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 ■ Tříkrálová sbírka 2020 
v  Charitě Třinec je sečtena: 
výtěžek sbírky je 912 543 Kč! 
Děkujeme všem dárcům, kteří 
do pokladniček přispěli, všem 
dobrovolným koledníkům, kte-
ří roznášeli po Třinci a v  jejích 
městských částech, ve Vendry-
ni, Bystřici, Řece i v části Guty, 
Stříteži i Smilovicích radostnou 
vánoční zvěst a  přání všeho 
dobrého do roku 2020. 

Výsledky: Třinec – 577 269 
Kč, Vendryně – 157 193 Kč, 
Bystřice – 126 738 Kč, Střítež 
– 27 211 Kč, Řeka + část Guty 
– 24 132 Kč. Konečné výsledky 
Tříkrálové sbírky Charity Třinec 
lze najít na www.trikralovasbir-
ka.cz/vysledky. Celých 65 % 
vykoledované částky se vrací 
do Charit, které je vykoledovaly 
na realizaci jejich záměrů, 15 % 
připadne na projekty Diecézní 
charity ostravsko-opavské. Část 
výnosu koledování pomůže pro-
střednictvím Charity také lidem 
v  tísni v  zahraničí. Když před 
dvaceti lety vyšli do ulic první 
dobrovolníci v pláštích a s koru-
nami na hlavách, nikdo netušil, 
že za dvě dekády se jejich počet 
rozroste na desetitisíce a  stará 
lidová tradice se promění v nej-
větší charitativní sbírku v  Čes-
ku. Děkujeme dárcům za jejich 
štědrost! Dary, které jste v uply-
nulých dnech darovali do zape-
četěných kasiček, začnou brzy 
pomáhat potřebným. Charita 
Třinec vděčí za svůj vznik právě 
Tříkrálové sbírce a několika od-
vážným lidem s vizí a smyslem 
pro poslání. Její příběh se začal 
psát v  polovině roku 2007, kdy 
diecéze v  Ostravě hledala lidi, 
kteří by byli schopni zorganizo-
vat v  Třinci Tříkrálovou sbírku. 
Volba padla na manžele Martu 
a  Ondřeje Bezecné, ke kterým 
se záhy dostala i  výzva kromě 
sbírky zaktivizovat v Třinci také 
Charitu. Díky příznivé sho-
dě okolností tak v  lednu 2008 

vznikla malinká kancelář s ote-
vírací dobou jeden den v týdnu, 
která se zaměřuje na pomoc 
rodinám, jež se v domácím pro-
středí starají o své blízké, kteří už 
se nedokážou kvůli věku nebo 
zdraví o sebe postarat sami. Na 
začátku bylo vše na bázi dobro-
volnictví. Sehnali jsme několik 
vyřazených lůžek z  ostravské 
nemocnice, ty se pomalu za-
čaly půjčovat do rodin. Všichni, 
kdo v organizaci pracovali, byli 
dobrovolníci. Postupem času se 
Charita Třinec přestěhovalo do 
prostor bývalých garáží na ulici 
Lidické čp. 1272, kde působíme 
dodnes. Od roku 2009 Charita 
Třinec začala kromě půjčovny 
kompenzačních pomůcek po-
skytovat registrovanou sociální 
službu osobní asistence a  za-
čala přijímat první zaměstnan-
ce. Z  Tříkrálové sbírky a  jiných 
projektů byly postupně pořizo-
vány nové pomůcky, např. nej-
více žádané polohovací postele, 
matrace proti proleženinám, 
chodítka, koncentrátory kyslíku, 
transportní zvedáky nebo scho-
dolezy a  přijímali jsme nové 
zaměstnance na pozice osob-
ních asistentů. Postupně jsme 
rozvíjeli nové aktivity, začali 
jsme sbírat obnošené šatstvo 
a byl zřízen dobročinný bazárek 
oblečení. Na Kamionce (ul. Přá-
telství), poskytujeme potřeb-
ným lidem materiální pomoc, 
realizujeme vzdělávací a rekva-
lifikační projekty na podporu 
osob pečujících a  dlouhodobě 
nezaměstnaných, kteří mají po-
tíže se zařazením na trhu práce. 
Díky dobré spolupráci s třinec-
kým magistrátem, se staros-
ty z  okolních obcí, s  místními 
malými i velkými organizacemi, 
a hlavně díky dobrovolníkům se 
může Charita Třinec stále rozví-
jet a pokračovat v plnění svého 
základního poslání: pomáhat 
osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z  důvodu věku, 

tělesného nebo zdravotního po-
stižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby, a  to 
v  jejich přirozeném prostředí. 
Děkujeme všem dárcům, kteří 
do pokladniček přispěli, všem 
dobrovolným koledníkům, kte-
ří roznášeli po Třinci a  v  jejích 
městských částech, ve Vendry-
ni, Bystřici, Řece i v části Guty, 
Stříteži i Smilovicích radostnou 
vánoční zvěst a  přání všeho 
dobrého do roku 2020. Děkuje-
me také všem ostatním, kteří se 
letos na sbírce podíleli – zvlášt-
ní poděkování patří koordiná-
torům sbírky v jednotlivých ob-
cích za velké nasazení a také za 
čas, který museli věnovat, aby 
sbírka byla úspěšná. 

Děkujeme kněžím za spolu-
práci při propagaci této sbírky 
a  pracovníkům jednotlivých 
úřadů, kde probíhalo zapeče-
tění a rozpečetění pokladniček. 
A nesmíme zapomenout zmínit 
třinecké hokejisty z A  týmu za 
jejich krásné přijetí a velké dary. 
Ještě jednou děkujeme všem, 
kteří pomáhali a dárcům za je-
jich štědrost.

Monika Byrtusová

Vážení a milí čtenáři Stonávky,

první číslo mikroregionálního 
Zpravodaje v  roce 2020 je tady. 
A jak se již téměř stává samozřej-
mostí, informací máme tolik, že 
má vydání opět 16 stran. 

Co se uvnitř magazínu dočte-
te? Tak třeba to, že žáci některých 
prvních až třetích tříd dostali před 
Vánocemi netradiční dárek v po-
době čtenářského metru. Víte 
o  tom, že tradice charitativních 
koncertů začala již před 10 lety? 
Za tu dobu putovaly vaše vybrané 
peníze na podporu mnoha han-
dicapovaných dětí nebo osamě-
lých seniorů. O  štědrosti máme 
ve Stonávce ještě další důkaz. 
Tím je téměř milion korun vybra-
ných v  Tříkrálové sbírce. Plných 
65 procent vykoledované část-
ky se vrací do charit, 15 procent 
připadne na projekty Diecézní 
charity ostravsko-opavské a část 
výnosu pomůže také lidem v tísni 
v zahraničí.

Co jste loni vy sami udělali pro 
zlepšení životní prostředí?  Nebo 
vašeho bezprostředního okolí? 
Žáci ze školy v Hnojníku v  rámci 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Čes-
ko“ zbavili obec 450 kg odpadu, 
poskytli k  recyklaci přes 4 tuny 
papíru, 380 vysloužilých mobil-
ních telefonů, 51 kg ostatních 
elektrospotřebičů a  za minulý 
školní rok nasbírali 231 kg baterií. 
A to není zdaleka všechno, čemu 
se v environmentální výchově ve 
škole žáci věnují. Vyrobili napří-
klad i  10 nových ptačích budek. 
Abychom nezapomněli: žákům 
ZŠ Smilovice se loni podařilo na-
sbírat pro lesní zvěř 266 kg kašta-
nů…Rozhodně si přečtěte uvnitř 
čísla!

V  době, kdy se první číslo 
pomalu chystalo do tisku, řádil 
v  Česku orkán pod názvem Sa-
bine. Postupně  odpojil téměř  
200 tisíc odběratelů od elektřiny. 
V  řadě krajů vyhlásili kalamitní 
stav. Desítky železničních tratí 
byly mimo provoz, letiště v Ruzy-
ni rušilo lety. Úřady zavřely zoo-
logické zahrady, parky i  hřbitovy.  
Na Liberecku nemusely děti do 
školy. Hasiči evidovali více než 
šestkrát více zásahů než je obvyklé.  
Až budete číst tyto řádky, už 
budeme vědět, jaké škody Sa-
bine napáchala. Snad nebudou 
fatální a  počasí se zase vrátí do 
normálu…

Hezké zimní dny bez orkánů!
Vladimír Raszka

editorial
Datum  Obec  Akce
14.2.2020  Třanovice Ples KDU - ČSL
15.2.2020  Střítež Ples SRPŠ
15.2.2020  Horní Tošanovice Ples hasičů
15.2.2020  Smilovice Smilovický ples
15.2.2020  Ropice Hasičský ples
21.2.2020  Třanovice Ples SRPŠ
21.2.2020  Horní Tošanovice Děský karneval MŠ
22.2.2020 Střítež Pochování basy
28.2.2020 Třanovice Ples hasiči
29.2.2020 Horní Tošanovice Masopustní zabijačka
7.3.2020  Dolní  Tošanovice MDŽ
14.3.2020  Horní Tošanovice Sportovní odpoledne budova OÚ
5.4.2020  Ropice Velikonoční odpoledne
29.4.2020  Ropice Vítání občanků

Kalendář akcí  2020

Tříkrálová sbírka 2020 v Třinci
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 ■ U nás v  obci vytváříme ob-
čanskou infrastrukturu, kte-
rá se skládá z  dobrovolných 
kontaktních údajů na občany. 
Vše je samozřejmě v  souladu 
s  GDPR, obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů. 

Díky této infrastruktuře jsme 
schopni zvýšit úroveň bezpečí, 
zapojit více občanů do kulturní-
ho a sportovního dění, umožnit 
efektivnější a modernější komu-
nikaci mezi občanem a úřadem, 
zvýšit čistotu veřejných pro-
stranství, rychleji a  efektivněji 
řešit vznikající nejen technické 
problémy ve veřejných pro-
storách a  celkově více občany 
zapojit do dění v  obci Ropice. 
Chcete dostávat upozornění na 
blížící se nebezpečí, odstávky, 
poruchy a výpadky energií, an-
kety, pozvánky na akce pro ro-
diny, kulturní a  sportovní akce 
přímo do vašeho e-mailu nebo 

mobilu? Pro přesné vymezení 
lokality vás prosíme o  uvedení 
čísla popisného vašeho domu. 
Pojďte nám pomoci poukázat 
na nepořádek, černé skládky, 
poškozený veřejný majetek 
a další věci, které můžeme spo-
lečně zlepšit a  zajistit nápravu. 
Stačí daný podnět vyfotit přes 
aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlep-
šeme Česko (Android, iOS), po-
slat nám a my už se danou věcí 
budeme zabývat. To a mnohem 
více získáte jednoduchou re-
gistrací ZDARMA na jedné ze 
tří následujících možností: Přes 
mobilní aplikaci Mobilní Roz-
hlas / Zlepšeme Česko, přes 
webovou stránku www.ropice.
mobilnirozhlas.cz, vyplněním 
přiloženého registračního letá-
ku a předání na úřadu obce.

