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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
Právě jste otevřeli červnové, třetí
číslo Stonávky v letošním roce, rozšířené šestnáctistránkové vydání. Červen, jak si pamatuju z dětství, byl pro
mě měsíc, kdy přichází léto a končí
(konečně!) škola.
V těchto dnech vnímáme, že dny se
prodlužují, noci zkracují, člověk touží
trávit maximum času venku a dosyta vychutnávat magické krásy přírody, která se v červnu nachází v plném
rozpuku.
Když zůstaneme u „června“,“ jméno
je prý odvozeno od červů, snad podle
červců, kteří se dříve sbírali pro výrobu barviva, nebo podle plodu včel,
jehož je v této době hojnost. Od stejného základu bylo odvozeno i jméno
pro červenec a tyto dva měsíce se
kdysi označovaly jako „červen menší
a větší“ resp. „červen první a druhý“.
Etymologové míní, že v tomto měsíci
se lidé často setkávali s červy v ovoci, pro tento měsíc je typická červená
barva, kterou se vyznačuje celá řada
dozrávajících plodů (třešně, višně, jahody, maliny…).
Pro naše předky byl červen měsícem sklizně a první velké úrody. Sekala se tráva a sušila se na seno, jehož
„výroby“ se účastnila celá rodina, dokonce i vesnice. Seno, usušená zelená píce, hrálo totiž pro všechny hospodáře velmi důležitou úlohu – krmili
jím zvířata, díky kterým přežívali dlouhou zimu, protože sloužili jako potrava
po celý rok. Lidé trávili čas pospolu,
venku, na čerstvém vzduchu, zpívali kosecké písně a při prvním sečení
v roce dávali v rámci rituálních obřadů zemi děkovné dary za to, že jim připravila trávu.
Když koukám do kalendáře, hned
v druhém týdnu vidím: Medard. Jeden
z významných patronů počasí. Jeho
svátek totiž vychází na období, které
mělo pro sklizeň zásadní význam: podobně jako v květnu na „zmrzlé muže“
přichází do Evropy chladný a vlhký
oceánský vzduch přinášející dlouhé a prudké deště. Ty mohly natropit spoustu škody: způsobit povodně,
zničit zaseté plodiny, znemožnit dosušení sena. Lidé věřili, že francký biskup svatý Medard, který žil na přelomu 5. a 6. století a byl známý dobrotou
a péčí o chudé, je může před deštěm
ochránit. Tradovalo se totiž, že když
byl malý chlapec a v polích jej zastihla
bouře, objevil se na obloze orel, který jej svými širokými křídly před nečasem ochránil.
Na konci června nás čekají „magické“ noci: letní slunovrat a Svatojánská
noc. O těch třeba někdy příště.
Hezké červnové dny
Vladimír Raszka
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Nové obleky pro dobrovolné hasiče z Ropice

■ MAS Pobeskydí podpořila nákup ochranných
obleků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Ropice. Na základě dotační výzvy Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byla obec Ropice vybrána k dotační podpoře
a byl ji umožněn nákup ochranných obleků pro
jednotku SDH.
JSDH Ropice má 13 členů. V případě větších
zásahů na území obce (povodně 2005 a 2010,
požáry 2009 a 2016) nejsou všichni členové dostatečně chráněni proti působení přírodních živlů, jelikož jednotka disponovala pouze 5 komplety třívrstvých zásahových oděvů. Tento stav nebyl
vhodný z hygienického ani zdravotního hlediska,
obzvláště během pandemie koronaviru. Cílem
bylo mít 9 zásahových kompletů pro minimální,
zákonem daný počet členů výjezdové jednotky
a jeden náhradní. Což se díky podpoře MAS Pobeskydí podařilo. Projekt nejvíce prospěje občanům a dalším subjektům působícím v obci Ropice
a jejím okolí díky zvýšení akceschopnosti jednotky tak, aby byla plně vybavena a všichni členové plně chráněni. V katastru Ropice a v přilehlém
okolí je možné najít významné stavby, jako jsou:
rozvodna, centrum dálkového řízení, domov důchodců, čistička odpadních vod, drtička sypkých
materiálů, základní a mateřská škola, golfové hřiště a částečně i areál železáren. Obci procházejí dvě železniční tratě, dále jsou zde mezinárodně
významné silnice I/68 a I/11 (E75). Opomenout se
nesmí ani značný počet dalších komunikací, které
mohou být blokovány vodou nebo spadlými stromy. Historicky je Ropice zemědělská oblast a většina polí se stále používá. Rizikové mohou být

i zemědělské usedlosti a zalesněná území v katastru obce. Obcí také protékají dva poměrně velké vodní toky Ropičanka a Olše, které během trvalejších dešťů dosahují povodňových stupňů.
Vše výše zmíněné je ohroženo všemi typy přírodních živlů a za posledních 15 let jednotka bojovala s povodněmi (2005 a 2010), požárem autovrakoviště (2016), následky větrných smrští, požárem stájí a pomáhala i při evakuaci vlaku. Kdykoliv
může přijít nečekaná situace v podobě velkého
zásahu Hasičského záchranného sboru na území obce, při kterém může být JSDH Ropice velmi
cennou silou pro boj s mimořádnou událostí a minimalizovat tak škody vzniklé na zasaženém majetku občanů i dalších subjektů v obci.
Roman Szkandera, velitel JSDH

Střítež je zase o něco čistší

■ Předposlední sobotu v dubnu se konal odložený úklid
obce. Hlavní úklidový den, který se měl konat na začátku dubna v rámci akce „Ukliďme Česko“, se neuskutečnil z důvodu

nepříznivého počasí. Tentokrát
to však vyšlo naopak.
Počasí nám přálo, oteplilo se,
a i sluníčko se ukázalo. I když
se ráno zdálo být chladné, určitě neodradilo zájemce o úklid,

MAS Pobeskydí podpořila projekt
„Dolní Tošanovice – TJ Tošanovice“
■ MAS Pobeskydí v roce 2021
vyhlásila výzvu Programu rozvoje venkova v rámci Strategie
komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí. Projekt
„Dolní Tošanovice – TJ Tošanovice byl vybrán k realizaci.

Tělovýchovné jednotě Tošanovice z.s. tak bylo umožněno pořízení 2 ks mobilních hliníkových branek a nákup 16 ks
sportovních dresů. Doplněním
inventáře spolku chceme docílit zvýšení zájmu žáků a dorostu o fotbal a tím trávení volného
času sportovními aktivitami.
Tomáš Bělík

kterých se shromáždilo opravdu hodně. Mezi nimi i plno nadšených dětí. Nasadili jsme si rukavice, rozdaly se pytle a mohli
jsme vyrazit. Celá četa byla rozdělena na pár skupinek, které se vydaly po obci likvidovat
odpadky. A že jich nebylo málo.
Celkem se sesbíralo přes třicet
pytlů. Po úspěšné akci se účastníci shromáždili a spolu jsme si
opekli párky a velmi příjemně
si popovídali. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a kterým není
lhostejné společné úsilí za čistou přírodu.
Michaela Porvisová
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Jak se maluje pro radost v Ropici

■ Co se stane, když se spojí organizační schopnosti Gabriely
Szmekové, kreativní talent Petry
Widenkové a dvě desítky ochotných maminek a žen se sejít
a tvořit? To pak vznikne relaxační Malování pro radost, jednorázový projekt místní ropické neziskové organizace Cselesta.
V
pošmurných
zimních
dnech, kdy slunečního svitu je
pomálo, je třeba si udělat radost, odpočinout si od všedních
starostí. To bylo i stěžejní motto
celého kurzu – nabídnout ženám odpočinek v této hektické
době, odpočinek od dětí, manželů a práce; vytvořit tvůrčí atmosféru, kde se každá z účastnic bude cítit úspěšná, bude mít
radost ze svého díla, seznámí se
s novými technikami a výtvarnými postupy. A co se po čtyři týdny vždy ve čtvrtek dělo?
První setkání bylo ryze „oťukávací“, kdy jsme si s amatérskými umělkyněmi sdělovaly svá
očekávání, přání a lehce se rozkreslily akvarelovými pastelkami a vyzkoušely vytvořit akvarelovými barvami obraz s melancholickou náladou.
Druhé sezení bylo zaměřeno
trochu terapeuticky. Po úvodní motivační hře, kdy účastnice měly přemýšlet nad svými
přednostmi, vlastnostmi a charakterovými rysy a vytvořit na
svou osobu Akrostich, následoval úkol s perem v ruce vytvořit obraz zaměřený jen na hru
s písmeny a slovy. Tak trochu

nakoukly pod pokličku umělcům, zabývajícími se lettristickou tvorbou. Třetí setkání
bylo ve znamení dekorativního umění. Ženy si odnesly obraz na plátně, ale místo štětce
a barev používaly nůžky a luxusní dekorativní papír. Naše
umělecké snažení pak uzavíralo poslední setkání zaměřené
na prostorovou a solitérní tvorbu s motivem jara a Velikonoc.
Cestou „zero waste“ se ubíralo
naše tvoření – hlavní slovo měl
mech, větve, lepenka, dřevo.
Zpětná vazba měla společného
jmenovatele – všechny zúčastněné ženy si užívaly své 2 hodiny pohody, hodnotily kurz jako
zdařilý a přínosný a dožadovaly
se pokračování. Po takovémto
pozitivním ohlasu organizátorky
oznámily, že se kurz bude jistě
opakovat. Otevře se všem, kdo
se nebojí naučit se něčemu novému a strávit čas v kruhu přátel. Tvoření 3krát zdar!
P.W.

Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí

■ Od ledna 2020 do února
2022 jsme mohli díky podpoře
Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost a MAS Pobeskydí realizovat projekt na podporu pečujících osob s názvem „Paliativní
péče MEDICA v Pobeskydí“.
V rámci projektových aktivit mohli pečující osoby využít
Koordinaci paliativní péče, Zaučení v používání zdravotních
přístrojů a Edukaci v základní ošetřovatelské péči. O pacienty a pečující osoby se po celou dobu projektu staral zkušený multidisciplinární tým (lékař,
zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog a duchovní), který poskytoval komplexní
péči a pomoc. Nejdůležitějšími
osobami v projektu byly koordinátorky paliativní péče, které provázely pečující procesem

umírání, poskytovaly bezprostřední podporu, edukaci rodiny a koordinaci péče. Koordinátorky slaďovaly celý proces
paliativní péče a byly prostředníky mezi lékařem, soc. pracovníkem, duchovním, psychologem a rodinou. Děkujeme všem
pečujícím osobám, že jsme jim
mohli být nablízku a provázet
je celým procesem. Děkujeme
MAS Pobeskydí za podporu
a spolupráci při realizaci projektu. Velké díky patří celému realizačnímu týmu, a především naším koordinátorkám paliativní
péče, lékařce a sociální pracovnici. Bez Vás by to nešlo.
MEDICA Třinec

3

Každý z nás loni vytřídil bezmála 72 kg

■ Třídění odpadů v Česku nabralo loni na obrátkách. Češi
nejenže udrželi rostoucí trend,
třídili navíc s takovým elánem,
že překvapili i celkovým množstvím vytříděného odpadu.
Loni ho vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů v průměru 71,8 kilogramů.
To je o celých 5 kilogramů více
než v roce 2020! I přes velké
změny ve společnosti způsobené pandemií koronaviru rostlo
množství vytříděných odpadů

na jednoho obyvatele podobným tempem jako v předchozích letech. Třídění zůstali Češi
věrní, v ČR se podařilo i v roce
2021 udržet stav, kdy bezmála
tři čtvrtiny všech obyvatel pravidelně třídí své odpady. A třídili ještě více, než kdy předtím.
V průměru každý Čech vytřídil
22,5 kilogramů papíru, 16,8 kg
plastů, stejné množství kovů,
15,2 kg skla a necelý půlkilogram nápojových kartonů.

