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POZOR! 
Obecní knihovna 
bude o prázdninách zavřená 
v těchto dnech:
1. - 14. července
19. - 30. srpna

Děkujeme za pochopení.

Platební terminál
Rádi bychom informovali, že na pokladně 
obecního úřadu je od června v provozu 
platební terminál. Budete-li hradit poplatky 
za odpady, hrobová místa nebo třeba psy, 
nemusíte už mít u sebe hotovost. Postačí vám 
platební karta. 

Všem Vendryňanům přejeme krásné léto! 
Užívejte si sluníčko, zaslouženou dovolenou 
a blízkost svých milovaných. 
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Vážení spoluobčané,
právě jsme k Vám domů doručili 
nové vydání Vendryňských novin, 
které budou vycházet kvartálně  
v novém, barevném a svěžím stylu. 
Zbrusu nové, věřím, že přehlednější 
a pro uživatele zajímavější, jsou  
i obecní internetové stránky, a  
o všem, co se v naší vesnici děje, Vás 
podrobně informujeme také  
na našich facebookových stránkách.
 Před námi je, jak s oblibou říkám 
a mám ho rád, „období jahod“,  
za chvíli jsou prázdniny – 
nejoblíbenější část roku našich dětí 
a čas společných dovolených a 
zážitků. Nám však ani toto období 
nedovolí zahálet a se zastupiteli 
jsme se shodli na třech zásadních a 
dlouhodobých investicích kterými 
jsou:
 Požární zbrojnice – kdy  
po zdlouhavých průtazích 
zastupitelé na posledním 
zastupitelstvu schválili konečnou 
podobu a věřím, že příští rok 
začneme se stavbou, která bude 
jednoduchá, účelná, hezká a stane 

se další dominantou obce.
Nový obecní úřad – i toto je 
záležitost, o které se diskutuje již 
více jak 10 let, kdy za tuto dobu 
projekty zestárly a řešíme nové 
zadání studie a projektové 
dokumentace. Byli bychom rádi, 
kdybychom se ještě v tomto 
volebním období mohli přestěhovat 
k hotelu Vitality a stávající obecní 
úřad přestavěli  
pro potřeby školy.
 Cyklostezka Vendryně – Třinec 
Sosna – velká investice a určitě 
důležitá spojnice, avšak dost závislá 
na získání dotace. Jednáme  
s ministerstvy, projektanty,  
s vlastníky pozemků a Magistrátem 
Třinec. Určitě by se nám všem líbila 
a využívali bychom 1, 4 km dlouhou 
a 3 m širokou cyklostezku, která by 
byla velkým přínosem.
 S menšími plánovanými 
investicemi jsme Vás buď už 
seznámili, nebo postupně s novými 
seznamovat budeme. A abych 
nepsal pouze o investicích, tak Vám 
s radostí mohu sdělit, že od června 
můžete platit poplatky v obecní 
pokladně bezhotovostně platební 
kartou a na dobré cestě, i když 
výhledově je i zřízení bankomatu  

   Blahopřejeme - 
Składamy życzenia

Srdečně blahopřejeme našim 
občanům, kteří se v minulých 

měsících dožili životního jubilea:

Tomiczková Helena   85 let 
Sojková Pavla     94 let 
Chmiel Edvard     80 let  
Klimasová Marta    80 let  
Schubertová Jiřina    80 let
Pietroniec Bohusław Karol 85 let 
Sližová Emilie     85 let
Sychra Oskár     85 let
Supik Karel      94 let

Nabízíme seniorům tyto zájezdy:
Floria Léto 
Dne 9. srpna 2019 společně navštívíme výstavu Floria Léto, která se uskuteční ve městě Kroměříž. Výstavy Floria 
mají již čtyřicetiletou tradici a můžete zde nakoupit vše potřebné pro dům i zahradu, odpočinout si při hudební 
scéně nebo v okrasných zahradách jako je třeba japonská, divoká a v dalších. Desítky stánků a restaurací  
zde nabízí širokou škálu občerstvení. V Kroměříži se také nachází Arcibiskupský zámek s Květnou zahradou, který 
patří mezi přední kulturně historické památky na Moravě. Prohlídku zámku si můžete zajistit individuálně.
Muzeum Bible, Turzovka
Dne 12. září 2019 zavítáme do Světového Muzea a Knihovny Bible v Jablunkově, kde je možno si prohlédnout 
rozsáhlou sbírku Biblí, křesťanské literatury, obrazů a vidět lze i mnoho dalších zajímavostí z celého světa.  Poté se 
vypravíme na Slovensko prohlédnout si poutní místo na Turzovce a jeho malebné prostředí krásné přírody.  
Nebude chybět návštěva některé z okolních salaší, kde se můžete občerstvit a zakoupit si výrobky z ovčího sýra.

únor, březen, duben
   
Kawuloková Štěpánka  80 let   
Rabin Tadeáš    80 let  
Rabinová Vanda   80 let 
Sližová Helena    80 let   
Kolarczyk Jan    85 let
Ciencialová Anna    91 let
Miklerová Julie     91 let
Ondraszková Julie   92 let
Sikorová Anna    92 let

Slovo StaroSty

na Čornovském. Toto jsou 
komfortní služby po kterých Vy 
občané voláte a určitě nám to zase 
trochu všem zpříjemní a zjednoduší 
život.
 Avšak, nejen prací živ je člověk a 
k létu patří i pohoda a zábava, 
kterou si můžete užít na některé z 
akcí v našem v regionu již 
vyhlášeném Vendryňském parku. 
Jen namátkou jsou to akce našich 
škol – zahradní slavnost a festyn, 
Slezský dřevorubec, Letní karneval, 
Slezská noc, Maj Day, Olympiáda 
partnerských obcí a mnohé další. 
  Přeji Vám, ať si všechny akce, 
grilovačky, párty, dovolené a výlety 
pořádně užijete a ve zdraví se 
vrátíte domů.