Mgr. Uršula Waniová,  
starostka obce

 ■ Žáci prvních až třetích tříd 
dostali před Vánocemi netra-
diční dárek v  podobě čte-
nářského metru.

Jde o  klasický papírový ná-
stěnný metr, který kromě stup-
nice znázorňující výšku dítěte 
obsahuje tipy na 80 hodnotných 
dětských knih. Děti porostou 
tedy jak výškově, tak i  čtenář-
sky. Metr vznikl v rámci projektu 
Místní akční plán II v  ORP Tři-
nec. Na výběru knih se podíleli 
učitelé a  knihovníci z  pracovní 
skupiny pro čtenářskou gra-
motnost. Doufáme, že se metr 
stane ozdobou dětských pokojů 
a inspirací ke čtení.

Mgr. Markéta Bobková

 ■ Tradice charitativních koncertů na pod-
poru handicapovaných dětí či osamělých 
seniorů začala právě před 10 lety. 

Díky krásným výkonům zpěváků a  ne-
všednímu hudebnímu doprovodu Matěje 
a  Samuela Janíkových se i  letošní bene-
fiční koncert žáků škol regionu Stonávka 
a  jejich hostů, úspěšných zpěváků pěvec-
ké soutěže „Rozvíjej se, poupátko“, vydařil 
na jedničku. Bylo příjemné sledovat, jak si 
všichni svá vystoupení užívali. To bylo pro 

nás, organizátory, tím největším oceněním 
naší práce, našeho snažení, aby talent, který 
v dětech nacházíme, dělal radost ostatním. 
A  to se nám tentokrát určitě povedlo. Ab-
solventi naší soutěže Poupátko – Anežka 
Indráková, Kateřina Zagórová, Adéla Schle-
singerová a  Matěj Janík, kteří byli ochotni 
podílet se na této dobročinné akci, před-
vedli, že mají srdce na svém místě. Atmo-
sféru podtrhla působivá výzdoba Evangelic-
kého kostela v Komorní Lhotce, o kterou se 

postarali zaměstnanci a žáci základní školy 
ze Stříteže. Velkou zásluhu na úspěchu kon-
certu má bezesporu také sympatický projev 
moderátora Jakuba Santariuse. Výtěžek be-
nefičního koncertu putuje do nadace Spolu 
s  Vámi, konkrétně za projektem Návštěvy 
Potmě, jehož hlavním posláním je pomoc 
osamělým seniorům. Projekt nás oslovil 
ze zjevných důvodů – velmi inspirativního 
způsobu pomoci, když handicapovaní po-
máhají handicapovaným, tj. když nevidomí 
navštěvují seniory tam, kde jim hrozí sa-
mota. Je na místě poděkovat všem, kteří se 
podíleli na organizaci koncertu či přípravě 
žáků – učitelům ze základních škol ve Stříte-
ži, Komorní Lhotce, Neborech a s polským 
jazykem vyučovacím v Hnojníku. Děkujeme 
i šikovným maminkám za chutné pohoště-
ní. Vážíme si také ochoty pana faráře Firly 
poskytnout prostory kostela, stejně jako zá-
zemí pro zkoušky na nedaleké faře. Zvláštní 
ocenění zaslouží talentovaný klavírista Ma-
těj Janík, který okouzlil všechny přítomné 
nejen svým klavírním i  pěveckým vystou-
pením, ale především pokorou k  hudbě 
i  lidem. Přejeme jemu, stejně jako všem 
dalším talentovaným mladým hudebníkům 
hodně úspěchů na jejich cestě za dalšími – 
nejen hudebními – výzvami.

Dagmar Machálková,  
ředitelka ZŠ a MŠ Střítež

Celý metr knih jako dárek Pojďte s námi dál zlepšovat Ropici

Benefiční koncerty v Komorní Lhotce přinášejí radost i pomoc již 10 let
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Rekonstrukce MŠ v Komorní Lhotce

Rozhýbejme Třanovice

 ■ Jsme rádi, že se můžeme 
s vámi podělit o kladné odezvy 
z  Vánoční výstavy, která pro-
běhla tradičně druhou sobotu 
a neděli v prosinci 2019 v Hor-
ních Tošanovicích.

Každý rok výstava překvapí 
něčím novým a ani letos tomu 
nebylo jinak. A  my pořadate-
lé máme radost, že si lidé při 
vánočním shonu najdou čas 
a přijdou na chvíli pobýt. V pro-
storách obecního úřadu si ná-
vštěvníci mohli prohlédnout 
betlémy, svícny, adventní vazby 
a spoustu dalších výrobků pře-
devším s  vánoční tématikou. 
Obohacením letošní výstavy 
byla expozice dřevořezeb, vy-
tvořených panem Kozłowským 
z Polska. K vidění a hodny ob-
divu byly nejen jeho betlémy, 

ale i  postavy znázorňující ře-
mesla. V expozici výstavy mohli 
návštěvníci obdivovat výtvo-
ry z  keramiky, textilu a  jiných 
materiálů, ale mohli i  zakoupit 
drobné dárečky pro své nejbliž-
ší. Děti si v  kreativním koutku 
vytvořily moc hezké obrázky zá-
bavným pískováním. Návštěvní-
ci výstavy si vychutnali pravou 
předvánoční atmosféru a  po-
seděli u šálku čaje či medoviny. 
K  zakoupení byly i  tradiční za-
bijačkové speciality, korbačiky 
ze Zázrivé, ale i domácí koláče 
a zákusky. Chtěli bychom podě-
kovat všem, kteří se podíleli na 
dlouhodobé přípravě výstavy 
a již nyní vás srdečně zveme na 
další vánoční výstavu.

PM

 ■ V červenci 2019 byly zahá-
jeny stavební práce na stáva-
jící budově a  přístavbě naší 
mateřské školy a  v  pondělí 
20.  ledna 2020 měli možnost 
zaměstnanci a  hosté zhléd-
nout nové a upravené prostory 
určené našim nejmenším. 

Děkuji zřizovateli – vedení 
OÚ a stavebním firmám i všem 
pověřeným osobám za reali-
zaci celé náročné akce. Velké 
poděkování patří i všem paním 
učitelkám a  správním zaměst-
nancům mateřské školy, kteří 
se podíleli na stěhování do ná-
hradních prostor na obecním 

úřadě a připravili třídy a všech-
ny místnosti k  zahájení provo-
zu. Děkuji rovněž ochotným ta-
tínkům a  zastupitelům, firmám 
Santiko, W8 s.r.o. a  Službám 
občanům s.r.o., kteří podali 
pomocnou ruku při stěhování, 
maminkám, které se podílely na 
pomocných pracích. Přeji všem 
uživatelům – dětem, zaměst-
nancům, rodičům, aby se všem 
moc líbilo, chodili zde rádi, stále 
s nadšením a elánem. Od měsí-
ce února bude provoz mateřské 
školy od 6.00 do 16.00 hodin.

Gabriela Palarčíková

 ■ Rádi bychom vás pozvali 
k  zapojení do projektu „Roz-
hýbejme Třanovice“, který od-
startoval 20. ledna 2020. 

Jde o roční soutěž rodinných 
týmů pro obyvatele Třanovic 
a  okolních obcí. Cílem projek-
tu je poznávat se navzájem, 
učit se nové věci, bavit se, 
sportovat, relaxovat, soutěžit, 
hrát si, posilovat rodinné vaz-
by a  budovat přátelské vztahy 
s  ostatními týmy. Pro družstva 
bude připravena celá řada za-
jímavých aktivit nejrůznějšího 
charakteru, které si budou moci 

vyzkoušet individuálně a  dále 
také společné akce, na nichž si 
rodinné týmy společně zasou-
těží a  pobaví se. Vyhodnocení 
soutěže proběhne v lednu 2021 
a  tři nejlepší rodinné týmy zís-
kají hodnotnou výhru. Největší 
odměnou pro všechny bude 
určitě spousta hezkých zážitků 
a  příjemně prožitých okamži-
ků s  rodinami. Více informací 
naleznete na webových strán-
kách rozhybejme-tranovice.cz. 
Pojďte do toho s námi! Těšíme 
se na Vás.

DT

Tradiční vánoční výstava

Hnojník ve znamení Vánoc
 ■ Vánoce 2019 v Hnojníku byly 

ve znamení několika hezkých 
předvánočních společenských 
a kulturních akcí. 

Připomínkou blížících se Vá-
noc bylo pod patronací a v režii 
Obecního úřadu zejména roz-
svícení vánočního stromu u ho-
telu Park 29. 11. 2019. O hudební 
produkci se postaral pan Ryško, 
vánoční koledy zazpíval pěvec-
ký sbor z řad občanů obce pod 
vedením pana Macha. Večer 
obohatilo i  vystoupení klaunů 
Balonkovi. Pracovnice obecní-
ho úřadu a členky ČSZ nabízely 
k  prodeji tvarohové, ořechové 
a  makové koláčky, na náklady 
OÚ bylo k  zahřátí nabídnuto 
svařené víno, punč, dětem pak 
teplý čaj. Návštěvníci si moh-
li ve stánku zakoupit vánoční 
dekorace a  jiné vánoční zbo-
ží. Hojnou účast občanů obce 
všech věkových kategorií neo-
vlivnilo ani deštivé počasí, kte-
ré žel zdaleka nepřipomínalo 
Vánoce. Tuto skutečnost však 
kompenzovala předvánoční 

atmosféra v  duších všech pří-
tomných a  úsměvy na jejich 
tvářích. Ještě před slavnostním 
večerem rozsvícení vánočního 
stromu se již od dopoledních 
hodin uskutečnil Den otevře-
ných dveří Masarykovy základ-
ní školy, spojený s  jarmarkem 
a prodejem výrobků žáků školy. 
Ve čtvrtek 19. prosince se pak 
uskutečnil ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie be-
nefiční vánoční koncert, který 
uspořádala místní farnost ve 
spolupráci s  českou a  polskou 
základní školou. Kostel byl plný 
a  krásné sborové zpěvy žáků 
obou škol dojaly všechny ná-
vštěvníky. Připomínka Vánoc 
v  Hnojníku byla součástí vý-
razného oživení kulturního dění 
v obci v loňském roce, za které 
nutno poděkovat všem spole-
čenským organizacím, vedení 
a žákům české i polské základ-
ní školy a zejména pak členům 
kulturní komise při zastupitel-
stvu obce.

