukazovaly, že nebylo
nic ponecháno náhodě! Do poslední chvíle si procvičovali své
texty, které měli přednášet na
jednotlivých stanovištích. Počasí vypadalo více než slibně, texty děti uměly a nezbývalo, než
se začít těšit na naše návštěvníky a představit jim obec, co
nejlépe. Když jsme se však ráno
probudili, čekalo nás překvapení. Bylo zřejmé, že se bez pláštěnek a deštníků neobejdeme.
Nadšení a dobrou náladu však
našim průvodcům nemohla sebrat žádná průtrž mračen! Vyzbrojeni deštníky či pláštěnkami, pevnou obuví a vlajkou s erbem Třanovic se naše skupina
průvodců vydala o půl deváté ráno směrem k autobusovému stanovišti, aby zde vyzvedla už jistě netrpělivé návštěvníky – žáky druhého stupně ZŠ
Sedliště.

Potkali jsme se na půli cesty
Třanovičtí žáci mávali vlajkou nad hlavou a skupina ze
ZŠ Sedliště se na nás už zdálky
přívětivě usmívala. Atmosféra
byla výborná a všichni jsme se
těšili na náš společně strávený

den. A hned jsme se také vydali
k prvnímu stanovišti, kterým se
stala, jak jinak, naše škola.
Ve školní tělocvičně nás přivítal pan ředitel Molitor, který
našim hostům ukázal celou budovu školy a sdělil jim některé
důležité informace. Následovala prohlídka knihovny, a po ní už
bylo na žácích pátého ročníku,
aby si vzali na svá bedra provázení po Třanovicích. Opustili
jsme tedy teplo knihovny a vydali se deštěm k našemu prvnímu stanovišti. Jeden z našich
průvodců (přestrojený za pana
Jiřího Třanovského) nás zavedl
k evangelickému kostelu a také
k soše Jiřího Třanovského. Průvodci nám sdělili pár informací
a poté jsme už mířili k muzeu/
památníku, kde nás očekával
pan Tomiczek, který nám poutavě povyprávěl o osobnosti pana Třanovského. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a mohli si také prohlédnout
muzeum samotné. Po chvíli se
k nám připojil i pan farář Bocek,
který nás zavedl do evangelického kostela, aby jej naši hosté
mohli obdivovat.
Po milém vyprávění pana faráře jsme se vypravili k dalšímu
stanovišti – hasičské zbrojnici.
Páni hasiči už nás vyhlíželi ve
svých uniformách. Pan Gociek spolu se svým kolegou našim hostům ukázali automobily,
hasičskou výzbroj a s radostí se
podělili o své zkušenosti a příhody. Mezi našimi návštěvníky
bylo i několik dobrovolných hasičů, a proto byly ohlasy na toto
stanoviště velmi kladné.
Pro nepřízeň počasí, jsme
nemohli vyrazit na procházku
ke Kapplovým rybníkům. Naštěstí se nás brzy ujal pan starosta Tomiczek, který nás přivítal na obecním úřadě. Rádi
jsme si poslechli jeho vyprávění
o Třanovicích a také si prohlédli

prezentaci s fotografiemi z minulosti i přítomnosti. Žáci, se
svými kručícími žaludky, přivítali i možnost chvíli si odpočinout a dát si malou svačinku.
Po této velmi vítané přestávce naši hosté opět nabrali síly
a pokračovali jsme dále v naší
trase. Před obecním úřadem už
na nás čekala paní Gabriela Tomiczková, která si pro nás připravila aktivitu v terénu, u řeky
Stonávky.

Přešli jsme přes dřevěný most nad řekou a na druhé
straně už bylo potřeba pustit
se do práce. Tentokrát si někteří dobrovolníci vyhrnuli rukávy,
vytvořili řetěz a pomohli paní
Tomiczkové naplnit dva barely
s vodou. Pomocí vody v barelech jsme si poté názorně předvedli, jaký je rozdíl mezi klikatící se řekou a řeka tekoucí rovně
(takto se tato problematika řešila v minulosti). Po této zajímavé praktické ukázce jsme zamířili ke katolickému kostelu. Paní
Rylková nás již očekávala před
kostelem, aby nám ukázala jeho
výzdobu, jednotlivé části, architektonické zajímavosti a také se
s námi podělila o něco z jeho
historie.

Pak už se náš společný čas
chýlil ke konci a bylo nutné
rychle vyrazit k naší poslední
zastávce – Kapplovu dvoru. Zde
nás ochotně provedl pan Bilan.
Ukázal nám sběrný dvůr i čističku odpadních vod – zde dostali návštěvníci i průvodci odpovědi na mnohé ze svých zvídavých otázek.
Bylo však potřeba zodpovědět tu nejdůležitější otázku a to:
„Co bude na oběd?“
Oběd už nás čekal v jídelně Kapplova dvora – holand-

ský řízek s bramborem, na který
se všichni účastníci velice těšili. Po namáhavé trase bylo potřeba nasytit hladové žaludky
naše i našich hostů. Po výborném obědě, slavnostním předání pamětního listu a odměn
našim milým hostům nám nezbývalo než se rozloučit. Po
příjemně stráveném dopoledni jsme vyprovodili naše hosty
zpět k autobusu a rozloučili se.
Všichni jsme si odnesli nové informace, zážitky a v některých
případech i navázali nová přátelství. Nezbývá než doufat než,
že se našim hostům u nás líbilo
a přijdou se ještě někdy do Třanovic podívat!
A. Trombíková

Třídenní příměstský tábor ve Stříteži se uskutečnil ve znamení olympiády

■ Po přestávce způsobené covidovou situací se letos v létě
ve Stříteži opět uskutečnil třídenní příměstský tábor, kterého se zúčastnilo 45 dětí. Učitelé nedělní besídky ze Slezské
evang. církve připravili pro děti
atraktivní program. Hlavním
mottem tábora byla olympiáda.
Každý den začínal oblíbenou rozcvičkou a děti během
dne soutěžily v různých „olympijských“ disciplínách. Jako
na každé správné olympiádě jsme měli i u nás stupně vítězů. Pod olympijskými kruhy
děti dostávaly olympijské medaile. Každý den táborníci se
zájmem poslouchaly příběhy

o křesťanských sportovcích,
zpívaly a vyráběly tematické
dárky. Každý účastník tábora si
vyrobil vlastní olympijské tričko. Děti měly možnost se vyfotit
v hokejové výstroji s maskotem
třineckého hokeje při poháru,
který třinečtí hokejisté vyhráli. Letos nechyběla ani tradiční
výroba polystyrénových letadel.
Odměnou všem organizátorům
byly radostné tváře dětí, které byly šťastné, že mohou být
opět spolu. Byl to opravdu krásný čas, který jsme mohli s dětmi
prožít. Rádi bychom poděkovali
obecnímu úřadu za finanční pomoc a vstřícnost.
Marta Kaletová
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Od září máme opět napilno

■ Nový školní rok v ZŠ Smilovice začal bouřlivým vzájemným přivítáním se žáků. Doba
distanční výuky se podepsala
na sociálních vztazích dětí, a je
proto nutné pracovat s třídními
kolektivy na jejich stmelování
a znovuzískávání pozic žáků ve
třídě.