Raimund Sikora 
starosta
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Vážení spoluobčané,
mé postřehy směrem k Vám píšu v 
deštivém období, které by nás 
mohlo i těšit, ale v koutku duše 
máme obavu, aby intenzivní deště 
nepřinesly nějaké větší škody. Ty 
menší se už udály, ale věřím, že to 
nejhorší už máme za sebou. 
Poděkování patří všem, kteří 
v těchto tíživějších momentech 
pomohli, a zvláště chci vyzvednout 
práci naší technické čety. Tyto 
události jsou i přínosné v tom 
směru, že odhalí některé slabiny, 
které je potřeba stále nějakým 
způsobem zlepšovat. 
 Těmito slovy bych chtěl plynule 
navázat na nedávnou konferenci 
v Ostravě na téma „Místo pro lepší 
život“. Týkala se několika zajímavých 
oblastí Moravskoslezského kraje,  
např. životní úroveň, životní 
prostředí, zdravotnictví, kulturní a 
společenské soužití, to vše 
v souvislosti na život občana.    
 Starosta ve svém úvodním slově 
zdůraznil některé důležité investiční 

aspekty rozvoje naší obce. Vše by 
mělo směřovat k tomu, abychom 
naši obec mohli charakterizovat 
jako místo pro lepší život. K tomuto 
„místu“ bych chtěl malé doplnění.  
K bohatšímu, dokonalejšímu životu 
a vzájemnému soužití mimo 
investice patří nepochybně kulturní, 
společenský a v neposlední řadě i 
duchovní život. 
 Nebudu v mém článku 
podrobně rozebírat, které události 
z výše zmiňovaných oblastí se  
v poslední době konaly. Většina  
z nich je podrobně popisována 
jinými autory v tomto vydání VN. 
Nebylo jich málo.  Počínaje např. 
Vendryňským wandrem až po 
úspěšnou premiéru divadelního 
souboru MK PZKO. Važme si toho, že 
máme občany, kteří zcela 
dobrovolně toto organizují nebo 
vypomáhají. K tomu bych chtěl 
podotknout a možná i apelovat  
na větší účast v této sféře našeho 
soužití. Platí to nejen pro řadové 
občany, ale zejména pro zástupce 

naší obce. 
 Chtěl jsem se ještě zmínit  
o jedné události, která určitým 
způsobem, bohužel tím 
smutnějším, poznamenala život 
našich spoluobčanů. Dne 13. května 
2019 zemřel zasloužilý občan a 
legionář p. Józef Marosz. Poslední 
rozloučení se zemřelým proběhlo  
v důstojné atmosféře se všemi 
poctami jak po stránce duchovní, 
tak i té legionářské.  
 Jako shrnutí mých pár myšlenek, 
které jste si měli možnost v tomto 
článku přečíst, bych chtěl použít  
v originálu slova papeže  
Jana Pavla II., který řekl: „Myśłąc o 
przyszłości nie wolno nam 
zapominać o swoich korzeniach“. 
Věřím, že tato slova nepotřebují 
překladu. Vše, co konáme, ať je pro 
dobro dalších generací a 
nezapomínejme na naší minulost.

Bohuslav Raszka
místostarosta

Důležité 
oznámení
Upozorňujeme, že budou 
probíhat kontroly nájmů 
hrobových míst na 
hřbitovech v obci. Žádáme 
nájemce, aby si zkontrolovali 
nájmy, v případě dotazů 
volejte 558 554 135 
(p. Minaříková). Dlouhodobě 
neuhrazené nájmy nebo 
nájmy, kde není znám 
nájemce, budou jednotlivě 
označovány přímo 
na hrobových místech. 

-am-

Vendryňští senioři v Polsku 
10. května se uskutečnil první ze tří plánovaných zájezdů pro seniory, a to 
do Polska. Cílem byl skanzen Chata Chlebowa ve vesnici Górki Małe. 
    Dřevěné stavení s dobovým vybavením je ukázkou života a obživy 
předků před 50 - 100 lety. Milé přijetí pracovníky skanzenu, jejich úsměvy a 
vtip umocnily náš zážitek z prohlídky, která se skládala ze tří částí. Z výkladu 
o tradiční technice zpracování obilí od zrna až  
po upečení bochníku chleba, výrobě másla i sýra. Následovala prohlídka 
stodoly s dobovým náčiním a povozy. 
    Pozvání k degustaci bylo příjemným zážitkem. Na stolech voněla bílá 
žitná káva, jejich upečený chléb, domácí máslo, med a škvarková 
pomazánka s bylinkami. Zároveň bylo připraveno těsto na výrobu 
chlebových placek -podplomyki. Každý si vyrobil svou placku, kterou upekli 
během dvou minut a mohli jsme všechno ochutnávat do sytosti. Končili 
jsme přednáškou o chovu včelstva a získávání medu. V domácím prostředí 
jsme strávili 2,5 hodiny. 
    Náš výlet pokračoval do vesnice Brenna, kde jsme navštívili Beskidzki 
Dom Zielin Przytulia s výkladem o místních léčivých bylinách, zhlédli film o 
místních zvycích, prohlédli si výstavku a ochutnali bylinný čaj. Následovala 
dvouhodinová individuální prohlídka Brenne a pak jsme jeli za nákupem 
květin a okrasných keřů do Ogrodnictwa Limba v Żorach. 
    Návrat domů byl v podvečerních hodinách. Spokojenost 56 seniorů 
svědčila, že zájezd se vydařil. Chybí jen společné foto. 

Danuše Hartmanová, předsedkyně sociální komise

Cena každého zájezdu je 150,- Kč na osobu, odjezd v 7.15 hod. od DPS na Zaolší,v 7.30 hod. od prodejny Masna 
Bojko. Přihlásit se můžete osobně na sekretariátu OÚ Vendryně, telefonicky na tel. č. 558 554 125 nebo  
e-mailem na p.polecova@vendryne.cz.  Platbu je nutné uhradit na sekretariátu OÚ nejpozději dva dny před 
odjezdem.
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 Dobrá věc se zdařila (2)
Vážení občané Vendryně,
s poděkováním autorovi si dovolím 
navázat na článek v minulém čísle 
VN pana MUDr. Davida Polednika 
o rekonstrukci evangelické kaple. 
Není pochyb o tom, že spolupráce 
obce s církvemi dala předpoklady, 
aby „se dobrá věc zdařila“. Z textu 
článku jsem ale vyrozuměl, že práce 
vykonané na podzim minulého 
roku na exteriéru kaple, zřejmě 
spolykaly dosud dohodnuté 
finance.  
 Pro úspěšné provedení dalších 
plánovaných renovačních činností 
spojených i se zvelebením interiéru 
rekonstruované budovy budou 
nutné další finanční prostředky. 