GM
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 ■ I když byl loňský rok skoupý 
na úrodu, podařilo se žákům 
ZŠ Smilovice nasbírat pro lesní 
zvěř 266 kg kaštanů…

Pro sběrače a  mladší žáky 
navštěvující 1. oddělení školní 
družiny připravili myslivci MS 
Řeka-Smilovice a  zaměstnanci 
Lesů ČR „projektové odpoled-
ne“ s přednáškou o práci lesní-
ků a činnosti myslivců. Žáci ve 
skupinové práci poznávali list-
naté a  jehličnaté stromy podle 
obrázků i  částí stromů. Na ji-
ném stanovišti se seznamovali 
se způsobem života lesní zvěře. 
Děti mohly multi smyslově vní-
mat znaky zvířat. Další stano-
viště jim přineslo interaktivní 
zábavu v podobě počítačové di-
gitální hry o práci zaměstnanců 
LČR. Na závěr odpoledne s pří-
rodovědnou tématikou jsme 
vyhodnotili nejlepšího sběrače 
kaštanů, kterým se stala Ellen 
Liszková, a  každého účastníka 
projektového odpoledne jsme 
odměnili drobným dárkem. 
Těšíme se na další spolupráci 

s  místními myslivci i  lesníky. 
V  plánu máme projektové dny 
v  obou mateřských školách, 
vždyť kladný vztah k  přírodě 
je třeba pěstovat v  dětech od 
nejútlejšího věku. Na konci lis-
topadu rozsvítili vánoční strom 
občané Řeky. Místní občané při 
prodeji v stáncích vybrali část-
ku 5031,- Kč, kterou věnovali na 
vybavení didaktickými pomůc-
kami mateřské škole v  Řece. 
Velice všem za děti děkujeme. 
Na začátku prosince jsme při-
pravili program pro Mikuláše, 
anděla a  čerta na rozsvícení 
stromu ve Smilovicích. A  hned 
po té jsme se vrhli na vánoční 
výzdobu školy a nácvik „Vánoč-
ní besídky“ pro osoby nejmilejší 
– rodiče. Letošní téměř hodi-
nový program sklidil u  rodičů 
kladné ohlasy a  závěrečná pí-
seň s refrénem: „Prosíme, mějte 
se rádi“ dojala k  slzám mnohé 
zúčastněné. Držme se tohoto 
hesla a v novém roce pečujme 
o hezké vzájemné vztahy.

Jana Dybová

 ■ Děkujeme všem za účast 
a  vytvoření skvělé atmosféry 
při tradičním Silvestrovském 
bruslení, které pořádala obec 
Řeka na zimním stadionu 
v Českém Těšíně.

Těší nás, že bruslení se zú-
častňuje čím dál více občanů, 
zastoupené ve všech věkových 
kategoriích. Došlo rovněž k ho-
kejovému zápasu mezi tatínky 
a  dětmi. Hokejový zápas měl 
hned od prvních minut bojov-
ného ducha. Nevypustil se ani 
jeden souboj u mantinelů nebo  
v  předbrankovém prostoru. Na 
dětech byla vidět urputná chuť 
a  obrovská energie, kterou na 
ledě dominovali. Tatínci však 

nebláznili a jistili vše ze zadních 
pozic (spíše Vánoční svátky 
vzaly za své…). Hokejové utká-
ní nabídlo opravdu vše, krásné 
akce, góly, parádičky, ale i fauly. 
Závěr utkání okořenila i  pra-
vá hokejová bitka, kdy shodili 
rukavice David M. a  Franta M. 
Utkání skončilo asi remízou, 
každopádně více najetých ki-
lometrů si připisují naše malé 
ratolesti. Důležité však bylo to, 
že jsme se znovu mohli sejít 
a užít si bruslení (a bez úrazu). 
Nejen všem zúčastněným pře-
jeme klidný a šťastný rok 2020 
prožitý hlavně ve zdraví.

R. Kavulok

Před kulturním domem ve Stříteži 
bylo o Silvestru rušno

 ■ Dopoledne v deset hodin se 
před kulturním domem na Sil-
vestra sešli senioři z  místního 
klubu důchodců. 

Neodradil je ani mírný mra-
zík před tím, aby si spolu venku 
ještě poslední den v  roce po-
povídali a  naplánovali aktivity 
na rok budoucí. Důchodci se 
sešli opravdu v  hojném počtu 
a někteří přinesli dokonce i jed-
nohubky či cukroví a samozřej-
mě nechyběly zvyklosti tohoto 
dne jako přípitek šampaňským 
a  ohňostroj. V  tu samou dobu 
se zde také sešli příznivci již tra-
dičního krmení zvěře. Tato akce 
se měla původně konat dopo-
ledne na Štědrý den, ale jelikož 
počasí nebylo zrovna příhod-
né, byla tato aktivita přeložena 
na Silvestra. Především děti se 
na tuto vycházku do lesa těší, 

protože nejenže mohou přinést 
zvířátkům něco na zub, ale mají 
možnost se cestou svézt i  na 
konících. No a  před desátou 
hodinou večerní se začali před 
kulturním domem scházet oby-
vatelé obce, aby se všichni spo-
lu rozloučili s  končícím rokem. 
Přišli jak rodiče s  dětmi, které 
by třeba do půlnoci nevydržely, 
tak i  ostatní lidé, kteří si chtě-
li vychutnat zblízka ohňostroj. 
Přinesli si s sebou i šampaňské, 
takže si všichni mohli přiťuk-
nout na ten nový rok a za zvuku 
hudby se přesně ve 22 h. spustil 
nádherný ohňostroj. Poté si lidé 
ještě na chvíli povídali a pak se 
rozešli do svých domovů, kde 
za dvě hodiny již slavili oficiální 
příchod nového roku 2020.

Michaela Porvisová

Mějme rádi lidi i zvířata! Silvestrovské bruslení 2019  
s obcí Řeka
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 ■ Již tradičně se ve Stříteži 
v  kulturním domě koná první 
adventní neděli Adventní kon-
cert. Posluchači, kteří se již 
chtěli naladit na vánoční notu, 
se dostavili v  hojném počtu 
a  místní spolek PZKO pro ně 
připravil sladké občerstvení.

Program letošního koncer-
tu byl opravdu značně nabitý. 
Odpoledne začalo vystoupením 
dechového kvarteta z  Oldři-
chovic, kde jsme se mohli za-
poslouchat do známých vánoč-
ních písní. Jelikož jsme si také 
v tu dobu připomínali 30. výročí 
od sametové revoluce, tak nám 
byl promítnut krátký filmový 
sestřih, který nás v retrospekti-
vě přenesl do doby před touto 
událostí. Po přestávce se nám 
představili hosté z naší sloven-
ské partnerské obce Krasňany, 
kteří nám zahráli na heligonku 

a  zazpívali. Poslední písničkou 
ze slavné vánoční pohádky Tři 
oříšky pro popelku zakončili své 
vystoupení a  všichni jsme se 
odebrali před kulturní dům. Tam 
již čekaly děti z místní základní 
školy a  za klávesového dopro-
vodu Matěje Janíka zazpívaly 
krásné koledy, v jejichž průběhu 
se slavnostně rozsvítil vánoční 
stromeček. Myslím, že všichni 
odcházeli s  krásným pocitem 
začínajících vánočních svátků. 
A ti co zůstali, mohli shlédnout 
film KOLJA, který byl v podve-
čer promítnut v sále kulturního 
domu. Účastníci si mohli film 
zpříjemnit svařeným víneč-
kem nebo sladkým koláčkem 
a mohli si film nerušeně a po-
hodlně vychutnat na velkém 
plátně.

 Michaela Porvisová

 ■ Hello! How are you? Tuto větu 
slýchali žáci naší školy druhý 
prosincový týden asi nejčastěji. 
V průběhu intenzivního jazyko-
vého kurzu angličtiny vystřídali 
jejich stálé vyučující noví lekto-
ři, rodilí mluvčí – Romana z Bri-
tánie, Alan z  Floridy a  Marcus 
z Kalifornie.

Po počátečním ostychu a ne-
důvěře, kdo vlastně přijde a zda 
jim budou rozumět, byl na žá-
cích vidět každodenní pokrok 
a ostych brzy vystřídaly radost 
a nadšení z nevšední výuky an-
gličtiny. Usměvaví, trpěliví a ve-
lice milí lektoři pomocí různých 

her, písniček a zajímavých akti-
vit hravě zapojili všechny žáky 
čtvrté a  páté třídy. Procvičili 
s  nimi různá témata, jako jsou 
barvy, číslovky, rodina, povolání, 
Vánoce, pozdravy apod. V mno-
hém byly jejich hodiny velmi in-
spirativní a motivující i pro nás, 
učitele. Týdenní kurz utekl jako 
voda, až nám bylo líto, že kon-
čí. Ostatně, jak tento zajímavý 
způsob výuky angličtiny vnímali 
samotní žáci, si můžete přečíst 
v následujícím příspěvku jedné 
z účastnic kurzu.

Petra Lysková, ZŠ Střítež

 ■ Když jsem to poprvé slyšela, 
tak jsem moc nadšená nebyla, 
spíše jsem měla strach. Ale stra-
chovat se bylo úplně zbytečné.

