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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
to, co se děje jen kousek od našich hranic je neuvěřitelné, neskutečné a v 21. století nepochopitelné a neakceptovatelné. Rusko na
padlo Ukrajinu a výsledkem je válka, kterou denně můžeme sledovat takřka v on-line přenosu. Válka
zastínila vše.
Proč vůbec začala? Rusko tvrdilo, že příčinou jejích vojenských
manévrů podél ukrajinských hranic z několika světových stran byla
agresivní politika Západu, především rozšiřování NATO. O možném vstupu Ukrajiny do Severoatlantické aliance se sice řadu let
hovoří, skutečné přičlenění země
však nebylo na pořadu dne a je
otázka, zda vůbec kdy bude. Ruský prezident Vladimir Putin sní
o jisté obdobě Sovětského svazu,
kdy by Rusko obklopovaly loajální satelity. Nezatěžovaly by ruský rozpočet, byly by ale na Moskvě silně závislé a odolávaly by jakékoli expanzi euroatlantických
struktur směrem na východ. Také
většina lídrů zemí Evropské unie
se obává, že Rusko chce změnit
bezpečnostní uspořádání Evropy.
Obě země mají komplikovanou
společnou minulost, i vzájemné
hranice se dost vyvíjely. Současná
podoba Ukrajiny je v podstatě výsledkem druhé světové války, kdy
země existovala jako Ukrajinská
SSR v rámci Sovětského svazu.
V roce 1954 k ní byl na úkor Ruska
přičleněn poloostrov Krym, který jí
zůstal i po osamostatnění v roce
1991. Po převratu v roce 2014 o něj
anexí de facto přišla, přestože Západ formálně přičlenění území
k Rusku neuznává. Změn ve faktickém smyslu doznaly i hranice na východě. Ukrajina nekontroluje zhruba 400 kilometrů linie
s Ruskem, kde vznikly samozvané
útvary Doněcká a Luhanská lidová republika. Ruští vojáci se však
v poslední době hromadili i podél
běloruské hranice, navíc má Kreml
vojáky i v moldavském Podněstří.
Málokdo věřil, že hrozby se stanou skutečností. Dne 24. února
vtrhla ruská vojska na Ukrajinu.
Výsledkem více než měsíční války jsou mrtví lidé, zničená města
a infrastruktura, sledujeme masakry civilních obyvatel, exodus především ukrajinských žen a dětí do
okolních zemí, včetně Česka. Další
vývoj je těžko předvídatelný.
Klidné Velikonoce a další jarní dny
Vladimír Raszka
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Oprava chodníku ve Stříteži podél silnice I/68

■ Chodník od Ropičanky směrem k Hnojníku je
ve velmi špatném stavu, lidé při chůzi musí překonávat nerovný povrch. Obec Střítež už delší
dobu usiluje o rekonstrukci chodníku a nyní již
máme vysoutěženého zhotovitele stavby a s rekonstrukci chodníku se začne 2.5.2022.
Na náročnou rekonstrukci se podařilo sehnat
dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury,
a to ve výši 85 % uznatelných nákladů. Celková

cena rekonstrukce dle smlouvy činí 7 250 000 Kč,
a nynější asfaltový povrch nahradí zámková dlažba. Do tělesa chodníku se vloží chráničky pro budoucí zavedení optického kabelu pro lepší a rychlejší připojení k internetu. Na stavbě bude přítomen arborista, který dohlídne na to, aby kořenový
systém dřevin nebyl poškozen.
Věříme, že rekonstrukce chodníku přispěje
k většímu komfortu a bezpečí pěších.
MJ

Oblíbený dětský Bazárek

■ Od 20. 3. do 23.3. 2022 se v Kulturním domě
ve Stříteži uskutečnil již tradiční dětský Bazárek,
tentokrát pro období jaro – léto.
Tuto akci organizuje od roku 2014 paní Ivana
Pfeiferová se svým týmem. Po dvouleté pauze
způsobené restrikcemi díky Covidu se letos otevřely dveře Kulturního domu v pondělí 21.3. od
8:00 do 18:00 hodin. Prodej pak pokračoval v úterý a to od 8:00 do 16:00 hodin. Prvotní nápor návštěvníků střídaly klidnější chvilky, ve kterých bylo
všechno zboží opět urovnáno a připraveno tak
pro další nakupující. Pár zajímavých informací
v číslech: Prodejců, kteří nabízeli své zboží bylo
124. Nakoupit si přišlo 287 lidí. Celkem se prodalo
3 021 kusů zboží. Návštěvníci si mohli vybrat z velkého množství oblečení pro děti, ve velikostech
0-15 let. V nabídce byla také obuv, hračky, sportovní potřeby a knihy. Budoucí maminky mohly
nakoupit těhotenské oblečení, ale i různé potřeby
pro těhotné. V předsálí bylo možno zakoupit hand
made výrobky od čelenek, macrame andělů až
po autorské obaly na bločky, či dětské očkovací
průkazy. Bohatou nabídku oděvů a obuvi doplnily

kočárky, autosedačky a také jídelní židličky. Velká
spousta práce se vyplatila. Letošní ročník byl opět
úspěšný. A to jak pro prodejce, tak pro zákazníky.
Každý si snad našel ten svůj kousek. Radost z výhodného nákupu se mísila s radostí prodejců, jimž
opět něco ze zásob ubylo a všichni tak odcházeli
spokojeni. Touto cestou bychom Vás rádi pozvali na podzimní Bazárek, který se bude konat opět
v Kulturním domě ve Stříteži a prodejními dny
bude pondělí 18. a úterý 19. září 2022. Zájemci
o prodej zboží se musí předem registrovat. Všechny informace naleznete na plakátech, které budou
před akcí zveřejněny a na facebookové skupince
Střítežský bazárek. Děkujeme všem za přízeň a na
podzim se na Vás opět těšíme.
Dagmar Lokayová

Jak na slevu z poplatku za odpady ve Stříteži

■ Na konci března se ve Stříteži konala velmi zajímavá přednáška o systému pro nakládání s odpady a jak získat nejlepší slevu z poplatku. Zde
jsou shrnuty základní informace, které v kulturním domě zazněly.
Kdo ještě neučinil, zaregistrovat se na www.
mojeodpadky.cz (na archu s čárovými kódy na
pravém okraji je uvedeno heslo a login pro přístup do Vašeho účtu) a vyplnit odpadový dotazník. Pravidelně si kontrolovat svůj odpadový účet
– zda bylo správně zaznamenáno, kolik pytlů tříděného odpadu jste odevzdali, zda vám načetli
popelnici atd. Lepit na pytle jen originální štítky,
které vám na obci vytisknou, v žádném případě je
nekopírovat!! Aktualizovat si odpadový dotazník
v případě, že máte např. studenta, který nepobývá

doma, nebo se někdo odstěhoval nebo naopak
v domácnosti přibyl.
EKO body se získávají za třídění, za efektivní využívání nádob či pytlů, za snižování produkce odpadů atd. Ty se na konci období (což je září daného roku) sečtou, vydělí počtem osob v domácnosti a z toho se vypočte celková sleva. Ta může
dosáhnout až 70 % z celkových ročních nákladů (momentálně je poplatek 720Kč/osoba/rok).
V nastavení si můžete rovněž zadat zasílání různých upozornění včetně upozornění o načtení odpadu do systému MESOH. Tímto způsobem můžete lépe kontrolovat, zda vám byly pytle či popelnice načteny. Oznámení o výši vašeho poplatku
pro rok 2022 vám bylo již zasláno a splatnost je
do 30.6.2022.			
MP