Požádal jsem proto radu i 
zastupitele obce o vstřícnost 
církvím v případě potřeby další 
spoluúčasti na financování této 
rekonstrukce. 
 Opět také apeluji na movité 
spoluobčany, aby v rámci 
eventuálního sponzoringu 
kontaktovali organizátory akce.
A je na farních sborech, zda se 
také rozhodnou organizovat 
veřejnou sbírku – jsem přesvědčen, 
že se najdou spoluobčané ochotní 
přispět.
    Doufám, že tímto nově 
zvelebovaným pietním 
prostranstvím se naše obec bude 
opět moci pochlubit.                                                               

Jerzy Macura

Obec Vendryně v loňském roce 
podala žádost o dotaci na získání 
finančních prostředků 
z Moravskoslezského kraje na 
ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně 
základních škol. Cílem programu a 
jím sledovanou prioritou je 
prevence respiračních onemocnění 
u žáků 1. stupně základních škol,
na jejichž vzniku se podílí rovněž 
znečištění ovzduší. 
 Obec Vendryně se stala 
úspěšným žadatelem a získala 
dotaci na realizaci projektu 
„Ozdravný pobyt pro děti polské ZŠ 
Vendryně“ z dotačního programu 
Ozdravné pobyty pro žáky 
1. stupně základních škol 
ŽPZ/05/2018 v Moravskoslezském 
kraji. Díky získané dotaci se žáci 
polské základní školy vypraví
na čtrnáctidenní ozdravný pobyt 
v horách, na který odjedou 

na podzim tohoto roku. 
 Dotace je poskytnuta z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje
z Programu Ozdravné pobyty 
pro žáky 1. stupně základních škol 
ŽPZ/05/2018 v Moravskoslezském 
kraji, na úhradu neinvestičních 
uznatelných nákladů spojených
s realizací ozdravných pobytů s 
cílem regenerace a prevence 
onemocnění dýchacích cest, 
organizovaných příjemcem dotace, 
tedy obcí Vendryně. 
Celkové plánované výdaje projektu: 
292.800,- Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu: 
292.800,- Kč
Na tento projekt bude 
poskytnuta neinvestiční dotace v 
maximální finanční výši 292.800,- 
Kč. V loňském roce byla ředitelům 
mateřských škol a základních škol 
nabídnuta možnost čerpání dotace 
na ozdravné pobyty. O dotaci 
projevila zájem pouze polská ZŠ 
Vendryně. 

V březnu tohoto roku obec Vendryně připravila a podala dvě žádosti o 
spolufinancování projektů z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 
Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-
Polsko. Výsledky obou projektů budou známy na konci července tohoto 
roku. (více Kultura bez hranic a Brenna) 

-ib-

Kultura bez hranic / 
Kultura bez granic
Projekt s dlouholetou polskou 
partnerskou obcí Goleszów je cílen 
na rozvoj spolupráce 
v kulturní oblasti na podporu a 
vzájemné poznávání kulturního 
dědictví. Obě obce žijí bohatým 
kulturním životem a snahou je tento 
potenciál využít
pro vzájemnou spolupráci.     
Aktivity projektu jsou zacíleny
na společné kulturní akce, které 
povedou k trvalé spolupráci obou 
partnerů prostřednictvím 
modernizace infrastruktury
pro realizaci těchto akcí. Cílem 
projektu je především stimulovat 
spolupráci obou obcí, kulturních 
center, škol, sbory a komunit 
v oblasti kultury a vytvořit podmínky 
pro výměnu umělecké činnosti a 
také zlepšit podmínky přijímání 
prezentovaného uměleckého 
obsahu. Pro tento účel bude ve 
Vendryňském parku provedena 
modernizace malého altánu a nákup 
přenosného stanu obcí Goleszów. 
Celkové výdaje projektu za oba 
partnery jsou ve výši 57,4 tis. Eur, 
výdaje obce Vendryně ve výši 32,1 
tis. Eur, dotace pro obec Vendryni 
bude poskytnuta v maximální výši
20 tis. Eur. Realizace projektu je 
plánována od srpna 2019 do konce 
roku 2019. 

Ozdravný pobyt na horách pro děti z polské ZŠ Vendryně

Přeshraniční spolupráce obce Vendryně
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Obec Vendryně i obec Brenna mají 
podobné problémy se zajištěním 
potřeb svých občanů. Plánované 
realizace podpoří vztah mezi 
spolupracujícími obcemi a zároveň 
posílí trend související 
s podporou zdravého životního 
stylu. Do projektu je zapojeno 
středisko kultury v Brenne, které 
bude organizačně zajišťovat 
veškeré aktivity projektu konané 
v obci Brenna. 
 Nedostatek činností zaměřených 
na podporu pohybové aktivity a 
nových, zajímavých míst pro sport 
a rekreaci vede k nepříznivému 
chování dětí, dospívajících, ale 
i dospělých. Akce a investice
navrhované v rámci projektu jsou 
proto alternativou sedavého 
životního stylu, podporují boj proti
obezitě (představující civilizační 
chorobu) a podporují široce 
chápanou (bez hranic a překážek)
fyzickou aktivitu.
Partnerské obce již rekreační a 
sportovní infrastrukturu mají, ale je 
nutné jí stále zdokonalovat.
 V případě obce Brenna bude 

Den pro maminky

Milé paní učitelky, chtěla bych 
Vám moc poděkovat
za páteční krásný zážitek! 
Obdivuji všechny paní učitelky, 
které tak obětavě pomohly 
dětem  přípravou „DNE PRO 
MAMINKY“! Bylo 
to opravdu skvělé, myslím, 
že jsme se všechny cítily jako 
královny a děti si to náramně 
užily! Aspoň Šimonek byl 
přešťastný, opravdu si 
to užíval, když mi dělal průvodce, 
maséra, barmana, obdaroval mě 
šperkem, nakreslil portrét a ještě 
se se mnou vyfotil a fotka hned 
"vyjela"...prostě paráda! ;-)
Ještě jednou vám všem děkuji, 
určitě to dalo spoustu práce vše 
nachystat, zorganizovat a pak 
technicky a fyzicky provést !!!!
Jste skvělé………a těším se zase 
na nějaké akci...