O  víkendu jsem se snažila 
mluvit s  mou babičkou anglic-
ky. Ta mi nerozuměla, a  proto 
jsem se nebála před ní mluvit. 
V pondělí to ale bylo doopravdy. 
První hodinu jsme šli na počíta-
če a druhou to přišlo. Nachystali 
jsme lavice, přišla k nám čtvrtá 
třída a  čekali jsme, až někdo 
přijde. Ani jsme nevěděli, kdo to 
bude, jestli to bude žena nebo 
muž. Paní ředitelka nám přived-
la paní Romanu. Nejdříve jsme 
se představovali a pak jsme hráli 
různé hry. Všechno mě moc ba-
vilo. A  navíc jsem skoro všemu 
rozuměla. Druhý den to bylo ješ-
tě lepší, protože k  nám dorazil 
pan Alan z  Floridy. Měl hodně 
zábavné vyučování. Taky jsme 
se mu představili a potom jsme 
tančili. Tančili jsme skoro pořád 
a  bylo to super. Ale taky jsme 
hráli hry. Třeba „hot potato“ hor-
ká brambora nebo „Simon said“ 

– u nás je to Kuba řekl. To se mi 
líbilo, skoro vždy jsem vyhrála. 
Další dny se to opakovalo. Ako-
rát pan Alan to měl ve čtvrtek 
úplně nejlepší, převlékal se do 
kostýmů a  taky nám dával své 
podpisy. Bylo to s  ním hrozně 
fajn a bylo mi líto, že to poma-
lu všechno končí. Přišel pátek 
a poslední den s  rodilým mluv-
čím. Tentokrát jsme měli pana 
Marcuse z  Kalifornie. Přijely 
k nám i děti z jiných škol a probí-
rali jsme téma Vánoce.  Poslední 
hodinu jsme si s Marcusem po-
vídali a pak jsme mu, stejně jako 
panu Alanovi, zazpívali. Ten den 
s  panem Marcusem se mi taky 
hrozně líbil. Celý týden se mi 
neskutečně líbil. Byla to pro mě 
super zkušenost a určitě bych to 
chtěla zkusit znovu. Děkuji moc 
paním učitelkám, které to všech-
no zařídily, a hlavně paní ředitel-
ce a našim anglickým učitelům. 
Bylo to super!

Ema Vavříčková,  
žákyně 5. ročníku

Adventní koncert ve Stříteži

 ■ „Haló, haló, proč je koček 
málo…“ Tak tuhle větu mohli 
slyšet všichni, kteří 25. ledna 
2020 přišli na dětský karneval 
do Třanovic, pořádaný SRPŠ 
zdejší základní a  mateřské 
školy.

Celou akcí provázeli Mach 
a  Šebestová v  podání paní 
Martiny Pawlica a  paní Lenky 
Jíchové. Pro děti si připravily 
spoustu soutěží, taneční zábavy 
a  program završily losováním 
bohaté tomboly. Děti měly také 

možnost nechat se vyfotit ve 
fotokoutku a dorazil i „pán z Ba-
lónkova“, který dokázal z  ba-
lónků vyrobit prakticky cokoliv. 
Samozřejmě nechybělo ani 
občerstvení připravené samot-
nými rodiči. Touto cestou bych 
chtěla poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě a  hladkém 
průběhu této akce. Za ty roz-
zářené dětské oči to opravdu 
stálo.

Silvie Novotná

Karneval s Machem a Šebestovou

Intenzivní kurz angličtiny

Týden s rodilými mluvčími
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 ■ Toto je ohlédnutí za loňským 
rokem 2019, kdy Matice usku-
tečnila podzimní zájezd pro své 
členy i nečleny.

5. října jsme vyjeli autobu-
sem pana Tomiczka směrem na 
Olomouc. Naším hlavním cílem 
byl hrad Šternberk a lázně Tep-
lice nad Bečvou. První zasta-
vení bylo na hradě Šternberk. 
Tento hrad založil v  polovině 
13. stol. Zdeslav z  Chlumce ze 
Šternberka, příslušník starého 
českého šlechtického rodu. Ve 
14. stol. byl hrad přestavován 
a  rozšířen biskupem Albrech-
tem II. ze Šternberka, církevním 
hodnostářem a  vlivným diplo-
matem. K největšímu rozmachu 
a přestavbě došlo v  roce 1699, 
kdy sídlo koupil kníže Jan Adam 
z  Lichtenštejna a  v  držení to-
hoto rodu zůstal hrad několik 
století. Postupem času hrad 
začal chátrat, v  roce 1886 pro-
šel generální rekonstrukcí za 
aristokrata Jana II., který ho ne-
chal přebudovat v  luxusní síd-
lo. Během naší prohlídky jsme 
obdivovali sbírku originálních 
renesančních a raně barokních 

kachlových kamen a samozřej-
mě i  ostatní bohatou výzdobu 
interiéru. V městečku Šternberk 
jsme se zastavili na oběd a poté 
se rozjeli do lázní. Lázně Teplice 
nad Bečvou patří k  nejstarším 
lázním na Moravě. V roce 1553 
majitel hranického panství, Jan 
Kropáč z  Nevědomí, nechal 
vybudovat nádrž ke koupání 
a do ní svedl prameny termální 
kyselky. Až v  18. stol. byla po-
stavena první zděná lázeňská 
budova. V  lázních se nyní léčí 
srdeční a mozkové příhody, vy-
soký krevní tlak a nemoci pohy-
bového aparátu. Léčebná voda 
má vysoký obsah oxidu uhliči-
tého a teplotu 22,5 °C. V lázních 
jsme si mohli zvolit individuální 
program. A  to prohlídku lázeň-
ského areálu nebo Zbrašov-
ských aragonitových jeskyní. 
Jelikož začalo pršet, nejvíce 
účastníků se sešlo v  cukrárně 
u kafíčka a zákusku. V pozdních 
odpoledních hodinách jsme se 
vydali na zpáteční cestu domů 
plni pestrých zážitků.

Jana Zatloukalová

Podzimní zájezd Matice slezské

 ■ Dne 14.12.2019 se uskutečnil 
již tradiční šipkový turnaj, ten-
tokrát „Vánoční“, protože jak 
každý občan Stříteže dobře ví, 
šipky a Střítež jdou dohromady.

Turnaj byl zahájen něco ko-
lem 17.30 v  místní hospodě 
U Borka. Čím dál tím více jsme 
toho názoru, že nervozita hraje 
velkou roli, tudíž žádný zápas 
neměl favorita. Celkem 16 hrá-
čů bojovalo ze všech svých sil 
o to, aby se dostalo do vyřazo-
vacích bojů a následně soupe-
řilo o hodnotné ceny. Jsme rádi, 
že se zúčastnily i některé nové 

tváře, ale taky i  stálí hráči. Ve 
velice napínavém turnaji se na 
třetím místě umístil Aleš Zajac. 
Ve finále na sebe narazili 2 hrá-
či, kteří jako jediní nepoznali, 
jak chutná hořkost porážky, a to 
Veronika Proboszová a  Benja-
min Šmecko. Šťastnějším byl 
nakonec druhý jmenovaný, a to 
Ben, který získal zlato. Děku-
jeme našim sponzorům Obec 
Střítež, SEZAKO, MITRENGA, 
a.s. a Ladislav Borovský. Může-
me se těšit na jaro, kdy budou 
moct hráči opět změřit své síly.

Matěj Sikora

 ■ Pondělí 9. 12. bylo v třanovic-
ké škole trochu jiné než obvyk-
le. Do hodin anglického jazyka 
k nám zavítal rodilý mluvčí, pan 
Richard Young, tatínek jedné 
z našich žákyň.

Vyprávěl nám o  tom, jak se 
slaví Vánoce v  Anglii a  jaké 
jsou odlišnosti v  oslavě Vánoc 
u  nás a  v  Anglii. Hodinu zpes-
třil také zajímavými obrázky, 

úkoly a  hádankami. Děti jeho 
vyprávění s nadšením vyslechly 
a společnou hodinu jsme si pří-
jemně užili. Na závěr byl prostor 
na různé všetečné otázky žáků, 
na které pan Richard s  úsmě-
vem odpovídal. Děkujeme za 
Váš čas a  věříme, že se nám 
podobné setkání podaří opět 
uskutečnit.

V. Recmanová

 ■ Předvánoční posezení se 
uskutečnilo odpoledne v pátek 
6. prosince 2019 v klubovně za-
hrádkářů. Účast takřka všech 
30 členů zahrádkářského sva-
zu v  Hnojníku byl vyjádřením 
jejich aktivity klubového života 
a přátelských vztahů.

Pozvání přijal i  předse-
da OVČSZ ve Frýdku Místku 
pan Václav Kolek. Poděkoval 
hnojnickým zahrádkářům za 
jejich aktivity v  letošním roce 
a  s  uznáním konstatoval, že 
výrobky hnojnických zahrád-
kářů na okresní výstavě v Raš-
kovicích získaly přední místa 

a  v  jedné z  kategorií dokonce 
místo první. Předvánoční pose-
zení zpestřil nečekaný příchod 
trojice Mikuláše, Anděla a Čer-
ta, kteří rozdali všem přítomným 
drobné dárky a ty méně hodné 
pokáral Čert hrozivým bu, bu, 
bu… Nechybělo samozřejmě 
bohaté občerstvení již i  s  vá-
nočním cukrovím a zákusky, vy-
robenými některými členkami. 
Dobrá nálada byla podtržena 
zpěvem vánočních koled a  až 
do večerních hodin bylo o čem 
vyprávět a diskutovat.

MG

Vánoční šipkový turnaj Vánoce v Anglii – netradiční hodina

Předvánoční posezení zahrádkářů
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 ■ Hlavním cílem environmen-
tálního působení na Masaryko-
vě ZŠ v Hnojníku je snaha pro-
budit v  žácích zájem o  životní 
prostředí, o  místo, ve kterém 
žijí, naučit je vnímat přírodu 
a  vidět to, čeho si mnohdy 
v běžném životě nevšímáme.