MAS Pobeskydí podpořila nákup
vybavení pro chov krav a ovcí

■ Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí jsem
byla vybrána s projektem „Zvýšení welfare chovaných hospodářských zvířat“.
Bylo mi tak umožněno realizovat nákup potřebného vybavení (mobilní hrazení, krmelce, protiprůvanové sítě) a dosáhnout tak cíle projektu, který

představoval zvýšení welfare
chovaných hospodářských zvířat. Zabývám se chovem skotu a ovcí. Pro zajištění bezpečné manipulace, zajištění stálého přísunu krmiva „ad libitum“,
jsem proto přikročila k realizaci tohoto projektu. Výsledkem
projektu je tak usnadnění práce při práci se zvířaty, zajištění
bezpečnosti, jak mé, tak zvířat
a jejich celkové pohody.
Aneta Struhalová,
Komorní Lhotka
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MAS Pobeskydí podpořila nákup
výzbroje a výstroje v rámci projektu
„Vybavení hasičské zbrojnice“

■ Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí byla
obec Horní Tošanovice vybrána
k dotační podpoře, kterou bylo
umožněno pořídit výstroj a výzbroj výjezdové jednotky SDH.
V rámci dotační podpory bylo
pořízeno vybavení JSDH Horní
Tošanovice, které je nezbytné
z hlediska zvýšení akceschopnosti a zároveň bezpečnosti zasahujících hasičů při zásahové
činnosti. Zásahy místní jednotky byly do určité míry limitovány
zastaralým a nevyhovujícím vybavením. V rámci projektu byly
pořízeny 4 ks zásahových obleků, včetně zásahové obuvi a rukavic. 2 ks dýchacích přístrojů, včetně ocelových tlakových
lahví, zásahový žebřík, hadice,
rozdělovač, proudnice a hydrantový nástavec. Výše přiznané dotace činí 240 tisíc Kč. Pořízením tohoto vybavení dojde ke

kvalitnějšímu zásahu jednotky
při haváriích či živelných pohromách a také zlepšení pomoci
veřejnosti. Výsledkem projektu
je modernizace vybavení hasičské jednotky obce, které zvýšilo
její akceschopnost napříč zásahy, na které je vysílána HZS ČR
nebo zřizovatelem.
Petr Kičmer

Workshopy Slezské Diakonie

20. 04. Fyzioterapie formou
Feldenkraisovy metody

25. 05. Fyzioterapie formou
Feldenkraisovy metody

18. 05. Svépomocná skupina

Tel. 732 693 405
sarepta.metodik@slezskadiakonie.cz

Vzpomínáme
Dne 16. dubna 2022 si připomeneme 1. výročí úmrtí Jana Tomiczka, který byl dlouholetým starostou obce Třanovic, prvním
předsedou Spolku pro obnovu venkova a mikroregionu Povodí Stonávky, motivátorem a tvůrcem mnoha projektů a iniciativ
ve veřejné správě. Všichni, co jsme měli tu čest ho poznat nebo
dokonce s ním spolupracovat víme, že to byl nesmírně obětavý, pokorný a čestný člověk se smyslem pro humor. Rád přijímal a realizoval těžké výzvy. Byl velkou inspiraci pro mnoho lidí
z širokého okolí, ale i daleko za hranicemi naší země. Čest jeho
památce.
Libuše Ovčaříová

MAS Pobeskydí podpořila nákup
přepravníku pro koně v obci Vělopolí

■ Podpora byla umožněna na
základě výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci
Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Pobeskydí. Příjemcem dotace je JK
Vělopolí z.s.
Jezdecký klub „JK Vělopolí z.s.“ byl založen jako dobrovolný klub majitelů a přátel koní
provozující jezdectví zaměřené na nižší sport, rekreační jízdu a agroturistiku v roce 2014.
Pony klub, oddíl juniorů a individuální tréninky. To jsou tři hlavní
pilíře klubu, který momentálně
čítá zhruba 220 členů. Největší
důraz je kladen na práci s dětmi
a mládeži ve věku od 4 do 18 let.

Každoročně organizuje Vělopolskou podkůvku – závody pro
děti a amatérské jezdce a několik turnusů příměstských táborů.
Výsledkem projektu je umožnit prostřednictvím zakoupení
druhého přepravníku pro koně,
provozování agroturistiky v Beskydech a okolí, účast na závodech a veřejných trénincích širší škále členů klubu. Projekt pozitivně ovlivní rozvoj klubu vyšší
motivací členů k pravidelné návštěvnosti, zvyšování jejich jezdecké dovednosti a lepším výsledkům na závodech či jezdeckých zkouškách.
Lucie Latochová
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Jak plynou dny v Lesní mateřské škole

■ Na začátku roku jsme s dětmi v Malině zahájili velké téma
vesmíru a začali s nám nejbližší hvězdou, Sluncem. Děti
si oblíbily obruč, která nám
znázornila tvar Slunce. Hrály
si s ní a bedlivě ji pozorovaly,
když hrála hlavní roli v povídání o putování Slunce po obloze.
Sluníčko jsme si také namalovali a nalepili na stěnu, kde
krásné svítí a zdobí školku. Dále
jsme si s dětmi povídali o hvězdách, jak se pohybují, proč září
a co je to meteor, lidově padající hvězda. Na ranní rozcvičce
jsme napodobovali různá souhvězdí jako např. velká medvědice, labuť, šíp a jiné. Vyráběli jsme hvězdičky z větviček
a obarvili je krásnými třpytivými barvami. Nezapomněli jsme
ani na měsíc a jeho fáze, které
jsme namalovali na velký papír, a rozpoznávali v nich písmeno D a C. Zajímavou činností
bylo také vyrábění měsíční krajiny s krátery, na které přistálo Apolo 11. V lese děti vytvořily na černém igelitu měsíc ze
zubní pasty, který zavěsily na
strom a házely na něj meteority. Na podlaze v zázemí školy
jsme také připravili dráhu planet sluneční soustavy, po které
jsme se pohybovali a obíhali tak
Slunce, které nám svítilo uprostřed. Ukázali jsme si na ovoci
a dalších kulatých předmětech,
jak velké by byly planety, kdyby
naše Slunce mělo 4 metry. Měli
jsme tam kuličku pepře, cizrny,
jablko, pomeranč a další. Planety jsme seřadili podle velikosti a také podle vzdálenosti od
Slunce. Další aktivitou bylo znázornění sluneční soustavy na

gramofonové desce, na kterou
děti pokládaly planetky a kroužily s nimi kolem Slunce. Vesmírem nás provázelo také téma
světla, které jsme si s dětmi přiblížili například výrobou lodiček
se svíčkou z oříškových skořápek nebo hraním stínového divadla, kdy jsme na prostěradlo
promítali písmenka, geometrické tvary nebo znázornili zvířata
pomocí pohybu rukou a prstů.
V dalších dnech jsme s dětmi podnikli cestu kolem světa
a naší první zastávkou byla Afrika. Poslouchali jsme africkou
hudbu, vybarvovali zvířata obývající nejteplejší kontinent a tamější obyvatele. Mluvili jsme
o tom, proč mají Afričané tmavou pleť a jakou mají řeč. Děti si
poslechly příběh o chlapci Calvinovi, jehož rodina se zabývá
pěstováním kávy, manioku a fazolí. Dále jsme ochutnali kvalitní
hořkou čokoládu, která se vyrábí z kakaových bobů. Další zastávkou na naší velké cestě byla
Amerika a návštěva Indiánů.
Vyrobili jsme si krásné čelenky
a trénovali indiánský pokřik. Ve
středu jsme se na sebe po vzoru obyvatel Vietnamu smáli a šířili tak pozitivní náladu. K tomu
nám posloužily speciální cviky
smíchu a dechu. Na krátko jsme
se zastavili v Číně a Japonsku
a pokračovali do Indie, kde jsme
ochutnávali různé druhy koření
a potom z nich vyrobili barevnou květinu. Dětem se asi nejvíc líbila a chutnala skořice, která jim připomněla pečení všelijakých buchet a moučníků.