Hned od začátku září byly
jednotlivé třídy „zaúkolovány“
výrobou výstavních prací pro
místní zahrádkáře na téma: „Milujeme přírodu“. Na vycházkách
v okolí školy děti sbíraly přírodniny, ve škole je sušily, lepily,
kreslily a malovaly obrázky. Samozřejmě jim v tom pomáhaly jejich učitelky, za což jim patří velké uznání. Výrobky se na
výstavě zahrádkářů líbily a hlasováním účastníků byl vybrán

a odměněn výtvor našich páťáků. Ti se ale nemohli z vítězství
radovat dlouho, protože je čeká
příprava na turnaj v přehazované, který pro školy mikroregionu organizuje ZŠ Ropice. Držíme pěsti, aby po loňské vynucené pauze naši páťáci obhájili
prvenství.
Ostatní žáci taky nepřijdou
v září zkrátka. Čeká je například
projektový den v místní knihovně, kde si pro ně pan Riedel připravil programování s Ozoboty, nebo výjezd do Planetária
v Ostravě.
Všichni žáci i děti obou našich mateřských škol se v září
potěšili z pohledu na ukázku
práce sokolníků. Některé dravce si mohli dokonce pohladit,
jiné pozorovali při průletu zúženým prostorem nebo při útoku na maketu kuny. I přes velmi
chladné počasí se beseda všem
líbila a závěrečným potleskem
ocenili vtipné vyprávění pana
Oszeldy.
Další podzimní měsíc nám,
doufám, nepřinese změny ve
výuce jako loni, a my se budeme moci věnovat přípravám na
námi organizovaný turnaj v minikopané pro školy mikroregionu, který se uskuteční 19. října
v naší nové tělocvičně. Závěrem
měsíce pak chystáme pro děti
ze školy i školek a jejich rodiče
tradiční Drakiádu. Tak ať máme
všichni dobrý vítr!
Jana Dybová

Setkání seniorů v Třanovicích

■ V sobotu dne 25. 9. 2021 se
v Třanovicích uskutečnilo tradiční setkání seniorů tzv. „Třanovický podzim “.
Akce se konala v sále komunitního centru, začalo se ve
12:00 hodin uvítáním všech přítomných předsedou sociální
komise Tomaszem Krawiecem
a jejich členy Lenkou Ovčaříovou a Rudolfem Smilovským.
Všechny přítomné pozdravil
i starosta obce pan Jiří Tomiczek a o duchovní stránku se
před obědem postarali zástupci obou církví Erich Bocek a Rudolf Sikora. Naše seniory přišli potěšit žáci ze ZŠ Třanovice
se svým krásným vystoupením.

Velitel místních hasičů Radek
Gociek představil činnost hasičského sboru a připomněl
historii vzniku. V sále panovala milá a přátelská atmosféra
u kávy a chutného zákusku, diskutovalo se a vzpomínalo. V odpoledních hodinách se mohli všichni přítomní přemístit na
prostranství za kulturním domem a shlédnout celý bohatý
program dožínek.
Tato akce i dožínky byly také
i mimo jiné podpořeny v rámci
projektu „Dobrý soused“ společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech.
LO

Říjen 2021

Výrazný úspěch seniorů na krajských hrách

■ V Kopřivnici se 2.září konaly sedmé Krajské sportovní
hry seniorů Moravskoslezského kraje. Je to největší sportovní událost pro seniory v roce,
a tak je zájem ze strany důchodců docela velký. Do města
olympijského šampiona Emila
Zátopka přijelo letos 272 soutěžících, což znamenalo 68 čtyřčlenných týmů.

třetí místo Anna Němcová, úplný nováček na hrách. Stejné
umístění mezi ženami nad 70
let překvapivě přivezla do Stříteže Anna Grygová. Zajímavé
bylo že organizátoři připravili vyhodnocení jen vítězů v jednotlivých disciplínách ve všech
věkových kategoriích. I zde si šli
pro 1. místo za nejlepší hody na
basketbalový koš Marie Figulo-

Mezi účastníky nechybělo
ani dvacet důchodců z KD Střítež, kteří tak vytvořili pět týmů
a pustili se do plnění osmi disciplín víceboje. Rozhodčím her
byl opět člen střítežského klubu
Karel Moškoř. Letos provedl jen
jednu změnu v soutěži, kdy neoblíbené kroužky nahradil golf
snag. Dále se například házely šipky, trefovalo do florbalové
branky nebo na basketbalový
koš, hrál bollobal a petang. Jedinou běžeckou disciplínou byl
běh s tenisovou raketou a míčkem. V konečném bilancování bylo na stupních vítězů, především v individuálním hodnocení, nejvíce vidět zástupce
z Bílovce a hned za nimi si pro
ocenění chodili sportovci v zelených tričkách klubu ze Stříteže. V družstvech se ve veliké
konkurenci 68 týmů seřadily tři
střítežské týmy pěkně za sebou
na deváté, desáté a jedenácté
místo. Mnohem cennější a radostné výsledky přineslo hodnocení víceboje jednotlivců. Víceboj mužů nad 70 let vyhrál Miroslav Gryžboň, v kategorii žen
do 70 let vybojovala nečekané

vá a Miroslav Gryžboň. Jen tak
pro zajímavost, jako jediní se
trefili do koše čtyřikrát z pěti pokusů. V hodu míčkem na cíl byla
nejpřesnější ze všech žen Mária
Žuková a přidala další zlato.
Jak viděl závody hlavní rozhodčí? „Když jsem vyhlašoval
po skončení sportovních her
nejlepší účastníky z velké plejády týmů a soutěžících, zelenou
barvou našich dresů nešlo přehlédnout. Kdybychom hodnotili
hry podle olympijských pravidel
v bodování, byli by naši senioři
zcela jistě na těch nejpřednějších místech. Na suverény z Bílovce a velmi vyrovnaný tým
hostů z Olomouce nikdo neměl,
ale potom už rozhodovaly maličkosti a mnohdy i štěstí. Letos se
jedná v dosavadní historii účasti o největší úspěch v individuálním podání našich členů klubu,
a to je moc dobrá reklama nejen
pro obec samotnou. Chtěl bych
i touto cestou všem startujícím
za střítežský klub poděkovat za
super výkony a popřát mnoho sil
do dalších aktivit.“
MK

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel: 603 252 580
MASÁŽE V ŘECE
Zdravotní, relaxační a lávovými kameny
Baňkování, manuální lymfatická
Kineziotejping, SM-systém cvičení
Objednávky: 724 772 628, p. Němcová
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Čtyřicet lidí uklidilo Hnojník

■ Akce tradičního „gruntování“ v obci proběhla v letošním
roce ve dvou etapách. V pátek
21. 5. 2021 byl proveden úklid
prostoru od křižovatky u zámku
směrem ke Stříteži. Jednalo se
o skupinu tradičních „nadšenců“ a rodin, bydlících v této lokalitě v počtu 18 dospělých a 14
dětí.
Kromě sběru plastových
a papírových odpadků okolo
místních komunikací byla provedena i potřebná úprava travnatých ploch a likvidace náletových dřevin. Nasbíraný odpad
odvezlo vozidlo OPS Hnojník.
Za dobré nálady z vykonané
práce se po úklidu smažila sousedská vaječina. Kolem vlastní
klubovny uklidili a upravili travnaté plochy i zahrádkáři. Druhá

etapa úklidové akce v obci se
uskutečnila 27. července 2021.
Úklidu se zúčastnilo 7 aktivních
občanů zejména z řad důchodců. Byly vyměněny dřevěné lišty lavičky u křižovatky naproti
prodejně COOP, proveden jejich nátěr a rovněž byla natřena vývěsní skřínka. Skupina
zhruba ve stejném složení pak
v úterý 10. srpna 2021 vyměnila dřevěné lišty i u dalších laviček, současně byly odstraněny
náletové dřeviny u pamětních
Líp Svobody na okraji zámeckého parku.
Poděkování patří všem čtyřiceti občanům obce, kteří se i přes covidová omezení
těchto úklidových akcí v obci
zúčastnili.
GM