Podpořit jejich přirozenou zví-
davost a naučit je přemýšlet nad 
dopadem svého konání. Tomu 
všemu přizpůsobujeme nejen 
výuku, ale i mimoškolní činnosti. 
Ve škole funguje aktivní ekotým 
a  badatelský klub, žáci se po-
dílejí na rozhodování prostřed-
nictvím školního parlamentu 
a  redakční rada školního časo-
pisu (Zá)školáček, zaměřeného 
především na problematiku ži-
votního prostředí, dopodrobna 
rozebírá ožehavé ekologické 
problémy a zveřejňuje výsledky 
badatelské činnosti. V roce 2019 
jsme za podpory Státního fondu 
ŽP zorganizovali dva ozdravné 
kurzy s  ekologickou tematikou 
v  SEV Střevlík v  Libereckém 
kraji. To že se nám tato práce 
daří, potvrzuje řada úspěchů 
v nejrůznějších soutěžích s en-
vironmentální a  přírodovědnou 
tematikou. Pokud bychom měli 
odpovědět na otázku „Co hma-
tatelného jsme letos udělali pro 
životní prostředí?“, tak jsme 
v  rámci akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“ zbavili obec 
Hnojník 450 kg odpadu, poskytli 
zatím k recyklaci přes 4 tuny pa-
píru, 380 vysloužilých mobilních 
telefonů, 51 kg ostatních elek-
trospotřebičů a za minulý školní 
rok jsme nasbírali 231 kg baterií. 
Hmatatelným výsledkem naší 
péče o životní prostředí je i vy-
budování nové školní zahrady. 
Tím došlo k výraznému zvýšení 
biodiverzity školního pozemku. 
V  současné době budujeme 
v druhé části školního areálu pří-
rodní zahradu, která bude slou-
žit nejen k  odpočinku a  hrám 
dětí, ale díky řadě edukačních 
prvků zde bude probíhat i výu-
ka. Velmi aktivně jsme se letos 
zapojili do ornitologických akti-
vit. Žáci v rámci pracovních čin-
nosti vyrobili 10 ptačích budek, 
které pak vyvěsili v  okolí školy. 
Pečlivě sledovali návrat tažných 
ptáků a prostřednictvím projek-
tu „Jaro ožívá“ nahlásili 160 po-
zorování čápů, vlaštovek a rorý-
sů. Zapojili jsme se do projektu 
Sýkory světa a  podíleli se tak 
na vytvoření plakátu všech 
druhů sýkor. Z  nepřeberného 
množství aktivit zmíníme ty 
nejvýznamnější. Velkou výzvou 
bylo pro náš ekotým zapojení 
do soutěže „Přeměna odpadů 
na zdroje“. Žáci se rozhodli pro 
natočení videa, které posky-
tuje návod, jak s  odpadových 

surovin vyrobit funkční a  ná-
zorné školní pomůcky. Za svá 
videa byli oceněni organizá-
torem soutěže, Ministerstvem 
obchodu a průmyslu, 1. místem. 
Zmíněná videa jsou k  dispozi-
ci zde: https://www.youtube.
com/watch?v=REKv1OCFU5U 
a  https://www.youtube.com/
watch?v=7McvEKSJSLg. Za 
svůj videoklip „Píseň pro pěv-
ce“ podporující kampaň „Silent 
Forest“ na ochranu ptáků v jiho-
východní Asii byli naši žáci no-
minováni na Cenu laické poroty 
na žákovském filmovém festi-
valu Envofilm 2019 v  Českém 
Těšíně. Úspěchy slavili naši žáci 
i  v  soutěžích Českého zahrád-
kářského svazu. V soutěži „Mla-
dý zahrádkář“ prokázali, že se 
dovedou postarat o své nejbližší 
životní prostředí – zahradu, když 
si z okresního kola soutěže od-
nesli 1., 2. i 3. místo a postoupili 
do celorepublikového kola. Sna-
hu pěstovat rostliny a krášlit jimi 
své životní prostředí prokázaly 
žákyně školy ve Floristické sou-
těži nejen na okresní, oblastní, 
ale i  celorepublikové soutěži. 
Z ní si naše žákyně odnesla titul 
Hvězda floristiky. 1. místo v  jed-
notlivcích a  2. a  3. místo pro 
družstva na Ekolympiádě v Ha-
vířově potvrdilo, že se naši žáci 
o přírodu a její problémy oprav-
du zajímají. Tématem letošní-
ho ročníku byly invazní druhy 
organismů. Ekologická tema-
tika prolínala také množstvím 
celorepublikových uměleckých 
soutěží, do kterých se škola za-
pojila. V literární soutěži „S rýmy 
jsou šprýmy aneb příběhy vy-
sloužilého elektra“ získala žáky-
ně 6. třídy 2. místo. Soutěž KEV 
„Chemie – pomocník nebo ne-
bezpečný škůdce?“ znamenala 
pro naše žáky diplom za 2. mís-
to v  literární části a za 3. místo 
v části výtvarné. 6. místo získala 
naše malířka v  celorepubliko-
vé soutěži ČZS „Moje oblíbená 
rostlina“. Blíže se můžete o dění 
na naší škole dočíst na webo-
vých stránkách www.zshnojnik.
com. Zde naleznete i  elektro-
nickou verzi školního časopisu 
(Zá)školáček. V záložce „O ško-
le“ – „EVVO“ jsou k  dispozici 
chronologicky seřazené aktivity 
nejen tohoto a minulého školní-
ho roku. Jsme rádi, že se máme 
čím chlubit. Jsme rádi, že naši 
žáci ukazují, že čas a  energie, 
kterou do nich vkládáme, má 
smysl, ale především jsme pyš-
ni na to, že naši žáci své nabyté 
návyky a  dovednosti převádějí 
do svých každodenních činností 
a  poskytují tím naději na lepší 
budoucnost.

Mgr. Magda Luzarová

 ■ Soutěž „Škola pro planetu, 
aneb co jste letos udělali pro 
životní prostředí“ vyhlásila vý-
zkumná společnost Slamka 
consulting.

Mohly se do ní zapojit základ-
ní školy z celé ČR a prezentovat 
tak své aktivity v  environmen-
tální oblasti. V  1. ročníku této 
soutěže, který proběhl v  minu-
lém kalendářním roce, zvítězila 

Masarykova ZŠ Hnojník a  sta-
la se tak nejlepší „Školou pro 
planetu“ v  ČR. Na slavnostním 
vyhodnocení soutěže, které se 
uskutečnilo u  příležitosti envi-
ronmentálního setkání škol 28. 
ledna 2020, převzali zástup-
ci školního ekotýmu cenu za 
1. místo v podobě laboratorního 
vybavení v hodnotě 50 000 Kč.

Mgr. Magda Luzarová

MZŠ Hnojník zvítězila v soutěži  
environmentálních aktivit

Pro lepší budoucnost

Těšíme se na zápis prvňáčků
 ■ V úterý 7. 4. 2020 proběhne 

v Masarykově ZŠ zápis budou-
cích prvňáčků do 1. třídy. 

Letos děti celým zápisem 
provedou pohádkové postavy, 
do kterých se s nadšením vtě-
lí žáci z  1. i  2. stupně, a budou 
přichystána stanoviště, kde děti 
pak plní různé úkoly. Po absol-
vování všech stanovišť zased-
nou budoucí prvňáčci poprvé 
do školních lavic a paní učitel-
ky si prověří jejich připravenost 

ke zvládnutí školní docházky. 
Za své výkony budou děti od-
měněny dárečky, které pro ně 
zakoupí škola a  vyrobí žáci ve 
školním klubu, školní družině 
a na 1. stupni. Všichni naši uči-
telé i  budoucí spolužáci se na 
malé školáky už teď moc těší. 
Podrobnosti k zápisu a rady ro-
dičům najdete na našich webo-
vých stránkách.

Mgr. Dagmar Lokayová
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Benefiční koncert v Hnojníku
 ■ V příjemném předvánočním 

čase se dne 19. 12. 2019 konal 
již tradiční Vánoční benefiční 
koncert.

Patronát v  letošním školním 
roce převzala ZŠ a  MŠ s  pol-
ským jazykem vyučovacím 
Jana Kubisze, která společně 
s  farním úřadem kostela Na-
nebevzetí Panny Marie Hnojník 
rozhodla, že finanční výtěžek 
bude věnován pozůstalým po 
střelbě ve Fakultní nemocnici 
Ostrava. Na vystoupení se po-
dílely obě hnojnické základní 
školy, přičemž žáci Masaryko-
vy ZŠ oslovili posluchače jak 
pěveckým talentem, tak také 
tím dramatickým. Dramatický 
kroužek vystoupil s  představe-
ním Sen o pastýřích, v němž se 
tradiční vánoční příběh prolínal 
se současností. Představení 
bylo protkáno písněmi v podání 

pěveckého sboru prvního stup-
ně. Děti zazpívaly dvě písně 
– V  půlnoční hodině a  Vzhůru 
bratři milí, které obsah příběhu 
dokreslily. Adventní atmosféru 
svými písněmi Vánoční a Milió-
ny přání dotvářeli také žáci pě-
veckého sboru druhého stupně 
a své vystoupení završili zajíma-
vou skladbou z repertoáru sku-
piny Vocal Point v  úpravě pro 
sborový zpěv. Vystoupení žáků 
obou základních škol vhod-
ně doplnilo hudební uskupení 
Bezmiana a sólový part učitele 
a operního zpěváka Jiřího Siudy. 
Věříme, že se tento hudebně – 
dramatický program zapsal do 
podvědomí všech přítomných 
posluchačů a  zanechal v  nich 
nevšední a krásné zážitky.

Mgr. Petra Kufová  
a Mgr. Ilona Rucká

Zimní lyžování na Gruni

Střítežský bazárek opět v březnu

 ■ Žáci 7. ročníku Masarykovy 
ZŠ a  MŠ Hnojník vyrazili od 3. 
2. – 7. 2. na lyžařský výcvik. 

Sněhové podmínky tomu 
přejí, a  tak na hřebeni Gruně 
na žáky čekaly krásné zimní 
zážitky. Jak je již tradicí, během 

kurzu, krom lyžování, zkusuli 
žáci také běžecké lyžování, bi-
atlon, závody ve slalomu a kar-
neval na lyžích. 

Mgr. Jana Štěpánková, MZŠ

 ■ Už je tady zase, a  kdo? No 
přece Střítežský bazárek, pra-
videlně se konající na jaře i na 
podzim. 

Bazárek organizují maminky, 
které se seznámily v mateřském 
centru Ovečka, když byly jejich 
děti ještě malé. Teď už jsou děti 
dávno školou povinné a mateř-
ské centrum zaniklo, ale přátel-
ství zůstalo, a tak může úspěš-
ně probíhat i bazárek. I když je 
s  organizací bazárku spojena 
spousta práce, času a odříkání, 
vždy se na něj těšíme. Povzbu-
zuje nás i narůstající zájem jak 
prodávajících, tak nakupujících 
maminek. Jméno Střítežské-
ho bazárku se rozkřiklo i  po 
okolí a  jezdí k  nám maminky 

z okolních obcí a měst. Výtěžek 
z bazárku je věnován mateřské 
školce ve Stříteži k nákupu hra-
ček a pomůcek, které pak děti 
dostávají ve školce pod vánoč-
ní stromeček. V roce 2019 jsme 
školce mohli předat finanční 
čásku ve výši 17 000  Kč. Le-
tošní střítežské bazárky budou 
v  těchto termínech: jarní 22.3. 
– 25.3. a podzimní 20.9. – 23.9. 
Podrobnější informace budou 
vyvěšeny na plakátech nebo 
na facebooku ve skupince 
Střítežský bazárek. Za kolektiv 
organizátorek se na všechny 
návštěvníky bazárku těší Ivana 
Pfeiferová.