■ Na základě dotační výzvy
programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí byl Ing.
Petr Kovalský vybrán k dotační
podpoře s projektem „Pořízení
souboru investičního majetku“..
V rámci projektu došlo k pořízení: kleští k omezení přírůstu
terminálů, akumulačních nůžek
se střihem min. 35 mm s teleskopickým nástavcem o délce
200 cm a CDA aplikátoru s krytem 35 cm. Firma Ing. Petra Kovalského se zabývá pěstováním okrasné zeleně, zejména
jehličnatých stromů, a v menší
míře i různých druhů listnatých
stromků a keřů. Tato činnost se
nedá dělat bez profesionálního
nářadí. Je zde velký podíl ruční
značně namáhavé práce, proto je třeba hledat cesty, jak si
ji aspoň trochu ulehčit a zvýšit efektivitu. Akumulační nůžky umožňují stříhání větví bez
nadměrného namáhání rukou
a s nástavcem dávají možnost

tvarovat i vysoké stromy. Vzhledem k tomu, že stromečky jsou
živým materiálem, tak mnohdy rostou moc rychle a tím nejsou pravidelné. Zákazník si ovšem přeje stromy symetrické,
a proto je třeba je upravovat. Ke
zpomalení přírůstů konifer se
pořídily speciální jednoúčelové kleště TOP – STOP. Velkým
problémem při pěstování je
i konkurence plevelů. K efektivnější eliminaci tohoto škodlivého činitele se pořídil CDA aplikátor s krytem 35 cm značky
PULMIC. Za další rozvoj, zvýšení efektivity a kvality práce
děkuji MAS Pobeskydí. Případní zájemci o výsledky mé práce – stromečky jak v květináčích, větší s balem, různé okrasné keře, ale i trvalky a skalničky,
mě mohou navštívit ve Smilovicích – bližší informace na www.
orkys.cz.
Petr Kovalský

MAS Pobeskydí podpořila nákup
vybavení pro pěstování okrasné zeleně
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Rekonstrukce hospodářské budovy

■ Dovolte mi prezentovat čtenářům Stonávky svoji farmu
Grunt a prezentovat dokončený projekt.
Jsem zemědělský podnikatel, který se zabývá hlavně prodejem zemědělské techniky, ale
také již po generace hospodaří na malé rodinné farmě v obci
Těrlicko, katastrálním území
Hradiště pod Babí horou. Věnuji se především rostlinné výrobě, živočišná výroba má pouze okrajové postavení s využitím pouze pro vlastní spotřebu.
Hospodařím jak na orné půdě,
tak i na trvalých travních porostech. Okrajově se věnuji i péči
o vlastní lesy. Pěstuji zejména
obiloviny, dále jetelotrávy a okopaniny. Součástí farmy jsou taktéž ovocné stromy. Na farmě
využívám staré hospodářské
budovy. A protože střechy jsou
ve špatném technickém stavu, rozhodl jsem se provést rekonstrukci. Pro realizaci rekonstrukce jedné z hospodářských
budov jsem využil dotační výzvu Programu rozvoje venkova
v rámci komunitně vedeného

místního rozvoje, který v našem
regionu spravuje MAS Pobeskydí, z.s. Žádost o dotaci, kterou jsem podal, byla vybrána
a díky tomu jsem mohl provést
rekonstrukci střechy hospodářské budovy. Jednalo se konkrétně o rekonstrukci střechy v rozsahu do 400 m2, kdy stavební
práce byly provedeny v období
březen až duben 2022. Realizace projektu přispěla ke zlepšení technického stavu budovy,
zlepšení kvality skladovaných
zásob, ale především k prodloužení životnosti budovy. Jak
říkají naši dědové – „střecha je
základ“. Jedná se o první investiční dotaci, kterou jsem získal.
V rámci „klasického“ PRV bych
na dotaci nikdy nedosáhl, objekt by dále chátral. Proto je velmi důležité, že lze malé projekty
na venkově realizovat prostřednictvím MAS.
Roman Kupka
www. vseprozemedelce.cz

Co je nového u hasičů v H.Tošanovicích

■ Ač to zpočátku nevypadalo
na pěkný den, sluníčko nakonec vykouklo a divilo se, co že
se to v těch Tošanovicích děje.
SDH Horní Tošanovice pořádalo po několikaleté odmlce v sobotu 7.5.2022 okrskovou soutěž
v hasičském sportu.
Soutěž byla tradičně organizačně skvěle zabezpečena, díky
celému týmu, který přiložil ruku
k dílu. A tak byla připravena nejen soutěžní trať a zabezpečena voda, ale také výborné občerstvení, které přichystal pan
M. Hrabal. Soutěže se zúčastnily čtyři družstva hasičů, a to
SDH Horní Tošanovice, SDH
Komorní Lhotka, SDH Řeka
a SDH Třanovice. Každé družstvo předvedlo pokus v požárním útoku, počítal se lepší dosažený čas. Rozhodovaly desetiny vteřin a výsledné časy
všech družstev byly vyrovnané. Vítězi okrskové soutěže se
stalo družstvo z Horních Tošanovic, pomyslné stříbro získalo

SDH Komorní Lhotka a třetí
skončili hasiči z Třanovic. Vítězi,
jak jsme po předvedených výkonech mohli konstatovat, byli
všichni, kteří přijeli a ukázali kus
svého kumštu. Soutěž byla zakončena vyhodnocením starosty okrsku Godula p. Karlem Čajkou a výborným občerstvením,
podávaným v KD Hájenka.
H.T.

Co se děje s vytříděným olejem?

Stavění máje a pálení čarodějnic

■ 30. dubna 2022 odpoledne
počasí přálo, jako by nám chtělo vynahradit uplynulé dva covidové roky bez stavění májky, a proto se sešla u hasičské
zbrojnice parta lidí, především
mladých hasičů z Horních Tošanovic, aby pokračovali v tradici stavění májky a pálení
čarodějnic.
Nejprve se z lesa přiveze poctivě vybraná máj – statný smrk, ze kterého našim přičiněním měla vzniknout májka.
Mužská část naší sešlosti smrk
odkorovala a ženy se postaraly
o výrobu věnce. Práce nám šla
od ruky, ženy, dívky a děti májku krásně ustrojily do pestrobarevných stuh a tak žádný div, že
byla májka za chvíli připravena
a nastal nejdůležitější okamžik,
vztyčení májky. Májka se u nás
v obci staví bez těžké techniky, pěkně ručně, postaru. Dobrá věc se podařila a po chvilce námahy a velkého napětí se
u hasičské zbrojnice v Horních
Tošanovicích tyčila nádherná májka, kterou jsme i s jejími staviteli odměnili potleskem.
Když už je máj postavená, tak
se dle tradice symbolicky upálí čarodějnice. Dobu do setmění jsme vyplnili opékáním párků, ale i hraním nejrůznějších
her, samozřejmě s čarodějnickou tématikou. V ten pravý čas,
vzhledem k přítomnosti i menších dětí, pak byla jedna z čarodějnic, samozřejmě ta ručně
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vyrobená p. Katkou Čechákovou a p. Sylvou Martiňákovou,
usazena na hranici a za její neodpustitelné hříchy pod touto
hříšnicí za jásotu přítomných
zapálen oheň. Všichni jsme se
s ní za zpěvu národní písničky
rozloučili a pod dohledem členů
našeho SDH jí připravili pořádný žeh. Oheň čarodějnici nakonec zcela pohltil, ale nikomu se
ještě odcházet nechtělo. Takže
se rozproudila zábava, opékání párků, dospělí si dali čepované pivo a za doprovodu hudby
a za všudypřítomné přátelské
atmosféry a dobré nálady se
posedělo do pozdního večera.
Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě této
akce, veliký dík patří také všem
těm, jež nelitovali svůj volný čas
a přišli posunout dobré vztahy
mezi lidmi ve vesnici zase o kus
dál.
H.T.

■ Taky vás napadlo, co se děje
dál se vším tím použitým olejem, který doma slijete a odnesete do olejové popelnice? Nejste sami. Pojďme se tedy podívat, jak to děláme my v Třídím
olej.cz.
Co všechno se s vysloužilým
kuchyňským olejem musí stát,
aby mohl znovu posloužit lidem
jako recyklované palivo pro letadla a auta. A také že třídění
opravdu má smysl.
Veškerý použitý olej, který
sesbíráte a vhodíte do některé
z našich popelnic, pravidelně
svážíme do naší továrny. Tady
se obsah svozových vozů vysype na pás zpracovatelské linky a roztřídí. Naplněné plastové
lahve linka nejdříve rozdrtí, aby
z nich mohly oleje a tuky vytéct a připravit se pro další fáze
zpracování. Nadrcené a omyté plasty předáváme k recyklaci
dalším zpracovatelům, takže se
znovu vrací do oběhu.
Špinavý použitý olej musí následně projít mnoha fázemi čištění, aby se zbavil zbylých jemných kousků plastů, pevných
zbytků jídel, jako je strouhanka,
stopy masa, zeleniny a podobně, a také obsahu vody. Zbytkový biologicky rozložitelný odpad z oleje dodáváme do bioplynové stanice, kde nachází
další využití pro výrobu energie. Celý proces zpracování použitých jedlých olejů a tuků přitom probíhá čistě mechanickou
cestou, takže není potřeba využívat žádné chemikálie. Právě
díky tomu, že je recyklace olejů

relativně jednoduchá a nemá
žádné vedlejší negativní dopady na životní prostředí, je velmi
efektivní. O maximálně udržitelné procesy a nakládání se zdroji se samozřejmě v Třídímolej.
cz snažíme na všech úrovních
zpracovávání olejů a tuků.
Na konci procesu probíhajícího v naší továrně získáme vyčištěný a zpracovaný odpadní
olej, který dodáváme rafinerii.
Ta jej umí využít nejefektivněji – vyrobí z něj přísadu do bionafty druhé generace nebo plně
recyklované letecké palivo. Díky
tomu nemusí auta a letadla jezdit a létat na fosilní paliva ani na
speciálně pěstované potraviny,
ale využívají naopak odpad, který by byl jinak neužitečný, nebo
dokonce škodlivý.
Vzhledem k tomu, že je letecká a silniční doprava jedním
z největších světových producentů oxidu uhličitého, ovšem
vzdát se jich zatím neumíme, je
recyklace olejů dobrá cesta, jak
alespoň snižovat svou uhlíkovou stopu. Na každý „zachráněný“ a recyklovaný litr odpadního oleje totiž ujedou osobní dieselová auta čtrnáct až dvacet
kilometrů zcela bez emisí. Anebo pokud jezdit nechcete, dá se
to vyčíslit i jinak: každé čtyři vytříděné litry použitého oleje pomůžou stejně, jako byste vysadili strom.
Vidíte, jak jednoduché to je?
Každý můžeme planetě něčím pomoct. Děkujeme, že jste
v tom s námi.