Zajímavé povídání o Novém Zélandu

■ Do Charitního domova pro
seniory v Hnojníku zavítal pan
JUDr. Fluksa, aby klientům udělal přednášku o jedné z nejkrásnějších zemí světa, které leží na
druhé polovině zeměkoule.
Jednalo se o Nový Zéland,
který pan Josef navštívil třikrát,
musíme ještě dodat, že tomuto
pánovu je 83 let a na Zélandu
byl naposledy v 76 letech. Pan
Fluksa mluvil nahlas a srozumitelně, klienty doslova vtáhnul

do děje vyprávění, vykládal různé zajímavosti a snažil se je aktivně zapojovat. I jemu oni samotní klienti pokládali otázky.
Během celé přednášky se nesla dobrá atmosféra a panovala
veselá nálada. Na konci dostali
klienti knížku o Novém Zélandu,
kterou sám pan Josef napsal.
A kam se podíváme příště, se
už necháme překvapit.
Silvie Pospíšilová

Plackobraní v Hnojníku

■ V sobotu 18. 9. 2021 uspořádali členové Českého svazu zahrádkářů v Hnojníku v prostorách klubovny a přilehlé zahrady tradiční plackobraní.
Nabízeno bylo několik druhů bramborových placků na
plotně, a to i ve sladké úpravě
s cukrem, či se smetanou. V nabídce byly i bramboráky s možností masové náplně, či se zelím a uzeným masem. Také domácí koláče, zákusky, sudové
pivo a široký sortiment nápojů. Zejména návštěvníci „později narození“ tak mohli ochutnat tradiční jídla našich babiček
a slezského venkova. Nechyběla dobrá nálada a návštěva plackobraní byla vítanou
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příležitostí k setkání se známými, či se svými vrstevníky. Počasí celkem vyšlo, sluníčko moc
nesvítilo, ale nepršelo. Akci navštívilo opravdu velké množství
občanů obce k jejich plné spokojenosti. Součástí plackobraní
byla i výstavka zahradních výpěstků hnojnických zahrádkářů,
kterou velmi zdařile zaranžovali
žáci 9. třídy základní školy pod
vedením Mgr. Luzarové. Poděkování patří rovněž osazenstvu
školní jídelny, které pomohlo při
přípravě a zpracování bramborové suroviny. Za příjemné zářijové sobotní odpoledne tedy
patří naše druhé poděkování
všem organizátorům akce.
GM
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Jak naložit s volným časem?

■ Na Masarykově ZŠ a MŠ
Hnojník si žáci tuto otázku pokládat nemusí. Škola jim každoročně nabízí množství zájmových kroužků vedených jak učiteli školy, tak i externisty, takže
vybrat si může každý od osvědčené „klasiky“, jako např. kroužek pěvecký nebo fotbal, až po
„experimenty“ – např. tvorbu
účesů nebo anglické divadlo.
V každém školním roce věnujeme patřičnou pozornost rovněž doučování žáků, protože
si uvědomujeme jeho význam
(zejména v současné době)
i to, že ne všichni rodiče je mohou svým dětem plnohodnotně poskytnout. Doučování se
uskutečňuje
prostřednictvím
individuálních či skupinových
konzultací s pedagogem, ale
i prostřednictvím kroužků.
To, že si význam doučování
pro dnešní děti neuvědomujeme

jen my, svědčí i nová aktivita
MŠMT, které rozhodlo v souladu s Národním plánem podpořit
návrat dětí do škol poskytnutím
dalších finančních prostředků
školám v souvislosti s negativními dopady omezení prezenční výuky z důvodu pandemie
covid-19 v předchozích školních
letech.
Masarykova základní škola
tak ve zvýšené míře zajistí potřebným žákům individuální
i skupinové doučování, ale také
různé socializační aktivity, jako
například přednášky a besedy
na aktuální témata či společné
adaptační pobyty. Věříme, že
díky všem našim činnostem se
podaří negativní důsledky uzavření školy co nejvíce zmírnit.
Lenka Skřekucká,
zástupkyně ředitelky MZŠ
Hnojník

Dřevo pro obce postižené tornádem
Sdružení povodí obcí Stonávka se podílelo na materiální pomocí obcím zasaženým ničivým tornádem a vichřicí v červnu tohoto roku. Hmotná pomoc
byla poskytnuta obci Moravská Nová Ves a okolním obcím,
a to dodávkou dřevěných latí
a trámů v hodnotě 336 000 Kč.

Dřevo bylo použito na opravu zničených a poškozených
střech veřejných budov v těchto obcích.
Děkujeme za rychlou pomoc
všem obcím Sdružení a nesmírně si vážíme jejich pomocí.
PM
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Třídenní adaptační kurz na Gruni

■ Letošní školní rok na MZŠ
v Hnojníku začal již tradičně
pro žáky 6. tříd třídenním adaptačním kurzem na Starých Hamrech na Gruni. Pro velký počet
žáků 6. tříd, kteří v tomto školním roce navštěvují naši školu,
byly zorganizovány dva turnusy,
vždy po dvou třídách.
Počasí po celý týden oběma
turnusům přálo a žáci trávili dny
plné her, soutěží, poznávacích
aktivit a procházek v nádherné
přírodě babího léta. Naučili se
připravovat slavnostní táborový
oheň, sekat a řezat dřevo, střílet
ze vzduchovky, používat morseovku, pracovat s mapou, orientovat se v terénu a mnohé další
dovednosti.
Žáci se nenudili a vydali se
i na půldenní výlet po hřebeni
Gruně až na Sulov a Bílý kříž,
odkud měli krásné výhledy na
Lysou horu, Beskydy i na hřebeny Fatry. Největším zážitkem
však pro ně byl orientační závod
se stanovišti - „finská stezka“.

Závodili ve dvojicích a na trase
plnili mnoho úkolů, v nichž museli prokázat svůj postřeh, obratnost, fyzickou kondici i vědomosti. Všem se závod moc líbil
a byli i tací, kteří si jej chtěli odběhnout ještě jednou.
Přesnost žáků se prověřila v soutěži o nejlepšího střelce ze vzduchovky, kde se žáci
pod dohledem pedagogů naučili zodpovědnému zacházení
se vzduchovkou a mnozí velmi
překvapili jako rození ostrostřelci. Adaptační kurz byl ukončen
večerním slavnostním táborovým ohněm a rozdáváním cen
a diplomů těm nejlepším táborníkům, střelcům a vítězům finské stezky.
Jsme velmi rádi, že se žákům pobyt v přírodě líbil. Našli
si nové kamarády, poznali svou
třídu a nový kolektiv a již těší na
nové zážitky ve škole.
Jana Štěpánková,
učitelka MZŠ Hnojník

Začíná plavecká škola

■ V pátek 17. 9. 2021 začaly děti
MŠ Hnojník jezdit do havířovské
školy plavání Delfínek. Už od
rána se nemohly dočkat, a když
pro ně přijel červený autobus
„Oceláři“, byly nadšené.
Pokud měl někdo z nich obavy, rychle je překonal při hrách
v bazénu. Trenérky si děti nejdříve nenápadně otestovaly,
kdo zvládne potopit hlavu pod

vodu nebo komu nevadí stříkání, a nakonec šly všechny děti
plavat s kroužky do hluboké
vody. V závěru hodiny si hrály
s míčky a z bazénu se ozýval jen
šťastný smích, cákání a radostné výkřiky. Dětem hodina rychle
utekla a už se těší na další.
Karina Brozdová,
učitelka MŠ Hnojník
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Nezapomenutelné zážitky z Chorvatska Žákyně z Hnojníku slaví další úspěch

