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Barevný podzim na zahradě
 ■ Největší akcí zahrádkářů ve Vělopolí je pravidelná 

podzimní výstava. Teplé letní dny vystřídal barevný 
podzim a do takové nálady jsme na jeden zářijový ví-
kend vyzdobili kulturní dům.

Přípravy však probíhaly už několik dní dopře-
du. Na našich zahrádkách je tolik úrody, že bylo 
při volbě exponátů opravdu z čeho vybírat. Že se 
v našem podnebí daří především jablkům a dýním, 
jsme se mohli přesvědčit z velkého množství nej-
různějších odrůd těchto plodů. Je až s podivem, ko-
lik se jich urodilo po tak dlouhém, suchém létě, kte-
ré narušil nejen občasný déšť, ale bohužel také kru-
pobití. Zájemci o pěstování dýní se mohli dozvědět 
o jejich správném využití v kuchyni. Zahrádkáři se 
pochlubili i letošní úrodou brambor, cibule, rajčat, 
papriky, kořenové zeleniny, různých odrůd zelí – to 
vše se dá vypěstovat na vělopolských zahrádkách. 
U zahrádek však nekončíme…  

Letos si připomínáme sté výročí vzniku repub-
liky, a proto jsme část výstavy věnovali historii. 
Týkala se staré školy – pohled na lavice, slabikáře, 
třídní knihy a různé pomůcky u některých účastní-
ků probudil vzpomínky na dávná školní léta. Čas-
to jsme mohli slyšet zvolání: „Jé, v takových lavi-
cích jsme seděli!“ Velký dík tímto patří ZŠ Střítež 

za zapůjčení vzácných předmětů. Cílem naší výsta-
vy bylo, aby zaujala nejen dospělé, ale i malé ná-
vštěvníky. Děti si mohly v lesním koutku prohléd-
nout myslivecké trofeje, exponáty zvířat našich 
lesů i živá domácí zvířata – králíky, ale i hrdličky, 
které nás spokojeně odměňovaly svým „cukrová-
ním“. Nechyběl také včelařský koutek s proskle-
ným úlem a ochutnávkou letošního medu. Zá-
jemci o ruční práce zase mohli obdivovat krásné 
výrobky, vytvořené ubrouskovou technikou, pat-
chworkem, i bylinný koutek s vonnými olejíčky.  
Novinkou letošní výstavy byla přehlídka místních 
traktůrků a traktorů. Provázela ji neopakovatelná 
atmostéra, když se ráno majitelé sjížděli před kul-
turní dům a pak mezi sebou vášnivě diskutovali 
o svých strojích. A že tady máme takových strojů 
hodně, se mohli přesvědčit všichni, kteří zrovna 
projížděli Vělopolím. Velmi děkuji majitelům trak-
torů za ochotu a spolupráci. Výstavu obohatil také 
„traktor středověku“, oslice Lola z JK Vělopolí. Velmi 
si vážím spolupráce s myslivci ze Sdružení Černá 
Střítež – Vělopolí, kteří připravili myslivecké speci-
ality. Velké díky také patří místním zahrádkářkám 
a všem, kteří se podíleli na přípravě výstavy.

Olga Landecká

Editorial
Vážení a milí čtenáři Stonávky,
Opět je tady konec roku a s ním i poslední le-

tošní číslo mikroregionálního časopisu. Informa-
cí je tolik, že se nám na obvyklých 12 stran ani 
nevešly, proto jsme další čtyři strany přidali. Co 
jsme pro vás připravili? 

 Například se dozvíte, že již třetím rokem je 
realizován na Frýdecko-Místecku projekt, kte-
rý si klade za cíl přispět k rozvoji regionálního 
vzdělávání, výchovy a souvisejících oblastí. S tím 
souvisí řada aktivit, které se chystají na další léta. 

Sdružení obcí povodí Stonávky zrealizovalo 
spolu s polským partnerem projekt Život psa-
ný tradicí. Jak už sám název projektu napovídá, 
soustřeďuje se na to, co je pro náš region typic-
ké. Je reakcí na postupný pokles popularity re-
gionu jako turistické destinace.

Sdružení obcí již před časem zprovoznilo mo-
bilní aplikace pro všechny obce. Je dobré znovu 
připomenout, co aplikace nabízejí a jaké mož-
nosti nabízejí.

Přečtěte si, jak lidé v Horních Tošanovicích 
oslavili 100. výročí vzniku Československého 
státu nebo jak si tuto historickou událost při-
pomněli lidé ve Stříteži nebo ve Smilovicích.

Dozvíte se rovněž detaily o podzimních akti-
vitách pobočného spolku Matice slezské v Třa-
novicích nebo o celém souboru akcí, projektů 
a událostí v hnojnické škole.  

Užijte si Vánoce v klidu a pohodě. A po vstu-
pu do nového roku hned v lednu nezapomeň-
te na tříkrálovou sbírku. Výtěžek z akce, kterou 
Charita ČR připravuje již po devatenácté, pomá-
há těm, kteří naši pomoc potřebují. A pomáhat 
přece umíme! Viz poděkování za nezištnou po-
moc na str. 2.

Mějte se hezky
Vladimír Raszka, šéfredaktor

Život psaný tradicí.                
                str. 4

Střítež v čase.                 
str. 5

Do Smilovic přijel T.G.M.              
str. 6

Flrobalové stříbro  
do Třanovic.                 str. 8
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Poděkování za nezištnou Pomoc
Dne 24. srpna mně potkalo neštěstí.

V Horních Tošanovicích mi shořel dům. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat všem, kteří mi pomáhali jak 
při likvidaci požáru, tak při odklízení následků. Pře-

devším pak všem sousedům, známým a hasičům.
Děkuji rovněž Všem, kteří mi nabídli jakoukoli po-

moc a i těm, kteří mi i nadále pomáhají.
Alena Venglářová

Datum  Obec  Akce

7.12.2018  Smilovice Rozsvícení vánočního stromku
8.12.2018  Smilovice Seniorský mikulašský bowling
8.-9.12.  Horní Tošanovice Vánoční výstava
9.12.2018  Dolní Tošanovice  Rozsvícení vánočního stromku/ 

Adventní koncert
14.12.2018  Ropice Zpívání koled
18.12.2018  Smilovice Vánoční besídka ZŠ
23.12.2018  Třanovice Večer svátečních melodií

Kalendář akcí mikroregionuProjekt místní akční plán se představuje

Poděkování

 ■ Již třetím rokem je realizován na 
Frýdecko-Místecku projekt, který si 
klade za cíl přispět k rozvoji regionální-
ho vzdělávání, výchovy a souvisejících 
oblastí. 

Tento projekt (tzv. Místní akční 
plán Frýdek-Místek I a II) je sou-
částí celostátní akce Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy, která je spolufinancována ze 
zdrojů Evropské unie. Na Frýdec-
ko-Místecku jej garantuje MAS 
Pobeskydí, jejímiž partnery jsou 
Statutární město Frýdek-Místek 
a MAS Slezská brána. Do projek-
tu je zapojeno šest desítek škol 
a další organizace z regionu. Zá-
stupci těchto organizací se pro-
střednictvím projektu schází, 
aby společně plánovali a násled-
ně realizovali opatření na zlepše-
ní situace ve vzdělávání a výcho-
vě a v souvisejících oblastech. 
V letech 2017 až 2019 realizo-
vali, realizují a budou realizovat 
více než šedesát drobných i vět-
ších různě zaměřených neinves-
tičních aktivit spolupráce. Mezi 
nimi je hned několik společných 
platforem pro vzájemná setkává-
ní a výměnu informací a zkuše-
ností učitelů různých předmětů, 
ale také družinářek a družinářů 

nebo ředitelů malotřídních škol. 
Místní knihovny pořizují tema-
tické kufříky na podporu dětské 
čtenářské gramotnosti a vzdě-
lávají knihovníky v tradičních 
i netradičních formách práce 
s literaturou. Děti z vybraných 
škol navštěvují science centra 
v Ostravě, Olomouci, Brně a Li-
berci, ale též interaktivní učeb-
nu biologie v Třinci. Organizují 
se matematické, výtvarné a en-
vironmentální soutěže i soutěž 
ve vaření. Chystají se příměst-
ské tábory na podporu manuál-
ní zručnosti dětí. Plánované akce 
se daří postupně realizovat. Dal-
ší aktivity budou postupně při-
pravovány pro roky 2020 a 2021, 
kdy projekt končí. Do té doby 
bude příležitost podpořit ještě 
mnoho dobrých nápadů. Bližší 
informace o projektu nalezne-
te na jeho webových stránkách 
a facebookovém profilu: http://
www.pobeskydi.cz/map-frydek-
-mistek/; https://www.facebook.
com/MAP.FM.II/.

David W. Novák, hlavní koordi-
nátor a facilitátor MAPu, MAS Po-
beskydí, z. s., novak@pobeskydi.cz

Český rybářský svaz děkuje starostům obcí Střítež a Vělopolí za 
podporu mladých rybářů, za pomoc při údržbě a provozu místní ryb-
niční soustavy a přístupových cest.

René Bobot, rybniční hospodář

Výherci 
křížovky

Tajenka křížovky ze zpravo-
daje Stonávka č.5 z října 2018 
zní: samostatně schopno po-
hybovat se. Správně odpově-
děli a vylosováni byli: 

Anna Janošová, Ropice
Ivanka Mandová, Český Těšín
Monika Šprochová, D. Tošanovice 

Na způsobu převzetí výher se 
domluvte na tel. 558 694 359 
(OÚ Vělopolí).
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 Sdružení obcí
 povodí Stonávky
 739 53 Třanovice 1
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 ■ Podzim je v Charitě vždy spjat s pří-
pravami na Tříkrálovou sbírku. Tato 
sbírka se bude v České republice konat 
již po devatenácté.

Jedná se o největší dobrovol-
nický projekt na našem území, 
které ho se každoročně zúčastní 
až 50 000 dobrovolníků. Výtěžek 
je určen především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, 
seniorům, matkám s dětmi v tís-
ni a dalším sociálně potřebným 
skupinám lidí a to zejména v re-
gionech, kde sbírka probíhá. 
Část výnosu jde také na huma-
nitární pomoc v zahraničí. V ob-
lasti působnosti Charity Český 
Těšín, do které spadá i větší část 
mikroregionu Stonávka, kole-
duje okolo 200 skupinek, které 
jsou obvykle tříčlenné. Přesto 
i letos hledáme nové koledníky 
v obcích a městech, ve kterých 
poskytujeme naše služby. Sbír-
ka pak pomáhá přímo v těch-
to oblastech. Do sbírky se mů-
žou zapojit všichni ochotní lidé 
a také děti, které si koledování 
užívají nejvíce. Pokud dětem ješ-
tě není 15 let, tak s nimi musí být 
i doprovod starší 15 let. Jedná 
se o ojedinělou možnost věno-
vat svůj čas na podporu lidem 
v nouzi a zároveň příležitost zís-
kat zajímavé zkušenosti a zážitky 
během samotného průběhu ko-
ledování. Není nutné se obávat 
časové náročnosti. Klidně stačí, 

když tomu věnujete jen pár ho-
din a i tím velmi pomůžete po-
třebným lidem. Pokud se chcete 
také zapojit do největšího dob-
rovolnického projektu na našem 
území, tak můžete kontaktovat 
koordinátora Tříkrálové sbírky 
v této oblasti – Petra Šelonga na 
tel.: 605 205 638, nebo na e-mai-
lu: petr.selong@ceskytesin.chari-
ta.cz. Děkujeme tímto za veške-
rou dosavadní podporu a za milé 
přijetí našich koledníků a těšíme 
se, až se s Vámi v lednu potkáme 
při průběhu sbírky. Nelze opět 
nezmínit motto Tříkrálové sbír-
ky: „Každá koruna pomáhá“.