BAGR – BARNA
KOMORNÍ LHOTKA
Tel: 603 252 580

Nikol Maďová
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Rádi sdílíme: děkuji Čechům

■ Upřímně děkuji českým
občanům, obyvatelům obce
Řeka, za velké srdce a laskavou duši…
V těchto těžkých časech, kdy
Ukrajina chrání své země, domovy, své lidi, je mnoho žen
s dětmi nuceno hledat bezpečná místa v zahraničí… Nemají
to nejnutnější, snaží se chránit
děti. Naši synové brání Ukrajinu,
aby nepřátelské tanky nevtrhly
do Evropy. Díky dobrým lidem
udržíme mír, s Boží pomocí. Od
prvních dnů války na Ukrajině se Daniel a jeho žena ozvali jako první a přinesli věci pro
dítě. Lukáš a Lucia z restaurace
Grunt koupili postel, dětské věci
a opravili kotel na topení. Lukáš
a Barča Hamrozi dovezli dětské
věci a kočárek. Andrea a Paul
s dcerou přinesli věci, plenky,
autosedačky pro dítě a peníze
od maminek z naší školky. Mnoho lidí se přidalo také s podporou, sousedé i neznámí lidé. Děkujeme Pavlovi, který věnoval
Poděkování obci Hnojník
Děkujeme obci Hnojník
za rekonstrukci chodníku
u domu čp. 250. Jsme rádi, že
tento nový chodník přispěje
k lepšímu pohodlí a bezpečí
při chůzi, ale i ke snadnější
možnosti jeho úklidu.
Obyvatele domu čp. 250

peníze na dítě, Dagmaře za dárek a pomoc. Ať Bůh žehná vám
a vašim rodinám zdraví, štěstí, prosperitu, pokojnou oblohu a dětský smích doma. Jste
báječní a malá Sofiyka s maminkou vám posílá teplo duše
a úsměv. Mír s námi všemi. Bůh
je s námi.
Galina Pietrova
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Ulicemi obce s křížem na ramenou

■ S přicházejícím jarem vidíme, jak vše okolo pomalu nabírá dech a mění se v krásnou
svěží zeleň, stromy otvírají své
pupeny do květu, ptáci cvrlikají
jasným a zřetelným voláním po
svém protějšku. Ano příroda se
probouzí.
Souběžně s tímto ročním obdobím se křesťané připravují na
oslavu Toho, jenž chce proměňovat ne pouze přírodu, ale srdce člověka. Ne náhodou jdou
ruku v ruce různá postní předsevzetí s cílem cítit se lépe, svěže, lehčeji. Ono i předvelikonoční půst v křesťanství má stejnou
povahu. Máme se postem cítit
lépe a lehčeji odplavením různých nánosů hříchů, špatných
návyků, nelásky, sobectví… Jednou z praktik v katolické církvi
v předvelikonočním období je
rozjímání poslední cesty Ježíše
Krista zde na zemi, kterou nazýváme cestou Křížovou. Z církevní tradice vzešlo oněch známých 14 zastavení, nad kterými
se věřící pozastavují a uvědomují si cenu oběti Ježíše, kterou přináší za každého člověka. V poslední době jsou velmi známé polní Křížové cesty,
kdy věřící si projdou zastavení v samotné přírodě, v městě,
obci, aby procházeli mimo kostel s křížem na ramenou a tak
se alespoň na chvíli ztotožnili s Kristem nesoucím svůj kříž
na Golgotu. Po dvouleté odmlce z důvodu omezení kvůli pandemii se opět tato polní křížová cesta mohla uskutečnit obcí
Hnojník v neděli 27.3.2022, kdy
skupina věřících rodin s dětmi,
mladých, ale i těmi, kdo ještě
zvládnou delší trasu, vyrazili do

uliček obce s dvoumetrovým
křížem na ramenou. Děti během cesty sbíraly barevné kuličky do skleniček, aby si mohly
vytvořit korálkový růženec, pokud se jim podaří sesbírat potřebný počet kuliček. Během
písní s kytarou pak doprovázely
svým štěrkáním kuliček ve skleničkách zpěv přítomných. Hlavním tématem byla rodina a její
vzájemné vztahy, které jsou
dnes tak narušeny. Po skončení
všechny přítomné čekalo malé
občerstvení v prostorách u fary,
kde byl i čas pro vzájemné sdílení. Předvelikonoční čas se již
pomalu naplnil, možná jsme
stihli i nějaký ten půst či očistu,
stále však máme šanci to zkusit. Protože Ten, který nás očistil
a znovu obnovil, na naše obrácení stále čeká, nepromarněme
ten čas a začněme, právě teď…
„On však byl proboden pro naše
nepravosti, rozdrcen pro naše
zločiny… jeho rány nás uzdravily.“ Iz 53,5. Radostné a pokojné
prožití svátků Veliké noci, naději, že s ním zvítězíme i nad našimi bolestmi a díky jeho ranám
budeme uzdraveni.
Zwycięzca śmierci i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana… śpiewamy w jednej
z pieśni wielkanocnych. Niech
Ta noc wielkiej ciemności obudzi nas do radosnego rana, kiedy zabłyśnie promień nowego
życia i nadzieji, że z Nim kroczymy dalej…
Požehnané svátky –
Błogosławionych świąt
Renata Rylková
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Poděkování dobrovolníkům

■ Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem, kdo nám nabídnul pomocnou ruku a díky
kterým teď společně pomáháme lidem z Ukrajiny žijícím
v České republice.
Pomáháte nezištně, Vaše tváře jsou mnohdy i pro nás neznámé, ale určitě si Vás budou
navždy pamatovat ti, kterým
pomáháte, a za to Vám z celého
srdce děkujeme. S Vámi už byli
Ukrajinci dopraveni na KACPU,
pomohli jste nám překládat
a tlumočit, montovat nábytek,
stěhovat, darovali jste finance i věcné dary, pomohli vyřídit potřebné dokumenty, převážet lidi na úřady či jste přijali
Ukrajinské občany do své rodiny, ale určitě budeme Vaše síly
potřebovat i nadále, pokud nám
chcete pomoci, napište na tento mail: nikola.sikorova@ceskytesin.charita.cz. Nyní nabízíme
přicházejícím Ukrajincům pomoc se sestavením či přeložením životopisu v českém nebo
anglickém jazyce, svou schůzku si můžete rezervovat na e-mailu: michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz nebo na tel.
čísle +420 731 454 650.

volunteers from the Czech Republic, Ukraine and other countries. You have helped us many
times, but we will need you as
well in the following weeks and
months. If you are willing to
help us, contact us via mail: nikola.sikorova@ceskytesin.charita.cz
Ми
допоможемо
вам
перекласти
або
написати
резюме
чеською
або
англійською
мовами,
ця
послуга безкоштовна. Якщо
ви зацікавлені, ви можете
зв‘язатися з нами електронною
поштою michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz або надіслати
нам текстове повідомлення
за номером +420 731 454 650.
Повідомлення має містити
дату (дати), коли у вас є час
для зустрічі , ваше повне ім‘я
та прізвище, мова(и), якими ви
говорите.
Mgr. Nikola Sikorová, koordinátor pomoci pro Ukrajinu
za Charitu Český Těšín