Červen 2022

Den matek ve Stříteži se povedl

■ Druhou květnovou neděli
se ve Stříteži konal Den matek.
Byly pozvány všechny maminky, babičky, tety a samozřejmě
i jejich doprovody.
Odpoledne začalo divadelním vystoupením dětí z páté třídy naší základní školy. Děti se
pod vedením paní učitelky Drabinové naučily krásné vystoupení o tom, že člověk by měl být
spokojený s tím, čím je a neusilovat mermomocí o něco, s čím
stejně nakonec spokojený nebude a vrátí se zpátky ke svým
kořenům. Poté následovala
krátká přestávka, kde si hosté

mohli dát kávu, čaj a koláčky.
Po přestávce vystoupil na pódium sbor dobrovolných zpěváků obce Hnojník (kde byli zastoupeni i zpěváci z jiných obcí,
a dokonce i ze Stříteže) a krásně nám zapěli. I když to nejsou
profesionální zpěváci, zasloužili si mohutný potlesk a sklidili velký ohlas. Celé odpoledne
bylo vyplněno příjemnou atmosférou a všichni mohli odcházet domů spokojeni. Především
maminky, které si s sebou odnesly i tulipánek.

BAGR – BARNA
KOMORNÍ LHOTKA
Tel: 603 252 580

Michaela Porvisová

Akce Transaurus s SDH Třanovice

■ Na začátku jara již tradičně pořádá obec Třanovice akci
Transaurus, kde zájmové spolky
provádějí úklid veřejných prostranství na území obce podle
přidělených tras.
Třanovičtí hasiči tak zákonitě nemohli chybět. Sešli jsme
se v hojném počtu v sobotu 24.
dubna odpoledne. Po rozdělení
účastníků do třech skupin a přidělení úkolů jsme se vydali do
různých částí obce. První skupina, malí hasiči, se spolu se svými instruktory vydali sbírat odpadky kolem rybníku v centru
obce a v celém areálu Lesoparku. Druhá skupina, zasloužilí členové, provedli úklid podél
silnice a chodníku, od autobusové zastávky U Labudy až po
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Obecní úřad a prostor autobusového stanoviště. Poslední skupina, převážně výjezdová jednotka, provedla průzkum
a zprůchodnění potoka pod
centrem obce, vyčištění zbytků koryta potoka od náletových
dřevin. Dále provedla odstranění nebezpečných stavů pokácením nahnutých stromů nad
chodníkem a z prostoru elektrického vedení. Po zdárném
ukončení všech naplánovaných úkolů jsme se všichni sešli
u ohniště, kde proběhlo opékání párků. Všichni jsme se shodli,
i ti nejmenší, že když se na dědině lidi domluví, tak jde úplně všechno. A tak se těšíme na
další společné akce.
R. Gociek
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Velikonoce ve škole, ale trochu jinak

■ Konečně jsme si po dvou letech mohli prožít Velikonoce ve
škole, a tak jsme je v 5. ročníku pojali trošku jinak a hravěji. Děti se ve třídě rozdělily do
skupin a přiblížili jsme si činnosti, které nás čekaly.
S velikým nadšením přijaly oznámení, že se všechny tři
dny před Velikonocemi nebudeme učit klasicky z knížek, ale
mezi sebou různými činnostmi
ve skupinkách. První úkol, který
děti plnily, bylo přinést si z rodiny recept na velikonočního beránka a ve skupince se rozhodnout pro jeden z nich, na který
si přinesou potřebné ingredience a pomůcky. Dětem se to podařilo krásně vyřešit a v pondělí donesly to, co si předtím domluvily. Ve školní jídelně jsme
pak vážili, míchali, plnili formy, a nakonec i upekli beránky (s upečením nám pomohly
naše skvělé paní kuchařky). Výsledek byl velmi voňavý a dětmi
netrpělivě očekávaný. Po přinesení do třídy děti beránky ozdobily a dali jsme si je na výstavku. V plánu bylo, že je budeme
svačit ve středu, aby si nemuseli nosit svačinku z domu a mohli
ochutnat to, co svou usilovnou
prací vytvořily. Druhý den jsme
měli v plánu zdobení velikonočních kraslic různými technikami
a v druhé polovině dne pletení karabáčů. Kraslice se dětem
povedly a s pletením karabáčů nám pomohli dva zkušení

pánové (p. Klimek a p. Franek),
kteří za námi do školy přijeli už
poněkolikáté. Byla to legrace.
Někteří začínali s pletením jednoho karabáče několikrát, ale
nakonec si úplně všichni (s větší či menší pomocí) odnášeli domů ručně pletený karabáč
i s ozdobou. Několik karabáčů
navíc jsme také nabídli svým
mladším spolužákům a jejich
tatínkům (rodičům). Pár se nám
jich podařilo prodat. Třetí den
jsme si znovu povídali o velikonočních svátcích a jejich významu. Vyzkoušeli jsme si složit
velikonoční puzzle nebo zahrát
hry s velikonoční tématikou. Samozřejmě jsme také ochutnávali a snědli velikonoční beránky, které jsme v pondělí upekli. Byli moc chutní a jen se po
nich zaprášilo. Pro své mladší
kamarády jsme si připravili krátké povídání o Velikonocích a na
zahradě školy jim každá skupinka prezentovala hru s velikonoční tématikou. Odměnou
pro všechny mladší děti bylo
malé čokoládové vajíčko a zážitek ze hry. Samozřejmě i páťáci si zasloužili svou sladkou čokoládovou odměnu. Děti si tyto
velikonoční dny užily a naučily
se spoustu nových věcí, které
se jim snad v budoucnu budou
hodit. Domů si odnesly nejen
zážitky, ale také vlastnoručně
ozdobené kraslice a upletený
karabáč.
Jana Klimková, ZŠ Smilovice

Rodinné aktivity ve Smilovicích
■ Květnové počasí nás zvalo
do přírody, a tak jsme po dvou
letech nechtěné odmlky znovu
uspořádali ve smilovické škole
Den rodin. Tentokrát jsme vyrazili na společnou pěší túru na
Godulu.
Více než hodinový pochod
zvládli dokonce i malí sourozenci našich školáků. Na louce u restaurace Ondráš se sešla více než polovina z celkového počtu rodin a pedagogický
sbor naší školy. Společnými silami jsme zapálili oheň a chystali se opéct párky. Pod přístřešek, deštníky a pláštěnky nás
zahnala krátká dešťová přeháňka, ale pak už jsme se mohli občerstvit a pobavit se při soutěžích připravených pro děti,
a někdy i rodiče, našimi pedagogy. Děti si užily společné
chvilky radosti se svými spolužáky a rodinnými příslušníky. Po
více než třech hodinách společných aktivit jsme se rozešli po
svých trasách domů. Také v našich školkách v květnu věnovali čas rodinným setkáním. Nejprve v oddělení starších dětí si

užily rodiče s dětmi zábavné
odpoledne s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem,
které hradilo ze svého rozpočtu
SRPŠ při ZŠ Smilovice. Děkujeme! V závěru měsíce si připravily učitelky v oddělení mladších
dětí smilovické školky odpoledne ke Dni matek. Rodiče dětí
MŠ Řeka se setkali při Dni rodin
u myslivecké chaty. Také zde rodiče se svými ratolestmi prožili zábavné sportovní odpoledne.
Tuto akci si organizují už řadu
let sami rodiče. Také jim děkujeme za ochotu a snahu podpořit dobré vztahy mezi školkou
a rodinou.
Jana Dybová
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Děti z malinové školky

■ Na začátku března jsme
s dětmi v Malině zahájili téma
počasí a hned první den se zaposlouchali do zvuku deště.
Ten jsme také napodobovali
pomocí básničky ťukáním, klepáním a plácáním do podlahy.

písmenkové hádanky jsme na
další dny otevřeli téma duhy
a podle jejích barev si namalovali tváře. Všechny děti představovaly určitou barvu a ve správném pořadí se postavily do řady
a potom svými těly poskládali

Vyrobili jsme si papírové deštníky s brčky a bavili se o vhodném oblečení do deštivých dnů.
Řeč jsme dali také o vodních
skupenstvích a zpívali píseň
Voda, voděnka. Děti měly dešťovou rozcvičku a hrály se hry
na kapku, která zmrzne, a na rybičky. Na pokusu v sáčku jsme
demonstrovali koloběh vody
a při zasazení a hlavně zalití semínek ječmene zase její důležitou roli v probouzení a růstu přírody. Dále nás zajímal vítr. Vyrobili jsme si barevné papírové
větrníky a foukali do nich slabě
nebo silně ze všech stran, aby
se nám krásně točily. Při pokusu se svíčkou, která nám při zabránění přístupu kyslíku zhasla, jsme si vysvětlili vlastnosti
vzduchu a jeho význam. Lianka
dětem prozradila, že v prázdné
sklenici přece jen něco je, že je
naplněna vzduchem a Adrianka
zase velmi rychle přišla na to, že
vzduch dýcháme do plic. Různé
druhy počasí jsme si znázornili také pohybem, a když přišlo
na bouřku, všichni jsme se rozutekli a našli bezpečný úkryt.
Tmavými barvami v rozprašovačích jsme nastříkali původní
sněhový mrak z vaty a vytvořili
z něj mrak bouřkový, ke kterému jsme později přidali i blesky. Vysvětlili jsme si, kde vzniká bouřka, a představili si, jak
se díky ní a dešti, který ji doprovází, krásně pročistí vzduch.
Čas jsme věnovali také sluníčku a hráli si s obručí a s korálky, které nám znázornily sluneční paprsky. Povídali jsme si
o jejich hřejivých účincích a přirovnávali je k úsměvu nebo pohlazení. Děti si vytvořily sluníčka z papírových tácků a přilepily k nim oranžové a žluté
krepové „cancourky”. Pomocí

duhové obloučky. S duhou děti
pracovaly také při rozpíjení barev na papírovém kapesníku
nebo výrobě mraku s duhovými proužky. Březnové dny jsme
samozřejmě trávili také venku,
kde jsme pozorovali hladinu potoka při dostatku srážek nebo
naopak v sušších dnech bez
deště nebo pomocí rozprašovače za slunečného počasí vytvořili svoji vlastní duhu. V březovém lese jsme si skoro všichni našli nějaký strom, o který se
opřeli nebo na něj vylezli, a nechali se prohřívat paprsky jarního sluníčka. Mia ležela na větvi
u země jako na lehátku a Anička odpočívala u stromu s Dominičkem a Evelínkou. Čas pohybových aktivit a her se střídal
s odpočinkem, pro který jsme
mezi stromy natáhli houpací sítě, ve kterých se odpočívá
jedna báseň.
Přidáte se?
Od září přivítáme v Malině
nové parťáky. V případě zájmu
si můžete po předchozí domluvě vyzkoušet, jak to v naší lesní mateřské škole Malina funguje. Cena zkušebního dne je
200,- Kč.
Příměstský tábor
Zveme děti ve věku 3-10 let
na letní příměstský tábor. Průvodkyně připravují tematický program s rozmanitými
činnostmi na zahradě, louce,
u potoka či v lese. Nabízíme poslední volná místa v termínu 18.
7. – 22. 7. 2022. V případě naplnění všech turnusů a přetrvávající poptávky bude vypsán další termín příměstského tábora.
Více informací naleznete na našem webu www.kpmalina.cz.
KP Malina
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Setkání s pěveckými talenty