IP

Lyžařský kurz pro 1. stupeň
 ■ „Týden před jarními prázdni-

nami (17. 2. 2020 – 21. 2. 2020) 
stráví někteří žáci 1. stupně 
MZŠ na lyžích. 

Bude se totiž konat, pokud 
počasí dovolí, lyžařský kurz 
pro 1. až 5. ročník ve SKI areá-
lu Řeka. Tento lyžařský výcvik 
absolvují naši žáci již několik 
let za sebou a vždy se na svah 
velmi těší. Týden intenzivního 

trénování a  získávání nových 
dovedností s  pomocí zku-
šených instruktorů bude za-
končen tradičním pátečním 
závodem ve slalomu. Všichni 
doufáme, že sněhová nadílka 
přijde a žáci se opět zdokonalí 
v jízdě na lyžích a užijí si spous-
tu radosti s kamarády.

Mgr. Dagmar Lokayová
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 ■ V loňském roce jsme si při-
pomenuli 80. výročí vpádu hit-
lerovských vojsk na jaře roku 
1939 na naše území a počátek 
okupace naší vlasti. Německá 
okupace se nevyhnula ani obci 
Hnojník.

První hlídky německé armády 
se v obci objevily v pátek 1. září 
1939 v  6.00 hod. ráno, tedy 
v den přepadení Polska němec-
kou armádou. V odstupu za nimi 
postupovaly obcí bojové útvary 
německé armády z protektorá-
tu Čechy a Morava směrem na 
Polsko. Ze strany Poláků, kte-
ří Těšínsko okupovali od roku 
1938, nebyl kladen žádný odpor. 
Poláci nebyli konec konců k od-
poru jakkoliv připraveni. Pokusili 
se sice zničit nově vybudova-
ný most přes Stonávku vedle 
hostince u Zajíce, ale došlo jen 
k  jeho malému poškození. Pol-
ská policie a státní zaměstnanci 
stihli z obce utéci. Nebyly žád-
né oběti civilního obyvatelstva 
na životech. Někteří občané 
obce se domnívali (doufali), že 
území, obsazené v  roce 1938 
Poláky, bude připojeno k  pro-
tektorátu Čechy a  Morava. Po 
pádu Polska však bylo jeho úze-
mí, vč. Těšínska i obce Hnojník 
připojeno k  Velkoněmecké říši. 
Správu obce Hnojník převzal od 
starosty Josefa Sodzawiczného 
Emil Franke, Němec ze Sudet, 
který měl pronajatý mlýn pana 
Pavla Rakowského v  č.  p.  5. 
Na počátku roku 1940 byl zří-
zen úřad Antskommisariátu 
pro Hnojník a okolních 14 obcí. 
Úřadovna byla zřízena v  bu-
dově obecné školy a  všichni 
jeho komisaři byli říšští Němci, 
členové NSDAP (Weis, Müller, 
Lebrecht). I  na úřadě v  Hnoj-
níku se mluvilo jen německy. 
V  budově měšťanské školy 
byla v  roce 1940 zřízena obec-
ná škola – Volksschule. Protože 
se vyučovalo jen německy, byly 
školní výsledky dětí z rodin, mlu-
vících doma jen česky či polsky, 

velmi chabé. V katolickém kos-
tele se do srpna 1942 konaly 
bohoslužby v češtině, němčině 
a polštině. V srpnu 1942 byly za-
kázány bohoslužby v  polském 
jazyce a sloužily se mše pouze 
v  němčině (s  německým zpě-
vem a  modlitbami). Bylo však 
vyhověno žádosti občanů čes-
ké národnosti a až do roku 1945 
byly slouženy mše i  s  českým 
zpěvem. Pohřby a oddavky byly 
až do roku 1945 jak v  českém, 
tak i  v  polském jazyce. V  roce 
1942 proběhlo ve farnosti biř-
mování, při které světící biskup 
z  Vratislavi promluvil k  věřícím 
jak v českém, tak i polském ja-
zyce. Byl za to na něj vydán za-
tykač. Období německé okupa-
ce se i v Hnojníku vyznačovalo 
silným národnostním útiskem 
zejména občanů polské národ-
nosti. Hned v  prvních dnech 
okupace byl zatčen farář Rudolf 
Ploszek, byl však po několika 
dnech na zákrok a záruku stat-
káře Bruno Kappla z  Třanovic 
propuštěn. Nesměl však opustit 
obec a  sloužit bohoslužby. Po 
jeho smrti o rok později nastou-
pil 17.  0. 1940 jako administrátor 
fary v  Hnojníku farář Bedřich 
Źyla. Zatčen a  vězněn byl rov-
něž občan Pavel Grygier (údaj-
ně pro podezření z  přechová-
vání zbraní). Od rozsudku smrti 
oběšením u  polního soudu ve 
Skoczově ho údajně zachránila 
skutečnost, že v  soudní poro-
tě byl rovněž vysoký důstojník 
bývalé rakouské armády, kte-
rý po zjištění, že i Grygiera byl 
nižším důstojníkem v  rakouské 
armádě, ho od smrti uchránil. 
Z  koncentračního tábora Ma-
thausen byl Grygiera propuštěn 
12. 3. 1940 díky veliteli tábora, 
který byl synem bývalého veli-
tele těšínského pluku, u  něhož 
Grygiera také sloužil. Vedení 
obce všemožně tlačilo na oby-
vatelstvo obce, aby přijalo ně-
meckou národnost a  podávalo 
si žádosti o  udělení Volkslisty. 

Pro výstrahu méně poddajných 
docházelo k  vysídlení někte-
rý občanů z  obce. V  Hnojníku 
to postihlo starostu obce za 
polské okupace pana Josefa 
Sodzawiczného, který byl 16. 5. 
1941 i s rodinou přestěhován do 
Třanovic. Jana Dordu s č. p. 67 
vystěhovali za asistence gesta-
pa i s  rodinou do Horní Lištné. 
Jiným občanům bylo zabaveno 
hospodářství, ale na pozemcích 
zatím mohli dále za roční ná-
jemné hospodařit. Toto postihlo 
např. Karla Szokalu z  č. p. 28, 
Jana Dygosze z  č. p. 79 a  On-
dřeje Lasotu z  č. p. 41. Později 
byly zabaveny i  usedlosti Emi-
lie Stadtherové, Josefa Heczky, 
Josefa Nekuži, Karla Kruse, Jo-
sefa Caletky, Štěpána Mlčáka 
a  Františky Žurkové. Tato poz-
dější zabavení majetku byla 
však po roce odvolána. Kdo 
pobíral rentu či pensi, musel se 
k německé národnosti přihlásit 
povinně. Volkslista a tedy i pen-
ze byla však zamítnuta polské-
mu řídícímu učiteli v. v. Franko-
vi, jakož i  vdovám po polských 
učitelích paní Ciencialové a Ku-
biszové. Na práci v  Říši odjelo 
z obce 20 osob. V obci Hnojník 
byl založen i oddíl Hitlerjugend 
k  výchově mládeže v  duchu 
fašismu a  nacismu. Za sídlo si 
vybral menší domek, přistave-
ný ke svému domu řezníkem 
Adolfem Sikorou. Velkostatek 
měl do 1. 9. 1939 pronajatý An-
tonín Macek, od 1. ledna 1940 
pak berlínský občan Kliger-
mann. Hospodářství vedla jeho 
dcera s  pomocí správce Karla 
Daniela. Boje či válečná fronta 
Hnojník, ani okolní obce, nepo-
stihla. 26. prosince 1944 však 
ze skupiny amerických letounů, 
směrující z Polska na jih, odpo-
jilo jedno letadlo, sletělo níže 
do výše cca 5 km a  svrhlo na 
území obce 6 těžkých leteckých 
bomb. Jedna bomba dopadla 
na pole při č. p. 21, další u č. p. 
24, č. p. 25, dvě bomby na poli 

velkostatku jižně od silnice na 
Střítež. Jedna bomba dopadla 
těsně nad rybníkem u  mlýna 
Gustava Suchánka. Jednalo se 
patrně o bombu časovanou, ne-
boť vybuchla až za 3 týdny. Lid-
ské oběti nebyly, ale na domech 
č.  p. 23 a  24 vznikly nemalé 
materiální škody (rozbitá okna, 
potrhané dráty elektrického ve-
dení). I v Hnojníku ale válka při-
nesla některé lidské oběti. Prv-
ní den okupace 1. září 1939 byl 
v Horním Žukově zastřelen ob-
čan Jan Sikora, 16. června 1944 
byl v Oswiecimi popraven Josef 
Sodzawiczný z  č. p.  1, zatčený  
11. 3. 1944 za údajnou účast 
v  podzemním hnutí. V  Oswie-
cimi zahynul i  učitel Václav Ji-
roušek a obětí války se na jejím 
konci stal i  učitel měšťanské 
školy v  Hnojníku pan Jaromír 
Pukl. Z  koncentračního tábo-
ra se nevrátila s  manželem 
a  malou dcerkou židovka Julia 
Grossmanová, rozená Hoch-
wälderová, majitelka hostince č. 
p. 54. Při shození bomb ruským 
letadlem 24. 3.1945 na pole jižně 
od železniční trati u domu č. p. 
55 byl zabit 14 – letý Alfons Ba-
ran. Z pracovního nasazení v říši 
se nevrátil Jan Pavlica a  Jan 
Gajdaczek. Ve službách ně-
mecké armády zahynulo, nebo 
se z  fronty nevrátilo 16 občanů 
obce a  dva se z  fronty vrátili 
jako těžcí invalidé. Těsně před 
skončením války bylo v  lese za 
zámkem vybudováno skladiště 
nábojů a v  zámku bylo zřízeno 
vojenské velitelství. Úředníci 
Antskommisariátu v dubnu 1945 
spálili mnoho listinného materi-
álu a při svém odchodu z obce 
odvezli všechny cennější věci, 
zejména psací a  počítací stro-
je. Poslední německé jednotky 
opustily obec ze čtvrtku 3. 5. na 
pátek 4. 5. 1945. Současně byli 
propuštěni rukojmí, zajati dva 
dny před tímto odchodem a to 
Emanuel Zajíc, Antonín Leitner, 
Pavel Gomola a Adam Němčík.