Olga Drapová

Od 1. září 2018 je na ZŠ Vendryně 236, okres F-M realizován projekt 
"Podpora vzdělávání II" v rámci podpory škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt navazuje na projekt "Podpora 
vzdělávání" realizovaný od 1. září 2016 do 31. srpna 2018.
 V rámci tohoto projektu na škole dále pracuje speciální pedagog, žáci 
školní družiny mají možnost navštěvovat Čtenářský klub, Klub zábavné 
logiky a deskových her, Klub komunikace v cizím jazyce nebo Klub ICT.
Pro žáky 6. - 9. tříd byly vytvořeny tři skupiny, ve kterých se mohou doučovat 
v českém jazyce.
 Dalším cílem našeho projektu je pro žáky školy zorganizovat projektové 
dny ve škole, konkrétně keramické dílny a pro starší žáky projektové dny 
mimo školu zaměřené na přírodní vědy.
 V rámci tohoto projektu dochází také k podpoře osobně profesního 
rozvoje vychovatelek ŠD prostřednictvím dalšího vzdělávání a  prohloubení 
spolupráce pedagogických pracovníků při tandemové výuce.

Mgr. Olga Humpolcová
  
 Podrobnosti o aktivitách v rámci projektu na následujících stránkách.

Brenna - Vendryně: spolupráce je klíčem k úspěchu / 
Brenna – Vendryně: współpraca kluczem do sukcesu

probíhat realizace projektu 
na území obce Brenna v části 
Leśnica, která ještě nebyla zapojena 
do žádné přeshraniční spolupráce, 
ani do jakékoliv realizace spojené 
s budováním sportovně-rekreační 
infrastruktury, sloužící jak občanům, 
tak i turistům.
 Vendryně se zaměřuje na místní 
park, který je kulturně-sportovním 
centrem obce. Nachází se zde
fotbalové hřiště, hala pro stolní 
tenis, scéna a také dětské hřiště. 
Součástí projektu je rozšíření tohoto
areálu o workoutové hřiště, které se 
na území obce ještě nenachází. 
Nové workoutové hřiště bude
přitahovat do parku jak občany 
obce, tak turisty.
 Celkové výdaje projektu za oba 
partnery jsou ve výši 59,4 tis. Eur, 
výdaje obce Vendryně ve výši 
29,8 tis. Eur, dotace pro obec 
Vendryni bude poskytnuta 
v maximální výši 20 tis. Eur. 
Realizace projektu je plánována od 
srpna 2019 do června 2020. 
Dokončení workoutového hřiště je 
plánováno na podzim 2019.
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Keramické dílny
Od měsíce března se v rámci projektu na naší škole 
začala organizovat činnost keramických dílen. Těchto 
čtyřhodinových projektových dnů se postupně zúčastní 
všechny třídy. Lekce vedou učitelé výtvarné výchovy 
spolu s Mgr. Janem Bockem.
 Keramická dílna je vždy zahájená obecnou 
přednáškou o keramice, poté následuje praktická 
ukázka úpravy a zpracování hlíny. Následně žáci tvoří 
vlastní výrobky, buď dle vlastního nápadu nebo dle 
předlohy. V průběhu dílny žáci také mají možnost 
jednotlivě zkoušet práci na hrnčířském kruhu.
 Lekce mají u žáků kladný ohlas a výsledkem jsou 
práce žáků s vlastní invencí a výrobky, které vznikly 
na hrnčířském kruhu.

-red_š-

Exkurze do planetária
V měsíci květnu žáci 6. - 9. ročníků v rámci projektu  
postupně navštívili planetárium v Ostravě. Žáci v sále 
planetária zhlédli program o sluneční soustavě, 
galaxiích a měli možnost pozorovat hvězdy a souhvězdí 
pod umělou oblohou. Dále si děti prohlédly expozice a 
v rámci prohlídky vyhledávaly a zpracovávaly 
informace, které jim doplnily poznatky 
z oblasti fyziky a zeměpisu. 
 Správnost vyplnění pracovních listů si zkontrolovaly 
v rámci aktivity s humanoidním robotem.

-red_š-Noc s Andersenem
V letošním školním roce jsme se v rámci čtenářského 
klubu zapojili do celostátní akce Noc s Andersenem.
A jak to u nás ve škole probíhalo?
 Sešli jsme se s dětmi i s paní knihovnicí Janou 
Chlebkovou odpoledne ve školní knihovně. Měli jsme 
pro děti nachystáno mnoho aktivit - "turnaj skupin", kde 
se dozvěděly zajímavosti o zvycích a stravování v Dánsku 
a o H. CH. Andersenovi. Pak děti vytvářely plakáty a 
prezentovaly je. Po takto náročné práci si šly děti dobít 
baterie přípravou večeře ve stylu dánských obložených 
chlebů, které jsou tamní oblíbenou pochoutkou. 
Mezi tradiční ingredience patří losos, hranatý žitný chléb, 
zelenina, sýr, šunka, vejce ....
 Po večeři jsme zahráli společenskou hru, při které 
jsme hledali v knihách nejrůznější trefné věty např: "co 
bys nechtěl slyšet na prvním rande", ....
 Na Noci s Andersenem samozřejmě nesměly chybět
jeho pohádky. Děti pracovaly s texty Andersenových 
pohádek a pohádku Princezna na hrášku i dramatizovaly. 
Večer všichni zalezli do spacáků a obklopeni knihami, 
školním tichem a za zvuku Andersenovy pohádky 
Ropucha usnuli.
 Ráno jsme posnídali, uklidili, sdíleli zážitky a jako 
bonus si každé dítě odneslo svou  „knížku ušitou na 
míru".Všichni se už těšíme na další ročník.