We would like to thank to all

Nové vybavení v knihovně

■ Vybavení místní knihovny
bylo nevyhovující a značně zastaralé. Nové vybavení regály s dalším nábytkem zpříjemní
komunitě místních obyvatel návštěvu knihovny.
Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byla obec
Dolní Tošanovice vybrána k dotační podpoře a bylo jí umožněno vybavit místní knihovnu novými regály na knihy, časopisy, nový čtenářský koutek, stůl
pro veřejný internet a projekční
a ozvučovací techniku. Čtenáři
mohou v místní knihovně také
využívat nový čtenářský koutek
a veřejný internet. Sada projekce a ozvučení bude používána hlavně v knihovně pro menší komunitu, v případě většího

zájmů občanů, bude přemístěna do přilehlého sálu. V knihovně bude hlavní využití pro děti,
při odpoledním čtení se bude
následně promítat pohádka.
Pro ostatní občany a hlavně
seniory se budou konat přednášky s projekcí, např. mediální obezřetnost, naše zdraví aj.
Zveme všechny malé i velké
čtenáře v rámci místní knihovny na různé přednášky, čtení
pohádek pro děti a jiné. Sledujte naše webové stránky www.
dolnitosanovice.cz,
facebookové stránky i venkovní vývěsky. Výsledkem je obnova místní knihovny splňující požadavky
dnešní doby. Těšíme se na milé
setkání s Vámi.
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Tříkrálová sbírka 2022 v Charitě Třinec

■ Tříkrálová sbírka, která zahájila rok
2022 a probíhala ve dnech 1. až 16. ledna
je ukončena. Všechny kasičky, se kterými
kolednické skupinky zvonili u Vašich dveří,
ale také ty, které byly umístěny ve vybraných institucích a firmách, jsou definitivně
sečteny.
Jsme velmi rádi, že jsme se s Vámi, štědrými dárci, mohli v letošním roce potkávat
tváří v tvář, sdílet radost i dojetí, zvesela si
společně zazpívat a vzájemně si popřát vše
dobré v novém roce. Jsme vděčni, že se nemusela opakovat situace z minulého roku,
kdy nám koronavirové restrikce neumožnily
koledování v klasickém pojetí ale pouze online formou, o to více jsme si to letos všichni
užili. Ne nadarmo se říká, že na dobré věci
se vyplatí si počkat. Otevřeli jste nám nejen dveře svých domovů, ale především svá
srdce a my cítíme potřebu Vám z celého širého Charitního srdce poděkovat za množství štědrých darů, přízně a podpory, které
se nám od Vás dostalo, děkujeme.
Naše velké díky patří také všem přímým
účastníkům Tříkrálové koledy, především
dětem, vedoucím skupinek a koordinátorům, tedy všem těm, kteří se na celé organizaci této bohulibé akce podíleli. Malí i velcí
koledníci se během výprav za Vámi a rozdávání radosti museli popasovat s mnohými překážkami, jako jsou povětrnostní podmínky, spousta nachozených kilometrů, ale
o to hřejivější je následný pocit z toho, jak
mile jsou Vámi, dárci, kterých si nesmírně
vážíme, přijímáni.
Každý rok se snažíme pokrýt co možná
nejvíce oblastí na Třinecku i přilehlých obcích, které pod Charitu Třinec spadají, ale
bohužel není v našich silách zaklepat na
všechny dveře a vykouzlit úsměv na tváři

úplně všem, zvláště když máme ochotných
koledníků pouze omezené množství. Velmi
rádi bychom již nyní oslovili nadšené dobrovolníky, kteří by pro nadcházející ročník
měli chuť posílit naše řady a pomohli nám
rozšířit okruh míst, která si zaslouží, aby
dveře jejích obyvatel zdobila naše značka
K+M+B 2023! V případě, že byste se chtěli
stát součástí této krásné tradice, neváhejte nás kontaktovat. Již nyní děkujeme. Koordinátorky Třinec: Ing. Kateřina Rusnoková, mail: koordinatorsbirky@trinec.charita.
cz, tel: 737 837 773, Tereza Topičová, mail:
tereza.topicova@trinec.charita.cz, tel.: 725
437 331.
Jistě jste zvědaví, kolik příspěvků se letos
našim kolednickým skupinkám za přispění statických kasiček, podařilo nashromáždit. Letošní ročník byl doslova dvojnásobně
úspěšný, nežli ročník předchozí. Vybralo se
krásných 805 004 Kč.
Konkrétní vykoledované částky v jednotlivých obcích:
Nýdek –
43 360,00 Kč
Bystřice –
115 132,00 Kč
Vendryně –
149 308,00 Kč
Smilovice –
43 259,00 Kč
Řeka –
26 896,00 Kč
Střítež –
31 329,00 Kč
Třinec –
395 720,00 Kč
Celkem –

805 004,00 Kč

Stejně, jako v předchozích letech, bude
tento výtěžek věnován na zajištění a provoz charitní asistenční služby, na nákup
kompenzačních pomůcek, které významně
usnadňují práci našich terénních pracovníků, ale především ulehčují a zkvalitňují život našich klientů. Dále budou Vaše dary

v roce 2022 částečně využity na pořízení
nového vozidla pro terénní pracovníky, aby
jejich cesta za klienty byla nejen rychlejší,
ale také schůdnější. V neposlední řadě díky
Vašim štědrým příspěvkům budeme moci
rozvíjet i další sociální služby Charity Třinec.
Závěrem bychom se rádi rozloučili poselstvím, které v sobě nese citát moudrého muže, římského dramatika, Tita Maccia
Plauta: „Kde jsou přátelé, tam je i pomoc.“
A Vy všichni jste opět prokázali, že jste
velkými přáteli dobra a Charity Třinec a za
to Vám ještě jednou ze srdce děkujeme.
Ing. Monika Byrtusová
ředitelka Charity Třinec

Tříkrálová sbírka v Charitě Č. Těšín

■ Tříkrálová sbírka je svátkem
solidarity, dobré vůle a představuje unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem.
Po roční pauze mohli koledníci
v prvních dvou lednových týdnech opět vyrazit do ulic a šířit mezi lidmi boží požehnání
a poselství milosrdné lásky.
Ani v Charitě Český Těšín
tomu nebylo jinak. Celkem 243
zapečetěných tříkrálových pokladniček poputovalo do rukou koledníků, kteří díky svému nadšení pro dobrou věc vytvořili více než sto kolednických
skupinek a navštívili domácnosti v Českém Těšíně a okolních obcích. Pro všechny, kterým se nepodařilo koledníky
zastihnout, byly připraveny stacionární pokladničky na úřadech, v kostelích, knihovnách,
soukromých firmách a ve vybraných prodejnách Hruška
a COOP. Umístění těchto pokladniček by nebylo možné bez
vstřícnosti dobrých lidí, kteří se
z vlastní vůle zapojili do organizace koledování. Díky všem
zúčastněným a štědrým dárcům se v letošní sbírce podařilo

během 16 dní vykoledovat úžasných 1 206 382 Kč. Dále stejně jako v loňském, tak i v tomto roce je pořád možnost bezhotovostně přispět do sbírky,
která pokračuje až do 30. dubna 2022 pomoci QR kódu nebo
přes platební bránu na www.trikralovasbirka.cz. Výnos letošní sbírky pomůže při realizaci
nové aktivizační zahrady a vytvoření bezbariérových prostor
v Charitním centru pro seniory. Vybrané finance také zajistí klientům preventivních služeb nové zážitky z výletů, které pro ně zorganizujeme. „Díky
štědrosti dárců a ochotě všech
zapojených stran, která předčila naše očekávání, se můžeme kromě plánovaných záměrů
pustit také do přípravy dalších
projektů, které nám pomohou
zlepšit fungování našich služeb
v dalších letech.“ zdůraznila Ing.
Monika Klimková, ředitelka organizace. Děkujeme všem, kteří
se do Tříkrálové sbírky 2022 zapojili a svým dobrým skutkem
podpořili činnost Charity Český Těšín.
Alina Hummel