Obce mikroregionu mají 
aplikaci pro chytré telefony

Zlepšení kvality vzdělávání

 ■ Sdružení obcí povodí Stonávky 
zprovoznilo mobilní aplikace pro všech-
ny obce. Aplikace již nějakou dobu fun-
guje v testovacím provozu v obci Třano-
vice a slouží občanům k lepší informo-
vanosti o dění v obci i jeho okolí.

Částečně kopíruje webové 
stránky jednotlivých obcí, ob-
sahuje například turistické in-
formace, informace z obecního 
úřadu a od obecních organizací, 
dále fotogalerie a v neposlední 
řadě aktuální informace o kul-
turních a sportovních akcích. 
Aplikace byla vytvořena v systé-
mu PepiApp (www.pepiapp.cz) 
a je užitečná svou přehledností 
a přístupem k informacím. Dů-
ležitým marketingovým nástro-
jem jsou takzvané push ozna-
movací zprávy, které jsou zdar-
ma zasílány všem uživatelům 
aplikace, například o dění v obci. 

Aplikace obcí si můžete zdar-
ma stáhnout ze dvou největších 
marketů s mobilními aplikace-
mi. U zařízení s operačním systé-
mem Android je to Google Play 
a „jablíčkáři“ ji najdou na App 
Store společnosti Apple. 

Návod instalace pro začínající 
uživatele chytrých telefonů: 

1. Klikněte na ikonu Obchod 
Play (systém Android) nebo App 
store (iPhone). 

2. Napište název aplikace 
„Obec …“ do vyhledávání. 

3. Po stisknutí vyhledané apli-
kace se objeví tlačítko „INSTALO-
VAT“ kterým provedete instalaci.

Vytvoří se nová ikona na plo-
še, kterou aplikaci otevřete.

Tomáš Sikora

 ■ Statutární město Třinec se již po-
druhé stalo nositelem projektu spolu-
financovaného Evropskou unií v oblasti 
vzdělávání na Třinecku. 

V rámci Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
spolufinancovaného z evropské-
ho sociálního fondu (ESF), byla 
v únoru 2018 zahájena realiza-
ce projektu „Místní akční plán 
II v ORP Třinec“. Doba realizace 
projektu bude trvat 4 roky, tzn. 
do ledna roku 2022. Projekt MAP 
II navazuje na cíle dosažené, 
v již ukončeném projektu MAP 
I a je zaměřen na zlepšení kvali-
ty vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách formou podpo-
ry spolupráce zřizovatelů, škol 
a aktéru poskytující neformální 
vzdělávání.

Děti a žáci se mohou těšit na 
řadu konkrétních aktivit na roz-
voj jejich kompetencí pro osob-
ní a pracovní život. Od listopadu 
2018 mohou žáci navštěvovat 
novou interaktivní učebnu bio-
logie umístěnou v DDM Třinec, 
kde pomocí realistických mo-
delů lidského těla, pod vede-
ním odborných lektorů, získají 

povědomí o fungování lidské-
ho těla a naučí se základy první 
pomoci. V dalších letech budou 
pro děti a žáky zajištěny zážit-
kové vzdělávací exkurze, např. 
v centru URSUS v Dolní Lomné, 
ve Světě techniky v Ostravě. Ško-
lám bude také k dispozici meto-
dik působící v oblasti kariérové-
ho poradenství, v rámci inkluze 
vznikne centrum kolegiální pod-
pory ve spolupráci se speciální 
školou v Třinci, pro zkvalitnění 
hodin cizího jazyka budou moci 
školy využít služeb rodilého 
mluvčího a pro rozvoj logiky lek-
torů šachových kroužků. Důraz 
bude kladen i na vzdělávání pe-
dagogických pracovníků a ro-
dičů prostřednictvím work-
shopů, informačních seminářů, 
besed apod. Všechny aktivity 
budou plně hrazeny z projektu 
MAP II. Více informací o projek-
tu jsou dostupné na webových 
stránkách http://map.trinecko.
cz/ a facebookovém projektu 
„Místní akční plán II v ORP Třinec

Mgr. Markéta Bobková

Do Tříkrálové sbírky se může 
zapojit každý

STONÁVKA
texty:  redakce.stonavka@seznam.cz

inzerce:  zientkova@stonax.cz
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Projekt „Život psaný tradicí“
 ■ Sdružení obcí povodí Stonávky zrea-

lizovalo spolu s polským partnerem pro-
jekt Život psaný tradicí. Projekt je reakcí 
na postupný pokles popularity regionu 
jako turistické destinace.

I přes širokou škálu turistic-
kých atrakcí se region stává stá-
le méně konkurenceschopný ve 
vztahu k ostatním částem Evro-
py. Dalším podnětem k projektu 
jsou sociálně-ekonomické změ-
ny v posledních letech pozorova-
ných v příhraniční oblasti. Turisté 
často volí jiný zájmový okruh ke 
strávení dovolené a zapomínají 
na atraktivity, které jsou k dispo-
zici na dosah ruky. Kromě toho 
tento turistický region trpí pro-
blémem ekonomické migrace 
obyvatel a postupným mizením 
řemeslných profesí. Mnoho lidí 
si jako cíl svých prázdninových 
cest vybírá vzdálené destina-
ce, aniž by si uvědomili výhody 

bezprostředního okolí. Proto se 
mnoho atraktivních míst ubírá 
do zapomnění a potenciál ces-
tovního ruchu není plně využit. 
Vzhledem k této klesající hod-
notě turistické oblasti jsou pod-
nikatelé a živnostníci výdělečně 
činní v turistickém ruchu nuceni 
měnit svůj obchodní profil. Pro-
pagační aktivity projektu mají 
tento trend omezit a podpořit 
využívání potenciálu regionu. 
Vysoká míra migrace je spojena 
s postojem mladých lidí. Je zřej-
mé, že jako místo vzdělání a poz-
dějšího pracovního místa a pro-
fesního rozvoje si vybírají místa 
daleko od domova, jelikož jsou 
přesvědčení o větších příležitos-
tech pro jejich rozvoj. Šance pro 
mladé lidi určuje nejen studium 
na populárních směrech, po kte-
rých se často obtížně hledá prá-
ci. Využití potenciálu místních 

dovedností svázaných s tradiční-
mi profesemi by mohla být ces-
ta k úspěchu. Projekt klade velký 
důraz na hodnoty řemeslných 
prací, takže budou zviditelněné 
a doceněné, řemeslná práce je 
použitá jako unikátní reklama re-
gionu. V rámci plánovaných akti-
vit projektu byly zorganizová-
ny tři jednodenní „Dny řemesel“ 
a to ve Vělopolí, Komorní Lhotce 
a Dolních Tošanovicích. Během 
těchto dnů se řemeslníci podě-
lili s informacemi o specifikaci 
jejich práce a reprezentovali své 
produkty. V těchto dnech měla 
místní komunita jedinečnou pří-
ležitost poznat prací řemeslní-
ků v regionu. Aktivně se našeho 
projektu zúčastnili kameník, ko-
vář, mechanik – opravář a „vlnař“. 

Mohli jsme shlédnout zpraco-
vání příze na kolovrátku, kovář-
skou zručnost při výrobě sekery, 
ukázky kamenické práce, shléd-
nout nejnovější modely traktorů. 
Kromě toho byla zorganizována 
dvoudenní studijní cesta, která 
byla praktickým doplňkem Dnů 
řemesel. Této akce se zúčastnili 
představitelé rozvoje turistické-
ho ruchu a měli možnost shléd-
nout práce řemeslníků jak na 
české, tak na polské straně úze-
mí. Poslední akcí tohoto projek-
tu je Festival řemesel, který se 
konal v Bielsku – Biała, a na kte-
rém prezentovalo několik řeme-
slníků z obou stran hranice svou 
činnost.

HZ
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Obec Střítež se vrátila v čase Exkurze do „sladké“ Marlenky
 ■ Střítežané se v poslední říjnový den 

mohli v místním kulturním domě vrá-
tit až o sto let zpátky a zažít proměny 
v čase za uplynulé století jak v naší vís-
ce, tak v naší republice.

Stolová úprava byla prove-
dena tak, aby každý z účastníků 
dobře viděl k pódiu, kde se vše 
odehrávalo a kde bylo umístě-
no plátno na promítání. Na sto-
lech bylo nachystáno dobové 
občerstvení v podobě sádla se 
škvarkami a domácím chlebem 
a taktéž nechyběly domácí kob-
lížky ozdobené vlajkami ČR. Celá 
akce byla vedena v duchu oslav 
100. výročí založení naší repub-
liky a tomu odpovídala i patřič-
ná výzdoba. V předsálí se pre-
zentovala místní škola s interak-
tivní tabulí, kde si občané mohli 
sami prohlížet fotky, mezi nimiž 
nechyběla tabla tříd od dvacá-
tých let minulého století. Přímo 
v stále bylo několik nástěnek 

s dobovými fotkami, týkajících 
se naší obce. Mnoho občanů se 
na nich poznalo, nebo poznalo 
své příbuzné či známé. Program 
byl velmi pestrý. Promítaly se fil-
my starých časů, převážně os-
mičkových let. Četly se úryvky ze 
střítežské kroniky a na pozadí se 
promítaly fotky se střítežskou té-
matikou. O uvolněnou atmosfé-
ru se postarala cimbálová mu-
zika a také taneční a hudební 
vystoupení dětí. Po skončení ofi-
ciálního programu přišla na řadu 
i retro diskotéka. V průběhu ce-
lého odpoledne bylo k dispozici 
také dobové občerstvení (chleba 
se sekanou, tlačenkou, utopenci 
nebo párkem, víno a vařonka), 
o které se postaral místní spolek 
PZKO. Celou akci pořádala obec 
Střítež ve spolupráci s MyBell 
agency.

MJ

 ■ Výlet do Marlenky ve Frýdku-Místku, 
kterého se zúčastnilo skoro 40 střítež-
ských občanů, zorganizovala obec, která 
také sponzorovala dopravu autobusem.

Po příjezdu do areálu Mar-
lenky jsme byli všichni usazeni 
v krásné podnikové kavárně pro 
zákazníky, kde nám byla prezen-
tována historie i současnost této 
gigantické značky. V průběhu 
prezentace nám byly nabídnuty 
vzorky z této staroarménské ro-
dinné receptury (které zahrnu-
jí nejen původní klasické dorty 
Marlenka, ale také rolády, sna-
cky, kuličky, Napoleonky a dal-
ší) doplněné o vlastní Marlenku 
kafé, 100% arabiku. Docela hoř-
ká káva krásně doplňovala slad-
kou chuť našeho pohoštění. Zá-
jemcům byl za úplatu nabídnut 
i arménský 10letý koňak. Poté 
následovala prohlídka samotné 
továrny. Bohužel v době naší ná-
vštěvy byla většina zaměstnanců 

na přestávce, takže mnoho stro-
jů nebylo v provozu. Jen ty hlav-
ní, které se nezastavují, jako na-
příklad stroj na pečení těsta, 
a které musí být po celou dobu 
obsluhovány. Ke konci výkladu 
se zaměstnanci již začali z pře-
stávky vracet, tak nám bylo ješ-
tě na chviličku umožněno shléd-
nout výrobu kuliček, třídění oře-
chů či skládání krabiček. V celé 
továrně se udržuje pečlivá čisto-
ta a celkově to vypadalo na vel-
mi příjemné pracovní prostře-
dí. Na konci exkurze jsme měli 
možnost si nakoupit produk-
ty z podnikové prodejny, které 
nezahrnují jen sladké výrobky, 
ale také víno, marmelády a dal-
ší. A tak se mnoho z nás vrace-
lo do autobusu nejen s pěkným 
zážitkem a novými vědomostmi, 
ale také s plnou taškou lákavých 
dobrůtek.