Ing. Miroslav Gryc, Phd.

1939: německá okupace se nevyhnula Hnojníku

Návštěva v Boronowě
 ■ Na pozvání paní ředitelky 

ZPO Bożeny Ledwoń jsme na-
vštívili partnerskou Základní 
školu v Boronowě.

Pan starosta Ivo Sztefek 
s  manželkou, pan Miloslav 
Hampl a  12 dětí ze ZŠ T. G. 
Masaryka a  SP i  P s  polským 
jazykem vyučovacím v  Hnoj-
níku s pedagogy (paní Gabrie-
la Palarčíková a  paní Joanna 
Szpyrc) se po milém uvítání od 
vedení školy i města stali svěd-
ky velké Mikulášské nadílky se 
zábavným programem, kde se 
hudba a tanec nesly celou vel-
kou tělocvičnou. Po obědě byly 
připraveny pro děti dílny (peče-
ní a  zdobení perníčků, tvoření 

vánočních baněk), a  tak mohly 
děti navazovat v  pohostinném 
prostředí přátelství s  boro-
nowskými žáky. S Mikulášskými 
balíčky a  příjemně nabytými 
dojmy jsme se odpoledne vydali 
zpět. Děkuji za všechny zúčast-
něné panu starostovi Sztefkovi 
a  panu Hamplovi za doprovod 
a bezpečnou jízdu a dovolím si 
zhodnotit tuto akci jako velmi 
zdařilou. Podziękowania kieru-
jemy także do Gminy Boronów 
i  Zespołu Placówek Oświa-
towych im. Unii Europejskej 
w Boronowie.

Gabriela Palarčíková  
a Joanna Szpyrc
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Středoškoláci ve Frýdku-Místku se 
mohou těšit na nové moderní dílny

„Dzieci Afryki“ w gnojnickiej 
podstawówce

„Z wysokiego nieba“

 ■ Začíná stavba nových 
supermoderních dílen pro 
Střední odbornou školu ve 
Frýdku-Místku. Jde o  zatím 
největší jednorázovou investi-
ci do středního školství v  his-
torii kraje. Veškeré náklady na 
výstavbu dvou nových budov 
v ulicích Lískovecká a Na Hrázi 
uhradí Moravskoslezský kraj ze 
svého rozpočtu. Stavby vyjdou 
celkem na 183 milionů, vybave-
ní dílen pak bude stát 63 milio-
nů korun.

Stavební práce začnou 
v  únoru a  potrvají necelé dva 
roky, stavba má být předána po 
630 dnech od jejího převzetí.

Dvě nové budovy budou 
žákům a  jejich pedagogům 

nabízet nejen moderní dílny 
a  učebny, ale také potřebné 
zázemí, sklady, učebny, ka-
binety a  šatny. „V  budově Na 
Hrázi bude také například elek-
trolaboratoř, diagnostická dílna, 
karosárna nebo brousící box. 
V  ulici Lískovecká bude mít 
škola k  dispozici například ko-
várnu, soustružnické a frézařské 
dílny, svařovny nebo dílnu CNC 
pálení. Technické možnosti 
a  nové technologie se dyna-
micky vyvíjí. Na to musíme rea-
govat a  středoškolákům zajistit 
co nejlepší podmínky pro výu-
ku,“ uzavřel náměstek hejtmana 
kraje Stanislav Folwarczny.

MSK

 ■ Beniamin Kantor, rodzeń-
stwo Barbara i  Adam Gaura 
– to studenci wyższych uczel-
ni, którzy swoje zeszłoroczne 
letnie wakacje poświęcili dla 
dobrej sprawy.

W  styczniu przybyli do na-
szej szkoły, by opowiedzieć 
o  swoim dwumiesięcznym 
międzynarodowym wolonta-
riacie w  Afryce. Miejscem ich 
podróży była Tanzania, konkret-
nie szkoła Lea Primary School 
w  Dongobeshu. To angloję-
zyczna placówka z  internatem, 
składająca się z  przedszkola, 
szkoły podstawowej i  średniej. 
Dziewięć lat temu szkoła liczyła 
około 30 uczniów – dziś niemal 
800. Około 300 z  nich uczęsz-
cza do szkoły dzięki pomocy 
finansowej z  Czech. Wiele ro-
dzin z  Zaolzia, ale też firmy, 
kolektywy współpracowników, 
szkoły itp… prawidłowo wspie-
rają finansowo konkretne dzieci 
z  najuboższych rodzin (często 
sieroty), które nie miałyby szan-
sy usiąść w szkolnej ławce. Pie-
niądze (około 10 tys. Kč rocznie 
na dziecko) przeznaczone są 
na opłaty szkolne, zakwatero-
wanie w  hostelu i  wyżywienie. 
Trzyniecki projekt charytatywny 
„Dzieci Afryki“ oprócz tej regu-
larnej pomocy pomógł sfinan-
sować wybudowanie nowych 
szkolnych budynków i  hostelu 
liczącego 150 łóżek, kupno ła-
wek do klas czy ubrań i  kaszy 
dla najuboższych. Podczas 
prelekcji wolontariuszy mieli-
śmy możliwość oglądać zdjęcia 
i  krótkie filmiki z  życia szkoły. 
Dzieci żyją i  uczą się w  bar-
dzo skromnych warunkach (aż 
50 uczniów w  klasie), ale ich 
twarze są zawsze zadowolone 
i  uśmiechnięte. Podziwialiśmy 
również ich zdolności muzycz-
ne i  sportowe. Wolontariusze 
pomagali nauczycielom pod-
czas lekcji oraz organizowali 

kółka pozalekcyjne dla dzieci. 
Starali się zachęcić miejsco-
wych nauczycieli do bardziej 
praktycznego podejścia do na-
uki. Tak więc lekcje informatyki 
odbywały się przy kompute-
rach, nie przy tablicy. Na lekcji 
plastycznego dzieci wzięły do 
ręki farby i  pędzle i  malowały 
obrazki według własnej fanta-
zji. W  weekendy wolontariusze 
organizowali dla dzieci różne 
zawody: w piłce nożnej, tenisie 
stołowym, siatkówce czy ska-
kaniu przez skakankę. Wielkim 
sukcesem cieszyły się wśród 
dzieci warsztaty origami, pie-
czenia bananowego chleba lub 
wieczory filmowe z  projekcją 
kreskówek. Jednym z zamiarów 
wolontariuszy w  Dongobeshu 
był pomysł wybudowania kur-
nika, tak by uczniowie zyskali 
praktyczne umiejętności w  za-
kresie hodowli zwierząt. Pro-
jekt „Kurnik“ spodobał się dy-
rektorowi szkoły, ale najpierw 
grupka delegatów pojechała do 
innej miejscowości zobaczyć, 
jak kurnik funkcjonuje. Sami nie 
podjęliby się budowy, ale kiedy 
się przekonali, że chodzi o do-
brą rzecz, zabrali się do pracy. 
Po podjęciu ostatecznej decyzji 
prace szły szybko i  po 4 tygo-
dniach kurnik powitał pierwsze 
obywatelki. Obecnie kurnik li-
czący 300 kur działa sprawnie 
i  cieszy się wielkim uznaniem. 
Spotkanie z Beniaminem, Basią 
i Adamem było dla mnie nieza-
pomniane. Nie tylko dowiedzia-
łam się masę ciekawych infor-
macji o  Czarnym Lądzie, ale 
też dało mi wiele do myślenia. 
Znów uświadomiłam sobie, że 
to wielki dar każdego dnia móc 
coś zjeść, włożyć na siebie czy-
ste ubranie i iść do szkoły.

Jolanta Rucka, klasa 9, 
Szkoła Podstawowa  

im. J. Kubisza w Gnojniku

 ■ Zbliżający się wyjątkowy 
okres Świąt Bożego Narodze-
nia, jest zawsze inspiracją 
w  stworzeniu niepowtarzal-
nego koncertu świątecznego 
w  kościele rzymskokatolickim 
Wniebowzięcia Maryi Panny 
w Gnojniku.

To wspólna inicjatywa Szko-
ły Podstawowej im. Jana Ku-
bisza w  Gnojniku, Masaryko-
vy Základní školy v  Hnojníku 
i  Parafii Wniebowzięcia Maryi 
Panny w Gnojniku. W tym roku 
koncert nazwano „Z wysokiego 
nieba“. Zgromadzona publicz-
ność mogła wysłuchać znany-
chych najpiękniejszych polskich 
i czeskich kolęd, jak również no-
wych opracowań, w wykonaniu 
chórów szkolnych i  solistów, 
obdarzonych pięknymi głosa-
mi. To niezwykłe śpiewanie po-
wstało w aranżacji Pań nauczy-
cielek obu placówek. Gościnnie 
na koncercie wystąpiła kapela 
ludowa „Bezmiana“. Swoim 

graniem uświetnili i  podkreślili 
świąteczną atmosferę. Po wy-
stępie dyrektor szkoły Tadeusz 
Grycz wskazał na dzieci i mło-
dzież i wyraził podziw dla talen-
tu słowami: „To naprawdę dar 
z nieba.“ Było cudownie, bardzo 
emocjonująco, dzieci zaśpiewa-
ły swoim najbliższym i tym tro-
chę dalszym. Wszyscy, którzy 
tej atmosfery doświadczyli, od-
chodząc z koncertu, nucili zna-
ne świąteczne melodie. Koncert 
miał również charakter charyta-
tywny, dobrowolne datki (cca 
30 000,- Kč) uzyskane w  trak-
cie koncertu i  10 000,- Kč od 
Urzędu Gminnego w Gnojniku, 
przeznaczono na pomoc rodzi-
nom ofiar tragedii, która miała 
miejsce w  Szpitalu Uniwersy-
teckim w  Ostrawie – Porubie 
10 grudnia 2019 roku. Pieniądze 
zostały przekazane fundacji.