Duben 2022

Turnaj v Barevném minivolejbalu

■ V pátek 28. 1. 2022, po dlouhé covidové odmlce, se žáci
1. a 2. tříd škol povodí Stonávky utkali v úvodním turnaji Barevného minivolejbalu v prostorách velké tělocvičny MZŠ
a MŠ Hnojník.
Účastnily se základní školy z Ropice, Smilovic, Hnojníku a Komorní Lhotky a z každé
školy bylo vybráno šest soutěžních dvojic. Začalo se společnou rozcvičkou mladých volejbalistů a poté již následovaly
zápasy. Všichni žáci se snažili a statečně bojovali. Vítěznou
dvojicí celého turnaje se nakonec stala Mariana Kahounová a Mike Žuffa ze ZŠ Smilovice. Druhé místo získali Jakub
Chytil a Ondřej Štěpánek ze ZŠ
Komorní Lhotka a třetí místo

si zajistili chlapci Mattias Richter a Radovan Urbančík ze ZŠ
Ropice. Z žáků naší školy se na
čtvrtém místě umístila dvojice Simona Hofmanová a Adéla Kopányová. Největší počet
bodů za všechny hráče získaly ZŠ Smilovice a ZŠ Ropice.
Všem účastníkům gratulujeme.
Věříme, že si žáci turnaj maximálně užili a těšíme se na setkání v červnu při druhém a zároveň závěrečném kole 3. ročníku Barevného minivolejbalu.
Za realizaci celého projektu Barevný minivolejbal a za spolupráci děkujeme panu Miloslavu
Chrobákovi.
Klára Glogarová,
učitelka MZŠ Hnojník

SDH Třanovice s mladými hasiči
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■ Začal nám nový rok a i třanovští hasiči se po dvou letech
konečně mohli sejít a probrat,
co se podařilo nebo nepodařilo
uskutečnit.
Dne 8. 1. 2022 proběhla výroční valná hromada. Provedli jsme
zhodnocení let 2020 a 2021, co
se nám podařilo udělat, kde
jsme pomohli a jaké akce jsme
pro své členy, ale i spoluobčany
připravili a jaké nové naplánovali na tento rok. Některé z akcí
neproběhly, ale rozvolnění kovidových opatření jsme využili na
maximum, dokázali se sejít, přiložit ruku k dílu nebo zorganizovat akcí pro občany. Základní
poslání sboru je pomoc bližnímu, na kterou se připravují členové výjezdové jednotky, kteří
si své dovednosti procvičují, jak
na taktických cvičeních, tak na
pohárových soutěžích, kterých
se v průběhu roku zúčastňují.
I přes omezení jednotka pracuje, bylo doplněno a obnoveno
její vybavení, probíhají školení,
údržba techniky.
Po řadě odkladů se 34 členů a 12 sympatizantů rekreovalo v červeni 2021 na Jadranu. Po
dlouhé cestě autobusem jsme
se ubytovali v hezkém kempu Soline u města Biograd na
Moru. Zpestřením byl výlet lodí

do národního parku Telečcica,
rychlým člunem na sousední
ostrovy, někteří navštívili historické město Zadar s pověstným
západem sluncem a vodními
varhany. Vyzkoušeli jsme místní
speciality a samozřejmě si odpočinuli a užili si slunce a moře.
Ve složité době to byl opravdový relax. Po několika letech se
nám podařilo obnovit činnost
mladých hasičů. Rudek Smilovský se se třemi pomocníky
pustili do práce s velkou vervou. Šest děvčat a osm kluků se
pravidelně schází jednou týdně. Pro valnou hromadu připravili velmi zajímavý kulturní program. Pozvali jsme i jejich rodiče, aby i ti ochutnali trochu té
hasičiny. Děti to velmi baví, už
se stihli zapojit i do soutěží –
hadicová a uzlová štafeta a připravují další akce.
Byly to pro všechny dva složité roky, doufám, že to nejhorší
máme za sebou. I přes problémy jsme se neztratili, jsme tady
a připravujeme nové akce. Chtěl
bych všem, kteří se do činnosti
sboru zapojili, ale také těm, kteří nám různým způsobem pomohli, poděkovat.

a navštěvují spoluobčany, aby
je obveselili písničkou, tanečkem s medvědem a masopustní básničkou, a aby jim popřáli zdraví a úrodu do dalšího
roku. Odměnou žákům byl letos odpolední Karneval v tělocvičně školy plný her, zábavy a dobrot vykoledovaných při
průvodu či věnovaným dětem
SRPŠ. Do vzdělávání se snažíme vtáhnout rovněž rodiče našich žáků a dětí. Proto jsme za
první čtvrtletí tohoto roku zorganizovali řadu odborných setkání s rodiči v rámci projektu
Šablony. V našich mateřských
školách se podařilo uspořádat
besedy na téma: „Nachlazení –
nutné zlo?“ s lékárnicí, „Jak na
čtení s ne čtenáři“ s knihovnicí

Městské knihovny v Třinci, „Zápisy nanečisto aneb školní zralost a připravenost“ s pedagogy ZŠ. V základní škole se rodiče starších žáků zúčastnili
besedy se speciální pedagožkou na téma: Podpora při učení
žáků po přechodu na 2. stupeň
ZŠ. Dále připravujeme besedu
na téma: Kyber dítě a jeho sítě.
V dnešní době ukrajinské krize chceme být otevření i možným zájemcům o vzdělání z řad
ukrajinských uprchlíků. Kapacita školky i školy ve Smilovicích
není naplněná a ve spolupráci
s obcí jednáme o možnostech
začlenění těchto dětí.

Ing. Karel Čajka,
starosta sboru

ZŠ Smilovice: otevřená škola

■ Po téměř dvou letech se
škola ve Smilovicích mohla
opět otevřít široké veřejnosti.
Dne 17. února se v ZŠ Smilovice uskutečnil Den otevřených dveří, kdy si mohli zájemci z řad rodičů i široké veřejnosti prohlédnout prostory
školy, navštívit výuku v jednotlivých třídách či odděleních školní družiny a třeba zavzpomínat
na svá školní léta. Návštěvníci ocenili náročnost vzdělávání
i vybavenost školy. Pro rodiče

budoucích předškoláků jsme
uspořádali v březnu další možnost návštěvy školy, tentokrát
především ve výuce u prvňáčků. Naše škola se snaží žáky
začlenit do dění v obci. Otevření nechceme být jen směrem dovnitř, ale také ven. Proto
jsme také po dvou letech znovu obnovili tradici Masopustního průvodu, kdy žáci školy převlečení za masopustní maškary po obdržení „povolení“ od
pana starosty pochodují vesnicí

Mgr. J. Dybová,
ředitelka školy
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Lyžujeme se sluníčkem

■ I když jsme už v okolí naší
školy pomalu vítali první posly
jara, na horách bylo ještě sněhu
dost, a proto jsme se s dětmi z
mateřské školy a žáky 1. – 5. ročníku vydali na týdenní výjezdový lyžařský výcvik.
Výuka probíhala od 28. 2.
do 4. 3. 2022 ve SKI areálu Bílá. První zkušenosti získali
žáci v Dětském lyžařském parku se 3 pojízdnými koberci, lanovým vlekem, moderním talířovým vlekem a kolotočem na
sněhu. Po zvládnutí zastavení
v pluhu a oblouku v pluhu pokračovala výuka na veřejných

sjezdovkách. Na své si přišli nejen vyznavači klasického lyžování, ale také snowboardingu.
Výborní instruktoři byli skvěle připraveni na lyžaře všech
úrovní a jejich výuka byla velmi zábavná. Poslední den kurzu byl zakončen závody, na které se přijeli podívat také rodiče
a pomohli vytvořit velmi hezkou
sportovní atmosféru. Týden na
horách byl moc fajn a odnášíme si nejen spoustu nových lyžařských dovedností, ale také
veselých zážitků.
David Molitor
ředitel školy
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Příměstský tábor v MZŠ a MŠ Hnojník