MJ

Jak třídíme a nakládáme s odpady?
 ■ Vloni jsme se přidali do systému 

ISNO – Inteligentního systému naklá-
dání s odpady. Většina občanů se již 
zapojila a od prvního čtvrtletí příští-
ho roku mohou získat slevu z ceny za 
odpady.

Pokud dobře třídí, mohou zís-
kat až 70 % úlevu na poplatku. To 
znamená, že ti nejlepší mohou 
dosáhnout na slevu až 420 Kč za 
osobu za rok a budou tedy pla-
tit poplatek pouze 180 Kč. Co se 
týká velkoobjemových odpadů, 
mají občané Stříteže možnost 
svážet tyto do sběrných dvorů 
v Třanovicích, Třinci a Jablunko-
vě. Za tuto službu občan nepla-
tí, poplatek se přenese na obec 

(platí však, že stavební sutiny 
a stavební odpad si bude odvá-
žet i hradit původce odpadu sám 
na vlastní náklady). Další mož-
ností je velkokapacitní kontej-
ner, který obec objednávala 2x 
v roce. Tato služba je však znač-
ně finančně náročná, a navíc ji 
využívali i lidé, kteří nejsou ob-
čany naší obce. Také vzhledem 
k tomu, že mají občané možnost 
svážet odpady do výše zmíně-
ných sběrných dvorů, se může 
stát, že obec přistavení kontej-
neru v srpnu 2019 zruší a kon-
tejner bude přistaven pouze jed-
nou, a to v dubnu.

OS

 ■ Každoročně se naši členové účast-
ní národopisných slavností Slezské dny 
v Dolní Lomné prodejem občerstvení…

Letos se festival konal 1. – 2. 
září. Počasí bylo příznivější než 
loni a s tím souvisela i vyšší účast. 
Naše vyhlášené tradiční ražniči 
přilákalo opět mnoho zákazní-
ků. Vše se prodalo a setkali jsme 
se s kladným ohlasem. V sobotu 
22. září se uskutečnil podzimní 
jednodenní zájezd do Arboreta 
Nový Dvůr a do Muzea Slezský 
venkov v Holasovicích. Počasí 
nám přálo, krásné babí léto. Z au-
tobusové zastávky v Třanovicích 
jsme v brzkých ranních hodinách 
odjeli obecním autobusem smě-
rem na Ostravu. Po občerstvovací 
pauze na benzince a povzbuzu-
jící ranní kávičce už nebylo da-
leko do Opavy. V 10 hodin nás 
před branou arboreta vyzvedl 
sympatický pan průvodce, z je-
hož podrobného výkladu bylo 
zřejmé, že je zde zaměstnán již 
spoustu let a zdejší flóře rozumí. 
Prohlídka nám zabrala bezmá-
la dvě hodiny, ale uteklo to jako 
voda, procházka mezi exotickými 
stromy a stoletými velikány určitě 
nadchla všechny z nás. Někteří si 
odvezli i suvenýr - sekvojovou šiš-
ku nebo například plody kloko-
čí. Popoledni jsme se přesunuli 

do Opavy na oběd a v 15 hodin 
následovala prohlídka neda-
lekého Muzea Slezský venkov. 
V původním dvoře Lichtenštejn-
ského velkostatku jsme si moh-
li prohlédnout expozici starých 
venkovských řemesel a nástrojů 
a venkovská obydlí z meziváleč-
ného období. Ve večerních hodi-
nách jsme se vrátili domů plni no-
vých dojmů. V sobotu 13. října se 
někteří z členů MS zúčastnili Dne 
obce Třanovice stánkovým pro-
dejem ražniči. Všechny porce se 
prodaly a dokonce i pochybělo. 
Děkujeme členům, kteří se aktiv-
ně zapojili při přípravě a násled-
ném prodeji ražniči jak na této 
akci, tak i v Lomné na Slezských 
dnech. V neděli 28. října proběhla 
v sále Obecního úřadu v Třanovi-
cích beseda spojená s videopro-
jekcí na téma Brazílie a italské 
Apeniny. Doprovodný komentář 
zajistil opět pan Vladimír Nohel, 
autor besed a nezlomný cesto-
vatel. Poslední letošní společnou 
akcí bude výroční členská schů-
ze spojená s mezisvátečním přá-
telským posezením nejen při tro-
še cukroví. Akce se koná v pátek 
28. prosince v 16 hodin v Šenku 
U splavu v Třanovicích. Srdečně 
zve výbor MS.  

Jana Zatloukalová

 ■ Poslední listopadový pátek jsme 
v třanovické škole uvítali žáky projek-
tem Zdraví dětem.

Projekt je zaměřený na sezná-
mení s potravinami, které jsou 
našemu tělu prospěšné a na-
opak. Děti si poslechly výklad 
a na základě nově získaných in-
formací soutěžily a odpovídaly 

na otázky. Žáci měli možnost 
vytvořit si svůj denní jídelníček 
anebo sestavit pyramidu základ-
ních potravin, které jsou v na-
šem jídelníčku velmi důležité 
a prospěšné. Chceme děti pod-
pořit ve zdravém životním stylu 
a stravování.

Mgr. Alena Fikoczková

Podzimní akce Matice slezské

Projekt Zdraví dětem
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 ■ Amatérské divadlo PZKO Komorní 
Lhotka obnovilo svoji činnost před 11 
lety, každoročně připravuje divadelní 
komedie v nářečí, které se těší velké 
oblibě.

Představení pěknými slo-
vy uvedla předsedkyně místní 
organizace PZKO paní Joanna 
Szpyrcová. Letošní hra opět na-
vázala na tématiku manželských 
vztahů a naplněnému sálu uká-
zala, jaké dramatické ale zejmé-
na humorné rodinné záplet-
ky může způsobit taková krize 
středního věku. Přítomní diváci 
se bavili skvělými hereckými vý-
kony a díky výborné dramatur-
gii si hru od začátku do konce 
náramně užívali. Režie se tento-
krát ujal Marek Folwarczny. Hrá-
li: Ewa Furteková, Anna Brycho-
vá, Anežka Rychlá, Erich Unucka, 
Josef Szpyrc, Andrzej Sabela 
a Roman Literak. Představení se 
jako obvykle odehrálo v místním 

kulturním domě, součástí pro-
gramu byl i tradiční bufet – chle-
ba se škvarkama, koláče, zákus-
ky… a medovice. Vystoupení si 
pokaždé žádá obětavost a na-
sazení od všech účinkujících, od 
těch, které není vidět, ale také 
od těch, kteří připravují veškeré 
pohoštění. Poděkování starosty 
Komorní Lhotky pana Miloslava 
Hampla a ředitele ZŠ a MŠ s pol-
ským jazykem vyučovacím Jana 
Kubisze v Hnojníku Mgr. Tade-
áše Grycze proto patřilo všem, 
kteří se na zdárném průběhu di-
vadelního představení podíleli. 
A závěrem můžeme opět kon-
statovat, že motto místního di-
vadelního souboru, „Když k nám 
nedorazí herci z Prahy ani z Var-
šavy, zahrajme si sami!“ se opět, 
ke spokojenosti všech z Komorní 
Lhotky, naplnilo.

Zdeněk Huczala

 ■ Jako každý podzim, i letos se v naší 
tošanovické školce v listopadu konal 
lampionový průvod. Než jsme s lam-
piony vyšli známou trasu, děti si spolu 
s rodiči vytvořily ve školce krásně na-
zdobené lampiony ze sklenic. A když 
se setmělo, přišla ta pravá chvíle 
vyrazit….

„Hodné“ čarodějnice se s dět-
mi přivítaly, zazpívali si spo-
lu písničku a vyšli k zámku, kde 

děti hledaly žaludy a lístky pro 
skřítky. Na náměstíčku děti če-
kal úkol, najít sladký poklad. 
Poté průvod následoval ke staré 
hasičské zbrojnici a tam byl za-
končen veselou písní dětí. Prů-
vod se vydařil, hodné čarodějni-
ce odletěly a děti šly spokojeně 
domů.  

Monika Stoláriková, vedoucí 
učitelka MŠ Horní Tošanovice

„S ní ne! …“

Lampionový průvod v tošanovické školce

 ■ V Horních Tošanovicích si řekli, že 
společně přispějí k oslavám 100. výročí 
vzniku Československého státu. V sobo-
tu 17.11.2018 jsme se odpoledne sešli 
v dosti hojném počtu u obecního úřadu 
ve zrekonstruované zahradě mateřské 
školy, abychom symbolicky zasadili 
strom naší státnosti, lípu srdčitou.

K důstojnosti celého aktu při-
spěli členové SDH Horní Toša-
novice, kteří ve slavnostních 
oblecích nesli standardy – čes-
kou, obecní, ale také hasičskou. 
Vyslechli jsme československou 
hymnu a pak již nastal čas sa-
motného zasazení lípy, kterého 
se ujal člen zastupitelstva Ladi-
slav Čmiel a David Molitor, ředi-
tel ZŠ a MŠ Třanovice, pod kterou 

spadá naše tošanovická školička. 
Po proslovu starosty obce Petra 
Martiňáka přispěly k slavnostní-
mu odpoledni zdařilým kultur-
ním vystoupením děti z mateř-
ské školy Horní Tošanovice, pod 
vedením vedoucí učitelky Moni-
ky Stolárikové. Následně si všich-
ni občané rádi prohlédli zahradu 
mateřské školy ve zbrusu novém 
kabátě.

Zakončení výjimečného od-
poledne bylo spojené s ochut-
návkou vína, které výborně vedl 
pan Jiří Juhasz. Srdečné podě-
kování patří všem, kteří se této 
akce zúčastnili a společně jsme 
si připomněli vznik našeho státu.

S.R.

Výročí oslavili zasazením lípy Do Smilovic přijel T. G. Masaryk
 ■ U příležitosti stého výročí Česko-

slovenska a k stému výročí ukončení 
I. Světové války byl v sobotu 17. listo-
padu 2018 zasazen „Strom republiky“ 
u základní školy ve Smilovicích.

Akce, na které bylo přítomno 
několik desítek občanů, zejména 
pak členů KD Střítež, se zúčast-
nil také náš první prezident T. G. 
Masaryk. Na akci přijel historic-
kým vozidlem Praga Alfa z roku 
1931. Slavnostní akce se také 
zúčastnil pan Bohuslav Hamro-
zi, Ing. Roman Huťka a nový 

starosta Smilovic Ing. Miroslav 
Sikora. Po slavnostním zasaze-
ní „Stromu republiky“ byl polo-
žen slavnostní věnec u pomníku 
obětem I. Světové války na míst-
ním hřbitově. Poděkování patří 
všem zúčastněným, ale zejména 
členům MK PZKO Smilovice, kte-
ří připravili slavnostní uvítání na-
šeho prvního prezidenta, jehož 
perfektně napodobil pan Zde-
něk Grim. Byl skvělý.

M. Nogol
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 ■ V sobotu 15. 9. 2018 uspořádali čle-
nové Českého svazu zahrádkářů v Hnoj-
níku v prostorách klubovny a přilehlé 
zahrady tradiční plackobraní.

Nabízeno bylo nejen několik 
druhů bramborových placků, 
ale i členkami organizace nape-
čené domácí koláče, zákusky, 
sudové pivo a široký sortiment 
nápojů. Vyšlo počasí a zdaři-
lou akci navštívilo velké množ-
ství občanů obce k jejich plné 

spokojenosti. Zahrádkářská klu-
bovna v Hnojníku je vybavena 
moderně zařízenou kuchyní, vý-
dejní místností a pultem nápojů 
i společenskou a schůzovní míst-
nosti. Aktivity zahrádkářů v obci 
se dostává pozornosti a ocenění 
Obecním úřadem, za což patří 
vedení obce poděkování.