-red_š-
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Exkurze ve Steeltecu

V květnu se žáci 8. třídy ZŠ 
Vendryně zúčastnili exkurze 
ve Steeltecu (bývalá Gardena), 
která se uskutečnila v rámci 
projektu MAP II v ORP Třinec. 
Překvapením pro nás byla 
perfektní organizace celé akce, 
žádné časové prostoje apod. 
 Na bráně Třineckých 
železáren jsme si vyzvedli helmy 
a brýle, poté jsme se přemístili 
do areálu Steeltecu, kde nám 
práci firmy přiblížil jednatel Ing. 
Jakub Trojek. Nechyběla krátká 
prezentace firmy, ze které jsme 
měli možnost pochopit, co 
vyrábí, v jakém objemu, jakých 
dosahuje výsledků na trhu práce 
apod. 
 Následně jsme byli rozděleni
do 4 družstev a návštěva 
provozu mohla začít. Měli jsme 
možnost navštívit svařovnu a 
brusírnu, lakovnu, lisovnu, 
nástrojárnu a další provozy. 
Zajímavý byl 3D měřicí přístroj, 
který už několik let využívají. 

 Líbilo se mi, že jsme se mohli 
kdykoliv na cokoliv zeptat 
našeho průvodce, pracovníci 
nám i někdy ve zkratce popsali, 
co právě dělají a ukázali nám 
výsledný produkt. 
 Návštěva Steeltecu rozhodně 
nebyla ztráta času. Za důležité 
považuji, že žáci  mohli vidět, co 
to obnáší pracovat v továrně. 
Myslím, že si i uvědomili, že 
roboti a stroje se hodně podílejí 
na výrobě, ale je třeba taky lidí, 
kteří je dokážou obsluhovat, 
kontrolovat a v případě nutnosti
i opravit.  

-red_š-

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Žáci naší školy se této soutěže zúčastňují již tradičně. Oblastní kolo
pro náš okrsek se konalo v dubnu v Třinci na Borku v areálu Steel Ring.  
Zástupce jsme měli v obou věkových kategoriích mladších (9 - 12 let) 
a starších (13 - 16 let) žáků. Všichni naši účastníci prošli více než měsíční 
přípravou a byli vybráni z více než dvou desítek adeptů.
 Soutěž už tradičně byla rozdělena do čtyř disciplín: 
test z pravidel silničního provozu, dětské dopravní hřiště, jízda zručnosti 
a zdravověda. Naši mladí reprezentanti rozhodně neudělali ostudu.
Ti mladší se umístili na čtvrtém místě s minimální ztrátou na bronzovou 
příčku a starší suverénně ovládli svou kategorii a s velkým náskokem 
zvítězili. 
 To znamená, že si vybojovali postup do okresního kola, jež se konalo 
v květnu ve Frýdku-Místku. V těžké konkurenci obsadili druhé místo 
za místní suverénní 11. ZŠ.
 Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim mladým 
reprezentantům (zleva) Barboře Bazgierové, Jakubu Czernekovi, 
Ondřeji Szturcovi a Evě Glatzové za skvělou reprezentaci naší školy.

-red_š-
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Pomagamy Ziemi
Jak co roku uczniowie wędryńskiej 
szkoły podstawowej udział brali w 
dniu projektowym pod nazwą 
Dzień Ziemi.  Tegoroczna edycja 
poświęcona była ochronie wody
 i recyklingu, czyli przetwarzaniu 
śmieci w surowce wtórne lub nowe 
przedmioty.
 Wodę na co dzień traktujemy 
jako coś oczywistego
i najprawdopodobniej nawet 
nie wyobrażamy sobie, że może jej 
nam zabraknąć. Tak przywykliśmy, 
że woda była, jest i będzie, że 
większość z nas nie zdaje sobie 
pewnie sprawy, że któregoś dnia 
może jej zabraknąć.  Celem projektu 
było uświadomienie uczniom, że 
powinniśmy  oszczędzać i szanować 
wodę .
 Ciekawe i szczegółowe 
obliczenia przeprowadzili
i zaprezentowali uczniowie klasy 
szóstej. Pod okiem pani 
matematyczki obliczyli, do jak 
wielkich strat dochodzi na skutek  

niemądrego obchodzenia się 
z wodą. Jeżeli woda bez przerwy  
kapie z niedokręconego kurka przez 
jedną dobę, czyli 24 godziny, 
to zmarnuje jej się 19, 2 litra.
Owe 19, 2 l wody wystarczają 
na przykład  na dziesięciokrotne 
umycie rąk, taką  ilością wody 
można spłukać toaletę od 3 do 6 
razy i woda ta wystarcza na 
jednokrotne zmycie naczyń 
w zmywarce.
 Jeszcze kilka lat temu
na wszystko, co stare, zużyte, 
niepotrzebne i lądujące w koszu 
mówiliśmy „śmieci”. Później 
przyzwyczailiśmy się do „odpadów”. 

Przy obecnym rozwoju technologii 
jesteśmy w stanie odzyskiwać 
surowce z powrotem zarówno 
w odpadach komunalnych, jak
i przemysłowych.
 Dziś wiemy już, że  papier, szkło, 
plastik,  guma  i  tekstylia to  
przykłady surowców, które da się 
wielokrotnie odzyskiwać. Uczniowie 
wykazali się wielką pomysłowością 
„podukując “ nowe rzeczy z rzeczy 
starych, niepotrzebnych.     
 Najbardziej spodobały się 
chociażby wesoły taboret zrobiony 
z pet-butelek przez klasę siódmą, 
szafka na buty sporządzona przez 
ósmaków z dużego tekturowego 
pudła i torba na zakupy uszyta 
z kolorowej bawełnianej bluzki.    
 Adrian z klasy 8. dumnie 
prezentował lampkę elektryczną 
przerobioną z lampy naftowej… 
Tegoroczny Dzień Ziemi pobudził 
uczniów do myślenia i przekonania, 
że Ziemi pomagać  trzeba  i należy.

-zu-

Zaolšanští předškoláci si udělali výlet za prvňáčky 
do školy, kde si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích. 
Svou šikovnost projevili také v tvořivých dílničkách.