■ Vnořte se společně s námi
do světa čar a kouzel. V červenci se naše škola promění v magické místo, kde všichni kouzelníci a kouzelnice prožijí skutečné dobrodružství.
Společně projdeme nástupištěm 9 ¾ a vydáme se vzhůru ke kouzelným zážitkům. Děti
se potkají se zajímavými magickými postavami, nahlédnou
do knihy čar a kouzel, osvojí si nejrůznější zaklínadla, naučí se létat na koštěti a zahrají

si famfrpál. Připravili jsme toho
mnoho a je na co se těšit! Příměstský tábor je určen pro děti
prvního stupně MZŠ Hnojník
a bude se konat v týdnu od
11. 7. do 15. 7. 2022 od 7 do 16
hodin. Více informací obdržíte
ve školní družině MZŠ Hnojník.
Zaručujeme vám, že pro děti
bude toto léto díky našemu táboru jednoznačně kouzelné.
Katka Malo, vychovatelka
MZŠ Hnojník

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny

■ O tom, že se na MZŠ v Hnojníku věnuje velká pozornost výuce cizích jazyků, svědčí nejen
vybudování nové moderní multimediální učebny, kde výuka
probíhá, ale i účast rodilého
mluvčího v hodinách anglického jazyka na 1. i 2. stupni.
I v letošním roce pokračovala naše škola ve velmi přínosné spolupráci s panem Chrisem
Marcinem. Během měsíce února si pro žáky přichystal konverzační hodiny zaměřené na různá témata – mimo jiné jim také
zprostředkoval četné informace
o své rodné Kanadě. Pro mnohé
žáky to byl vůbec první kontakt

s rodilým mluvčím a nás velmi
potěšilo, že se žáci zbavili ostychu, sami se aktivně dotazovali na to, co je zajímalo, procvičili si bezprostřední reakce v cizím jazyce a v neposlední řadě
s nadšením soutěžili v různých
jazykových i vědomostních kvízech. V hodinách panovala velmi tvůrčí a příjemná atmosféra.
Panu Marcinovi děkujeme za
jeho nápadité zpestření výuky
anglického jazyka a doufáme
v pokračování společného projektu i v příštím roce.
Barbora Horinová,
učitelka MZŠ Hnojník

Vzpomínáme na zesnulého biskupa

		

Mons. Františka Václava Lobkowicze

Také v Domově pro seniory v Hnojníku jsme zavzpomínali na
zesnulého biskupa Ostravsko-Opavské diecéze. Povídali jsme si
o jeho životě. Měli jsme přednášku a také krátký film. Pouštěli
jsme si promluvu otce biskupa k lidem na Celostátním setkání
mládeže. Někteří klienti znali p. biskupa osobně. Vzpomínali na
setkání s ním a také na farnosti, ve kterých sloužil.
Magdaléna Drobná, aktivizační pracovnice

Užitečný projekt pokračuje

■ Stejnojmenný projekt financovaný Evropským sociálním
fondem po dobu 4 let, skončil.
Slezská diakonie však hledá
zdroje, jak by pečující alespoň
částečně podporovala dále.
A proto na konci roku 2021
zareagovala na jednu z dotačních výzev Moravskoslezského
kraje. Pevně věříme, že projekt
vyjde a budeme tak moci pokračovat v bezplatné realizaci
svépomocných skupin, rehabilitačních cvičení formou Feldenkraisovy metody či přímé

podpory pečujícím prostřednictvím setkávání s psychologem. V následujících měsících
pak pro Vás chystáme další aktivity. Jejich termíny a konkrétní
pozvánky budou zveřejněny jak
na webových stránkách, facebooku a instagramu Slezské
diakonie, tak také v regionálním
tisku. Koordinátorka projektu Mgr. Hana Adamčíková, 732
693 405; email: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz.
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Dalszy etap prac
budowlanych

■ Na początku roku 2022 dokończono w budynku MK PZKO
w Trzanowicach instalacje systemu rekuperacji.
Po głównych pracach remontowych oraz ociepleniu budowy
(2016-2017) system ten jest konieczny, by zapewnić regularną
wymianę powietrza w środku
budynku oraz zapobiec utrzymywaniu wilgoci. Chcielibyśmy
na tym miejscu podziękować
gminie Trzanowice za wsparcie finansowe. Zarówno chcemy dotrzymać słowa i oferujemy wynajęcie budynku dla
wszystkich obywateli, ugrupowań i stowarzyszeń z Trzanowic w latach 2022-2023 wyłącznie za opłatą prądu elektrycznego oraz zużytego gazu
– bez opłaty za wynajęcie. Wynajęcie jest możliwe po umowie
z gospodarzem budynku – Elą
Rylko – patrz strony internetowe www.pzkotrzanowice.wz.cz.
Děkujeme
zastupitelstvu
obce Třanovice za všechny
vstřícné kroky – velice si jich
vážíme a věříme, že vzájemná
spolupráce bude pokračovat na
velmi dobré úrovní i v následujících letech!
Za MS PZKO Třanovice
Dominik Rylko

„Kocia Szajka“
w bibliotece

■ We wtorek 8.3.2022 pojechała nasza klasa do biblioteki w Czeskim Cieszynie na spotkanie autorskie.
Przywitał nas pan Szymczysko, który opowiedział nam
o bibliotece i każdy z nas mógł
wybrać sobie książkę, która go
zainteresowała. Potem pani
Agata Romaniuk czytała nam
fragmenty z ksiązki „Kocia Szajka i duchy w teatrze“. Wspólnie z kocimi detektywami przeżyliśmy porywającą przygodę
i próbę rozwiązania detektywistycznej zagadki. Spotkanie
nam się bardzo podobało i cieszymy się na kolejne.

9

Wspieramy w potrzebie

■ Uczniowie oraz pracownicy Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza w Gnojniku włączyli się do akcji Pomoc
dzieiciom na Ukrainie.
Projekt zainicjowała Katarzyna Slopek, nauczycielka
Polskiej Szkoły i Przedszkola
w Hawierzowie – Błędowicach.
Pomysł przybrał niewyobrażalnych rozmiarów, włączyło się
do niego wiele zaolziańskich
placówek. Do tej pory uzbierano 78 pudeł pełnych przyborów

szkolnych i papierniczych. Materiały te zostały przekazane do
7 szkół w Bielsku – Białej, szkoły w Ustroniu oraz ośrodkowi
„Karmel“ w Śmiłowicach, w którym również znalazły schronienie dzieci z Ukrainy. Wszystkim darczyńcom serdecznie
dziękujemy.
Anna Pomykacz, Szkoła Podstawowa i Przedszkole
im. J. Kubisza w Gnojniku

Czytelnicy z klasy 3 Szkoły
Podstawowej i Przedszkola im.
J. Kubisza w Gnojniku

Młody Przyrodnik

■ Dnia 4.3. nasza klasa V pojechała do Karwiny do Ośrodka
Młodego Przyrodnika.
Jechaliśmy pociągiem i autobusem. Po przybyciu do ośrodka zwiedziliśmy terraria z płazami i gadami: chamelenony,
węże, jaszczurki, żółwie wodne
i lądowe i wiele innych zwierząt. W drugim pomieszczeniu
było pełno ssaków i ptaków:
świnki morskie, szynszyle, króliki, szczury, papużki i inne ptaki. Potem wyszliśmy do ogrodu, gdzie zobaczyliśmy małpy,
srebrnego lisa, sowę białą, jeżozwierza, żółwie wodne, które spały na dnie zamarzniętego oczka wodnego. Dowiedzieliśmy się też wielu ciekawostek,
na przykład, że wąż może nie
jeść przez cały rok, że lis chodzi w kółko, gdy jest zdenerwowany i inne. Najlepsze było to,
że mogliśmy dotknąć różnych
zwierząt i pogłaskać je.
Wycieczka była bardzo fajna
i wszystkim się podobała.
Uczniowie klasy V, Szkoła
Podstawowa i Przedszkole
im. J. Kubisza w Gnojniku