Miroslav Gryc

Dne 26. 10. 2018 byla pro ak-
tivní členy ZO Českého svazu 
zahrádkářů v Hnojníku zajiště-
na exkurze do známého pivo-
varu „KONÍČEK“ ve Vojkovicích. 
Prohlídka a přednáška všech-
ny zaujala. Chutnalo jak jídlo 

z kuchyně, tak i ochutnávka z ně-
kolika druhů zde vyráběných piv. 
Přálo i počasí a pro zahrádkáře 
z Hnojníku to byl příjemný výlet 
a poděkování za aktivity v prů-
běhu roku 2018.

Miroslav Gryc

Plackobraní v Hnojníku

Exkurze do pivovaru Koníček

Krajskou vědomostní soutěž 
vyhráli senioři ze Stříteže

Projektový den k výročí 
vzniku Československa

 ■ Krajská rada seniorů Moravsko-
slezského kraje za vydatné podpory 
hlavního partnera akce obce Velká Po-
lom připravila vědomostní soutěž ke 
stému výročí založení samostatného 
Československa.

Soutěže, která měla celkem 
deset oblastí po deseti otáz-
kách z bohaté historie Česko-
slovenska, se zúčastnilo dvanáct 
tříčlenných družstev z Morav-
skoslezského kraje. Své znalosti 
si jeli prověřit také členové Klu-
bu důchodců ze Stříteže. Ti mu-
seli ještě na poslední chvíli udě-
lat změnu v původní nominaci, 
a nakonec odjeli soutěžit ve slo-
žení Miroslav Fober, Karel He-
rec a Josef Skřivánek. Příjemně 
strávené odpoledne se konalo 
v pátek 26. října 2018 v krásné 
sokolovně obce Velká Polom. 
Podmínky skvěle připravili míst-
ní senioři na čele s předsedou 
Senior klubu Radimem Holeč-
kem, který se významně podílel 
na celé akci spolu s Krajskou ra-
dou seniorů MSK. Okruh otázek 
zahrnoval např. geografii, kultu-
ru, sport, přírodu, nechyběla ani 
politická historie, ekonomika, 

čeští velikáni nebo i některé za-
jímavosti z kraje. V průběhu vy-
plňování otázek měli též jednu 
dovednostní ukázku, a to složení 
rozstříhané mapy České republi-
ky na čas. Až do vyhlášení pano-
valo veliké napětí, protože nikdo 
netušil a ani nevěděl, jak si jed-
notlivá družstva počínala v od-
povědích. Vše odtajnil až při zá-
věrečném vyhodnocení předse-
da poroty Pavel Gluc a potvrdil, 
že soutěžící prokázali velmi dob-
ré, až mimořádné znalosti. O ko-
nečném vítězi muselo při shod-
ném zisku bodů rozhodnout až 
dodatečné kritérium, a to byl 
průměrný věk celého týmu! Pr-
venství tak získala trojice seni-
orů z Klubu důchodců Střítež, 
druhou příčku obsadil Klub dů-
chodců Bílovec, třetí pak Senioři 
ČR – Ostrava. Členové střítežské 
klubu opět dokázali, že jsou vý-
borní nejen ve sportovní oblasti, 
ale dovedou sbírat skvělá umís-
tění i při organizování jiných se-
tkáváních pro seniory na krajské 
úrovni.

Karel Moškoř

 ■ Státní svátek – Den vzniku samo-
statného československého státu si 
připomínala celá republika, letos ob-
zvláště, z důvodu stého výročí. Ani 
hnojnická škola nezůstala pozadu 
a oslavila jej, jak se patří.

Slavili jsme několikrát, ty nej-
zajímavější akce proběhly v tom-
to školním roce 7. září a 30. října. 
Žáci naší školy zažili netradiční 
středu 30. října, a to v rámci pro-
jektového dne k výročí vzniku 
Československé republiky. Osla-
vy začaly projevy paní ředitelky 
a zástupců školního parlamentu 
před budovou školy. Po zaznění 
státní hymny položili žáci 9. tří-
dy věnec k bustě T. G. Masary-
ka, patrona naší školy. Slavnostní 
atmosféru tohoto aktu podtrhli 
žáci oblečeni do dobových kos-
týmů první republiky. Následně 
v jednotlivých třídách proběh-
ly aktivity související nejenom 
se vznikem Československa, ale 
i se zlomovými lety 1938, 1948 
a 1968. Žáci se tak seznámili 
s uplynulým stoletím prostřed-
nictvím hudby, filmových uká-
zek, různých kvízů a her a také 
přednášky věnované této tema-
tice v podání historika Mgr. J. 
Poláška. A abychom si opravdu 
přiblížili atmosféru první repub-
liky, třídy si podle své fantazie 

vytvořily příjemné prvorepubli-
kové prostředí. Povedlo se nám 
nepřímo zapojit i mnohé rodiče, 
protože i díky nim se najednou 
zjistilo, kolik dobových předmě-
tů máme doma. Někteří žáci zvo-
lili oblečení 20. let, jiní donesli 
staré knihy, nádobí, fotky. A tak 
se třídy změnily třeba v prvore-
publikové kavárny, muzea, vý-
stavky osobností kultury a spor-
tu nebo v módní salóny. Podá-
val se čaj a čokoláda, bábovky, 
zákusky a objevily se i naprosto 
originální dorty se symboly vzni-
ku Československa. Sté výročí 
vzniku Československé repub-
liky jsme společně oslavovali 
také v prostorách mateřské ško-
ly spolu s představiteli obce a je-
jími obyvateli dne 7. září 2018. 
V projevech zazněly odkazy na 
historii vzniku republiky, na její 
význam i na návštěvu prezidenta 
T. G. Masaryka v obci. K této pří-
ležitosti si žáci naší školy připra-
vili krátký kulturní program. Měli 
jsme dobrý pocit, že i naše škola 
se aktivně podílela na oslavách 
vzniku naší republiky a že 28. ří-
jen pro nás nezůstal jen datem 
v kalendáři a v učebnici dějepisu.

Mgr. Lenka Plachtová  
a Mgr. Hana Kurillová
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 ■ Hlavním cílem projektu bylo reali-
zovat stavební úpravy mateřské školy, 
a tím docílit zvýšení kvality a kapacity 
stávajícího objektu mateřské školy. 

Návrat zaměstnanců z rodi-
čovské dovolené komplikuje ne-
dostatek míst v mateřských ško-
lách, zrušení jeslí a dále neocho-
ta přijímání dětí mladších tří let 
do mateřských škol z důvodu ne-
možnosti plnit výchovně vzdělá-
vací cíle stanovené ŠVP. Přístav-
bou vznikly chybějící prostory 
pro děti do tří let, což umožní 
některým rodičům včasný ná-
vrat do zaměstnání. Základem 
je individuální přístup učitelů 
k dětem a nízký počet dětí ve tří-
dě. V mikroregionu obcí povodí 
Stonávky je tak zřízeno oddělení 

mateřské školy, které je určeno 
dětem do tří let.

Závěrem tohoto krátkého bi-
lancování si tímto dovolím po-
děkovat všem zaměstnancům 
Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 
za jejich náročnou, obětavou 
a poctivou práci, rodičům za je-
jich důvěru, se kterou nám svě-
řili vzdělávání svých dětí, a sa-
mozřejmě zřizovateli, bez jehož 
podpory by to nešlo.

Jménem vedení školy pře-
ji všem zaměstnancům, žákům, 
rodičům i přátelům školy krásný 
a klidný advent, příjemné proži-
tí vánočních svátků, a především 
hodně zdraví v novém roce.

Dagmar Tobolová, ředitelka 
MZŠ a MŠ Hnojník

 ■ Ve dnech 22. – 23. 9. 2018 proběhla 
Výstava ovoce, zeleniny a květin v sále 
Obecního úřadu v Komorní Lhotce. 
Naše organizace tak oslavila 45. výročí 
od založení.

Prezentovaly se zde 
výpěstky členů místní 
ZO ČZS, ale také neza-
hrádkářů – občanů Ko-
morní Lhotky. Nejvíce 

byly zastoupeny odrůdy jablek, 
hrušek a vinné révy, v nemalé 
míře i zelenina, jako dýně, cu-
kety, rajčata a papriky. Výstavu 
vkusně obohatily květiny, nejví-
ce begónie, pelargónie, mušká-
ty a čerstvě řezané květiny, pře-
devším jiřiny. Návštěvníci si zde 
mohli zakoupit proutěné zboží, 

vřesy a chryzantémy, které po-
skytlo Zahradnictví z Dobré. Ne-
malou měrou přispěla výběrem 
sortimentu zdravé výživy firma 
Mini Vega. Stejně jako i v minu-
lých letech nechyběla také na-
bídka medu s odborným výkla-
dem včelaře. Výstavu zhlédlo 
142 návštěvníků. Poděkování 
patří všem členům ZO ČZS, kteří 
se podíleli na přípravě a realizaci 
výstavy a členkám, které zajisti-
ly pečení zákusků a koláčů a rov-
něž se účastnily jejich prodeje 
po oba dva dny trvání výstavy.

Anton Pavelka, předseda ZO 
ČZS Komorní Lhotka

 ■ Ve středu 5. 9. 2018 spolek Klíč – 
Komorní Lhotka uspořádal exkurzi do 
Třineckých železáren.

O akci mělo zájem 12 účast-
níků. Procházeli jsme několika 
provozy TŽ. Každý provoz byl 
něčím zajímavý. Byly provozy, 
na kterých nám bylo velice tep-
lo. Například provoz, na kterém 
se vyráběly kolejnice, nebo kde 
byly tzv. tavicí pánve. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých věcí, 
co se týče výroby a zpracování 
železa, používaných technologií 
a nemálo zajímavá byla historie 
TŽ. Vždy, když jsem projížděla 

areálem TŽ a Třincem, mě po-
hled na to „monstrum“ fascino-
val. Proto jsem byla velice ráda, 
že se nám tato možnost naskyt-
la a mohli jsme jít podívat. Chtě-
la bych touto cestou velice po-
děkovat členům našeho spolku 
manželům Josefovi a Beátě Mo-
tykovým, že tuto exkurzi zajistili 
a provedli nás spolu s paní prů-
vodkyní pár provozy TŽ. Myslím, 
že to nebyla naše poslední ex-
kurze ve „werku“. Byl to opravdu 
skvělý zážitek.

Katarína Charbuliaková

 ■ Po dvouleté pauze jsme se rozhod-
li opět prozkoumat část anglosaského 
ostrova, tentokrát jsme zvolili jeho již-
ní část.