■ Je to neuvěřitelné, ale je to již
20 let od chvíle, kdy se v naší škole zrodil nápad pořádat pěveckou
soutěž “Rozvíjej se, poupátko”. Její
pojmenování vzniklo jako symbol
hlavního cíle – rozvíjet talent našich dětí.
Písnička z pohádky nám již 20
let slouží nejen jako motivační název soutěže, ale také jako povinná píseň, úroveň její interpretace
se stává často nejdůležitějším kritériem pro rozhodnutí poroty. První ročník pěvecké soutěže v roce
2002 jsme organizovali jen s malými zkušenostmi a za velmi chudých
podmínek, zato s velkým nadšením
pro věc. Za 20 let se soutěž rozvinula ve velkou mezinárodní událost, na které se prezentují talentované děti a mládež od 6 do 21 let
z 3 regionů (Třinecka, Jablunkovska a Stonávky). Kromě soutěže
má projekt mnoho navazujících aktivit, neboť nám nejde jen o rozvoj
pěveckého talentu dětí a mládeže,
ale také o podporu pedagogů. Za
tímto účelem pořádáme Hudební dílny pro učitele. Ta letošní proběhla na konci dubna již po páté,
a přece byla v něčem nová, jiná,
nezapomenutelná. Hudební nadšenci se sešli sice pouze v komorní sestavě, ale reprezentovali široký
vzorek pedagogů – od začátečníků a méně zkušených až po učitele hudební výchovy s dlouholetou
praxí. Právě malý počet účastníků
byl tentokrát možná tím největším
benefitem – byli si blíž, vzájemně
jsme se obohatili vlastními zkušenostmi, inspirovali se, tvořili a zkoušeli na sobě pěveckou průpravu,
kterou předávají dětem, otevřeně
diskutovali o úskalích pedagogické
práce. Lektorka Tamara Tomoszek
prakticky představila mnoho způsobů, jak lze učit s prožitkem dětí
i pedagogů samotných, jak pracovat s emocemi, podporovat rozvoj
hudebních schopností, jak při výuce hudby proniknout současně do
dalších oblastí umění, jak jsou důležitá setkávání s hudbou jen tak –
s přáteli, rodinou… Poupátko dává
příležitosti vyniknout také jiným
než pěveckým talentům, např. v letošním ročníku se představily žákyně naší školy v rolích průvodkyň regionálních kol Nikola Tlustá, Eliška
Danielová a Magda Pfeiferová, které svou moderátorskou premiéru
zvládly na výbornou. V úvodu jim
vypomohla a na saxofon zahrála
zatím prvňačka, ale neméně skvělá, Alenka Przywarová. Soutěž také
pomáhá potřebným – každoročně
je ve spolupráci s jejími absolventy organizován benefiční koncert,
jehož výtěžek je věnován pro charitativní účely. Letošní ročník jsme
zahájili regionálními koly v Kulturním domě Střítež ve dnech 11. 5. –
13. 5 2022. Postupně se představilo celkem 146 zpěváků, ze kterých

porota do velkého finále nominovala 46 nejlepších. Oslavy dvacátých narozenin naší soutěže nemohly být zahájeny lépe – byla to
přehlídka krásných pěveckých vystoupení a všichni účinkující si zaslouží obdiv, jak to po dvou letech
bez zpěvu zvládli. Tři soutěžní dny
v regionech Třinecko, Jablunkovsko a Stonávka přinesly pestrou
kytici krásných melodií, byly naplněny úžasnými pěveckými výkony
a byly důkazem toho, že se v našich školách dětem věnují kvalitní a zapálení učitelé. V prostorách DDM v Třinci se to v neděli 22. května, v den velkého finále,
hemžilo dobrovolníky už od samého rána, přestože program měl začít až v 15 hodin. Úvodní písní se
s námi pozdravili letošní i bývalí finalisté. Sešlo se jich na pódiu celkem 13, aby pod vedením Matěje
Janíka a také s jeho klavírním doprovodem zazpívali píseň z filmu
Gump „Protože to nevzdám“. Chtěli touto skladbou a hlavním sloganem povzbudit všechny soutěžící
zpěváky v jejich nesnadném úkolu
vystoupit na pódium po tak dlouhé
přestávce… Moderátor Radek Erben, který se již potřetí zhostil průvodního slova, poté představil odbornou porotu, jejímž členem se
– mimo již známé hudební odborníky – stal i dlouholetý hudební režisér Českého rozhlasu v Ostravě,
pan Jiří Pospíšil. Samotnou soutěž
pak ve velkém stylu, za světel reflektorů a na velkém pódiu, zahájili ti nejmenší, děti z MŠ. Přestože
je vystoupení pro tak malé zpěváky těžké, uvědomujeme si, jak je
důležité podporovat lásku k hudbě, ke zpívání a odvahu vystupovat už u těchto malých talentů.
Následovala šňůra vystoupení finalistů, přerušená pouze přestávkou pro porotu. Tu vyplnil svým hudebním programem Matěj Janík,
laureát soutěže z roku 2018. Dvacet minut vyplnil svými i přejatým
skladbami za vlastního doprovodu
na kytaru a klavír. Matěj s hudbou
začínal jako zpěvák a klávesák/kytarista v kapelách, ale časem začal
skládat vlastní hudbu v moderním
rapovém žánru s popovými prvky. Nyní je hudebním producentem, píše texty, nahrává a vydává
vlastní písně. Nesporný talent tohoto mladého muzikanta ocenilo
i vnímavé publikum. Na závěr finálového večera, ještě před netrpělivě očekávaným vyhodnocením, pozdravil přítomné náměstek
primátorky města Třince, pan Radim Kozlovský, který ocenil úroveň
soutěže i práci pedagogů. Je povzbudivé a motivující, že se k nám,
organizátorům, ochotně přidávají také další sympatizanti Poupátka, aby pomohli s nesnadnou organizací – od bývalých absolventů soutěže při přípravě úvodního

vystoupení až po maminky našich
dětí, které přispívají k pohodě výtečným pohoštěním. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem našim sponzorům za podporu našeho projektu, velmi si této pomoci
vážíme. Děkuji také všem zaměstnancům školy i dalším dobrovolníkům za zajištění bezproblémové
organizace. Soutěž skončila, ceny
byly rozdány, tóny krásných melodií doznívají v našich srdcích. Věřím, že všichni laureáti i ti ostatní,
kteří letos neuspěli, budou svůj talent s radostí rozvíjet dál. Jsem si
jistá, že brzy odezní zklamání a pocit neúspěchu u těch, kterým letos
nepřálo štěstí, protože je zjevné,
že soutěžní forma našeho projektu má jen motivační význam – tím
hlavním důvodem našich setkávání je láska ke zpěvu a touha po setkání se spřízněnými dušemi, touha po setkání s hudbou, v současné době znásobená neplánovanou
čtyřletou přestávkou. A to se povedlo. Děkujeme všem, kteří jste
s námi oslavili 20 let našeho hudebního projektu.
Dagmar Machálková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
PROJEKTU „Rozvíjej se,
poupátko“ 2022
Region Třinecko, 11. 5. 2022
2. ktg.: 1. místo – Gabriela Marie Sierotová (ZŠ a MŠ Bystřice), 2. místo – Sophie
Kotlárová (ZŠ, Třinec, Slezská), 3. místo –
Natálie Kolibová (ZŠ a MŠ Bystřice s p. j.
v.); 3. ktg.: 1. místo – Filip Paszek ZŠ a MŠ
Bystřice s p. j. v.), 2. místo – Klára Lasotová (ZŠ, Třinec, Slezská), 3. místo – Magdaléna Szewczyk (ZŠ a MŠ Bystřice s p. j. v.);
4. ktg.: 1. místo – Nina Chwastek (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Cisownicy, PL),
Marta Wałach (ZŠ a MŠ Bystřice s p. j. v.);
2. místo – Kloe Kochová (ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec), 3. místo – Aneta Kluzová
(ZŠ Oldřichovice, Třinec); 5. ktg.: 1. místo
– Anita Bielan (ZŠ a MŠ Bystřice s p. j. v.),
2. místo – Anna Cubrová (ZŠ, Třinec, Slezská), Monika Sikorová (ZŠ a MŠ Bystřice),
3. místo – Zuzana Plášková (ZŠ a MŠ s p.
j. v., Horní Suchá); 6. ktg.: 1. místo – Julia
Macura (ZŠ a MŠ s p. j. v., Třinec), 2. místo
– Ema Adamčíková (ZŠ Koperníkova, Třinec), 3. místo – Helena Pustowková (ZŠ,
Třinec, Slezská), Natalia Kubaczka (ZŠ
a MŠ s p. j. v., Třinec)
Region Jablunkovsko, 12. 5. 2022
1. ktg.: 1. místo – Štěpán Jekl (MŠ Klubíčko Havířov), 2. místo Jiří Jekl (MŠ Klubíčko
Havířov); 2. ktg.: 1. místo – Maria Kaszper
(ZŠ s p. j. v., Vendryně), 2. místo – Patricie Podolinska (ZŠ s p. j. v., Jablunkov), 3.
místo – Filip Kaleta (ZŠ Havířov-Šumbark
Gen. Svobody); 3. ktg.: 1. místo – Zora Kluzová (ZŠ s p. j. v., Jablunkov), 2. místo – Julia Rusz (ZŠ s p. j. v., Vendryně), 3. místo
– Klara Szotkowska (ZŠ s p. j. v., Vendryně); 4. ktg.: 1. místo – Jakub Všianský (ZŠ
s p. j. v., Vendryně), 2. místo – Adam Burian (ZŠ H. s p. j. v., Jablunkov), 3. místo –
Lucie Jakubiková (ZŠ s p. j. v., Jablunkov);
5. ktg.: 1. místo – Tiana Berenika Skupień (ZŠ s p. j. v. v., Jablunkov), 2. místo

– Lenka Trombiková (ZŠ s p. j. v., Vendryně), 3. místo – Wiktoria Madziová (ZŠ s p.
j. v., Jablunkov); 6. ktg.: 1 místo – Antonina
Klara Wania (PZŠ s p. j. v., Vendryně), 2.
místo – Julie Rylková (ZŠ Havířov-Podlesí
K. Světlé), Julia Szwarc (ZŠ s p. j. v., Vendryně), 3. místo – Mateo Rucki (ZŠ s p. j.
v, Vendryně)
Region Stonávka – pěvecká soutěž,
13. 5. 2022
1. ktg.: 1. místo – Emílie Kohut (ZŠ T. G.
M a MŠ Komorní Lhotka), 2. místo – Vít
Čmiel (ZŠ a MŠ Střítež), 3. místo – Kateřina Juroszová (ZŠ T. G. M a MŠ Komorní
Lhotka), Stella Bocková (ZŠ a MŠ Střítež);
2. ktg.: 1. místo – Oliver Chybidziura (ZŠ
a MŠ Smilovice), 2. místo – Ema Verešová
(ZŠ SNP Strečno), 3. místo – Daniel Bolek
(ZŠ a MŠ Třanovice); 3. ktg.: 1. místo – Laura Humel (ZŠ a MŠ s p. j. v. Hnojník), Romana Szkutová (ZŠ a MŠ Střítež), 2. místo – Yelizaveta Popova (ZŠ SNP Strečno),
3. místo – Ela Tománková (ZŠ a MŠ Ropice); 4. ktg.: 1. místo – Simona Mazúrová (ZŠ SNP Strečno), 2. místo – Michaela
Malinová (ZŠ a MŠ Ropiceu), 3. místo Miriam Paszková (ZŠ a MŠ Střítež), Jan Nowok (ZŠ a MŠ s p. j. v., Hnojník); 5. ktg.:
1. místo – Beata Chodura (ZŠ a MŠ s p.
j. v., Hnojník), 2. místo – Ema Vavříčková
(Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník), 3. místo
– Agáta Gančarčíková (Masarykova ZŠ
a MŠ Hnojník); 6. ktg.: 1místo – Aneta Nowok (ZŠ a MŠ s p. j. v., Hnojník), 2. místo
– Ivana Przywarová (Masarykova ZŠ a MŠ
Hnojník), 3. místo – Karolína Labudová
(Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník)
Region Stonávka – výtvarná soutěž, 13.
5. 2022 ZŠ a KD Střítež
1. ktg.: 1. místo – Anna Szczeponiecová
(ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka),
2. místo – Eliška Hrbáčková (ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka), 3. místo –
Tereza Porvisová (ZŠ a MŠ Střítež), 4. místo – Anna Kelecsényová (ZŠ a MŠ Třanovice); 2. ktg.: 1. místo – Eliška Stanieková
(ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka),
2. místo – Kristína Kotasová (ZŠ a MŠ Střítež), 3. místo – Barbora Jalůvková (ZŠ T. G.
Masaryka a MŠ Komorní Lhotka), 4. místo – Anna Cicvárková (ZŠ a MŠ Smilovice)
Finále, 22. 5. 2022 – LAUREÁTI
1. ktg.: Emílie Kohut (ZŠ T. G. M a MŠ
Komorní Lhotka); 2. ktg.: Maria Kaszper
(ZŠ s p. j. v., Vendryně); 3. ktg.: Laura Humel (ZŠ a MŠ s p. j. v., Hnojník); 4. ktg.:
Jakub Všianský (ZŠ s p. j. v., Vendryně),
Marta Wałach (ZŠ a MŠ s p. j. v. Bystřice);
5. ktg.: Monika Sikorová (ZŠ a MŠ Bystřice); 6. ktg.: Helena Pustowková (ZŠ, Třinec, Slezská), Aneta Nowok (ZŠ a MŠ s p.
j. v., Hnojník); 7. ktg.: Nora Zaťková (ZUŠ
Havířov)
Finále 22. 5. 2022 – CENA POROTY
5. ktg.: Franciszek Bubik (ZŠ a MŠ s p.
j. v. Bystřice); 7. ktg.: Ema Adamčíková (ZŠ
Koperníkova, Třinec); 7. ktg.: Barbora Javorková (ZUŠ Třinec)
Finále 22. 5. 2022 – CENA DIVÁKA
1. ktg.: Emílie Kohut (ZŠ T. G. M a MŠ
Komorní Lhotka); 6. ktg.: Antonina Klara
Wania (ZŠ s p. j. v. Vendryně)
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Online školení práce s nevidomými