Pobyt zimowy w Istebnej

■ W poniedziałek 28 lutego
wyruszyła ponad trzydziestka
uczniów naszej szkoły w głąb
Polski.
Od początku sprzyjały nam
dobry humor i śliczna pogoda.
Zaraz po zakwaterowaniu wyruszyliśmy na stok, gdzie podzielono nas na trzy grupy. W grupie
pierwszej, gdzie byłam i ja, byli
początkujący narciarze. W drugiej grupie byli ósmoklasiści
oraz snowboardziści. W trzeciej
zaawansowani narciarze. Całymi dniami uczyliśmy się jazdy
na nartach. Nasi opiekunowie
przygotowali dla nas ciekawe
zajęcia. Każdego wieczoru mieliśmy coś innego. Warto wspomnieć o krótkim przeszkoleniu

z pierwszej pomocy lub o pani
koronkarce w stroju ludowym,
która pokazała nam, jak zrobić
śliczne koronki szydełkiem. Tradycyjne pyszne polskie jedzenie dodawało nam sił do jazdy na nartach. Kiedy nadszedł
czas pożegnania z Istebną, nikomu nie chciało się wracać do
domu. Chciałabym serdecznie
podziękować Dyrekcji, Macierzy Szkolnej, naszym Opiekunom oraz wszystkim, którzy zapewnili nam wyjazd i umilili lata
spędzone w szkole.
Zuzanna Sabela, klasa IX,
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Kubisza w Gnojniku
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Fotografky z MZŠ uspěly v soutěži

■ To, že jsou mezi žáky Masarykovy ZŠ v Hnojníku zdatní fotografové, potvrdil další úspěch.
Tentokrát se jednalo o druhé a čtvrté místo v celostátní
soutěži organizované Českým
zahrádkářským svazem. Soutěž měla název „Ovoce našich
zahrádek“ a zasláno do ní bylo
celkem 95 soutěžních prací.
Hnojnickou ZŠ v soutěži reprezentovalo pět žákyň a na stupně vítězů se probojovaly hned
dvě z nich. Jednalo se o žákyně
osmých tříd, Natálii Lasotovou
(druhé místo) a Markétu Kukuczovou (čtvrté místo). Každá
z úspěšných fotografek k soutěži přistupovala s jinou taktikou.

Zatímco Natálie fotila už na
podzim v sadu plném ovoce,
Markéta uspěla se snímkem
zátiší s ovocem pořízeným až
v zimě. U obou bylo největším
problémem vybrat z množství
fotek jen tři, které bylo možné
do soutěže odeslat. To, že focení ani výběr snímků nepodcenily a věnovaly své účasti v soutěži nemálo času, se vyplatilo.
Vítězkám, stejně jako ostatním účastnicím soutěže, patří
poděkování za reprezentaci nejen hnojnické školy, ale i místního územního sdružení ČZS.
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Lyžařské kurzy na MZŠ Hnojník

■ V letošním školním roce
jsme na naší škole zorganizovali
lyžařský kurz hned dvakrát.
První byl určen pro žáky 7.
ročníku, trval od 14. 2. do 18. 2.
a proběhl ve Skiareálu na Gruni.
Druhý lyžařský kurz absolvovali žáci 8. ročníku, kterým to
v loňském roce epidemiologická situace bohužel nedovolila. Osmáci odjeli 7. 3. směr Lipová-lázně a vraceli se po týdnu úžasných zážitků. Jsme velmi
rádi, že i oni si mohli radovánky na sněhu užít, i když o rok
později. Počasí nám na obou

kurzech přálo a my jsme každý den využili naplno. Většinou
od rána svítilo sluníčko a my
brázdili lesní cesty na běžkách
a kochali se na dokonale upravených sjezdovkách. Každý večer připravila jednotlivá družstva hezký a nápaditý program
plný her, soutěží a zábavy. Tyto
příjemné večery přispěly k vzájemnému poznání i k utužení
kolektivu. Oba lyžařské kurzy se
opravdu vydařily a letošní šesťáci se mají na co těšit.
Vít Pyško, učitel MZŠ Hnojník

Magda Luzarová,
učitelka MZŠ Hnojník

Hladili jsme rejnoky

Žáci MZŠ v Jizerských horách

■ Již počtvrté vyrazili žáci naší
školy do dalekých Jizerských
hor na ozdravný pobyt, který je
spolufinancován Státním fondem životního prostředí.
Ozdravného pobytu v Hejnicích se zúčastnilo 26 žáků šestého ročníku od 2. 3. do 11. 3.
2022. Hlavní náplní pobytu byl
program „Cesta kolem světa za
10 dní“. Každý den se žáci pod
vedením lektorů přenesli do
jiné země. Šesťáci poznali Čínu,
kde ochutnali klasické čínské
čaje a také se naučili jíst hůlkami žížaly – ale pouze ty v podobě kyselých bonbónů. Vyrazili

i na cestu do daleké Austrálie
za protinožci a povídali si o ostrově Borneo, kterému se díky
jeho rozsáhlým deštným pralesům přezdívá „plíce planety“.
Součásti programu byly dva
celodenní výlety. První na Ještěd a druhý do liberecké ZOO
a vědecko – zábavního centra IQLANDIE. Ozdravný pobyt
splnil svůj účel – poskytl žákům
vzdělávací i zábavné aktivity
v krásném a čistém prostředí Jizerských hor.
Zuzana Pyszková,
učitelka MZŠ Hnojník

■ Na úterý 22. března se žáci
i učitelé třanovické základní
školy nemohli dočkat. Vypravili
jsme se totiž na vzdělávací výlet do Zlína.
Zájezdu se zúčastnili naši
prvňáčci, pro které to byl první
školní výlet. A z ostatních žáků
se vydali za poznáním pilní čtenáři v rámci odměny za čtenářskou soutěž za první pololetí.
Vyrazili jsme brzy ráno a první
zastávkou byla Togoga Galaxie Zlín, což je obrovská dětská
herna s mnoha atrakcemi. Mohli jsme si vyzkoušet nejrůznější
skluzavky, tobogány a trampolíny. Zdolali jsme také lezeckou
stěnu, projeli se autíčky a dováděli jsme na nafukovacím

žabákovi. Dalším zastavením
byla Zoo Zlín, kde jsme měli výukový program zaměřený na
živočichy žijící ve vodě. Pozorovali jsme tučňáky, lachtany
a rejnoky, které jsme si mohli také pohladit. To se ukázalo
jako jeden z nejpěknějších zážitků z výletu. Nakonec jsme si
prošli celou zoologickou zahradu a nakoupili nezbytné dobrotky a suvenýry. Odpoledne jsme
pak zamířili zpátky k domovu.
Naše celodenní putování zpříjemňovalo krásné jarní počasí
plné sluníčka. Celý den jsme si
hezky užili. A už nyní se těšíme
na další společné výlety.
V. Recmanová
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