Na zájezd do jižní Anglie se 
v neděli 30. září vypravilo 32 
žáků s učitelkami angličtiny, 
všichni plni očekávání a připra-
veni na nadcházející dobrodruž-
ství. Cesta autobusem byla sice 
dlouhá, ale už během zastávek 
na ní si účastníci „oprašovali“ slo-
víčka nezbytná k nákupům na 
benzinových stanicích, kde jsme 
měli povinné zastávky. Zcela jis-
tě byla pro všechny zážitkem 
přeprava z Francie do Anglie, 
kde jsme se ponejprv prokazo-
vali osobními doklady a poté 
jsme cestovali podmořským tu-
nelem. Vzrušení z toho, že se blí-
žíme k cíli naší cesty, bylo veliké. 
Vždyť na nás čekala místa, o kte-
rých jsme doposud jen slyšeli, ať 
už na hodinách anglického ja-
zyka, zeměpisu, dějepisu či vý-
tvarné výchovy. Např. Brighton, 
známé přímořské město a jeho 
Royal Pavilion, bývalá králov-
ská rezidence v centru města, 
které jsme navštívili hned první 
den. Dále pak rybářské městeč-
ko Hastings s jeho hradní zříce-
ninou a pašeráckými jeskyně-
mi nebo přístav Southampton, 
odkud jsme pokračovali trajek-
tem na ostrov Wight. Zastáv-
ky na jednotlivých stanovištích 
nebyly překážkou, ale vítaným 

rozptýlením vhodným k pozná-
ní nových koutů, fotografování, 
sdílení dojmů a nakoupení dár-
ků pro rodinu. Na všechny udě-
lalo dojem moře a divoké skály. 
Odvážlivci si zuli boty a ani stu-
dená voda či prudké vlny je ne-
odradily od „cákání se“ ve vodě. 
Atmosféru země doplňoval ty-
pický anglický „lunch“, kterými 
nás vybavily hostitelské rodiny, 
u nichž jsme bydleli. K příjem-
né atmosféře přispělo i nezvykle 
teplé počasí a dobrá nálada. Po-
slední den ráno nás čekalo lou-
čení s novými přáteli a cesta do 
hlavního města – Londýna, kde 
jsme kromě krátké společné pro-
cházky městem stihli dle zájmu 
buď projížďku na londýnském 
oku, nebo krátkou procházku 
k Buckinghamskému paláci. Ná-
sledovala návštěva muzea Ma-
dame Tussauds, nejstaršího vos-
kového muzea na světě, a byl 
čas jet domů. Zájezd do Anglie 
pro nás neznamenal jen výlet, 
ale zcela jistě osobní zkušenost 
s jinou kulturou, se zvyky a his-
torií, s níž se děti v běžné výuce 
nesetkají. Praktické použití an-
glického jazyka byl vítaný a pří-
nosný bonus, který mnohé mo-
tivoval k postupu ve studiu an-
gličtiny. O jednom však teď děti 
nepřesvědčíme, a to, že Anglie je 
deštivá.

Ing. Martina Chromiáková,  
učitelka angličtiny

Výstava ovoce, zeleniny  
a květin v Komorní Lhotce

Exkurze ve Werku

Žáci MZŠ Hnojník v AngliiPřístavba mateřské školy
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Masarykova ZŠ zlepšuje své 
podmínky pro vzdělávání

 ■ Blíží se konec kalendářního roku, a tak mnozí 
bilancují uplynulé období. Pro Masarykovu ZŠ a MŠ 
byl uplynulý rok víc než úspěšný, a to jak na poli 
vzdělávání, tak v oblasti investic.

Žáci pod vedením svých učitelů zazna-
menali nebývale mnoho úspěchů ve vě-
domostních i sportovních soutěžích. Za 
rozvojem školy stojí jak práce všech pe-
dagogů i správních zaměstnanců, tak spo-
lečné úsilí žáků a pedagogů, spolupráce 
rodičů se školou, zapojení přátel školy do 
její činnosti a velká podpora zřizovatele. 
Díky finančním prostředkům ESF a obce 
Hnojník se nám i v letošním roce poda-
řilo realizovat další investiční a neinves-
tiční akce, které nepochybně pomohou 
naší škole rozvíjet její vnitřní potenciál 
a přispějí tak ke kvalitě vzdělávání našich 
žáků. V letošním roce jsme dokončili tyto 
projekty:

 „Škola pro život s technikou a přírodními 
vědami“

Díky poskytnutým financím jsme vy-
budovali zcela novou učebnu chemie 
a přírodopisu, multimediální jazykovou 
a počítačovou učebnu. Obě učebny jsou 
vybaveny novým nábytkem, moderními 
učebními pomůckami, interaktivními ta-
bulemi a novými počítači, včetně multi-
mediálního jazykového pultu. Dále byla 
celá škola nově zasíťována, včetně instala-
ce a konfigurace zařízení IT. V rámci toho-
to projektu se rovněž podařilo realizovat 
plánovanou úpravu školní zahrady, která 
bude sloužit k odpočinku a relaxaci přede-
vším žáků školní družiny, ale také přispěje 
k estetizaci školy. Celá zahrada je zrekon-
struována v přírodním stylu, jsou zde jak 
odpočinková zákoutí, tak i okrasná a výu-
ková místa.

 „Škola pro život – příležitost pro 
každého“

Byl zaměřen na kombinaci následují-
cích témat: osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, společné vzdělávání dětí MŠ 
a žáků ZŠ, usnadnění přechodu dětí z ma-
teřské školy do základní školy, podpora 
kurikulárních aktivit, spolupráce s rodi-
či dětí a žáků. Mj. i díky tomuto projektu 
škola úspěšně rozvíjí čtenářskou gramot-
nost žáků s využitím metody RWCT, čímž 
se daří prokazatelně zlepšovat výsledky 
vzdělávání.

 „Rozkvetlá škola“
V rámci projektu jsme zakoupili množ-

ství cibulovin, sazenice levandulí, kvetoucí 
trvalky, semena, truhlíky a mulčovací kůru. 
Naši žáci pod vedením vyučujících přiložili 
ruku k dílu, a nejen že sami v rámci pra-
covních činností vypěstovali ze semen ně-
které druhy letniček a zeleniny, ale podíle-
li se i na jejich výsadbě. Do zakoupených 
truhlíků vysadili vlastnoručně namnožené 
muškáty, skleník osadili předpěstovaný-
mi rostlinami rajčat a okurek a v průběhu 
školního roku se starali o pravidelnou zá-
livku. Za jejich práci a výsledky nás orga-
nizátoři soutěže (společnost Nehlsen Tři-
nec) ocenili 1. místem! Finanční odměnu 
jistě opět využijeme ke zvelebení školní 
zeleně.

 ■ Členové redakční rady školního časopisu (Za)školá-
ček, který vychází třetím rokem na MZŠ a MŠ v Hnojní-
ku, prožívali od začátku školního roku několik radost-
ných okamžiků.

Hned na začátku září byli pozváni do 
Knihovny Třinec na vyhlášení výsledků kraj-
ského kola soutěže Školní časopis roku 2018, 
které se konalo 19. září. Těšili se na workshopy, 
které pořadatelé soutěže pro účastníky při-
pravili a které byly pro ně inspirací i odměnou 
za celoroční práci. Když došlo na vyhlášení vý-
sledků soutěže a hodnotitelé krajského kola 
jim udělili 1. místo v kategorii, neměla jejich 
radost konce. S nadšením pak přivítali přímý 
postup do celostátního kola soutěže. Vyhláše-
ní jeho výsledků se konalo 9. listopadu v Brně 
na Fakultě sociálních studií Masarykovy Uni-
verzity. Pořadatelé zde opět připravili boha-
tý program. Pro naše redaktory byly inspirací 

rozhovory se zástupci českých médií, které 
měly své zastoupení na tzv. mediálním jar-
marku. Vyvrcholení pak přišlo v závěru akce, 
kdy byly vyhlašovány výsledky celorepubliko-
vé soutěže. V kategorii, do které byl časopis 
(Za)školáček přihlášen, získala redakce hned 
dvě ocenění. V celkovém pořadí časopis ob-
sadil 7. místo a v soutěži o nejlepší obsah mu 
hodnotitelé udělili krásné 2. místo. Je to pro 
naše žáky obrovský úspěch, ale také závazek 
do budoucna. Oceněná redakční rada (Za)
školáčka pracovala a dále pracuje ve složení 
Silvie Konečná, Ondřej Švéda, Viktorie Kačo-
rová, Marek Witas, Simona Konečná a Jan Sto-
klásek. Všem těmto žákům patří poděkování 
naší školy za vzornou reprezentaci.

Eva Fojtíková, školní knihovnice a editor 
časopisu

 ■ Dne 13. 11. 2018 proběhl 12. 
ročník turnaje v minikopané škol 
mikroregionu.

I když se zdá, že je fotbal 
v zájmu dětí na ústupu před 
florbalem, parkurem apod. 
moderními sporty, sešlo se 
ve smilovické sportovní hale 
pět sedmičlenných družstev 
zdejších škol. Všichni malí 
fotbalisté prokázali během 
dopoledního turnaje bojov-
ného ducha, týmovost i vy-
trvalost, protože se hrálo 
systémem „každý s každým“ 
s délkou zápasu 20 min. To 
vyžadovalo po žácích urči-
tý stupeň fyzické zdatnosti. 
V jednotlivých zápasech bylo 
vidět, kteří žáci hrají fotbal ve 
sportovních klubech, a kteří 
ne. Na závěr turnaje proběh-
la jednoduchá soutěž o nej-
lepšího brankáře, která spo-
čívala ve vychytání penalto-
vých kopů nejlepších hráčů 

ostatních škol. Těší nás, že 
jak nejúspěšnějšího střelce 
(18 gólů – Jakub Bujok), tak 
nejlepšího brankáře (Vít Čer-
venka) vyslala místní škola. 
Nejužitečnějším hráčem tur-
naje, vyhlášeným sudími p. 
Bellou a p. Sikorou, staros-
tou Smilovic, byl útočník ZŠ 
Střítež (Filip Polášek). Turnaj, 
který sponzorky podpořili 
Obec Řeka, Obec Smilovice, 
p. Ing. Riedel David, fa Bea 

– p. Bednarz, a fa Godulan-
ka – p. Mackowski ml., skon-
čil takto: 1. místo – ZŠ Smilo-
vice, 2. místo – ZŠ Ropice, 3. 
místo – ZŠ Střítež. Děkujeme 
všem zúčastněným hráčům, 
pedagogickému doprovodu, 
trenérům, rozhodčím a za-
městnancům SC Smilovice za 
jejich vstřícnost při organiza-
ci turnaje a těšíme se zase za 
rok na shledanou.

Mgr. J. Dybová

 ■ Dne 6. 11. 2018 se florbalo-
vé družstvo naší školy zúčastnilo 
okresního kola florbalového turna-
je ČEPS cup.

Motivace vyhrát byla vel-
ká, protože se bojovalo o po-
stup do krajského kola. Pět 

družstev se utkalo systémem 
„každý s každým“, aby se sku-
tečně ukázalo, kdo je nej-
lepší. Všechny zápasy byly 
napínavé a mnohdy o vý-
sledku rozhodly poslední vte-
řiny. Naši florbalisté podali na 

turnaji výborný výkon a při 
shodnosti bodů nás na ko-
nečné druhé místo posunul 
výsledek vzájemného zápa-
su s hráči z Nýdku. Z turnaje 
jsme si odvezli krásný spor-
tovní zážitek a máme dal-
ší motivaci trénovat. Florbal 
nás baví a už se těšíme na 
únor, kdy na naší škole pro-
běhne florbalový turnaj pro 
školy mikroregionu Stonáv-
ka. Děkujeme našim žákům 
za skvělou reprezentaci ško-
ly a pořadatelům za výbor-
ně připravenou akci. Slože-
ní družstva: A. Mikula, Š. To-
miczek, T. Nowak, M. Pavelka, 
E. Polaino, M. Polaino.

DM

Úspěch žáků MZŠ Hnojník – časopis  
(Za)školáček má 2. místo v republice

Tradiční turnaj v podzimní minikopané

Stříbro z ČEPS Cupu putuje do Třanovic
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Střítežští senioři bilancovali  
úspěšný rok

Koncert jesienny w Trzycieżu

Wycieczka edukacyjną

 ■ V kulturním domu ve Stříteži se se-
šli v listopadu na výroční schůzi členové 
Klubu důchodců Střítež.