Děti z MŠ č.1 na jaře navštívily třinecké Integrované 
výjezdové centrum. Také byly přivítat čápy na komíně 
kravína a ten si dokonce prohlédly i uvnitř.

několik střípků      z mateřských školek
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Fredro 
na wędryńskiej scenie
Zespół Teatralny im. Jerzego 
Cieńciały, który działa 
przy Miejscowym Kole PZKO 
w Wędryni, wystawił w dniach 
19 i 23 maja 2019 w Czytelni dwie 
jednoaktówki Aleksandra Fredry : 
„Świeczka zgasła“ oraz „Nikt mnie 
nie zna“. Spektakl wyreżyserował 
pan Janusz Ondraszek. Jakkolwiek 
w Wędryni była to w niedzielę 
premiera, pierwsze przedstawienie 
odbyło się już  5 maja 2019 
we Lwowie, gdzie teatr nasz jest 
tradycyjnym gościem Polskiej 
Wiosny Teatralnej.  Zbigniew 
Chrzanowski, dyrektor Polskiego 
Teatru Ludowego we Lwowie 
a zarazem dziewiątego już festiwalu 
teatralnego, podkreślił lata 
współpracy z teatrem im. Jerzego 
Cieńciały  i kierownikiem – 
reżyserem Januszem Ondraszkiem. 
Współpraca polskiego teatru
z Wędryni z kolegami ze Lwowa 
trwa już ponad 20 lat.
      W Wędryni publiczność jak 
zawsze dopisała i  przeniosła się 
w krainę fredrowskiego humoru 
oraz pięknej polszczyzny. Bo, jak 

mówi Janusz Ondraszek –„my 
jesteśmy zespołem, który  od czasu 
do czasu zrobi parę scenek 
rodzimych autorów gwarą.  Chcemy 
ale grać przede wszystkim sztuki 
w języku polskim, bo język polski 
ze sceny brzmi jedynie 
w profesjonalnym teatrze 
w Czeskim Cieszynie. I bardzo 
dobrze, że jest ten teatr. A my 
staramy się grać, jak umiemy i też 
propagować polską kulturę“.

     Z pozycji funkcji, którą mam 
zaszczyt w tym teatrze, „piastować“ 
jestem pełen podziwu 
dla wykonawców za ich 
opanowanie trudnego raczej tekstu. 
Miło było oglądać w niedzielę 
owacje publiczności na stojąco oraz 
słyszeć słowa podziękowania tak 
starosty gminy jak i sympatyków 
teatru z sąsiedniej Bystrzycy.
                                                                                        

„Sufler“

Rodzina, ach rodzina ...

Mała lub duża, spokojna lub głośna 
i gadatliwa, jedna kłótliwa, inna 
raczej dostojnie milcząca. Tak różna, 
jak różni jesteśmy my wszyscy. 
Rodzina. Jak jest ważna, 
niezastąpiona i bliska, przypomnieli 
nam uczniowie Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Wędryni. 
W czwartkowe popołudnie dnia
16 maja 2019 uczniowie klas 1-5 
wraz ze swoimi rodzinami 
świętowali Dzień Rodziny w 
Czytelni. 
 Widownia złożona z rodziców, 
dziadków, dzieci i przyjaciół szkoły, 
przy pysznym ciastku, herbacie 
i kawie przeżywała różnorakie 
perypetie rodzinne, jedne wesołe, 
śmieszne, inne poważne, 
niejednokrotnie wyciskające łezkę 
z oka. Przy pomocy swoich 

nauczycielek, wychowawczyń 
i asystentek uczniowie przygotowali 
ciekawy i bardzo różnorodny 
program. 
Od klasy pierwszej dowiedzieliśmy 
się między innymi, co lubią robić 
ze swoimi babciami i dziadkami, 
i jak bardzo są oni potrzebni nie 
tylko wtedy, kiedy mama z tatą są 
zmęczeni, czy zajęci masą swoich 
obowiązków. Klasa druga 
w żartobliwej, ale bardzo 
prawdziwej scence uświadomiła 
nam jak często nie doceniamy 
pracy, cierpliwości i poświęcenia 
naszej mamy oraz jak ważna jest 
współpraca całej rodziny. Klasa 
trzecia zabrała nas na rodzinną 
wycieczkę do parku, gdzie 
członkowie rodziny ... po prostu się 
zgubili! Wszystko jednak dobrze się 
skończyło i po zabawnych 
przygodach rodzina znowu była 
razem. Uczniowie klasy czwartej 
przedstawili nam swoje 

indywidualne talenty, które przy 
wsparciu i pomocy swoich rodzin 
mogą rozwijać. Najstarsi uczniowie 
klasy piątej całość poetycko 
podsumowali, a nawet  wybiegli 
w przyszłość przedstawiając siebie 
jako zakładających własne rodziny. 
Na zakończenie programu 
zabrzmiała finałowa piosenka 
w wykonaniu wszystkich uczniów, 
którzy po jej wykonaniu pobiegli 
do swoich rodzin, wręczając kwiaty, 
czekoladowe medale i laurki 
z własnymi, niejednokrotnie 
wierszowanymi, życzeniami. 
Dziękujemy za to piękne majowe 
popołudnie i przemiły Dzień 
Rodziny wszystkim tym, którzy się 
do jego przygotowania przycznili, 
dziękujemy wszystkim dzieciom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły 
i Macierzy Szkolnej przy Polskiej 
Szkoły Podstawowej im. Wisławy 
Szymborskiej w Wędryni. Niech żyje 
Rodzina!

-eh-

FOTO Gorolweb
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Povedlo se! Akce „Ukliďme 
Vendryni“ - jako každý rok, tak
i letos v dubnu jsme se připojili k 
akci „Ukliďme Česko“. V pátek 
5. dubna vyrazili kolem místních 
komunikací žáci české a polské 
základní školy a sesbírali téměř dvě 
multikáry odpadu. V sobotu pak 
uklízeli dobrovolníci kolem 
Vendryňky. A že nám mnohým 
ekologie a hlavně čistota obce není 
lhostejná, sešlo se nás přesně 33, 
od dětí až po dospělé.
V historii obce nejvíc účastníků této 
akce. Připočtu-li, že souběžně s tím 
uklízely další skupinky na Zaolší
a na Bystřických zadkách, je to 
bezesporu téměř padesátka 
dobrovolníků. Závěr a kladné 
zhodnocení akce proběhlo 
ve Vendryňském parku při opékání 
buřtů. Tři přeplněné multikáry 
odpadem nás zrovna netěšily, ale 
o to víc nás všechny hřálo u srdíčka, 
že jsme pro tu naši dědinu něco 
zase udělali dobře. Vždyť: „Každý 
kout světa si zaslouží být čistý…“. 
PS: Při úklidu byl nalezen i vzkaz v 
lahvi. Od Karolínky „drogimu 
dziadkowi“. Foto dopisu pod 
textem. Nechť se nám úžasný děda 