OPIS VODY-OBČANÉ
Opis stavu vodoměru je potřeba provést zasláním fota stavu vodoměru a fota o neporušenosti plomby formou MMS,
přes WhatsApp nebo e-mailem na obecní úřad v termínu
do 15.5.2022, následně Vám
bude zasláno vyúčtování odebrané vody.
Kontakty: 721588519, e-mail:
urad@hornitosanovice.cz
Cena vody 1m3/24,- Kč.
Opis domovních vodoměrů se týká i části obyvatel obcí
Hnojník a Komorní Lhotka, kteří
odebírají vodu z řádu obce Horní Tošanovice.
Zápis do Mateřské školy
Horní Tošanovice
Zápis do mateřské školy proběhne 2.5.2022 od 8,30 do
16,30 hod. za přítomnosti dětí
a zákonných zástupců. Zákonný zástupce předkládá k zápisu
rodný list dítěte.
Ostatní dokumentace potřebná k přijetí dítěte do mateřské školy bude zákonným zástupcům předána při samotném zápisu. Kritéria pro přijetí
do mateřské školy budou zveřejněna na internetových stránkách školy www.zsamstranovice.cz, kde se také dozvíte
výsledek zápisu. V případě nejasností se obracejte na vedoucí učitelku mateřské školy, tel.
č. 558 696 119 nebo na ředitele
školy. Tel. č. 739 490 779, email:
david.molitor@zsamstranovice.cz
Sběr a svoz nebezpečných
a objemných odpadů
Termín: 14.5.2022
8:00 - 8:45 pila Ručka
8:55 - 9:35 u panelových domů
Provádíme

sběr

těchto

nebezpečných odpadů:
Oleje a tuky, barvy, lepidla,
pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie
a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluorouhlovodíku, televizory, lednice,
rádia, počítače, monočlánky,
autobaterie.
Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů. Mezi objemný
odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace,
sporáky, pračky aj.
Upozornění velkoobjemový
odpad – stavební odpad – ne!
Zájezd pro občany Horních
Tošanovic
Obec Horní Tošanovice pořádá 28.5 – 29.5.2022 zájezd
na Moravu:
Program: 28.5.2022 v 8,00 hod.
odjezd od obchodu Ječmínek
10,00 hod. projekce a prohlídka
Betléma v Horním Lidečku
12,00 – 13,30 hod. Oběd ve
Strážnici
14,00 hod. Prohlídka skanzenu
ve Strážnici
17,00 hod. Ubytování v Břeclavi
19,00 hod. Návštěva vinného
sklepu Synagóga s degustací
a rautem
29.5.2022 v 9,00 odjezd do
Uherského Hradiště
10,00 hod. prohlídka KOVO
ZOO a návrat zpět.
Cena zájezdu 1000,- Kč.
V ceně zájezdu je doprava,
vstupné, ubytování, degustace
vína a raut.
Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě, tel. 608 751 120
/ zálohu ve výši 500 Kč je potřeba uhradit do 10.5.2022 na
OÚ.

Ropice

Vakcinace psů proti
vzteklině
Obecní úřad Ropice, upozorňuje všechny majitele psů, že
dne 5. 5. 2022 se koná povinná
vakcinace psů proti vzteklině
na uvedených svodových místech dle harmonogramu. Vakcinace se nemusí účastnit chovatelé, kteří si nechávají očkovat psy u svého veterináře. Psa
musí doprovázet osoba starší
15 let, která ho ovládá. Pes musí
být na vodítku a mít náhubek.
Chovatel předloží veterináři očkovací průkaz psa, ve kterém
je záznam o jeho nezaměnitelné identifikaci (čipování, tetování) Očkování je zpoplatněné,

sazba za jednoho psa je 130 Kč.
Na svodových místech dodržujte aktuální opatření a nařízení vlády ČR související s koronavirovou nákazou.
8:00 hod – Baliny č.p. 160
8:20 hod – Oblásky č.p. 29
8:40 hod – parkoviště před golfovou prodejnou
9:00 hod – aut. zast. Cihelna
9:15 hod – Za lesem č.p. 244
9:25 hod – obchod Kisza
9:45 hod – Zálesí č.p. 64
10:00 hod – za zámkem
10:15 hod – obecní úřad
10:30 hod – směr Žukov č.p. 17
10:40 hod – nádraží
10:50 hod – č.p. 19

Třanovice
Upozornění odběratelům
vody z vodovodního řádu
Třanovice
Žádáme odběratele vody
z vodovodního řadu obce Třanovice, aby ve dnech 2.-6.
května 2022 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 mobilní
číslo 775 323 751, 778 701 461,
- telefonickým nahlášením
na pevnou linku 558 694 262
v době od 7.00 – 13.00 hodin,

- osobně v kanceláři Třanovice služby, o.p.s. v době od
7.00 – 13.00 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 2. pololetí minulého roku.
Za včasné nahlášení stavu vodoměrů děkujeme.
V průběhu roku budou provedeny výměny určených vodoměrů. Termíny výměny na
jednotlivých číslech popisných
budou upřesněny v dostatečném předstihu. Prosíme Vás
tímto o spolupráci.
Třanovice služby, o.p.s.

Smilovice
ODPAD 700 Kč
PES 150 Kč
Pro úhradu poplatků zvolte
účet: 115-8485130247/0100.
Variabilní symbol uveďte dle
předchozí platby (var. symbol pro odpad a psy není stejný, nutno vždy uvést a příkazy
k úhradě odeslat jednotlivě),
splatnost do 31. května.
Místních poplatky jsou stanoveny obecně závaznými vyhláškami, které naleznete zde:
https ://www. smilovice.cz/
vyhlasky-a-zakony

VODNÉ 30 Kč/m3 + pevná
sazby dle kapacity vodoměru.
Zálohy na vodné mohou
být zasílány bezhotovostně
do 31. května, číslo účtu 1158485130247/0100,
variabilní symbol naleznete ve smlouvě. Konečný roční odečet vodoměrů je prováděn k datu 31.
prosince. Bližší informace jsou
uvedeny v Ceníku za dodávku
vody: https://www.smilovice.
cz/voda/cenik-za-dodavku-vody-pro-rok-2022-obec-smilovice

Hnojník
Platební kalendář 2022
Poplatek ze psů byl splatný do
konce měsíce března 2022.
Upozorňujeme naše občany na
povinnost přihlašování a odhlašování psů!
Sdělujeme, že 18. zastupitelstvo
Obce Hnojník dne 20.12.2021
schválilo poplatek za odvoz odpadu pro rok 2022 ve výši 600
Kč/osoba
1. pol 2022, splatnost 30.4.2022.
2. pol 2022, splatnost 31.10.2022.
Připomínáme i chatařům, že
poplatek za odvoz odpadků
jsou povinni hradit dle vyhlášky
1/2021, čl.2, odst. 1, pism.b). Od
poplatku jsou osvobození občané, kterým je v tomto roce 80
let a více. Slevu na osoby, které
se v místě trvalého pobytu nezdržují (studenti ubytováni na
internátech, osoby dlouhodobě

služebně nebo pracovně v zahraničí nebo jinde na území
ČR), jsou povinni toto oznámit
písemně do 15 dnů ode dne,
kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození
v žádosti a doložit potřebnými
doklady. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen nahlásit zánik nároku na
osvobození.
Sdělujeme, že 18. zastupitelstvo
Obce Hnojník dne 20.12.2021
schválilo cenu vodného pro rok
2022 jako jednosložkovou ve
výši 32 Kč za m3 s DPH.
Veškeré platby lze provádět bankovními převody na č.
účtu 1681970399/0800 s příslušným variabilním symbolem, jinak platba nemůže být
zpracována.

Vělopolí
Tábor se zvířátky ve Vělopolí
Srdečně zveme malé milovníky zvířátek na příměstský tábor do Vělopolí, který se koná
1. - 5. 8. Děti se budou učit
pečovat o poníky (na kterých
se určitě i svezou), králíčky,

morčata, slepice a želvičky, trávit většinu času v přírodě. Budeme malovat na kamínky, vyrobíme si táborové tričko. Tábory organizujeme již 7. rokem,
pro více info volejte 773 580
125.
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