Sál zaplnila více jak stovka 
seniorek a seniorů, kteří hned 
na počátku uctili minutou ti-
cha vzpomínku na ty, co letos 
již opustili jejich řady. Pak již na-
staly jen ty příjemnější chvíle. Po 
uvítání hostů předsedou A. Li-
powským, kterými byli starost-
ka Ropice U. Waniová a místní 
starosta M. Jaworek, se ke slovu 
dostala členka výboru I. Fobe-
rová. Jejím úkolem bylo všech-
ny přítomné seznámit s tím, co 
vše se zorganizovalo v rámci čin-
nosti klubu v tomto roce. A byla 
to dlouhá řada akcí, na kterých 
se různým způsobem podíle-
li členové klubu. Největší účast 
je tradičně na Pochování basy, 
smažení vaječiny a právě výroč-
ních setkáních. Od ledna se dů-
chodci co čtrnáct dní scházeli 
v klubovně „U Mařeny“ v Ropici, 
kde v chladnějším období trávi-
li čas při různých stolních hrách. 
Jakmile vysvitlo sluníčko a bylo 
venku pěkně, což v tomto roce 
bylo mimořádné, tak se scháze-
li venku a k jejich aktivitám pat-
řily různá zpestření, především 
sportovní soutěže. Právě sport 
se stal pro střítežské seniory tím 
nejproslulejším co se týče zvidi-
telnění se na veřejnosti. Ostatně 
i na stránkách tohoto zpravo-
daje mohli čtenáři zaznamenat 
skvělé počínání výběrů klubu 
na sportovních hrách ve Frýdku-
-Místku, Ostravě, Bílovci a těch 
nejlepších i Olomouci a Banské 
Bystrici. Střítežští sportovci do-
vezli jen v letošním roce celkem 
61 medailí! Ve Frýdku-Místku vy-
hráli týmovou soutěž, v Ostravě 
se celkovými vítězi vícebojů stali 
K. Moškoř do 70 let a M. Gryžboň 
nad 70 let, třetí skončil nejstarší 
účastník L. Kubala. Na meziná-
rodních hrách v Olomouci a také 
pak v Banské Bystrici dominoval 

ve víceboji K. Moškoř. Zkrátka 
sportovci z klubu důchodců byli 
letos hodně vidět. Na tyto úspě-
chy sportovně založených členů 
navázala trojice M. Fober, K. He-
rec a J. Skřivánek, kteří vyhráli 
celokrajskou vědomostní sou-
těž k 100. výročí vzniku ČSR. Jak 
jsme se z hodnotící zprávy do-
zvěděli, rádi ještě využívali mož-
ností si zahrát bowling v SC Smi-
lovice, ten aktivně zajišťoval sta-
rosta obce M. Nogol. Důchodci 
žijí nejen sportem, ale rádi přilo-
ží i ruku k dílu a pomáhají každo-
ročně při akci „Ukliďte si obec“, 
podporují další akce jako např. 
„Střítežské léto“ nebo nechyběli 
u odhalení pamětní desky T. G. 
Masaryka v Hnojníku. Společně 
taky vyrazili na několik zájezdů. 
Nejblíže to měli autobusem na 
Lysou horu, navštívili také Slo-
vensko a to na poznávacím zá-
jezdu Roháčů-Zuberce a v Pol-
sku si prohlédli rodiště polského 
papeže ve Wadovicích. Zkrátka, 
ještě by se dalo vyjmenovávat 
další aktivity, ale to by se zabra-
ly další řádky. Aktivní klub dů-
chodců je důkazem toho, že věk 
nemůže být překážkou k tomu, 
aby se lidé nesetkávali a nesdíle-
li spolu strasti i radosti seniorské-
ho věku. Slovo si vzali v průběhu 
bilancování i hosté. Sami zdůraz-
nili, jak důležitá je spolupráce se-
niorů s obcemi. Bylo tedy na mís-
tě i jejich poděkování těm, co se 
podíleli na veškerých aktivitách 
v některých obcích Mikroregio-
nu Stonávka. A je jen dobře, že 
tak aktivní seniory ve vesnicích 
máme. Po oficiální části výroční-
ho setkání se kromě výborného 
pohoštění dočkali i ti, kteří rádi 
proženou své tělo na tanečním 
parketu. K tanci jim zahrálo duo 
Eman – Tadek a mnohým dů-
chodcům se v pozdním odpo-
ledni ani nechtělo domů.

KD Střítež

 ■ Dnia 17 listopada 2018r w Domu 
Kultury w Trzycieżu odbył się „KONCERT 
JESIENNY“.

To wydarzenie kulturalne było 
zaplanowane przez Miejscowe 
Koło Polskiego Związku Kultu-
ralno-Oświatowego w Trzycie-
żu i odbyło się dzięki wsparciu 
finansowemu Konsulatu Gene-
ralnego RP w Ostrawie i Urzędu 
Gminnego w Trzycieżu. Pierw-
szym punktem programu i tym, 
który rozpoczął koncert był chór 
Godulan-Ropica z repertuarem 
pieśni żołnierskich i legiono-
wych. Następnie na scenie po-
jawili się mali aktorzy, przed-
szkolaki i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej i Przedszkola im. Jana 
Kubisza w Gnojniku. Był to te-
atrzyk dziecięcy z obrazkami sce-
nicznymi na podstawie opowia-
dań Józefa Ondrusza. Dzieci włą-
czyły się w tok teatralnej zabawy 
i świetnie wcieliły się w swoje 
role. Zabrały widzów do lasu 
pod Godulóm, gdzie Ondraszek 

z kompanami przebywał, jak 
również nad Stonawkę do rodzi-
ny pana Utopca. Sama treść była 
zapewne istotna, wszak sposób 
w jaki została przekazana, mali 
bohaterowie przedstawienia od-
czuli serdecznymi oklaskami. To 
wszystko pod kierownictwem 
pani Haliny Zawadzkiej i grona 
rodziców. Ostatnim punktem 
programu był teatr amatorski 
MK PZKO z Ligotki Kameral-
nej, gdzie aktorzy w komiczny 
sposób przedstawili perypetie 
„średnigo wieku“, a to w przed-
stawieniu pod tytułem „Z nióm 
ni…“. Autorem tekstu jest An-
tonín Procházka a do krzesła re-
żysera usiadł Marek Folwarczny. 
Perfekcyjna gra aktorów urzekła 
wszystkich i wywoływała salwy 
śmiechu. Licznie przybyła pu-
bliczność oklaskiwała porywają-
cą grę aktorską. I tak minęło jed-
no jesienne popołudnie…

Eva Petrovska

 ■ W środę 17.10.2018 pojechaliśmy 
na wycieczkę edukacyjną do Polski.

Klasa 1 i 2 odwiedziła Leśny 
Ośrodek Edukacji Ekologicznej 
w Istebnej. Zobaczyliśmy tam 
zwierzęta i rośliny beskidzkich 
lasów. Mogliśmy sprawdzić, jak 
czuje się borsuk w swojej nor-
ce, pobawić się drewnianymi 
klockami, namalować ulubio-
ne zwierzątko na tablicy. Po raz 
pierwszy zobaczyliśmy głuszca, 
który jest pod ochroną. Ośrodek 
bardzo nam się podobał.W tym 
samym czasie klasa 3,4 i 5 po-
jechała do Pszczyny, by zwied-
zić Zagrodę Żubrów. Na miejscu 
dowiedzieliśmy się wiele cieka-
wostek nie tylko z życia żubrów, 
lecz również innych zwierząt. 
Obejrzeliśmy film i karmienie 
żubrów. Później spotkaliśmy się 
wszyscy w Chacie Chlebowej 

w Górkach Wielkich, gdzie wi-
dzieliśmy, jak wyglądało życie 
przed stu laty. W stodole oglą-
daliśmy stare sprzęty i narzęd-
zia, które kiedyś używali rolnicy. 
Robiliśmy zdjęcia na traktorze 
i na wozie. Dowiedzieliśmy się, 
ile pszczoły muszą przelatać ki-
lometrów, aby zrobić jeden sło-
ik miodu. Aby zaspokoić głód, 
upiekliśmy własnoręcznie zrobi-
one podpłomyki. Z masłem i mi-
odem były przepyszne. Dzięku-
jemy Towarzystwu Nauczycieli 
Polskich w Republice Czeskiej 
za wsparcie finansowe i nauczy-
cielom, którzy zorganizowali tak 
wspaniałą wycieczkę.

Uczniowie niższego stopnia 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

im. J. Kubisza w Gnojniku
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Udusili jsme svátek Kristova narození 
hromadami balícího papíru 

Římskokatolická farnost Hnojník – pořad 
bohoslužeb o Vánocích 2018 – 2019

Sváteční přání

Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce srdečně zve

22.12.18 s platností 4. neděle ad-
ventní – Komorní Lhotka 15.30 (p)
23.12.18 4. neděle adventní – 
Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č); Třano-
vice 10.00 (p)
24.12.18 Štědrý den – Vigilie Na-
rození Páně – Komorní Lhotka 
15.30 (č); Hnojník 20.30 (č + p); 
Třanovice 22.00 (p)
25.12.18 Slavnost Narození Páně 
– Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č); Třa-
novice 10.00 (č); Komorní Lhotka 
11.30 (p)
26.12.18 Svátek sv. Štěpána, jáh-
na a prvomučedníka – Hnojník 
7.30 (p), 8.45 (č); Třanovice 10.00 (p)
29.12.18 Komorní Lhotka 15.30 (č)
30.12.18 Svátek sv. Rodiny – Ježí-
še, Marie a Josefa – Hnojník 7.30 
(p), 8.45 (č); Třanovice 10.00 (č)
31.12.18 Sv. Silvestra, zakonče-
ní občanského roku – Třanovice 
17.00 (č+p); Hnojník 18.00 (č+p)
1.1.19 Slavnost Matky Boží, Pan-
ny Marie – Hnojník 8.30 (č+p); 

Třanovice 10.00 (p); Komorní 
Lhotka 11.30 (p)
5.1.19 Vigilie Slavnosti Zjevení 
Páně – Komorní Lhotka 15.30 (p) 
– žehnání vody, kadidla a křídy
6.1.19 Slavnost Zjevení Páně – 
Tří králů – Hnojník 7.30 (p), 8.45 
(č) – žehnání vody, kadidla a kří-
dy; Třanovice 10.00 (p) – žehnání 
vody, kadidla a křídy
12.1.19 S platností svátku Křtu 
Páně – Komorní Lhotka 15.30 (č)
13.1.19 Svátek Křtu Páně – Hnoj-
ník 7.30 (p), 8.45 (č); Třanovice 
10.00 (č).

Příležitost ke svátosti smíření: 
Třanovice 15.12.2018 od 9 hod.; 
K. Lhotka 15.12.2018 od 15 hod.; 
Hnojník 16.12.2018 od 14 hod. 
V neděli 6.1.2019 bude v Hnoj-
níku při mši sv. v 7.30 hod. zpí-
vat pěvecký sbor „Godulan“ 
z Ropice.

 ■ Hle, panna počne a porodí syna 
a dají mu jméno Immanuel, to jest pře-
loženo „Bůh s námi“. (Matouš 1,23).

V adventním a vánočním čase 
k nám z různých stran a v růz-
ných podobách přichází zvěst 
o tom, že se narodil Boží syn. 
Často tuto zvěst bereme jako 
něco, co se stalo jen v minulém 
čase. Přemýšlím však nad tím, 
že tato zvěst měla dopad nejen 
na naši minulost, ale má dopad 
i na naši přítomnost a potažmo 
i budoucnost. „Bůh je s námi.“ To 
je to, co potřebujeme prožívat 

v každodenním životě, v různých 
zápasech, strastech ale i v rados-
tech. „Bůh s námi“ – ne někde da-
leko, nebo vysoko, ale konkrétně 
zde, mezi námi… je s námi do ta-
kové míry, do jaké Mu to my sami 
dovolíme…. Tato zpráva ať napl-
ní naše srdce… radostí, pokojem 
a především jistotou že nejsme 
sami, ale že Bůh přišel a přichází, 
aby byl s námi. Přejeme požeh-
nané adventní i vánoční svátky.