■ Ač byly v minulém školním
roce omezeny veškeré aktivity
dětí a školy vyučovaly v omezeném režimu, chtěli jsme našim žákům trochu zpříjemnit
toto nelehké období. Přes mnohá úskalí a obavy z důvodu epidemiologické situace se vše povedlo na výbornou!
V termínu od 11. 6. 2021 do
20. 6. 2021 pořádala naše škola pro žáky sportovně relaxační
zájezd do Poreče v Chorvatsku.
V pátek 11. června večer naši
žáci společně se svými učiteli nastoupili do autobusu a vyrazili na cestu – směr Chorvatsko. Noční přejezd ubíhal
rychle a ráno už všechny vítalo překrásné moře v Poreči, kde
účastníci strávili skvělých osm
dní. Všechny dojmy a zážitky
účastníků shrnula žákyně devátého ročníku Barbora Swatková:
„Dne 11. 6 jsme všichni společně vyrazili do Chorvatska. Už jen
to, že plánovaný zájezd nakonec
v tomto období vyšel, je skoro
zázrak. Čekali jsme, že to bude

super, ale skutečnost byla ještě
lepší. Nejen krásné moře, spousta zábavy a zážitků, ale vzniklo
i silné pouto jak mezi žáky a učiteli, tak i mezi ročníky. Náš pobyt
jsme netrávili jen v kempu, ale
navštívili jsme i spoustu zajímavých míst. Jeli jsme lodí do nedaleké jeskyně, kde se točil film
Vinnetou, skákali jsme z lodi do
moře a později jsme jeli do Vrsaru. Nebyl den, kdy bychom se
nudili. Budeme mít navždy nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. Já, jako deváťák, beru
tento pobyt jako tu nejlepší rozlučku a nejlepší ukončení mých
čtyř let na této škole. Ještě dlouho budu s kamarády vzpomínat
a poslouchat písně, které nás
celým pobytem doprovázely.“
Pokud epidemiologická situace dovolí, mohou se i v tomto
školním roce naši žáci těšit na
zimní zájezd do Alp a na letní do
Chorvatska.
Vít Pyško,
učitel MZŠ Hnojník

■ Dorota Kotasová, žákyně
osmé třídy, je další v již bohaté
řadě žáků Masarykovy Základní
školy a mateřské školy v Hnojníku, která si za svou tvorbu vyzvedla diplom až v Praze. Jako
jediná však kvůli koronaviru
musela na svou cestu do Černínského paláce čekat několik
měsíců od vyhlášení výsledků
soutěže.
Díky klidným zářijovým epidemiologickým i bezpečnostním podmínkám mohl organizátor soutěže, kterým byl Klub
ekologické výchovy, pozvat
úspěšné autory až na Ministerstvo zahraničních věcí.
Soutěž s názvem Rostliny pro
zdraví a krásu, vyhlášená u příležitosti Mezinárodního roku
zdraví rostlin, se díky covidové
pandemii protáhla z jednoho na
dva roky. Přesto účast v ní nebyla v porovnání s předchozími
ročníky příliš bohatá – zapojilo se do ní 102 autorů z 25 škol.
Přes náročnost distanční výuky si v Hnojníku našlo čas na
tvorbu svých soutěžních prací

celkem deset žákyň. Dvě z nich
se zapojily do literární části soutěže a osm žákyň zachycovalo
krásu rostlin prostřednictvím
objektivu.
Dorota patřila mezi úspěšné
fotografky a se svým snímkem
orosené třapatky obsadila druhé místo. V tomto roce to byl již
její druhý úspěch v celostátní
soutěži.
V kouzelných prostorách Zrcadlového sálu převzala 15. září
společně s ostatními pozvanými žáky základních a středních
škol diplom z rukou vedoucího
tajemníka sekretariátu České
komise pro UNESCO, předsedkyně Klubu ekologické výchovy a předsedy Zeleného kříže,
a poté absolvovala velmi zajímavou prohlídku běžně nepřístupných prostor Černínského
paláce.
Dorota se tak postarala
o vzornou reprezentaci nejen
hnojnické školy, ale i obce.
Magda Luzarová,
učitelka MZŠ Hnojník

Čtyři příměstské tábory: zámořské objevy a lovci pokladů

■ Během hlavních prázdnin
měly děti z Hnojníku a okolí o zábavu postaráno díky tzv.
letním kempům, jejichž nabídku vytvořila v souvislosti s uzavřením škol v minulém školním
roce Asociace školních sportovních klubů ČR a které podpořilo MŠMT a Ostravská sportovní akademie. Jednalo se
vlastně o čtyři příměstské tábory určené žákům prvního stupně, vedly je vychovatelky Masarykovy ZŠ Hnojník a jedna externí kolegyně.
Každý tábor měl svůj program plný soutěží, her, cest do
přírody a vědomostních kvízů
zaměřený na určité téma. Počasí dětem přálo a mohly čas
trávit venku. Podnikaly se svými vychovatelkami i celodenní

pěší túry po blízkém okolí,
kde viděly spoustu zajímavostí a užívaly si svačinu i oběd
v trávě. Náš tábor by se neobešel ani bez klasického koupání
v řece a vodní balónkové bitvy.
Děti absolvovaly mnoho soutěží v družstvech i mezi jednotlivci a jejich soutěživost byla obrovská. Mnozí zde našli nové
kamarády a navázali tak nová
přátelství.
Při zakončení tábora nechybělo slavnostní vyhodnocení
a udílení cen, včetně medailí. Děti se s táborem rozloučily s úsměvem a veselou náladou a s přáním si za rok akci
zopakovat.
vychovatelky ŠD MZŠ
Hnojník
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Letní grilování se povedlo

■ V období prázdnin proběhlo Charitním domě pro seniory v Hnojníku grilování. Takové
akce jsou v našem domově velmi oblíbené, protože se jedná
o spojení dobrého jídla, hudby
a příjemné atmosféry.
O hudební program se nám
tentokrát postarala skupina,
která si říká Veselá trojka. Měli
pro nás připravené lidové i populární písně za doprovodu

různých hudebních nástrojů,
jako jsou housle, klarinet, kytara, akordeon, a dokonce i vozembouch. A zatímco se hrálo a zpívalo, venkem se linula
úžasná vůně grilovaného masa.
Jídlo bylo výborné, a pokud klienti chtěli, mohli si dát čepované pivo. Společně jsme si akci
užili a už teď se těšíme na další
setkání.
Anna Karczmarzyková

Nabídka posledních akcí projektu „Podpora pečujících osob v Pobeskydí II.“
■ Také pečujete o svého blízkého doma nebo o tom uvažujete? Nevíte si s něčím rady?
Jste už unavení? Uvítali byste
radu a povzbuzení? Rádi byste
se setkali s dalšími lidmi, kteří
také pečují o svého příbuzného, abyste si mohli vzájemně
popovídat a předat si získané
zkušenosti?
Srdečně Vás zveme na poslední podpůrné akce pro pečující osoby, které pořádáme
v rámci projektu Slezské diakonie „Podpora pečujících osob
v Pobeskydí II.“:
• Ve čtvrtek 7. 10. 2021 a ve
středu 8. 12. 2021 od 16:00
do 18:00h se s Vámi rádi setkáme na svépomocných skupinách pro laické pečovatele
v domácnosti, kterými provede paní ThDr. Miriam Szökeová, PhD. Najdete zde prostor
pro vzájemné sdílení s jinými
pečujícími osobami, povzbuzení či výměnu zkušeností
• Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od
16:00 do 18:00 h připravujeme setkání s odbornicí v oblasti péče o osoby se syndromem demence, Bc. Martou Machovou, na téma „Péče
o člověka s poruchou paměti
a komunikace s ním“