■ ESÚS TRITIA s o. o. vás srdečně zve na on-line školení
Práce s nevidomými a slabozrakými osobami, které je určeno
především pro sociální pracovníky, zdravotní sestry, ergoterapeuty, ošetřovatele, asistenty seniorů, řídící zaměstnance,
psychology, fyzioterapeuty, ale
také pro všechny, kteří s těmito
lidmi žijí či pracují.
Školení se uskuteční 7. 6.
2022 od 9 h. do 14 h. přes platformu ZOOM. Vedoucím školení je uznávaný odborník Krzysztof Wostal z Nadace Transgrese, jejímž posláním je vyvíjet
činnost zaměřenou na překonávání sociálního vyloučení osob
s postižením – hlavně senzorického druhu, tedy nevidomých,
slabozrakých, neslyšících, nedoslýchavých a hluchoslepých,

a taky podporovat tyto osoby
v uskutečňování transgrese, čili
v překračování jejich vlastních
hranic a omezení. Během školení, které se bude konat v polštině, je zabezpečeno simultánní on-line tlumočení do slovenského a českého jazyka. Účast
na školení je bezplatná, je nutné se však přihlásit prostřednictvím přihláškového formuláře: https://tiny.pl/98l31. Kontakt
a bližší informace na emailu director@egtctritia.eu či na www.
egtctritia.eu. Školení je realizováno v rámci projektu V4 ve
prospěch rozvoje Společné sociální Evropy, ID: 22110081. Projekt je spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem.
Jiří Vzientek,
ředitel ESÚS Tritia

Červen 2022

Pěvečtí talenti v soutěžích

■ Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník skrývá mnoho hudebních
talentů. Někteří svoje uplatnění našli ve školních pěveckých
sborech, někteří v nově vzniklé
školní kapele.
Veřejnost se s nimi mohla setkat během různých akcí, školních i obecních. Naposledy naši
talentovaní žáci zazářili v pěvecké soutěži „Rozvíjej se, poupátko” ve Stříteži, kde si změřili
své síly, nebo spíše hlasy, s dalšími zpěváčky z regionu povodí Stonávky. Mladší žáci interpretovali povinnou píseň „Rozvíjej se, poupátko“ a následně
pak píseň dle svého výběru. Za
mladší žáky naší školy soutěžila Eliška Valachová z 3. třídy
a Vít Svěrkoš z 5. třídy. V kategoriích starších žáků pak museli všichni účinkující ovládat povinnou píseň hnojnického rodáka Jana Kubisze „Plyneš, Olzo“

a druhou píseň si mohli volit dle
vlastního uvážení. V 5. kategorii (6. a 7. ročník) nás reprezentovaly Ema Vavříčková a Agáta
Gančarčíková a obě slavily se
svým krásným zpěvem úspěch.
Ema si vyzpívala 2. a Agáta 3.
místo. Také šestá kategorie (8.
a 9. ročník) byla pro nás úspěšná. Za mikrofon se postavily Ivana Przywarová, Karolína
Labudová, Michaela Konderlová a Veronika Klodová. Všechny mohou být na svůj výkon
hrdé. Dvěma z nich se povedlo
odnést si diplom – Ivaně Przywarové za druhou příčku a Karolíně Labudové za příčku třetí. Doufejme, že jmenované
žáky bude tento úspěch motivovat k dalšímu rozvíjení jejich
talentu a pro ostatní žáky bude
inspirací.
Radomír Brozda

Den matek v hnojnické škole

Nové pianino v Charitním domě
■ Do našeho týmu v Charitním
domě pro seniory v Hnojníku
nastoupila nová aktivizační pracovnice, která se ve svém volném čase věnuje hře na klavír…
Jelikož nám bylo líto, že svůj
talent nemůže využít i v práci pro potěchu klientů, rozhodli
jsme se, že požádáme o pianino
Ježíškova vnoučata. A ono to vyšlo! Poděkování náleží Ježíškovým vnoučatům a panu Miloslavu Parolkovi, kteří naše přání zveřejnili. Dále bychom chtěli

poděkovat Slevomatu, díky kterému se naše přání vyplnilo.
A v neposlední řadě bychom
chtěli také poděkovat CMI Music s.r.o. a Ing. Pavlu Formánkovi za pomoc s výběrem piana
a jeho dodáním. Tato firma nám
navíc darovala stoličku. Od této
chvíle se libé tóny pianina roznáší po celém domově a klienti
jsou nadšení. Děkujeme!
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Ježíškova
vnoučata

■ Den matek je den, kdy se
vzdává pocta všem maminkám
a mateřství. Vychází z různých
tradic a slaví se na mnoha místech po celém světě.
V naší škole si žáci pod vedením pedagogů připravili pro své
maminky vystoupení, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 5. května ve zcela zaplněné tělocvičně za přítomnosti nejen maminek, ale i tatínků, babiček a dědečků. Děti z 1. stupně předvedli
minimuzikál Červená karkulka
od Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře a zaznělo zde také pásmo básniček věnovaných maminkám. Žáci z 2. stupně zazpívali písně v doprovodu školní
kapely, která vznikla v letošním
školním roce pod vedením
pana učitele Radomíra Brozdy.
Na závěr se děti rozloučily písní Máma od skupiny Lunetic,
kdy jim se zpěvem pomohlo
i obecenstvo. Celé vystoupení

sklidilo velký aplaus a vykouzlilo na tvářích maminek nejenom
úsměv, ale také nejednu slzičku
dojetí. Všichni hosté si po skončení programu mohli v prostorách školy zakoupit krásné výrobky na benefičním jarmarku.
Výtěžek z této akce byl předán
Nadaci Českého červeného kříže na pomoc Ukrajině. Oslava
Dne matek proběhla 12. května
také v mateřské škole formou
pěveckého a recitačního vystoupení dětí a také pro maminky netradičně – například možností využití relaxační masáže
od dětí či pikniku v trávě. Touto cestou bychom chtěly poděkovat účinkujícím, pedagogům,
maminkám a dalším hostům za
pěkně prožitá odpoledne.
Renata Dvořáčková,
Klára Parchańská

Červen 2022

Přírodovědci z Hnojníku v tomto školním roce nezahálejí

■ S probouzejícím se jarem
zintenzivnili přírodovědci z Masarykovy základní školy svou
činnost, i jindy bohatou. Nebylo se čemu divit, čekala je série
soutěží, konferencí a dalších aktivit, které se v minulých letech
nekonaly kvůli problematické
epidemiologické situaci.
Vše odstartoval Den Země.
22. dubna 2022 žáci školy
opustili své lavice a vydali se do
terénu. Pro mladší děti z prvního stupně si žáci osmých tříd
připravili vědomostní program
v nově vybudované východní
části školní zahrady. Jednalo se
o řadu různorodých přírodovědných úkolů k prověření znalostí
i schopnosti spolupráce. Starší
žáci z druhého stupně upravili školní zahradu základní i mateřské školy a zapojili se do projektu Ukliďme Česko. Společně
tak se svými vyučujícími zbavili
Hnojník a okolí poházených odpadků. Likvidaci nasbíraného
odpadu zajistila obec Hnojník,
za což jí patří poděkování. Za
dalších pět dní (27. dubna) reprezentovali žáci devátých tříd
hnojnickou školu na Ekolympiádě. Letošní ročník soutěže nesl
název „Co trápí planetu Zemi“.
Dvě tříčlenná družstva ve složení Ondřej Čečotka, Lucie Swierczková, Marek Witas a Klára
Kutajová, Karolína Tomicová,
Natálie Filipczyková porovnaly své vědomosti v Městské
knihovně v Havířově. V konkurenci 12 týmů žáků okolních škol
potvrdili vysokou úroveň svých
znalostí a obsadili první a třetí
příčku. V soutěži jednotlivců obsadil první místo Marek Witas
a o druhé místo se podělily Lucie Swierczková a Klára Kutajová. 9. května zaznamenaly žákyně z Hnojníku další obrovský
úspěch – a sice první a třetí místo v okresním kole Floristické
soutěže. V Národním domě ve
Frýdku-Místku se sešlo zhruba

40 nadějných amatérských floristek, jejichž úkolem bylo uvázat kulatou kytici a naaranžovat
vypichovanou misku. V kategorii žáků se dařilo Kláře Kutajové z 9. třídy, která obsadila první
místo. Třetí příčka patřila Anetě
Lasotové z 8. třídy, ale ani další
dvě reprezentantky, Eliška Milichová (6. třída) a Viktorie Lyčková (7. třída), se díky dobře
zvládnutým technickým floristickým pravidlům nemusely za
své výtvory stydět. Hnojnickým
soutěžícím se dařilo i v dalších
kategoriích. Mezi juniory zazářila Johana Kozlová, absolventka,
a v kategorii seniorů předvedla
nejlepší výkon Magda Luzarová, vyučující ZŠ Hnojník. Vítězky všech kategorií čeká oblastní
zemské kolo, které se uskuteční 2. června v Prostějově. U příležitosti soutěže bylo vysloveno
předsedou Územního sdružení ČZS Frýdek-Místek, panem
Václavem Kolkem, poděkování