Za Farní sbor SCEAV v Komorní 
Lhotce přeje pastor Boleslav Firla.

9.12. –  2. adventní neděle – bohoslužby se Zpovědí a Večeří Páně 
v kostele – 8.30 hod.

9.12. – Vánoční besídka – kaple v Hnojníku – 14.00 hod.
9.12. – Vánoční besídka – farní sál v Komorní Lhotce – 16.00 hod.
9.12. – Vánoční besídka – sál OÚ ve Stříteži – 17.00 hod.
15.12. – Sborový vánoční večer – farní sál v Komorní Lhotce – 16.00 hod.
16.12. –  3. adventní neděle – bohoslužby v kostele s vystoupením dětí 

– 8.30 hod.
16.12. – Adventní koncert – kostel v Komorní Lhotce – 17.00 hod.
23.12. –  4. adventní neděle – bohoslužby se Zpovědí a Večeří Páně 

v kostele – 8.30 hod.
23.12. – Vánoční besídka – středisko Karmel ve Smilovicích – 15.00 hod.
24.12. –  Štědrovečerní bohoslužby v Kostele v Komorní Lhotce – 

22.00 hod.
25.12. –  1. svátek vánoční – bohoslužby v kostele v Komorní Lhotce 

– 8.30 hod.
26.12. –  2. svátek vánoční – mládežnické bohoslužby v sálu na faře – 

8.30 hod.
30.12. – Seniorátní bohoslužby v Třanovicích – 9.00 hod.
31.12. – Silvestrovské bohoslužby v kostele v Komorní Lhotce – 15.30 hod.
31.12. – Silvestrovský večírek – farní sál v Komorní Lhotce – 16.30 hod.
31.12. –  Silvestrovské setkání – středisko Karmel ve Smilovicích – 

16.30 hod.
1.1. – Novoroční bohoslužby v kostele v Komorní Lhotce – 8.30 hod.

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích

V prosinci: 23.12. – Vánoční slavnost s vystoupením dětí (15 h.); 
31.12. – Bohoslužby a silvestrovský večer (16.30 h.). 

V roce 2019: Bohoslužby na Karmelu (v 8.30 h.) – 27.1., 24.2., 24.3., 
28.4., 26.5., 30.6., 14.7. (9 h.), 25.8., 22.9., 27.10., 4.11., 31.12. (16.30 h.). 
31.1. – 1.2. Stavíme z Lega (pro děti); 12.5. – Den matek (15 h.); 9.6. 
– Setkání u pomníku na Goduli (15 h.); 12.7. – Setkání pro všechny 
generace (17 h.); 14.7. – Bohoslužby (9 h.) u Karmelu; 13. – 20.7. – 
XcamP; 14. – 16.8. – Příměstský 3D tábor; 22.9. – Slavnost výročí 
Karmelu (15 h.); 19.10. – Setkání pro seniory (9 h.); 27.10. – Slavnost 
památka reformace (15 h.); 22.12. – Vánoční slavnost s vystoupením 
dětí (15 h.); 31.12. – Bohoslužby a silvestrovský večer (16.30 h.). Bližší 
informace na www.ksschsmilovice.cz.

Program setkání v Řece

Nedělní besídka pro děti v 10.30 h. v prostorách OÚ. Setkání 
mládeže v pátek v 18.00 h. ve Smilovicích na Karmelu. Bohoslužby 
v evangelické kapli: 7.4. Bohoslužby polské (13.30 h.), 2.6. Bohoslužby 
české (13.30 h.), 1.9. Bohoslužby české (13.30 h.), 3.11. Bohoslužby 
české (13.30 h.). Bližší informace na www.sceavkl.cz.

Srdečně zve Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce  
a Křesťanské společenství z.s.

 ■ Slavení Vánoc se rok od roku stává 
hlučnější, nákladnější a povrchnější. Až 
do samotných svátků mnohý naříká, co 
je třeba ještě nakoupit, udělat, napéct, 
připravit, uklidit a komu napsat. A tak 
místo toho, abychom oslavovali naro-
zení našeho Spasitele a Zachránce, za-
býváme se jen sami sebou. 

Z Vánoc se udělala rodinná slav-
nost, rodinné show, které se liší od 
jiných rodinných slavností jen tím, 
že je v něm více sentimentality. 
Rodiče cítí vinu, že na své děti ne-
měly čas, a tak se jim to na Štědrý 
večer snaží vynahradit hromadou 
dárků. Vánoc se zmocnil průmysl 
a obchod, takže se stávají záleži-
tostí peněženky. Udusili jsme svá-
tek Kristova narození hromadami 
balícího papíru s jedlovými větvič-
kami či soby kilometry pozlace-
ných stužek, hromadami vánoč-
ních sms a hromadami jídla na vá-
nočních stolech. Tajemství Boha, 
který se stal člověkem, tato pře-
vratná událost, která se stala pře-
lomem dějin, se zploštila na na-
sládlou idylu jmelí. Copak se stal 
Bůh člověkem proto, abychom se 
jednou za rok sentimentálně do-
jímali u vánočního stromku, cpali 
se vánočním kaprem a cukrovím, 
abychom si z křesťanských Vánoc 
udělali záminku pro nestřídmost 
a hodování?! Sabotovali jsme pro-
stotu čtyř vět evangelia: „Porodila 
svého prvorozeného syna, zavinu-
la jej do plenek a položila do jeslí, 
protože se pro ně nenašlo místo 
pod střechou.“ (Lk 2,7) Právě tyto 
řádky odsuzují naše bohaté, pře-
sycené a nabubřelé Vánoce, které 
jsou tak chudé na Spasitele, ale 
plné sentimentálního dojetí. Proč 
bychom nemohli naše bohaté 
Vánoce alespoň trochu obohatit 

betlémskou chudobou, abychom 
byli naplněni pravou vánoční ra-
dostí!? Proč bychom se nemohli 
ztišit, a tak umožnit našemu Spa-
siteli a Zachránci, aby se s námi 
setkal, aby k nám vešel, abychom 
se pak nevraceli do všedních dní 
bez lásky, abychom se netrmáce-
li slepě životem, zatímco bychom 
mohli být vnitřně šťastni a spo-
kojeni?! Čas adventní je k tomu 
příhodná doba, abychom mohli 
něco změnit a tím udělat lepší „kli-
ma“ okolo. 

Kiedy z waszymi rodzinami będ-
ziecie modlić się w domu przed 
szopką, pozwólcie się przyciągnąć 
przez czułość Dzieciątka Jezus, 
który urodził się ubogi wśród nas, 
by dać nam swą miłość“. To jest 
prawdziwe Boże Narodzenie. Jeś-
li usuniemy Jezusa, co zostanie 
z Bożego Narodzenia? Puste świę-
to! Są trzy postawy, z jakimi należy 
przygotować się na narodziny Je-
zusa: „nieustanna radość, wytr-
wała modlitwa i stałe dziękczyni-
enie“. Chrześcijańska radość „nie 
kupuje się“; „ona pochodzi z wia-
ry“. Im bardziej jesteśmy zakorze-
nieni w Chrystusie, tym bardziej 
znajdujemy wewnętrzną pogodę 
ducha, nawet wśród codziennych 
przeciwności. Dlatego chrześcija-
nin, spotkawszy Jezusa nie może 
być prorokiem nieszczęścia, ale 
świadkiem i zwiastunem radoś-
ci. Tą radością trzeba dzielić się 
z innymi. 

Radosne i pogodne świętowanie 
Bożego Narodzenia oraz Błogosła-
wione dni 2019 r. życzy i  pamię-
ta Mons. Rudolf Sikora, proboszcz 
parafii.

Chceme koupit dům nebo pozemek v okolí.  
Budeme rádi za každou nabídku.

Volejte klidně i o víkendu. 704 387 724
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Wycieczka do Ostrawy
 ■ W środę 17. października 2018 

uczniowie klasy VII. oraz VIII. Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola im. Jana 
Kubisza w Gnojniku pojechali do Wiel-
kiego Świata Techniki w Ostrawie.

Po przybyciu na miejsce za-
czekaliśmy chwilę do godziny 
otwarcia ekspozycji, ale nie nu-
dziliśmy się, ponieważ atrakcji 
i ciekawostek było dużo. Zwied-
zanie rozpoczęliśmy od anima-
cji filmów oraz studia  meteoro-
logicznego, następnie udaliśmy 
się na przedstawienie w Teatrze 
Chemicznym, gdzie obserwowa-
liśmy, jak za pomcą różnych me-
tali w stanie ciekłym ogień zmie-
niał kolory. Można było uzyskać 

różowy, niebieski, czerwony 
a nawet zielony kolor. Następnie 
poszliśmy do sali kinowej oglą-
dać film o drapieżnikach i ich 
sposobie łowienia pożywienia. 
Po filmie  pozostała nam jeszcze 
godzina wolnego czasu do pry-
watnego zwiedzania ekspona-
tów. Każdy mógł znaleźć  dla sie-
bie coś ciekawego. Czas szybko 
mijał i trzeba było wracać. Była to 
wspaniała wycieczka. Najbard-
ziej nam się podobały doświad-
czenia chemiczne.  Dziękujemy 
nauczycielom za zorganizowa-
nie tej wycieczki.

Lukáš Čudek, klasa VIII.

Dopravní hřiště
 ■ Přechod pro chodce, dej před-

nost v jízdě nebo zákaz vjezdu, to jsou 
označení, která majitelům řidičského 
oprávnění nejsou cizí. Dopravní znače-
ní ovšem není neznámé ani pro žáky 
z Třanovic.

Dopravní výchova je pravidel-
ně zařazována do výuky. 4. říj-
na nám počasí přálo, a tak jsme 
se vybavili cyklistickou přilbou 
a společně s žáky 1. - 5. roční-
ku, jsme se vydali ověřit si naše 
znalosti v praxi. Za přítomnos-
ti Městské policie Český Těšín 
nám bylo zpřístupněno tamější 
dopravní hřiště a nic nebránilo 

tomu, abychom se na chvíli sta-
li účastníky silničního provozu. 
Děti byly rozděleny do skupin 
chodců a cyklistů, ve kterých se 
učily dodržovat dopravní před-
pisy v reálném prostředí. Paní 
policistka vše bedlivě pozoro-
vala a nejšikovnější žáky odmě-
nila drobným dárkem. Výuka na 
dopravním hřišti žákům přines-
la nejenom spoustu zábavy, ale 
také poznatek, že učit se může-
me i mimo školní lavici.

Z. Niemczyková

Střítežský bazárek nabývá na síle
 ■ Je nedělní ráno a vstupní dveře do 

místního KD se netrhnou. Maminky 
přichází nabídnout k prodeji zimní vě-
cičky, které jsou již jejich ratolestem 
malé. Přicházejí s obrovskými taškami, 
pytlemi, koši. 