• Ve středu 10. 11. 2021 od
17.00 do 19.00h se uskuteční workshop „Fyzioterapie formou Feldenkraisovy metody“,
který bude lektorovat Mgr. Irena Molin, certifikovaná lektorka této metody. Workshop
bude zaměřen prakticky na
samotné cvičení, během kterého tak budete moci poznat
efekty tohoto neobvyklého
způsobu fyzioterapie
Akce se v závislosti na aktuální epidemiologické situaci budou konat na adrese Třanovice
188 (SEN centrum) nebo ON-LINE formou. Účast je bezplatná. V případě potřeby Vám během těchto akcí můžeme nabídnout bezplatný dohled naší
terénní pracovnice přímo v domácnosti u Vámi opečovávané
osoby.
Pro kvalitní organizaci prosím
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

Koncert dechového orchestru
v Charitním domě pro seniory
■ Před pár týdny jsme měli telefonát od kapelníka z dechového orchestru Hasičanka, že
jejich dlouholetý člen, je nyní
naším klientem a moc rádi by
mu přišli popřát a zahrát k jeho
kulatým narozeninám.
A protože se lépe hraje pro
větší publikum, nabídli, že rádi
zahrají i pro ostatní klienty.
A tak k nám do domova zavítala
Hasičanka a klienti si mohli užít
koncert dechového orchestru.
Děkujeme kapele za příjemné
hudební odpoledne.
AN

SD

Charitní poradna nabízí své služby

■ Je velice jednoduché dostat
se do situace, se kterou si nevíte rady. Z důvodu nemoci jste se
několikrát zpozdili se splátkou
a nyní Vám hrozí exekuce. Rozpadl se Vám vztah a řešíte péči
o dítě. Vašemu blízkému se natolik zhoršil zdravotní stav, že
vyžaduje celodenní péči nebo
se připravujete na návrat blízkého z nemocnice a nevíte, na
co vše se připravit. Není nutné
být na problémy sám a stydět
se říci si o pomoc.
Charitní poradna je tady pro
Vás. Poskytujeme bezplatnou,
diskrétní a anonymní pomoc
v oblastech dluhové problematiky (např. exekuce, insolvence),
rodinné a vztahové problematiky (např. rozvod, péče o děti),
dále v problematice péče o osobu blízkou a s tím související informace o možnostech využití
kompenzačních pomůckách či
sociálních dávek.
Pomůžeme Vám se v dané
oblasti zorientovat, poskytneme potřebné informace, pomůžeme s vyplněním formuláře či
sepsáním návrhů a jiných písemností, anebo Vám prakticky

předvedeme manipulaci s kompenzační pomůckou. V případě potřeby Vás můžeme doprovodit na úřad či jinou veřejnou
instituci.
Charitní poradna má dvě pracoviště, a to Poradnu pro rodiny
– seniory a pečující, která se zaměřuje na poradenství ohledně
péče o osobu blízkou a vše, co
s péči o blízkého člověka souvisí. Potřebujete-li pomoc v této
oblasti, obracejte se na paní
Radku Heliošovou na tel. čísle
734 300 828 anebo prostřednictvím e-mailu radka.heliosova@ceskytesin.charita.cz.
Trápí-li Vás dluhy, exekuce, problémy v oblasti bydlení,
spotřebitelského či rodinného
práva obracejte se na Poradnu
pro finanční a právní tíseň, která sídlí na ulici Ostravská 285
v Českém Těšíně. Kontaktovat nás můžete na telefonních
číslech 731 454 650 a 734 796
858, anebo emailem na michal.
kawulok@ceskytesin.charita.
cz a tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz
CHT

Dobrá práce mladých hasičů Hnojník

■ Takřka po roční pauze začali
v půlce letošního června znovu
trénovat všechna družstva mladých hasičů Hnojník. K dnešnímu dni máme celkem 23 členů dětské základny a závodíme
hned se třemi družstvy.
Družstva mladších žáků ve
věku 6-11 let označením A-tým a B-tým a družstvem starších žáků 11-15 let. V letošním
roce již máme za sebou týdenní soustředění, nespočet tréninků a také mnoho soutěží se
skvělými výsledky, například
1. místa mladších v Horní Lomné, Písku, nebo 2.místo v Řepištích a v Brušperku s nádherným časem 16,05s, také starší družstvo nezahálí a získalo
několik umístění na pomyslné
bedně a to třeba 2. místo v Gutech či 3. místo v Písečné a reprezentují tak nejen naší obce
a své SDH, ale také okres Frýdek Místek
Družstvo mladších žáků SDH
Hnojník reprezentovalo okres

Frýdek Místek na krajské soutěži o pohár krajského starosty hasičů Moravskoslezského
kraje. Toto družstvo bylo nominováno spolu s družstvy SDH
Lubno a SDH Nýdek za dobrou
práci a kvalitní výsledky družstev v roce 2021. Krajská soutěž
proběhla dne 4. 9. 2021 v Tísku u Bílovce, družstva mladých
hasičů závodila ve dvou disciplínách, a to štafeta požárních
dvojic a požární útok. Všechny
tři družstva hrdě bojovali za svůj
okres a tým z Hnojníku mezi
těmi nejlepšími v kraji obsadili
krásné 14. místo.
Bylo to něco jiného než klasické závody Moravskoslezské
ligy, kterou mladí hasičů z Hnojníku běhají. Soutěž byla plná jiných pravidel na republikové
úrovní hry Plamen, ale myslím
si, že děti z našeho sboru dali ze
sebe úplně všechno a za to jim
patří velké díky a uznání.
Radek Stryja
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Před 130 lety se narodil Jiří Moráň

■ Jiřího Moráně (původní příjmení Stadtherr) nutno zařadit
mezi významné osobnosti obce
Hnojník. Narodil se před 130 léty
8. 10. 1891 v Honezovicích u Tachova, okr. Stříbro. Po ukončení učitelského ústavu v Plzni byl
ustanoven v březnu 1912 učitelem na matiční škole v Dolních
Domaslovicích – Volovci.
První světovou válku prožil jako vojín na frontě. Po válce jeden rok učil v Bohumíně,
kde se také seznámil s pozdější manželkou Emilii Moráňovou, dcerou majitele hrnčířské dílny v Horních Tošanovicích. 1. listopadu 1919 se vrátil
na školu v Dolních Domaslovicích a 1. září 1922 byl ustaven
správcem české obecné školy
v Hnojníku za odcházejícího do
důchodu řídícího učitele Eduarda Karase (česká škola vznikla
v roce 1920 po přičlenění Těšínska k ČSR). Při obecních
volbách v roce 1923 stal se Jiří
Stadtherr členem obecního zastupitelstva, kdy kandidoval za
volební skupinu Šlonzáků – Čechoslováků. 8. října téhož roku
byl zvolen starostou obce. Ve
funkci starosty setrval až do období okupace. Po celé období
první republiky byl předním iniciátorem kulturního, společenského i politického dění v Hnojníku. Byl také iniciátorem založení české měšťanské školy
v Hnojníku v roce 1924.
Za období od roku 1918 se
tvářnost obce pod jeho vedením velmi změnila. Z 92 domů
bylo 17 zchátralých zbořeno,
postaveno bylo 81 nových obytných budov, 4 budovy byly přestavěny či přistaveny. Zcela přestavěna a rozšířena byla budova obecné školy u kostela, byl
přebudován hostinec č. p. 12
a získán nový prostorný sál s jevištěm. S organizační podporou