Cesta za hmyzím dobrodružstvím

■ V rámci environmentální výchovy děti z mateřské školy
v Hnojníku celý týden pozorovaly, zkoumaly, objevovaly a tvořily na téma „hmyz“. Vyvrcholením jejich činnosti byl projektový den.
Na všechny čekala zábavná stezka plná zajímavých úkolů a dobrodružství „Výprava se
stonožkou Bohuškou na louku
a do lesa“. Na louce děti plnily úkoly stonožky Bohušky, při
nichž se dozvěděly mnoho zajímavostí o mravencích, beruškách, motýlech, plošticích,
chroustech a jiném hmyzu. Zahrály si na včelky a motýlky,

ale i na průzkumníky, a pomocí
lupy hledaly a pozorovaly hmyz
v trávě.
Po splnění všech úkolů se
děti společně s panem myslivcem přesunuly do lesa ke krmelci, kde byly poučeny, co do
krmelce patří a co naopak zvířatům škodí. Potom následovala ukázka výcviku loveckého psa s vystopováním bažanta a aportováním. Prožitkovým
učením se dětem otevřely nové
obzory k ochraně zvířat a přírody a již nyní se mnohé z nich
chtějí stát myslivci.
Soňa Ottová

MZŠ a MŠ Hnojník za propagaci ČZS u mládeže a poděkování
Magdě Luzarové za práci s mládeží při soutěžích pořádaných
ČZS. O den později, 10. května,
vyrazili na zkušenou místní badatelé. Čekala je účast na žákovské konferenci „Prezentace
badatelských projektů EVVO
k trvale udržitelnému rozvoji“.
Na Střední průmyslové škole
chemické akademika Heyrovského v Ostravě prezentovali
výsledky svého více než ročního
výzkumu. Badatelský tým žáků
8. třídy ve složení Jakub Malysz, Markéta Kukuczová a Eliška
Bejdáková si za práci věnovanou podrobnému mikroskopickému pozorování povrchu rostlin s názvem „Není chlup jako
chlup“ odnesl diplom za 2. místo a možnost účasti na dvoudenní přírodovědné exkurzi
v Jeseníkách. Druhá trojice badatelů, Viktorie Lyčková (7. třída), Dorota Kotasová (8. třída)
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a Aneta Misiarzová (7. třída), zastoupená Eliškou Bejdákovou,
sice neobsadila příčky vítězů,
zato však seznámila odbornou
sedmičlennou porotu, organizátory a zbývajících 12 soutěžních týmů se zajímavými výsledky svého bádání na téma
„Jak se žije kvasinkám“. O týden později, 17. května, čekalo přírodovědce další klání. Na
něj se tentokrát vypravili žáci se
zájmem o botaniku a zahradničení. V okresním kole soutěže „Mladý zahrádkář“, které
se konalo na ZŠ E. Krásnohorské ve Frýdku-Místku, zúročilo
svou celoroční přípravu 6 žáků
druhého stupně. Ani v jedné
ze dvou kategorií, mezi celkem
zhruba 40 soutěžícími, nenašli
dostatečně silnou konkurenci,
a tak si kromě množství rostlin
pro své zahrádky odváželi diplomy za všechna vítězná místa. V kategorii mladších žáků (6.
třída) se nejvíce dařilo Barboře
Stryjové, druhou příčku obsadila Aneta Macháčková a třetí místo patřilo Anežce Švecové. Mezi staršími žáky již poněkolikáté zvítězila Marie Stryjová
(9. třída). Na dalších dvou příčkách, které dělil jen jeden bod,
se umístil Antonín Przeczek (9.
třída) – 2. místo, a Eliška Bellová (8. třída) – 3. místo. Sestry Stryjovy a Toníka Przeczka
čeká další odborná příprava na
republikové kolo, které se uskuteční 18. – 19. června v Brně. Jak
je vidět, přírodovědné aktivity
na MZŠ v Hnojníku jsou velmi
bohaté. Ve všech typech soutěží se ukázalo, že místní žáci mají
blízký vztah k přírodě, a pokud
jej ještě vhodně rozvíjejí, mnohdy na úkor svého volného času,
sklízejí četné úspěchy. Věřme,
že se jim bude dařit i ve vyšších
kolech plánovaných soutěží
a že budou ve svých aktivitách
pokračovat i v příštích letech.
Magda Luzarová

10

Vítězství družiny z MZŠ Hnojník

■ Žáci Masarykovy ZŠ a MŠ,
kteří se již tradičně účastní soutěží Českého zahrádkářského
svazu, i letos získali ta nejvyšší
ocenění. Nechyběly mezi nimi
ani děti z družiny Šikulové, které se již podruhé zapojily do
výtvarné soutěže, jejímž tématem tentokrát bylo „Ovoce plné
vitamínů“.
V sekci polytechnické práce a ve své kategorii byla oceněna všechna jejich tři díla 1.
místem. Než děti svá dílka vytvořily, několik týdnů se důkladně připravovaly. Zjišťovaly a získávaly informace o tom,
jaké druhy ovoce se v naší republice pěstují, kde jsou k tomu
nejvhodnější podmínky a také
jaký má jejich konzumace vliv
na naše zdraví. Samotné tvorbě předcházelo seznámení se

s materiály, ze kterých měly být
vytvořeny komponenty pro díla.
S nebývalou zručností pak děti
vyráběly drobné napodobeniny ovoce, z nichž poté vznikaly
velmi zdařilé portréty spolužáků
a také „ovocná“ mapa České republiky. Jak pořadatelé soutěže
při vyhlašování výsledků uvedli,
hodnotitelé vybírali mezi několika sty pracemi. O to cennější
je vítězství dětí, všech členů III.
oddělení školní družiny. Patří jim
poděkování nejen za vynikající
reprezentování naší školy v celorepublikové soutěži, ale zvláště za jejich soudržnost, vzájemnou vstřícnost a spolupráci, bez
nichž by úspěšná dílka nemohla být vytvořena.
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V Hnojníku se smažila vaječina

■ V sobotu 21. 5. 2022 uspořádal výbor pro kulturu a sport
obecního zastupitelstva v Hnojníku na fotbalovém hřišti společenské odpoledne, spojené se
smažením vaječiny.
Vstupné bylo 3 syrová vajíčka
a o jejich zpracování se postarali hnojničtí fotbalisté. Stánek
PZKO nabízel grilovanou krkovici a hot dogy, prodejní stánek
fotbalistů kromě sudového piva
a širokého sortimentu nápojů
nabídl i domácí koláčky a jiné
pochutiny. O hudební ozvučení

se postaral zkušený DJ Milan
Macho, který současně nabídl a řídil i vystoupení pěveckého sboru „Hnojnických dobrovolných zpěváků“. Pro děti byl
k dispozici velký skákací hrad.
Nechyběla dobrá nálada a návštěva akce byla vítanou příležitostí pro občany obce ke vzájemnému setkání. Mnohé možná odlákalo poněkud větrné
počasí, ale i tak se akce zúčastnilo k jejich plné spokojenosti
téměř 100 občanů obce.
Miroslav Gryc

Eva Fojtíková, Marie Bijoková

Ve vědomostním kvízu opět třetí

Netradiční jarní olympiáda v Dobré

■ Slunečná sobota 14. 5. 2022
se nesla v olympijském duchu.
Žáci Masarykovy základní školy v Hnojníku se zúčastnili 1. ročníku Jarní olympiády, kterou pořádala obec Dobrá, Hravý klaun
a areál U Medvěda v Dobré.
Soutěžilo se v několika tradičních i netradičních disciplínách.
Skok z místa, hod na cíl, skákání
v pytli, přeskakování lana a překážková dráha – to byly disciplíny pro žáky 1. stupně. Pro žáky
2. stupně připravili organizátoři soutěže ve florbalu, vybíjené,
fotbalu, jízdě na kole, jízdě na
kolečkových bruslích a střelbě ze vzduchovky. I přes silnou
konkurenci se našim žákům

podařilo vybojovat medaile
a krásná umístění: Jakub Vavřík
(4. ročník) – 1. místo – přeskakování lana; Ondřej Szturcek (6.
ročník) – 1. místo – jízda na kolečkových bruslích; Václav Jirásek (9. ročník) – 2. místo – jízda
na kolečkových bruslích; Daniel Chmiel (6. ročník) – 3. místo
– střelba ze vzduchovky; Tým
florbal – 1. místo; Tým vybíjená –
2. místo. Všem žákům děkujeme
za vynikající výkony, kterými reprezentovali naši školu, a věříme, že si odnesli spoustu zážitků a těší se na další sportování.
Kateřina Vyvialová, Vít Pyško

■ Senioři z celého Moravskoslezského kraje se po půl roce
opět setkali při společném soutěžení ve vědomostním kvízu.
Byli rádi, že už nemuseli dlouho čekat, jak se to stalo v době
pandemie a velice rádi tak navštívili další místo v kraji. Pěkná
vesnička Háj ve Slezsku v opavském okrese připravila zázemí
pro rekordních 31 tříčlenných
týmů. Jen pro připomenutí, vloni
se kvíz konal ve Stříteži a přijelo
tenkrát o deset družstev méně.
Vědomostní kvíz připravuje Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje a poprvé
byl vyhlášen k 100. výročí vzniku Československa. Autor této
soutěže Radim Holeček, člen
krajské rady, připravil celkem
deset témat s deseti otázkami, což bylo velice symbolické
k danému výročí. Soutěž tehdy
nadchla účastníky a tím vlastně podpořili myšlenku v pokračování vědomostního kvízu
pro seniorské organizace v kraji. Každým rokem se snaží tvůrce soutěže obměňovat témata
a nyní se objevily novinky jako
např. otázky týkající se fobií, kuchyně, sluneční soustavy, cizích
pojmů nebo českých pohádek.
Účelem soutěžících družstev je
získat co nejvíce správných odpovědí vždy ze tří předložených
možností k otázce. Mezi soutěžícími kluby už tradičně nechybí trojice borců ze střítežského klubu důchodců (vyhráli
první jubilejní ročník). Klub zastupovali tito členové: Vlasta

Sadowská, Miroslav Fober a Josef Skřivánek. Vzhledem k nejvyšší účasti v dosavadních
ročnících seniorského kvízu si
všichni moc cenili získaných
bodů, ale jen tři týmy mohly počítat s cenami. Bylo velmi potěšující, že mezi nimi nechyběli Střítežané a svými znalostmi
nepochybně patří k absolutní
seniorské špičce v kraji. Po loňském bronzu na domácí půdě
si toto krásné umístění zopakovali. Jen o bodík více získali Aktivní senioři z Bruntálu a prvenství vybojoval nečekaně Klub
seniorů Hostašovice. Střítežští
opět dokázali, že patří nejen ve
sportu, ale i ve vědomostních
disciplínách mezi nejúspěšnější seniorské kluby v Moravskoslezském kraji a velice dobře reprezentovali obec i Mikroregion
Stonávky.
Karel Moškoř
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Důchodci opět chodí po horách

■ Pěkné květnové počasí, ale
také už bez patřičných omezení,
které vloni dost narušily aktivity
členů Klubu důchodců Střítež,
to byla ta nejlepší výzva k prvnímu májovému výšlapu.
Sedm členů klubu a jeden
cyklista se vydali na svůj první výlet. Cílovým místem se stal
vrchol hory Filipky. Už na samotném začátku cesty jsme se
potkali také s místními seniory, kteří měli podobný cíl jako
my. Ač odešli dříve, po chvilce
jsme je na prvním stoupání dohnali a šli si dál svým tempem.
Rozkvetlé stromy a probouzející se příroda po zimě byla tou
nejlepší scenérií. Kdo šel trasou
po zelené turistické značce po
hodně dlouhé době, tak byl překvapen, kolik zasázených ovocných stromků přibylo na Aleji
dobra hned za Zvoničkou svatého Isidora. Odsud to už bylo
docela blízko k cíli výletu vrcholu Filipky nacházejícím se na
rozmezí tří obcí Hrádku, Návsí
a Nýdku. Pochopitelně jsme se
museli vyfotit a pak již hajdy na

nějaké posilnění. V chatě u paní
Labajové už byla nachystána
skvělá propagace našeho cyklisty M. Nogola, který umístil na
viditelné místo klubovou vlajku
a tak lidé přicházející se také
občerstvit měli jasno, odkud
se tam dostali turisté v důchodovém věku. Zpět jsme se vydali po žluté značce přes vrch
Loučka a místní část Paseky do
Bystřice. Měli jsme v plánu dojít až na bystřické nádraží, ale
blížící se mračna i občas slyšící zahřmění v dáli nad Beskydami nás donutilo počkat na autobus a dojet na vlak. Jen co jsme
nastoupili do autobusu, spustil
se liják. Známá písnička „Sláva
nazdar výletu, nezmokli jsme,
už jsme tu“ se v našem případě nenaplnila. Přesto jsme odjížděli domů s pěkným pocitem
a taky prvními kroky, kterými se
náš klub přihlásil do celorepublikové soutěže vyhlášené Radou
seniorů ČR „Pět tisíc kroků pro
zdraví“.
Karel Moškoř

Mladí hasiči budou soutěžit

Po dvouleté pauze přivítají hasiči v Hnojníku v roce 2022
jedno z kol Moravskoslezské
ligy mladých hasičů v požárním útoku, a to v sobotu dne 11.
6. 2022 od 9:00 hod. na fotbalovém hřišti v Hnojníku. Občané

obce a příznivci z celého regionu mohou přijít podpořit mladé hasiče nejen z Hnojníku, ale
z celého MS Kraje. Předpokládaná účast je okolo 50 sborů což je něco okolo 350 dětí
a mládeže.