ozve, ať můžeme vzkaz doručit.
Povedlo se! Realizace ozelenění 
valu – kopce za Vendryňským 
parkem je zdárně ve finiši. Teď už je 
to na přírodě, aby se rozrostly oázy 

keřů a květin a stromy svými 
korunami začaly tvořit stín. Srdečně 
zvu k procházce systematicky 
vedenými chodníčky po celém valu, 
nebo jen tak k posezení na 
lavičkách. Na nejvyšším bodě 
kopce, kde je úžasný výhled do 
okolí, by měla ještě do budoucna 
vyrůst malá zvonička či přístřešek. 
Z tohoto místa jsou ponechány i tři 
výseče přírodních luk, v zimě k 
využití dětem na sáňkování a 
lyžování. Od nemocnice pak je dole 
pod kopcem připraven volný pruh 
pro plnění náhradních výsadeb
pro obec či občany. Těším se 
z tohoto projektu, plní hned několik 
funkcí najednou. Hygienickou – 
snižuje hlučnost a hlavně prašnost 
v okolí. Ekologickou – zadržuje 
vodu v krajině. Relaxační – co je 
zdravější, než toulky přírodou. A 
funkci didaktickou – k výsadbě byla 
použita flóra místní, tedy skladba 
původních smíšených lesů a 
keřových remízků.

Nepovedlo se! Velkoobjemový 
kontejner na BIO odpad v centru 
na Černovském musel být bohužel 
stažen z oběhu. Důvodem byla 
neustálá nedisciplinovanost občanů 
a uživatelů této služby a nekonečný 
nepořádek každý týden kolem 
kontejnerů nebo v něm naházen 
odpad v pytlích. A co se týče složek 
co je BIO a NEBIO, je až zarážející. 

Někteří z nás si pletou stavební 
odpad, betonovou suť a komunální 
odpad s trávou, větvemi a dalšími 
BIO složkami. Neustále tak museli 
opakovaně uklízet, přebírat a 
dočišťovat místo s kontejnerem naši 
pracovníci technické čety, kterým 
zároveň děkuji. Jelikož tento 
fenomén ukládání čehokoliv 
se vyskytuje téměř pořád i kolem 
nádob na tříděný odpad po celém 
území Vendryně. Mrzí mne fakt, že 
obec chce nám, všem občanům 
Vendryně, zpříjemnit a zjednodušit 
likvidaci a třídění veškerého odpadu 
a nevhodným chováním některých z 
nás musí podnikat kroky opačné. Pro 
mnohé určitě k zamyšlení. Jak máme 
u nás zavést motivačně evidenční 
systém odpadového hospodářství 
(MESOH), když část nás nemá zájem 
řádně recyklovat, udržovat pořádek 
a naopak vytváří malé černé skládky 
u sběrných nádob a kontejnerů.

Muselo se! Mnozí jste si možná 
všimli, že na některých místech 
našeho katastru bylo provedeno 
na jaře kácení. Plošně v Loučkách, 
jednotlivě pak na různých místech. 
Bohužel bylo to povětšinou 
způsobeno stářím stromů 
napadených jmelím, hnilobou, 
houbou, zejména teď aktuálně 
u jasanů poškozených bleskem a 
častými větry. Kde to bylo jen trochu 
možné, zachránily se stromy ořezem, 
redukcí korun nebo bezpečnostními 
vazbami, zejména u vzniklých 
tlakových vidlic stářím stromů. 
Nicméně víc než kácení provádíme i 
výsadbu nových stromů. Loučky, u 
pošty, v centru,  Zaolší. A další 
výsadby stromů, keřů a azalek 
budou ještě provedené 
v aleji k Czytelni, u katolického i 
evangelického hřbitova a bytového 
domu, na Zaolší, přejezd „na rohlíku“ 
a v dalších možných lokalitách. 

Milan Zakřevský, předseda
Komise životního prostředí a 

zemědělství

Životní   prostředí 
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„Zmákli jsme to“, Sportovní areál 
Zaolší je jako nový. 
 Zejména antukový dvorec prošel 
opravou a prodloužením a již teď 
se na něm hraje aktivně tenis a 
nohejbal a začíná být hojně 
využíván, což je dobře. To bylo 
záměrem této přestavby. Většinový 
podíl prací byl realizován 
svépomocně a s místními
i přespolními dobrovolníky. 
Zejména ty výkopové práce 
provedla firma Branc. Další brigády 
podnikli naši dobrovolníci
na údržbě beachvolejbalového 
hřiště, v posezení a přístřešku a 
v podstatě celém areálu, který opět 
prozřel do krásy. Poděkování patři 
sponzorům, Obci Vendryně, OSSIKO 
Jiří Sikora, Tomáš Mazoch M&S 
Elektro Třinec a dalším drobným 
dárcům. Hlavně bych chtěl 
poděkovat všem lidem, kteří si 
našli ve svém volném čase chvilku 
a bez nároku na honorář přišli 
pomoct s opravami a údržbou. 
Pokud byste chtěli využít náš areál, 
obraťte se na našeho správce 
Dariusze Kaszpera, který pojal 
opravy velice aktivně a 
zodpovědně, za což mu patří velké 
díky. Tel.: 607 173 359.
Dne 30. dubna jsme postavili ve 
Sportovním areálu Zaolší májový 

strom. Tradiční Májka pod naší 
patronací, tak zdobí již po šestnácté 
kousek vendryňského nebe. 
Pro děti byly připravené soutěže a 
zdarma popcorn a cukrová vata, 
zde určitě děkuji Pavlovi Turoňovi 
z Rybařovic, že i on tuto službu 
poskytl bezplatně. A my dospělí 
jsme si dali výborné chuťovky 
z grilu. Májka se hlídala celou noc 
a uhlídala. Více napoví přiložené 
fotografie.

Výzva občanům!