obce dal stát postavit novou budovu měšťanské školy. Byla vybudována nová silnice do Třanovic, elektrizována byla hlavní část obce. Další plány zhatila
okupace obce polským vojskem
5. října 1938. Byly to plány, jež
předběhly dobu a uskutečnění
některých z nich se přesunulo de facto až do současnosti.
Již tehdy bylo plánováno např.
rozšíření hřbitova u kostela, či
umístění Obecního úřadu do
vlastní budovy. Ale také zřízení
koupaliště, či výstavba vodovodu. To vše zůstalo budoucnosti. Do roku 1938 obýval se svou
rodinou (manželka a 3 synové)
učitelský byt v budově obecné školy. Polskými okupačními
orgány byl 5. října 1938 přinucen k opuštění obce. Do Hnojníku se již ani po válce nenastěhoval a zůstal i s rodinou
bydlet v domě svého tchána
v Horních Tošanovicích (dnes
již zbořená hrnčírna pod kopcem směr Třanovice). Jeho zásluhou se dnes můžeme dozvědět o dění a událostech v Hnojníku po roce 1918. Od roku 1925
až do roku 1960 totiž byl kronikářem obce. Od roku 1936 do
roku 1953 psal také školní kroniku národní školy. Od 25. března
1931 byl starostou Spořitelního
a záloženského spolku v Hnojníku. Od roku 1945 pak pokladníkem Záložny-Obecní kampeličky, která sloužila k finančním
vkladům občanů obce (v roce
1953 se změnila na pobočku
Státní spořitelny v Českém Těšíně). 5. října 1938 po obsazení Těšínska polskou armádou
funkci starosty obce předal Josefu Sodzawicznému.
V období německé okupace působil jako učitel v Místku
a na školu v Hnojníku se vrátil po osvobození v roce 1945.
7. května 1945 převzal správu

obce Hnojník pan Lev Bena,
emeritní ředitel Matice opavské.
Ale již 30. července 1945 byl do
čela obce opět zvolen pan Jiří
Stadtherr. V roce 1946 pod vlivem válečných události změnil
německy znějící příjmení a přijal rodné příjmení své ženy Emilie Moráňové. Po volbách v roce
1946 bylo provedeno v Hnojníku další nové ustavení Národního výboru a jeho složek. Za
Čsl. stranu národně socialistickou kandidoval i Jiří Moráň a byl
opět zvolen předsedou MNV.
Byl to zejména on, kdo se po
roce 1945 v Hnojníku zasloužil
o poválečnou konsolidaci poměrů v obci. Ve funkci předsedy
MNV setrval do 2. března 1948,
kdy funkci předal členu ve volbách vítězné KSČ, Karlu Skarkovi. Tím skončila jeho politická

angažovanost
v
Hnojníku.
V čele obce setrval celkem 18
let (1923-1938, 1945-1948), tedy
nejdéle ze všech i pozdějších
předsedů a starostů obce. Právem mu patří zásluhy o rozvoj
obce Hnojník zejména v předválečném období, o konsolidaci
poválečných poměrů a zejména také o rozvoj školství v obci.
Po roce 1948 zůstal ředitelem
národní školy a do roku 1953
psal i kroniku této školy. Od
1. 9. 1953, kdy došlo ke sloučení
národní školy se školou střední
v jednu osmiletou střední školu, zůstal učitelem prvních tříd
prvního stupně Osmileté střední školy, a to až do odchodu do
důchodu. Pan Jiří Moráň zemřel
4. 9. 1973.
Miroslav Gryc
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Witaj szkolo!

■ Pierwszy dzień szkoły zazwyczaj rozpoczyna sie uroczystym apelem z programem
kulturalnym, podczas którego
wygłaszane są przemówienia
gości, dyrekcji i przedstawicieli Macierzy Szkolnej. Niestety,
obowiązujące w dalszym ciągu
obostrzenia uniemożliwiły zorganizowanie uroczystego apelu
dla wszystkich uczniów.

prowadzenia kółek czytelniczych języka polskiego i czeskiego, kółka gier planszowych
czy logiki oraz kółka języka
angielskiego.
A najbliższe plany? Przede
wszystkim normalna stacjonarna nauka w szkole, tak potrzebna po kilku miesiącach nauki
zdalnej. Chcemy też zaproponować naszym uczniom zajęcia

W sali gimnastycznej zebrały się więc tylko najmłodsze
dzieci wraz z rodzicami, które
po uroczystym pasowaniu na
pierwszaka dołączyły do grona
uczniów naszej szkoły. W tym
roku jest ich piętnastka. Fundacja „Pomoc Polakom na Wchodzie” i Macierz Szkolna w RCz
w ramach realizacji projektu
„Bon Pierwszaka 2021” przekazała wszystkim pierwszakom
kompleksowe wyprawki szkolne – plecak, a w nim wyposażony piórnik, worek na gimnastykę, farby, flamastry, zeszyty,
zestaw śniadaniowy oraz bloki rysunkowe. Ponadto każdy
uczeń klasy pierwszej otrzyma
jednorazowe stypendium finansowe o równowartości 500
złotych, przeznaczone na potrzeby edukacyjne, wycieczki
i ekskursje.
W tym roku szkolnym nasza
szkoła włączyła się do projektu
„Szablony III“. Jego celem jest
przede wszystkim doskonalenie nauczania i wykorzystanie
dotacji Unii Europejskiej w celach edukacyjnych. Konkretnie chodzi na przykład o propozycję dokształcania uczniów,

pozalekcyjne, na przykład kółko sportowe, ratownika, chór,
a dla mniejszych uczniów również kółko gry na flecie. W ramach współpracy z czeską
szkołą i parafią rzymskokatolicką w Gnojniku chcielibyśmy
zorganizować w grudniu tradycyjny już koncert charytatywny.
Ponieważ zwiększa się liczba
uczniów naszej szkoły, mamy
nadzieję, że dzięki wsparciu
gminy Gnojnik uda się w końcu zrealizować remont kuchni
i wybudować nowe klasopracownie. Szczególnie w obecnej sytuacji nowe lokale są nam
szczególnie potrzebne.
Szkoła to nie tylko nauka
i klasówki. To wielka przygoda,
pozwalająca zrozumieć świat
i siebie samych. Mamy nadzieję, że ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich – uczniów,
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły dobry, bezpieczny, pełny radości, wzajemnego szacunku i spełnionych
oczekiwań.
J. Szpyrc, Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Kubisza
w Gnojniku

Plackobraní v Charitním domě
pro seniory v Hnojníku
■ S létem jsme se rozloučili u nás v domově tradičně
plackobraním.
Počasí nám nepřálo, ale s tím
jsme si hravě poradili a připravili vše v naší jídelně. Placky
byly na výběr se špekem nebo
na sladko se smetanou. Hned
po nich jsme si pochutnali na

skvělém zákusku, který nám připravily naše kuchařky. K tomu
nám hrála živá hudba, s kterou
klienti zpívali známé písně a někteří dokonce tancovali. Pozváni byli také rodinní příslušníci
klientů. Všichni jsme se dobře
bavili a těšíme se na další akce.
Renáta Gąsior
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Hnojnická pouť se vydařila