Charitní poradna je tady pro vás

■ Máte dluhy, které Vám přerůstají přes hlavu? Trápí Vás
exekuce? Rozpadl se Vám vztah
a nyní řešíte péči o dítě? Na problémy nemusíte být sami.
Je velice jednoduché dostat
se do situace, se kterou si člověk neumí poradit sám a potřebuje pomoc ostatních. Mnohdy stačí jen málo, zapomenutá
upomínka, pracovní úraz či ztráta zaměstnání, a je zaděláno na
velký problém. Charitní poradna pro finanční a právní tíseň je
tady pro všechny, kteří se potřebují ve své situaci zorientovat,
potřebují získat informace případně rady, jak dále postupovat, případně potřebují pomoc
vyplněním formuláře či sepsáním návrhů a jiných písemností.

Charitní poradna pro finanční
a právní tíseň poskytuje bezplatnou a diskrétní pomoc v oblastech dluhové problematiky
(např. exekuce, insolvence), rodinné a vztahové problematiky
(např. rozvod, péče o děti), dále
v oblasti bydlení, spotřebitelského práva či pracovně právních vztahů. Sídlíme 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.
Tým pracovníků Charitní poradny pro finanční a právní tíseň

Májový pobyt seniorů v Čechách

■ V polovině května odjela na
šestidenní pobyt do Spáleného
Poříčí skupina 24 členů Klubu
důchodců Střítež. Nabídka přišla už na začátku roku, ale nepříznivá situace spojená s pandemií termín oddálila.
Nebylo to ale vůbec na škodu, protože senioři využili pozdějšího termínu a skvělé nabídky majitele Hotelu Brdy, který je
mužem mnoha profesí. Pan Zeman totiž pro nás přijel vlastním
autobusem a po celou dobu
se staral o to, abychom využili
pestrého programu. Ten zahrnoval například prohlídky zámků ve Spáleném Poříčí, Blatné,
Horšovském Týnu nebo nádherného kláštera v Kladrubech.
Navštívili jsme během jednoho
dne také Americkou zahradu,
která má vzácné druhy stromů
a dřevin. Unikátními stromy byly
zcela jednoznačně douglaska
tisolistá a dřín květnatý, který
zrovna nádherně kvetl. V okolí je spousty rozhleden jako například jen kilometr od hotelu
vzdálená Rohledna šťastná věž
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a u amerického arboreta jsme
vystoupali všechny schody rozhledny Bolfánek. Ten den jsme
dokonce stihli i návštěvu Mariánských Lázní. Přímo v místě
ubytování a stravování se nachází hned naproti také Galerie
Špechar se stálými expozicemi
zemědělské techniky a v jednom patře jsme viděli spousty kreseb humoristy Neprakty.
Byl čas i na procházky po okolních naučných stezkách a jeden večer nám zahrála dudácká kapela. Ta nám aspoň částečně nabídla okusit atmosféru
z Chodských slavností. Cestou
zpátky byla poslední zastávka
na Svaté Hoře u Příbrami, jedno z nejznámějších poutních
míst ve střední Evropě. Společně s námi se pobytu zúčastnili
důchodci Klubu seniorů z Rožnova pod Radhoštěm. Ač jsme
se předtím vůbec neznali, v průběhu pobytu jsme se postupně
snažili něco dozvědět i my, jakými aktivitami hýří senioři na
Valašsku.
Karel Moškoř
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Zahrádkáři v Hnojníku bilancovali

■ 6. května 2022 se uskutečnila výroční členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Hnojníku,
která bilancovala činnost v roce
2021.
Pozvaným hostem byl předseda okresního sdružení ČZS
pan Václav Kolek, jež za práci
poděkoval a hnojnické zahrádkáře pochválil. Předseda organizace pan Jaromír Špok předal
kytici, písemné ocenění územního svazu a dárkový balíček
jubilantce a dlouholeté člence
místní organizace paní Lachové. Dobré bylo finanční hospodaření, jež v roce 2021 přineslo zisk 10 tis. Kč. Poděkování zaznělo i za dotaci 10 tis.

Kč od Obecního úřadu. Všem
pak chutnal členkami organizace připravený segedínský guláš, ale i talíře domácích zákusků a krájených bábovek. Ač má
organizace pouze 35 členů, vykazuje stále velmi aktivní činnost. Vloni v květnu se uskutečnilo u klubovny ČZS tradiční
každoroční „smažení vaječiny“
a v září pak plackobraní za hojné účasti občanů obce. Nabízeno bylo nejen několik druhů
bramborových placků, ale i domácí koláče, zákusky, sudové
pivo a široký sortiment nápojů. Zejména návštěvníci „později narození“ tak mohli ochutnat tradiční jídla našich babiček a slezského venkova. Pro

Sukcesy naszych uczniów

■ „Najpewniejszą drogą do
sukcesu jest próbować jeszcze raz.“ Ostatnie miesiące obfitowały w wiele imprez, w których uczniowie naszej szkoły
osiągali sukcesy, i to w różnych
dziedzinach: sporcie, recytacji,
muzice…
W dziedzinie sportu, oprócz
innych zawodów (Igrzyska Lekkoatletyczne odbyły się po zamknięciu tego numeru) uzyskaliśmy bardzo dobre lokaty
w zawodach w pływaniu szkół
podstawowych, które odbyły
się 4 kwietnia w Bystrzcy. Laura
Sznapka zyskała w swojej kategorii drugie miejsce a Nadia
Branna uplasowała się na trzecim miejscu. W eliminacjach
okręgowych konkursu recytacji języka czeskiego w Ostrawie wysoko punktowane miejsce zajął uczeń klasy trzeciej
Samuel Sembol. Nasza szkoła znana jest z wielu sukcesów
w dziedzinie muzyki. W finale
Festiwalu Piosenki Dziecięcej
w Hawierzowie pierwsze miejsca w swoich kategoriach zajęły Laura Humel z klasy 3. oraz
Aneta Nowok z klasy 9. Po prawie trzyletniej przerwie odbył

się konkurs śpiewaczy „Rozvíjej
se poupátko”. Do finału w DDM
w Trzyńcu zakwalifikowało się
czterech uczniów: Beata Chodura, Jan Nowok, Laura Humel (1. miejsce) oraz Aneta Nowok (1. miejsce). Tradycja pieśni
ludowej jest w naszej szkole wciąż żywa. W Przeglądzie
Cieszyńskiej Pieśni Ludowej
w Czeskim Cieszynie pierwsze miejsca w swoich kategoriach otrzymali Tymek Jochymek, Beata Chodura i Anita Tomanek, drugie miejsce zyskał
duet Justyna i Karolina Beneš,
trzecie miejsca zejęły Ania Kaleta i Aneta Nowok, zaś wyróżnienie otrzymała uczennica klasy pierwszej Ania Folwarczna.
Uczniowie naszej szkoły biorą
też udział w wielu innych kółkach zainteresowań: plastycznym, szachowym, ratownika,
siatkówki i innych, gdzie zyskują wiele cennych doświadczeń
i umiejętności. Osiągnięcia naszych uczniów są dowodem
na to, że nasi nauczyciele potrafią motywować młodzież do
pracy i umiejętnie rozwijać jej
zdolności.
Joanna Szpyrc

občany obce vítaná příležitost
k přátelskému setkání a posezení. Součástí plackobraní byla
i výstavka zahradních výpěstků
hnojnických zahrádkářů, kterou
velmi zdařile zaranžovali žáci 9.
třídy české Základní školy pod
vedením Mgr. Luzarové. V září
2021 se kuchařský tým hnojnických zahrádkářů zúčastnil OÚ
organizované soutěže ve vaření guláše na fotbalovém hřišti. Guláš zahrádkářů sice nezvítězil, ale chutnal. Rok 2021

zakončili zahrádkáři silvestrovským setkáním v klubovně. Do
svých řad přivítají i další zahrádkáře z řad občanů obce.
S její činností, vč. rozsáhlé fotogalerie z uspořádaných akcí, se
můžete seznámit i na webové
stránce www.zahradkari-hnojnik.estranky.cz Za aktivní práci
si zaslouží poděkování všichni
členové organizace.
Miroslav Gryc

70-lecie Przedszkola w Gnojniku

■ W tym roku polskie przedszkole im. Jana Kubisza w Gnojniku obchodzi 70-lecie założenia. W czwartkowe popoludnie
19.5.2022 w sali miejscowej restauracji „U Zajíce” odbyła się
uroczystość jubileuszowa.
Dzieci zagrały muzyczne przedstawienie na motywach bajki „Pączek“. Widownię do ostatniego miejsca zapełnili rodzice, dziadkowie i absolwenci. Po
przedstawieniu i finałowej piosence goście składali życzenia
i kwiaty, przynosili prezenty dla
dzieci: zabawki, słodycze i inne

niespodzianki. Z życzeniami
przybyli emerytowani dyrektorzy Szkoły i Przedszkola im.
Jana Kubisza – Małgorzata Rakowska i Tadeusz Grycz, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Kongresu
Polaków, samorządu gnojnickiego i samorządów okolicznych gmin, Macierzy Szkolnej,
MK PZKO obwodu gnojnickiego, zaprzyjaźnionych placówek szkolnych oraz innych organizacji i instytucji. Serdecznie
wszystkim dziękujemy!
Halina Smoloń
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Bohatá minulost hnojnických hasičů