Ano, je podzim a chystáme se 
na podzimní bazárek. Přijíma-
li jsme sezónní oblečení, obuv, 
hračky, sportovní potřeby, knihy, 
potřeby pro malé děti, těhoten-
ské oblečení. V předsálí se zboží 
přijímalo a v sále rovnalo na sto-
ly a stojany. Tyto jsme k večeru 
museli ještě doplnit, protož už 
nebylo místo, kam další věci dá-
vat. Z kapacitních důvodů jsme 
ke konci dne musely i pár zájem-
kyň odmítnout. Je pondělí. Par-
koviště před místním kulturním 
domem je plné, auta stojí vedle 
KD i za ním, a i podél cesty pár 
aut parkuje. Maminky, babičky, 
ale i tatínkové a ostatní členové 
rodiny z okolních vesnic i měst 
přišli nakoupit. Stoly se prohý-
baly. Velký zájem byl o kombi-
nézy, oteplováky a zimní bundy, 
které byly nabízeny za opravdu 
dobré ceny. V poledne nápor 
trochu polevil, pokusily jsme 
se věcičky trochu urovnat a při-
pravit pro odpolední nakupu-
jící. V 18.00 se dveře KD zavřely 
a urovnávací četa naběhla zno-
vu, jelikož se prodávalo i další 
den. Tady již zájemců o nákup 

nebylo tolik, ale zase na druhou 
stranu měli dostatek prostoru 
a času si pěkné kousky vyhledat. 
A těch pěkných tam bylo stá-
le dostatek. Celkově lze letošní 
podzimní bazárek považovat za 
rekordní. Ve srovnání s loňským 
máme skoro jednou tolik prodá-
vajících a o 800 prodaných věcí 
více. Pokud by se vedla eviden-
ce o kupujících, určitě by i zde 
padl letos rekord. Výtěžek z této 
akce poputuje na nákup hraček 
do místní mateřské školky. Jeli-
kož však kulturní dům není na-
fukovací, od příštího roku budou 
moci prodávat již jen registrova-
ní prodejci, kteří budou mít své 
věci již patřičně označené a při-
pravené k prodeji.

Hlavní pořadatelka, Iva Pfeife-
rová, má již teď v hlavě plno dal-
ších věcí, jak tento úspěšný ba-
zárek do budoucna vylepšit.
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Informace z vaší obce

PLESY V OBCI
Dne 26.1.2019 se koná v KD 

Hájenka již 24. obecní reprezen-
tační ples. Občerstvení a bohatá 
tombola je zajištěna. Místenky 
budou v prodeji od 2.1.2019 na 
obecním úřadě.

Dne 16.2.2019 se uskuteční 
místenkový ostatkový večírek 
hasičů v KD Hájenka. Připraveno 
rozmanité občerstvení a bohatá 

tombola. Místenky budou v pro-
deji od 2.1.2019 na obecním 
úřadě.

UPOZORNĚNÍ
Občany, kteří nemají uhra-

zené poplatky za vodu, odpa-
dy nebo poplatek za psa za 
rok 2017 upozorňujeme, aby si 
nedoplatky uhradili do konce 
roku. Poslední úřední den bude 
21.12.2018 od 7.00 – 13.00 hod.

Úřední dny na Obecním úřadě 
v Hnojníku na konci roku 2018

Poslední úřední den na Obec-
ním úřadu v Hnojníku je ve stře-
du 19.12.2018, včetně otevřené 
pokladny. K úhradám plateb po 
tomto termínu využijte bankov-
ní převody. V pondělí 31.12.2018 
bude OÚ uzavřen, první úřední 
den v novém roce bude ve stře-
du 2.1.2019.

Odpis vodného
Žádáme Vás o sdělení sta-

vu vodoměrů studené vody. Ve 
zprávě uveďte jméno a příjmení, 
adresu odběrného místa a stav 
vodoměru k 15.12.2018. Zprávu 
doručte do 31.12.2018 na OÚ 
e-mailem na adresu anna.moli-
nova@hnojnik.cz. 

Odpisový lístek je vložený do 
tohoto časopisu a je k dispozi-
ci i na stránkách Obce Hnojník 
www.hnojnik.cz. Občané, kteří 
nepoužívají e-mail, doručí zprá-
vu buď osobně, nebo ji vhodí do 
poštovní schránky obecního úřa-
du, popř. pošlou poštou. Netýká 
se bytových domů 250, 260, 301, 
350 (hlásí SBD Třinec). Netýká se 

rodinných domků v části Nová-
kovice, které jsou nově připoje-
ny na dálkový odpočet. Po od-
pisu stavu vodného budou ob-
čanům a firmám zasílány faktury 
na e-mail nebo poštou. Až po 
obdržení faktury na e-mail nebo 
poštou, je možno vodné hradit 

bankovním převodem nebo 
na pokladně OÚ v úředních ho-
dinách. Pondělí 8 – 11.30 a 12.30 
– 16.30 hod. a středa 8 – 11.30 
a 12.30 – 16.30 hod.

Ing. Miroslav Molin,  
starosta obce

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám jménem nově 

vzniklého spolku Naše Řeka za 
Vaši podporu a přízeň během 
říjnových komunálních voleb 
do zastupitelstva obce Řeka.

Přejeme Vám příjemné prožití 
Vánoc, hodně úspěchů v novém 
roce a těšíme se na společně 
strávené chvíle v roce 2019.

Ing. Jindřich Liška

Zaplaťte za odpady
Upozorňujeme občany, kteří 

ještě neprovedli platbu za od-
pady za 2. pol. 2018, aby tak ne-
prodleně učinili. Splatnost po-
platku byla do 30.9.2018.

Sběrné dvory
Sběrný dvůr – Areál Tyrská (Pro-

vozovatel: Nehlsen Třinec). Adre-
sa: ul. Frýdecká 74, 739 61 Třinec. 

Tel.: 558 329 360. Provozní doba: 
PO-PÁ – 07:00 – 17:00 hod., SO – 
07:00 – 12:00 hod.

Sběrný dvůr – Třanovice (Provo-
zovatel: Nehlsen Třinec). Adresa: 
Třanovice 250, 739 93 Třanovice. 
Tel.: 602 572 678. Provozní doba: 
ÚT – 10:00 – 15:30 hod., SO – 
09:30 – 11:30 hod.

VODNÉ – ZMĚNA TERMÍNU
Odečet vodoměrů provozova-
tele obce Smilovice bude nově 
prováděn k datu 31. prosince, 
úhrady vodného budou probí-
hat v měsíci lednu 2019. Stav 
vodoměru můžete nahlásit 

e-mailem na: ou-smilovice@
smilovice.cz, pro úhradu Vám 
bude vystavena faktura. Důvo-
dem změny je sjednocení plat-
nosti ceny vodného (cenové kal-
kulace) s obdobím kalendářního 
roku.

Horní Tošanovice

Hnojník

Řeka

Střítež

Smilovice

SEZAKO TŘINEC 
ODVOZ A LIKVIDACE  

ODPADNÍCH VOD, FEKÁLIÍ 
čištění domovních  

odpadů od DN 40 
čištění a monitoring  

dešťových svodů, čištění 
studní 

pohotovost 6.00 - 22.00 
hod. 

tel: 733 500 372  
www.sezako.cz 

	

	

Bufet	Hnojník	
Otevírací	doba:	po	–	pá,	7:00	–	14:00	hod	

Kde	nás	najdete:	v	Hnojníku	(v	prostorách	COOP)	
Kontakty:	Tel.	777	306	656,	www.bufethnojnik.cz	
Na	objednání:	Masové	Koryto	(dle	vašeho	přání)	

																						Pečenou	krůtu	nebo	prase,	aj…	
	

Hodinoví vnuci“ dělají  
radost stále více seniorům

 ■ Projekt náhradních vnoučat, kte-
rá zpříjemňují život seniorům, se stále 
rozšiřuje. Přibývá středoškoláků, kte-
ří do domovů docházejí číst, povídat si 
nebo chodit na procházky. Senioři se 
nyní mohou těšit i na předškoláky, pro-
jekt, který podporuje Moravskoslezský 
kraj, se rozšíří o „Hodinového vnoučka“.

Záštitu nad originálním pro-
jektem převzal hejtman Morav-
skoslezského kraje Ivo Vondrák. 
„Tento báječný projekt předsta-
vuje skvělé a přirozené mezi-
generační propojení.  A nejen 
to. Mladí lidé se už na školách 
učí chápat pojem společenské 
odpovědnosti. Mám radost ze 
středoškoláků, kteří jsou ochot-
ní obětovat svůj volný čas a za-
jít si třeba jen tak poklábosit se 
starším člověkem, který by byl ji-
nak celé dny sám. Tomu opravdu 
tleskám,“ uvedl hejtman Morav-
skoslezského kraje Ivo Vondrák.

Projekt Hodinový vnuk vzni-
kl v roce 2015 v Bohumíně, kdy 
do domovů pro seniory a do-
movů s pečovatelskou službou 
začali docházet studenti dvou 
středních škol - Gymnázia Fran-
tiška Živného a Střední školy Bo-
humín. Aktuálně je zapojeno 30 
středoškoláků z Ostravy a Bohu-
mína, k projektu se zapojili v Pra-
ze i další studenti z pěti praž-
ských středních škol.

Od svého vzniku v roce 2015 
se projekt rozšiřuje. Za senio-
ry budou od března příštího 
roku docházet i děti základních 
a mateřských škol nebo vyso-
koškoláci. Spolupráce se rozší-
řila i na kluby seniorů. „Daří se 
nám něco, co jde jinde v repub-
lice jen opravdu velmi obtížně. 
Do projektu se zapojují i mladší 

senioři, kteří navštěvují ty star-
ší, třeba osmdesátileté babičky 
a dědečky. Nejčastěji jim čtou, 
nebo si jen tak povídají a společ-
ně vzpomínají. V Bohumíně se už 
zapojilo 20 seniorek a já bych byl 
moc rád, kdyby se k nim přidali 
další a potěšily ty, kteří už jsou na 
samém sklonku života,“ řekl au-
tor a koordinátor projektu Ivan 
Sekanina.

V Moravskoslezském kraji 
jsou zapojeni studenti z Gymná-
zia Františka Živného Bohumín, 
Střední školy Bohumín, Matiční-
ho gymnázia Ostrava a Bezpeč-
nostně právní akademie Ostra-
va. V Ostravě chodí studenti do 
Domova pro seniory Slunečnice 
v Ostravě- Porubě a do Domu 
s pečovatelskou službou Ho-
rymírova v Ostravě- Zábřehu. 
V Bohumíně do tří domovů pro 
seniory: Cesmína, Domov Jisto-
ty a Domov pokojného stáří sv. 
Františka.

Počteníčko s babičkou fun-
guje od roku 2012, aktuálně ve 
čtyřech krajích. Celkově je za-
pojeno je 80 seniorů a senio-
rek, v Moravskoslezském kraji 
se jedná o 13 „čtecích babiček 
a dědečků“, kteří pravidelně cho-
dí na dětské oddělení do Vítko-
vické nemocnice Ostrava. Kaž-
dý den včetně sobot a nedělí si 
s dětmi hrají, povídají si a čtou 
jim. Děti tak mají během pobytu 
v nemocnici rozptýlení, ale také 
možnost setkat se s těmi, kteří 
jim mohou vyprávět o tom, jak 
vypadal život před několika de-
sítkami let nebo například sdí-
let své vzpomínky na světovou 
válku.

MSK
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ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 
2.6 tun

KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel: 603 25 25 80

MARKET  NA  VYRUBANÉ
OPĚT skvělé CENY!
ZAHÁJENÍ PRODEJE

     Od 3.12. VÁNOČNÍ STROMKY
(řezané i v kontejnerech)

  Od 21.12.PRODEJ KAPRŮ a AMURŮ
 Letos upřednostňujeme objednávky!  

(Kapra Vám na přání upravíme)

SRDEČNĚ ZVEME
Mob. 737 892 348, 

777 063 770
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!
Tajenku zašlete do 15. ledna 2019 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Dolní Tošanovice.