■ Církevní svátek Nanebevzetí panny Marie 15. srpna je
v Hnojníku již tradičně spojen
s vesnickou pouti s pouťovými atrakcemi a stánkovým prodejem. Hnojnický „odpust“ má
dlouholetou tradicií, která sahá
až do období první republiky. Byla to vždy příležitost k rodinným i přátelským setkáním,
v rodinách pak ke slavnostnímu
obědu.
Pro děti a mladší generaci byl
„odpust“ spojen tradičně s pouťovými atrakcemi. Plocha s těmito atrakcemi se začala vždy
naplňovat ihned po ukončení
mše v katolickém kostele, kdy
účastnící mše zašli se svými
dětmi na „kolotoče“, či zakoupit dětem sladkosti a děvčatům
pouťová srdíčka. U pouťových
atrakcí nikdy nechyběla housenková dráha, řetízkový kolotoč, houpačky a několik střelnic. Do první poloviny sedmdesátých let minulého století byly
pouťové atrakce soustředěny do prostoru dnešní prodejny COOP u křižovatky a stánkový prodej podél komunikace
od křižovatky ke kostelu (směr
Třanovice). Z důvodu zástavby
plochy i rostoucí hustotě silničního provozu v prostoru křižovatky byly pouťové atrakce přemístěny na plochu fotbalového
hřiště, před několika léty pak
na nově pro tyto účely zpevněnou plochu za fotbalovým
hřištěm. Důvodem byly jistě

i stížnosti fotbalového oddílu
na poškozování travnaté plochy hřiště. Součástí oslav svátku byly v prostorách klubovny
fotbalových šaten tradiční vepřové hody, organizované hnojnickými sportovci. V nabídce
byly vždy tradiční jelita a jitrnice
se zelím, domácí tlačenka a další pochutiny. Hnojnická pouť se
uskutečnila i v letošním roce.
Vyšlo letos počasí a pouťové
atrakce ožily účasti mimořádně
vysokého počtu návštěvníků. Za
podmínek anticovidových opatření byla sice organizačně ztížena nabídka občerstvení, ale
úlohy se zdárně opět zhostili
sportovci a členové fotbalového
oddílu. Kromě širokého výběru
nápojů v nabídce opět nechybělo jelito a jitrnice se zelím, tlačenka, či bůček s chlebem.Tradiční součástí poutě v Hnojníku
bylo i v minulosti vždy fotbalové
utkání. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Jednalo se o úvodní zápas podzimní fotbalové
soutěže 1. B třídy. Do této nižší
soutěže přešlo mužstvo dobrovolně z 1 A třídy, kam postoupilo v roce 2019. (Hlavním důvodem byla zejména nižší finanční náročnost.) V sobotu 14. 8.
proti soupeři z Vendryně výsledkem 0:3 sice neuspělo. Ale
vše si mladí fotbalisté vynahradili v sobotu 21. 8., kdy zvítězili
v Mostech u Jablunkova rekordním skóre 9:0.
GM
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Soutěž ve vaření guláše

■ Obec Hnojník uspořádala 11.
září na fotbalovém hřišti soutěž ve vaření guláše. Samotné
vaření probíhalo od 11 do 15 hodin se třemi soutěžními týmy.
Tým z řad fotbalových sportovců, družstvo zahrádkářů a rodinný „Houska tým“ občana Libora Hečka.
V 16,30 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže. Hodnotící porota prováděla hodnocení anonymně tak, že žádný
člen poroty nevěděl, jaký guláš
ochutnává. Za chuťově nejlepší
byl vyhodnocen guláš rodinného týmu pana Hečka, druhým
v pořadí se umístili společně
kotlíkový guláš sportovců a guláš týmu zahrádkářů. Obec poskytla každému týmu dotaci
do výše nákladů 1 000 Kč. Základní ingredience (maso, cibule, česnek, koření, tuk atd.)
si dodal soutěžící tým. Při výrobě kotlíkového guláše si soutěžící tým byl povinen zajistit

na svůj náklad dřevo na topení, při vaření plynem pak vlastní plynovou bombu. Uvařené
guláše byly nabídnuty k ochutnání veřejnosti. Tato ochutnávka byla v množství 1/3 porce za
cenu 10 Kč. Je třeba popravdě
dodat, že veškeré guláše z hrnců do hodiny zmizely. Po celou dobu akce byl otevřen stánek s občerstvením, pro děti
byla nabízena projížďka na malém poníku. O hudební doprovod se reprodukovanou hudbou postaral pan Macho. Ten
také řídil pěvecký „Sbor dobrovolných zpěváků“, jež svým vystoupením v závěru odpoledne
nadchl přítomné diváky. Gratulace patří vítězům a účastníkům
soutěže a za zdařilou akci poděkování obecnímu úřadu, jmenovitě pak předsedovi kulturní
komise a zastupiteli obce panu
Kasperovi.
GM

Charitní asistence slaví 10. výročí

■ Právě před 10 lety se Charita
Český Těšín rozhodla pro vznik
Charitní asistence. Ze strany
veřejnosti byl totiž zájem o několikahodinové služby. Začínali
jsme s několika klienty, ale postupně jsme do současnosti poskytli službu téměř 150 klientům
v jejich domácnostech převážně z Českého Těšína.
Zvýšený zájem vyžadoval
i navýšení počtu asistentek.
Mezi nimi byla například řeholní sestra Marie, na kterou velmi
rádi vzpomínáme pro její klidný,
laskavý a profesionální přístup.
Charitní asistence je v současnosti menší sociální službou,
kterou reprezentují odborně

Milostivé léto

■ Lidé s dluhy u veřejnoprávních institucí,
jako například na sociálním či zdravotním
pojištění či u obcí za nájem, budou mít od
29.10.2021 do 29.1.2022 jednorázovou možnost zaplatit svůj dluh výrazně levněji.
Pokud dlužník v uvedeném termínu uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě závazek vznikl, a k tomu pouze pevnou částku 908 korun jako náklady, tak zbylé penále, úroky
a takzvané příslušenství mu bude odpuštěno. Pro tento postup se vžil název milostivé léto.
Milostivé léto se nevztahuje na dluhy
vůči soukromým věřitelům, ale výhradně
na dluh vůči státu, či institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do exekuce. Jedná se tak vedle dluhu
na zdravotním a sociálním pojištění rovněž
závazky u institucí jako je např. ČEZ, Český
rozhlas, Česká televize, dopravní podniky,
školy, nemocnice apod.
V praxi se může jednat o tisíce, možná
desetitisíce lidí, kteří z původně malého
dluhu dnes dluží statisíce, možná miliony

korun kvůli enormnímu penále, zejména
na zdravotním a sociálním pojištění. Tito
dlužníci tak v důsledku schválené novely
exekučního a občanského soudního řádu
mají nyní jedinečnou příležitost k uhrazení
svého dluhu bez penále a úroků.
Pro více informací nejen k milostivému
létu, ale i z oblasti rodinného práva (rozvod
manželství, svěření dětí do péče), s problematikou zadluženosti, pracovních vztahů,
dávek apod. se mohou zájemci obracet na
Charitní poradnu, která funguje na principech bezplatnosti a anonymity. Ke klientům je přistupováno individuálně a jejich
situace je vždy řešena diskrétně. Poradna
sídlí na ul. Ostravská 285, 737 01 Český Těšín a je otevřena od pondělí do čtvrtka, od
8 do 14h, vyjma středy, kdy je otevřeno od
9h do 17h. Tel. 731 454 650, 734 796 858.
Tým Charitní poradny
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zdatné asistentky, vedoucí služby a sociální pracovník. Náš
tým se u klientů zaměřuje nejen
na základní činnosti, jako je podání stravy a hygienu, mimo to
s našimi klienty také trénuje paměť, hraje společenské hry, doprovází je na procházky, čte zajímavé knihy. Naší cílovou skupinou jsou převážně senioři, ale
rádi nabídneme své služby osobám již od 27 let, s tělesným,
zrakovým nebo chronickým
onemocněním.
Do dalších let popřejme službě Charitní asistence mnoho úspěchů, spokojené klienty
a kreativní pracovníky.
Kristina Lendlová
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Běh pro hospic v Třanovicích

■ Třanovice, 28.8.2021 – MEDICA Třinec, z.ú. ve spolupráci
s obcí Třanovice, MAS Pobeskydí, Třanovskými přespolími
žraloky pořádal běh pro hospic
s názvem Běh je energie, radost a život.