■ Dobrovolný hasičský spolek k ochraně majetku před požáry byl v obci Hnojník
založen již v roce 1913. Vzorem byly okolní
obce Střítež a Komorní Lhotka.
Tehdejší starosta obce Pavel Fusik byl
myšlence nakloněn, a tak se v hostinci paní
Bubíkové na „Vyrumbané“ k založení spolku sešlo dvacet občanů. Prvním velitelem
byl Pavel Suchánek a po krátkém působení p. Nitsche stal se starostou Pavel Rakovski. Ve sboru bylo rozhodnuto zakoupit ruční stříkačku od firmy Čermák z Teplic v Čechách k tažení koňmi, která byla uskladněna
v kůlně pana Pavla Rakowského. Tato stříkačka byla dokonce vysvěcená majitelkou
zámku, kmotrem byl velitel požárního sboru ze Stříteže. Aktivní činnost sboru přerušila první světová válka, ze které se nevrátil
velitel Pavel Suchánek, ale i další členové
sboru. Po vzniku ČSR byla činnost spolku
obnovena v roce 1919 a spolku byl dán obcí
k dispozici pozemek k postavení požární
zbrojnice. Stavbu provedli zdarma občané
obce a byla ukončena v roce 1921. V roce
1922 byla pak dostavěna věž pro sušení
hadic. Objekt požární zbrojnice (v současnosti víkendový domek naproti polské MŠ)
byl v provozu až do výstavby nové zbrojnice v roce 1973. Velení sboru od jeho vzniku až do 2. světové války bylo v polském jazyce (slezském nářečí), výjimečně při velení Karlem Krusem i české. Jednalo se tedy
o spolek polský. Oficiální název spolku zněl
„Ochotnicza straž požarna“. Proti pokusům
zavést velení a jednací řeč v českém jazyce
se spolek bránil, mimo jiné i tím, že výrazně
omezil přijímání nových členů. Po celé období první republiky až do německé okupace v roce 1939 byl starostou spolku Pavel
Rakowski, veliteli Pavel Grygier, Josef Kocur
a Rudolf Dulawa. Český hasičský sbor byl
uveden v činnost až v září 1936 a to dle povolení zemského úřadu v Brně ze dne 30.
července 1936. Svolavatelem byl učitel Josef Neužil a přípravná schůze „Českého požárního sboru“ se konala 17. 6. 1936 v hostinci Aloise Ciompy (dnes u Zajíce). Prvním
starostou byl zvolen Karel Krus, kovář č. p.
104, velitelem učitel Josef Neužil a členem
župního výboru v Třinci Jiří Stadherr (Moráň). O zřízení českého hasičského sboru se
v obci uvažovala již od roku 1923. Od realizace se stále upouštělo s ohledem zejména na fakt, že v obci fungoval polský hasičský sbor. Růstem počtu obyvatel obce však
docházelo ke změnám národnostního složení s převahou občanů české národnosti.
Bezprostředním důvodem ke zřízení českého spolku v roce 1936 byla ale organizace
civilní protiletecké obrany a podnětem ve

značné míře i neúčast polského hasičského spolku na
oslavách odhalení
pomníku presidenta T. G. Masaryka
u měšťanské školy
11. 6. 1936, kdy účast
na této slavnosti zakázalo ústředí polských hasičských
spolků v Českém
Těšíně. V závěru
roku 1936 měl český požární sbor 92
členů, polský pak
44 členů. Činnost českého požárního sboru
byla po okupaci Těšínska Beckovským Polskem v roce 1938 spolku znemožněna a její
příslušníci dokonce nemohli být ani přijati
do „Ochotniczej stražy požarnej“. Činnost
polského spolku zanikla německou okupací
1. 9. 1939. Po německé okupaci byli do německého sboru nakomandováni příslušníci
jak původního českého, tak i polského požárního sboru. Pod německým velením se
starostou stal Karel Krus, velitelem Karel
Cimala a později Pavel Grygier. Ustavující
schůze požárního sboru po osvobození se
konala 11. 7. 1945. Starostou byl zvolen Karel Krus a velitelem Emanuel Zajíc, následně pak starostu nahradil Josef Broda. Řádný výbor byl pak zvolen v roce 1946, většina
členů zůstala ve funkcích. V březnu 1949 byl
zakoupen menší nákladní automobil Chevrolet s otevřenou korbou k možnosti převozu osob, techniky a s možností připojení přívěsné stříkačky, kterou sbor obdržel ke konci 2. světové války. V roce 1954 byla sboru
okresním výborem ČSPO přidělena nová
dvoukolová stříkačka. V roce 1955 sbor obdržel nový automobil Tatra 805, jehož součástí v zadní části vozidla bylo zabudované
přenosné čerpadlo. Jednalo se o automobil
s možností převozu tří osob v kabině řidiče
a v samostatné uzavřené transportní kabině dalších sedících 8 osob. V roce 1953 byla
provedena přístavba zbrojnice o klubovou
a zasedací místnost, místnost pro požární hlídky a šatnu. V roce 1971 byla zahájena
výstavba nové požární zbrojnice, jejíž stavba byla do užívání předána 3. 2. 1973. Technika byla doplněna o požární cisternu, automobil Tatra 805 byl v roce 1977 nahrazen
nákladním automobilem Robur, přestavěný
pro požární účely. V roce 1982 obdržel sbor
Avii 30 a současně disponoval auto cisternou Škoda Trambus. Do roku 1990 užívaný
název „Svaz požární ochrany“. (ČSPO) se
změnil na původní a v současnosti užívaný
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„Sbor dobrovolných hasičů“ (SDH). Stovky
dobrovolných členů hasičského sboru po
celou dobu jeho existence v obci odpracovaly tisíce hodin jak u požárů, cvičení, preventivní činnosti, brigádnické činnosti, pomoci v zemědělství, údržbě požární techniky i u dalších akcí. V současnosti užívá SDH
v Hnojníku vozidla Ford Transit a vůz Tatra
T815 v požárním provedení. K činnosti zejména po roce 1945 je potřebné uvést, že
členové spolku se velmi aktivně zúčastňovali všech okresních, krajských i celostátních soutěží požárních družstev, kde získali
řadu diplomů a cen jak v kategorii mužů, tak
i v žákovských kategoriích. Pozornost byla
věnována výcviku nejen mužů a mládeže,
ale i žen. V poválečné historii je třeba jmenovat některé obětavé cvičitele a velitele
jako byl např. Ladislav Čubok, Jan Nekuža,
Karel Starosta či Miroslav Caletka. Nutno
také neopomenout, že pánové Čubok a Nekuža jsou držiteli nejvyššího státního vyznamenání pro dobrovolné hasiče a tím je titul zasloužilý hasič. Na tuto tradici úspěšně
navazuje i současná činnost SDH v Hnojníku pod vedením pana Radka Stryji. Právem
je SDH považován za jeden z nejaktivnějších spolků v obci. V současnosti má SDH
v Hnojníku 52 členů a jeho aktivity jsou zaměřené zejména na mládež a její účast na
různých oblastních soutěžích a Moravskoslezskou ligu mladých hasičů v požárním
útoku. V roce 2021 to byl ve Frýdecko-Místeckém okrese pohár starosty Okresního
sdružení hasičů. V mladší i starší kategorii
získali hasiči z Hnojníku shodně 3. místo.
Svou dlouholetou tradici mělo v Hnojníku
pořádání silové a vytrvalostní soutěže „Železný hasič“. V říjnu roku 2021 se konal poslední 12. ročník ve třech věkových kategoriích mužů a v kategorii žen. Soutěže se zúčastnilo 29 mužů a 6 žen z SDH obcí MS
kraje.
Miroslav Gryc
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Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Místní poplatky
Žádáme občany, kteří nemají zaplacený poplatek za psa na
rok 2022, poplatek za odpady
za 1. pololetí roku 2022 a vodné za 1. pololetí rok 2022, aby
tak učinili buď osobně na obecním úřadě, kde je možno úhradu provést do pokladny, nebo
také platební kartou nebo přímou platbou na účet ČS, a.s.
1681972319/0800 nejpozději do
30. 6. 2021.
Oznámení 22. zasedání
zastupitelstva obce
Ve středu 15. 6. 2022 v 17.00
hod. ve společenské místnosti
obecního úřadu se koná 22. zasedání zastupitelstva obce Horní Tošanovice. Na programu

bude projednání závěrečného
účtu a hospodaření obce za r.
2021, účetní závěrky za r. 2021.
Další body programu budou
upřesněny následně na úřední desce obce při vyvěšení
oznámení.
Smažení vaječiny
V pátek 17. 6. 2022 od 16.30
hod. se v areálu KD Hájenka
v Horních Tošanovicích koná
tradiční smažení vaječiny pro
občany Horních Tošanovic.
S sebou přineste 2 – 3 vejce na
osobu a hlavně dobrou náladu,
občerstvení zajištěno. Srdečně
zvou hasiči s podporou obce.

Červen 2022
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.

Smilovice

Den obce Smilovice

Letní kino
Sportcentrum Smilovice, pátek 24. 6. 2022 od 21.30 hod., vstup
zdarma

Sportcentrum Smilovice, sobota 20. 8. 2022, od 14 hod.
Program: cimbálová muzika „Grande Moravia Ladislava Pavluše“, dechová hudba
„Sušanka“, „The ROCKSET – World ROXETTE Tribute Band & RETRO Live!“,
atrakce pro děti, vstup zdarma

Znáte výjimečného pěstouna?
Nominujte ho na ocenění

■ Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje náhradní rodinnou péči. Jedním z kroků, jak
na ni upozornit, je oceňování
pěstounů, které se koná v rámci projektu Dejme dětem rodinu. Stejně jako v předchozích
letech kraj poděkuje třem pečujícím náhradním rodičům. Ocenění jim předá náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast
Jiří Navrátil na akci Dny rodin,
která se bude konat v září letošního roku“.
„Je to velmi jednoduché. Každé dítě by mělo vyrůstat v přirozeném rodinném prostředí. Je to
nejlepší pro jeho zdravý vývoj,
je to nejlepší pro společnost.
Proto tak intenzivně podporujeme náhradní rodinnou péči. Věříme, že setkání s příběhy pěstounských rodin může některé
lidi inspirovat nebo namotivovat, aby se i oni ujali dítěte, které z nějakého důvodu nemůže
být se svou biologickou rodinou
a vyrůstá v dětském domově.
V Moravskoslezském kraji jsme
v této oblasti poměrně úspěšní, moc bych si přál, aby se nám
i nadále dařilo naplňovat hlavní

vizi našeho projektu Dejme dětem rodinu,“ uvedl náměstek
hejtmana Moravskoslezského
kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vyzval všechny, aby nominovali pěstouny, o kterých si
myslí, že by si ocenění zasloužili.
Lidé mohou své nominace
posílat do 30. června 2022 na
emailovou adresu renata.seveckova@msk.cz. Měli by jimi
navržené pěstouny představit,
stručně popsat jejich příběh
a přístup. V nominaci nesmí
chybět kontaktní údaje pěstounů, tedy jméno, emailová adresa a telefonní číslo.
„Ochota nabídnout zázemí,
péči a lásku dítěti, které by jinak
muselo žít v dětském domově,
je úžasná. Pěstouni mají velké
srdce, neskutečnou obětavost
a často obrovskou trpělivost.
Díky našim oceněním se setkáváme se silnými příběhy, které
si zaslouží pozornost a uznání.
Jejich aktivní přístup a odhodlání pomáhá náhradní rodinnou
péči rozvíjet,“ uzavřel náměstek
hejtmana kraje Jiří Navrátil.
TZ

STONÁVKA

texty: redakce.stonavka@seznam.cz inzerce: admin@stonax.cz
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!

Tajenku zašlete do 30. června 2022 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje Stonax.
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ČIŠTĚNÍ F≈M
vývoz žump a septiků

≈ Revize domovních čistíren
odpadních vod (DČOV)

DISTEP a.s.

≈ Vývoz žump a septiků (doklad o vývozu)

Vývoz:
604 282 325

≈ Čištění kanalizací tlakovou vodou
a kamerová kontrola potrubí

Revize DČOV:
606 093 947

www.cistenifm.cz
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