Pavel Turoň, skloňovaný v tomto 
článku podruhé. Důvodem je 
nejen to, že nám na akcích 
rozdává cukrovou vatu a popcorn 
zdarma, kdy ingredience hradí ze 
svých zdrojů, poskytuje nám 
skákací hrad bezplatně. Tento 
člověk s velkým srdcem dělá 
mnohem víc. Jeho posláním jsou 
misijní návštěvy Ukrajiny, kde s 
dalšími pomáhá nezištně dětem, 
matkám a všem dalším, co nutně 
tuto pomoc potřebují. Klobouk 
dolů před tímto velkým mužem. 
Sleduji jeho mise na FB stránkách, 
kdy psal naposledy, že byl již na 
55. misi. Pokaždé, když vidím ty 
fotografie šťastných úsměvů dětí a 
velkého vděku, i matek a učitelů, 
vidím, že
to má velký smysl. Někdy tam jede 
s plným aute oblečení a botiček, 
jindy zase s plným kufrem chleba, 
či z aktovkami a školními 
potřebami. Náš klub se snaží 
trochu to dobro oplácet a této 
dobré věci trochu napomáhat a 
tak dáváme dohromady, nové či 
starší, ale funkční a čisté, oblečení, 
aktovky, psací potřeby, boty 
gumáky, oblečení, hygienické 
potřeby a cokoliv vás napadne 
do domácnosti. Pro nás jsou tyto 
věci mnohými denními rutinními 
záležitostmi, pro ně tam, malý 
velký zázrak. Pokud máte zájem 
jakkoliv pomoci, třebaže i finančně 
a nakoupí se pouzdra a sešity, jak 
to udělal náš klub na nový rok a 
firma přispěla omalovánkami, 
složkami atd. Jakákoliv pomoc 
vítaná. Víte, kolikrát si stěžujeme 
na leccos z rozmaru, ale jsou lidi, 
kteří jsou v životě vděčni právě za 
ty maličkosti. Zakončím to s 
dovolením slovy babičky mého 
kolegy, když přiběhl jako dítě 
domů a vyhrkl na ní: „Já mám 
hlad“. Odpověď moudré babičky 
zněla: „Ty nevíš co je hlad, ty chceš 
jenom jíst“.

Milan Zakřevský
vedoucí klubu

KLUB ZÁBAVY A SPORTU ZÁOLŠÍ

 

 

 

    Prázdninová otevírací doba  

               1.7. – 31.8.2019      

                      Pondělí   8:00 – 12:30 

                      Úterý      8:00 – 12:30 

                      Středa     8:00 – 15:00 

                      Čtvrtek    8:00 – 12:30 

                      Pátek       8:00 – 12:30 

  1.7.-12.7.2019  ZAVŘENO - DOVOLENÁ 
Přejeme Všem příjemně strávené prázdninové období 

                                           Vaši lékárníci 

                                                Renata a Roman Martynkovi 

             





Jablunkov, Žihla 995
www.bradop.cz



tiskové služby pro firmy, školy, státní správu a každého z nás

letáky
skládačky

plakáty

samolepky
poznámkové bloky

pohlednice

vizitky

pozvánky
brožury
knihy

obaly

krabičky poskalendáře

krabice na víno

visačky

odnosky
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Fotbal
Skvělé fotbalové 
zážitky nabízejí 
svým fanouškům 
hráči od přípravky 
až po muže. Jarní 
sezóna končí, 
chválíme 
za předvedené 
výkony a těšíme se 
na podzim.

FOTO Gorolweb a archiv OÚ

Den dětí s hasiči
Opět po roce hasiči pozvali do Vendryňského parku děti, 
aby si prošly nenáročnou trasu se záludnými úkoly 
a oslavily svůj velký den. Letošním tématem byli 
hrdinové. Děti se tak na chvíli mohly stát Robinem 
Hoodem, rytířem, Robinsonem nebo hasičem.
Tak zase za rok. 

 „Stawiani maja“
MK PZKO nie zapomniało na piękną tradycję, która ma 
już charakter spotkania wielogeneracyjnego. Dobra 
organizacja, smaczny bufet i program folklorystyczny 
podkreśliły dobrą atmosferę całej imprezy. Niestety w 
tym roku nie udało nam się upilnować naszego „maja“. W 
nocy został ścięty. Wierzmy, że w przyszłym roku będzie 
lepiej.

Festiwal PZKO
Około 3 000 osób bawiło się na Festiwalu PZKO. W 
trzynieckiej Werk Arenie bardzo dobrze spisał się zespół 
„Gimnaści“. Dalszym wędryńskim akcentem na 
Festiwalu było stoisko MK PZKO. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do pomyślnej realizacji i przebiegu Festiwalu, włącznie 
naszej gminy, która finansowo pomogła w jego 
realizacji. 

ve vendryni    je pořád živo 



Vendryňský kotár
Letošní 19. ročník cyklistického 
závodu pro celou rodinu je již 
minulostí. Cílovou pásku 
tentokrát protlo rekordních 194 
účastníků, té nejmladší závodnici 
ještě nebyly ani 2 roky. Děkujeme 
za skvělou organizaci Milanu 
Rajčánimu a těšíme se 
na příští jubilejní 20. ročník.

FOTO ACK Třinec a archiv OÚ Vendryně

Vendryňský – Wędryński 
Wandr
V sobotu 11. 5. 2019 se uskutečnil již 
38. ročník „Vendryňského Wandru“. 
Trasy v letošním roce vedly na 6 km, 7 
km, 10 km a cyklotrasa. Letos se 
za krásného jarního počasí zúčastnilo 
této akce 116 turistů. Nejstarším 
účastníkem Wandru byl v letošním 
roce občan z Třince s rokem narození 
1935 a nejmladším účastníkem 
letošního ročníků 
se stala malá slečna z Vendryně 
narozená v r.  2015.

Vendryňský šachový turnaj
pro děti
Již v dubnu se uskutečnil v prostorách české ZŠ 
Vendryně další ročník šachového turnaje 
pro děti „Přebor Vendryně žáků v šachu 2019“. Zúčastnilo 
se jej 27 žáků z obou ZŠ. Organizátorem 
byl Šachový oddíl TJ Vendryně s finanční podporou obce 
Vendryně. 
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