Obrovské poděkování za
Vaši účast a podporu mobilního hospice MEDICA Třinec.
Díky startovnému jste přispěli na bezplatný provoz služby mobilní paliativní péče v regionu částkou 10 543 Kč. Běh
podpořilo přes 150 účastníků.
DĚKUJEME!
MEDICA pomáhá nevyléčitelně nemocným strávit poslední dny života důstojně a doma.

Mobilní službu poskytuje bezplatně v Třinci, Českém Těšíně,
Jablunkově, Pobeskydí a okolí
i díky finanční podpoře jednotlivých měst.
Od roku 2016 působí zároveň
jako mobilní hospic. V roce 2017

své služby rozšířila i o odborné
sociální poradenství.
V rámci zdravotní péče poskytuje pacientům mimo jiné
bezplatné zapůjčení nezbytných zdravotních přístrojů.
Tato akce je pořádána v rámci celostátní kampaně www.
behyprohospice.cz. MEDICA
Třinec se letos poprvé připojila ke kampani během v Třinci
a Třanovicích. V této kampani

je k dnešnímu dni registrováno
23 hospiců z celé ČR a díky naběhaným téměř 35 000 km bylo
již vybráno více než 6 mil. Kč na
podporu hospiců v jednotlivých
městech.
V centru obce Třanovice byly
připraveny tři trasy – 2km, 4km
a 8km. Nejkratší trasa byla
vhodná i pro invalidní vozíčky
a kočárky, té se mohli zúčastnit tedy všichni bez omezení
věku. Pro děti a mládež do 14 let
je bezplatné startovné, ostatní
hradí symbolickou stokorunu.
V rámci akce se zapojil i tým
zdravotních sestřiček, které
můžete denně potkat v terénní
péči o hospicové pacienty, a to
formou štafety na trase.
V rámci akce byl pro děti připravený bohatý doprovodný

program. Většina stanovišť byla
přímo na startu, ale i v půlce trasy u rybníčků. Jednalo se o celkem o 6 stanovišť, kde děti aktivně plnili úkoly. Např: lovení
ryb, tvorba přáníček, hlavolamy, ale i tkalcovský stav a práce
s ovčí vlnou. Tuto aktivitu prezentovala mobilní salaš včetně
oveček a pejska. Bohaté občerstvení pak zajistila restaurace
Šenk u splavu.
V
rámci
doprovodného
programu rovněž vystoupili děti z Voltiže Duha s koněm
Hasanem.
Většina lidí si přeje zůstat na
konci života doma mezi svými.
Mobilní hospice lidem toto přání plní.
Děkujeme, že pomáháte.
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Odečet vodoměrů
Od 1. – 15.11.2021 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 2021.
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, 721588519, e-mailová adresa: urad@hornitosanovice.cz. Číslo účtu obce:
1681972319/0800.

Vánoční výstava
Již nyní Vás srdečně zveme ve
dnech 11. a 12. prosince 2021 na
tradiční vánoční výstavu v Horních Tošanovicích. V předvánočním shonu přijďte zhlédnout
pěkné exponáty, zakoupit drobné dárky svým blízkým a posedět s přáteli a rodinou. Samozřejmostí je bohaté občerstvení,
domácí koláče, zákusky i zabíjačkové pochoutky. Zároveň Vás
touto cestou chceme požádat,
pokud chcete obohatit expozici vánoční výstavy svými výrobky nebo nápady, kontaktujte nás
prosím na obecním úřadě do
15.11.2021(urad@hornitosanovice.
cz, 721 588 519). Děkujeme.

Hnojník

Lampionový průvod
Hasiči Hnojník ve spolupráci
s obcí Hnojník Vás zvou na lampionový průvod, který se bude
konat v pátek 5.11.2021 od 17h.
Sraz účastníků bude u hlavního
vchodu Masarykovy základní
školy v Hnojníku. Průvod obci

bude zakončen u Hotelu Park,
kde bude vybrán a oceněn nejlepší lampion, a také zde proběhne opékání párků, soutěže pro děti a na závěr Vás čeká
ohňostroj. Srdečně svou
Hasiči Hnojník

Smilovice
Tašky pro třídění odpadu
Za účelem motivace občanů ke zvýšení třídění odpadu,
obec Smilovice opětovně zajistila od společnosti EKO-KOM
speciální separační tašky pro
domácnosti. Tyto tašky jsou určené pro opakované užití o objemu 20 nebo 40 litrů lze použít
přímo v domácnosti k ukládání roztříděného odpadu (papír, plast, sklo), poté lze obsah
naplněné tašky vysypat do určeného pytle na tříděný odpad
(papír, plast). Sklo lze v tašce
odnést na sběrné místo kde se
do zeleného kontejneru přesype pouze obsah tašky. Tašky
jsou plátcům poplatku v obci
Smilovice poskytovány zdarma a vyzvednout je můžete na
obecním úřadu Po-St, od 8-12,
13-17 hod.
Kompostéry
V rámci dotace mikroregionu: „Sdružení obcí povodí Stonávky“, budou opětovně do domácností distribuovány kompostéry. Termín bude oznámen
na webových stránkách obce.
Přednostně budou uspokojení žadatelé, kteří dosud neobdrželi žádnou nádobu. Poté

budou vydávány kompostéry
i dalším domácnostem.
Změna jízdních řádů od
prosince 2021
Od prosince 2021 dojde ke
změně jízdních řádů jak v železniční, tak i v autobusové dopravě. Změny jsou v železniční
dopravě na Lince S7 Frýdek-Místek – Český Těšín Mimo
špičku pracovních dnů budou
vlaky jezdit v posunutých časových polohách kvůli návaznosti na linku S6 ve Frýdku-Místku.
Jízdní řády železniční dopravy
jsou již definitivní a jsou k dispozici na: https://www.spravazeleznic.cz/cestujici/jizdni-rad/
navrh-na-rok-2022
Jízdní řády autobusové dopravy se v současné době připravují. Je možné zasílat návrhy a připomínky na změny
aktuálního jízdního řádu autobusových spojů, které budou
souviset se změnou železniční
dopravy.
Připomínky můžete zasílat do
20.10.2021, budeme je následně projednávat s dopravcem
a okolními obcemi.

STONÁVKA

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

Střítež
Upozorňujeme občany, že
do 30. 9. 2021 byla splatnost
poplatku za odpad za 2.pol.
2021. Pokud jste ještě platbu neprovedli, učiňte tak neprodleně.

Žádáme, abyste hlásili změny telefonních čísel na obecní úřad, kvůli zasílání podkladů pro platby formou SMS.
Děkujeme.

Třanovice
Opisy stavu vodoměrů
Žádáme odběratele vody
z vodovodního řadu obce Třanovice, aby ve dnech 1.- 7. listopadu 2021 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:
-
emailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu
ops@tranovice.org
- telefonickým
nahlášením
nebo pomocí SMS na mobil.
čísla 775 323 751, 778 701 461,

-
telefonickým nahlášením na
pevnou linku 558 694 262.
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. Úhrada
vodného bude možná po obdržení faktury. Žádáme přednostně o úhradu bezhotovostním převodem z účtu. Za včasné nahlášení stavu vodoměrů
děkujeme.
Třanovice služby, o.p.s.
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