Eva Petrovska
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 ■ „Starobylá římská tradice 
vypráví o  apoštolu Petrovi, že 
během Neronova pronásledo-
vání křesťanů utíkal z města…

Na cestě ale potkal Ježíše, 
který kráčel opačným směrem 
než on. Petr se ho proto překva-
peně zeptal: „Pane, kam jdeš?“ 
Ježíš mu odpověděl: „Jdu do 
Říma, aby mě znova ukřižovali.“ 
V tu chvíli Petr pochopil, že má 
Pána následovat s odvahou až 
do krajnosti, ale zejména po-
chopil, že na této cestě nebude 
nikdy sám. Byl s  ním stále ten 
Ježíš, který ho miloval až k smr-
ti na kříži. Ježíš se svým křížem 
kráčí po našich cestách a bere 
na sebe naše obavy, naše pro-
blémy, naše utrpení, i  ta nej-
hlubší. Ve svém kříži se Ježíš 
spojuje s  mlčením všech obětí 
násilí, které nemohou křičet, 
zejména těch, kdo jsou nevinní 
a nikdo je nebrání. Svým křížem 
se Ježíš sjednocuje s  rodinami, 
které prožívají těžké chvíle, kte-
ré oplakávají tragickou ztrátu 
svých dětí. V kříži se Ježíš sjed-
nocuje se všemi lidmi, kteří trpí 
hladem, ve světě, který si na 
druhé straně dovoluje přepych 
každodenního vyhazování tun 
jídla. Svým křížem se Ježíš spojil 
s  mnoha otci a  matkami, kteří 
trpí, když se jejich děti stáva-
jí oběťmi umělých rájů, jakým 

je droga; ve svém kříži se Ježíš 
spojuje s těmi, kdo jsou proná-
sledováni pro náboženské pře-
svědčení, pro svůj názor nebo 
jednoduše pro svou barvu pleti. 
Ve svém kříži se Ježíš sjedno-
cuje se všemi mladými, kteří 
ztratili důvěru v politické institu-
ce, protože vidí jejich egoismus 
a  korupci, nebo ztratili důvěru 
vůči církvi, ba dokonce víru 
v  Boha, kvůli nesrovnalostem 
života křesťanů a  služebníků 
evangelia. Ježíš tolik trpí naší 
nedůsledností! Na Kristově kří-
ži leží utrpení, lidský hřích, také 
náš hřích, a  Ježíš přijímá toto 
všechno s  otevřenou náručí, 
nese na svých ramenou naše 
kříže a říká nám: „Odvahu! Svůj 
kříž neneseš sám! Já ho nesu 
s  tebou. Já jsem zvítězil nad 
smrtí a přišel jsem proto, abych 
ti dal naději a život (srov. Jan 3, 
16).“ Co kříž zanechává v  kaž-
dém z  nás? Zanechává dobro, 
které nemůže dát nikdo jiný: jis-
totu věrné Boží lásky k nám. Tak 
velké lásky, která dokáže vstou-
pit do našeho hříchu a odpustit 
ho, vstoupit do našeho utrpení 
a  dát nám sílu ho nést, vstou-
pit do naší smrti a  zvítězit nad 
ní a dát nám spásu. V Kristově 
kříži se nachází všechna Boží 
láska, jeho nesmírné milosr-
denství. A  toto je láska, které 

můžeme důvěřovat a ve kterou 
můžeme věřit. 

Krzyżu Święty, co świat obej-
mujesz, który rozdartą ziemię 
ramionami dwoma, jak dziecko 
słabe matka, przed ciemnością 
bronisz, Krzyżu Święty, masz 
moc pojednania, i północy z po-
łudniem i  wschodu z  zacho-
dem. Który nienawiść łamiesz, 
a  niewolę kruszysz, Zmiłuj się 
nad nami. Krzyżu Święty, który 
ziemię spinasz, jak gdy żela-
zną klamrą człowiek dom swój 
chroni,by się w  gruzy nie roz-
padł na zwęglonej ziemi, Krzyżu 

Święty, nad nami wzniesiony, 
jak bandaż litościwie ściągasz 
brzegi rany, by się nowe zaczęło 
w sercu wyleczonym, Zmiłuj się 
nad nami.

Pokojné a  radostné setkání 
se Zmrtvýchvstalým Ježíšem, ať 
naplňuje další dny našeho živo-
ta. Požehnané Velikonoce všem 
čtenářům.

Mons. Rudolf Sikora,  
farář farnosti Hnojník

Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž

Římskokatolická farnost Hnojník –  
pořad bohoslužeb v době velikonoční

4.4. S platností Květné neděle: Komorní Lhotka 16.30 (č); 5. 4. 
Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma (průvod 
s ratolestmi): Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č); 9.4. Ze-
lený čtvrtek – Památka Poslední večeře: Hnojník 18.00 (č+p); 10.4. 
Velký pátek – Umučení Ježíše Krista: Hnojník – obřady 15.00 (č+p); 
11.4. Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně: Hnojník 8.00 Lau-
dy – ranní chvály, po celý den adorace v „Božím Hrobě“, Hnojník 
20.00 (č+p); 12.4. Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně: Hnoj-
ník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (p), K. Lhotka 11.30 (p); 13.4. 
Pondělí velikonoční: Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č); 
18.4. S platností 2. velikonoční neděle: Komorní Lhotka 16.30 (č); 
19.4. 2. neděle velikonoční – „Božího Milosrdenství“: Hnojník 7.30 
(p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č); 19.4. Hnojník 10.00 – 17.00 adorační 
den farnosti. Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Veliko-
nocemi: Třanovice: sobota 4.4. od 9.00 hod., Komorní Lhotka: so-
bota 4.4. od 16 hod., Hnojník: neděle 5.4. od 14 hod.
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Poplatky
Připomínáme, že splat-

nost poplatku za odpad za 1. 
pol. 2020 a splatnost poplat-
ku ze psa za rok 2020 je do 
31.3.2020. Podklady k platbám 
obdržíte formou SMS, pokud 
jste změnili své telefonní číslo, 
tak nám prosím nové telefonní 
číslo nahlaste.

Tříkrálová sbírka
Děkujeme Všem dárcům, 

kteří přispěli v rámci Tříkrálo-
vé sbírky. Ve Stříteži pořádala 
Tříkrálovou sbírku Charita Tři-
nec ve spolupráci s p. Halinou 
Zawadzkou. Letos se ve Stříteži 
vybralo 27 211 Kč. Ještě jednou 
Všem děkujeme.

ISNO – Inteligentní systém 
nakládání s odpady

Připomínáme těm, kteří se 
ještě do systému ISNO neza-
pojili, že mají stále možnost si 
vyzvednout kódy na OÚ Střítež 
a do systému ISNO se zapojit. 
Občany, kteří jsou v systému 
ISNO zapojení upozorňujeme, 
že je potřeba mít vyplněný ve 
svém ISNO účtu Odpadový do-
tazník a potvrzenou Inventuru 
stanoviště. Je také dobré občas 
prokontrolovat na svém ISNO 
účtu načítání svezených pytlů 
s tříděným odpadem a vývoz 
popelnice.

Střítež

Poplatky za psa a poplatek 
za svoz komunálního odpa-

du za rok 2020
Připomínáme občanům, že 

poplatek za psa na rok 2020 
činí 50 Kč (za každého dalšího 
psa 100 Kč), poplatek za svoz 
komunálního odpadu (bez sle-
vy) je 250 Kč za osobu za 1. po-
loletí roku 2020. V letošním roce 
budou opět některým občanům 
odečteny slevy, které si vytvořili 
používáním ISNO programu. 
Splatné částky Vám budou 
zaslány formou sms do mobil-
ních telefonů v průběhu měsíce 
dubna 2020. Oba poplatky jsou 
splatné k 30.6.2020 a je možné 
je uhradit na obecním úřadě, 
složenkou nebo na účet obce 

1681972319/0800. Nově najdete 
informace ke splatnosti poplat-
ků v kalendáři obce (voda, od-
pady poplatek).

Sportovní odpoledne
V sobotu 16.3.2020 se usku-

teční v  prostorách obecního 
úřadu v  Horních Tošanovicích 
sportovní odpoledne pro ob-
čany Horních Tošanovic. Pre-
zence je mezi 12.00 – 13.00 hod. 
V průběhu odpoledne proběh-
ne několik sportovních soutěží, 
např. stolní tenis, stolní fotbal, 
šipky apod. Vlastní soutěže 
začínají od 13.00 hod. Srdečně 
zveme všechny, kteří si chtějí 
zasportovat a  strávit příjemné 
sobotní odpoledne.

Upozornění na změnu provozní doby sběrného dvoru 
v Třanovicích

S platností od 1.2.2020 dojde ke změně provozní doby sběrného 
dvoru v Třanovicích: ÚTERÝ 12.00 – 17.30 hod., SOBOTA 9.00 – 
11.30 hod.

Horní Tošanovice

Třanovice

Informace z vaší obce

Tříkrálová sbírka 2020 pro 
Charitu Český Těšín v  obci 
Vělopolí měla mnohem vyš-
ší výnos než poslední ročníky. 
Bylo vybráno celkem 18 054 Kč 
a 5 EUR. Děkujeme.

Obec Vělopolí informuje 
občany, že sběrná nádoba na 
použitý potravinářský olej je 
ukotvena za budovou obecního 
úřadu u  dopravní značky Dej 
přednost.

Termíny bruslení na Zimním 
stadionu v  Českém Těšíně pro 
1. pololetí roku 2020 ještě jsou: 
22. a 29. února. V březnu 7., 14. 
a  21. a  to od 18 do 19.30 hod. 
Srdečně zve spolek Kentaur. 
Pro občany Vělopolí a  Ropice 
zdarma.

Poplatek za domovní odpad 
pro dospělou osobu je navýšen 
na částku 500 Kč za osobu od 
1.1.2020. Ostatní poplatky se 
nemění.

Vělopolí

Smilovice
Místní poplatky rok 2020
Odpad 500 Kč, pes 150 Kč. 

Platby v  hotovosti za místní 
poplatky přijímáme v  poklad-
ně obecního úřadu do 18. 5., 
poté budou rozesílány složenky 
k  bezhotovostním převodům. 
Výše plateb místních poplatků 
je stanovená obecně závazný-
mi vyhláškami: http://smilo-
vice.cz/dokumenty[179]-[cz]-
-obecni-vyhlasky.

VODNÉ 28 Kč/m3 + pevná 
sazba dle kapacity vodoměru. 
Zálohy na vodné mohou být 
zasílány i  bezhotovostně, číslo 
účtu a variabilní symbol je uve-
den ve smlouvě. Konečný roční 
odečet vodoměrů je prováděn 
k  datu 31. 12. Bližší informace 
jsou uvedeny v  Ceníku za do-
dávku vody.

Nová strategie obce
Obec Smilovice vytváří nový 

program rozvoje obce pro ob-
dobí 2021 – 2027 a  připravuje 
i  dotazníkové šetření určené 

obyvatelům obce. V  průběhu 
měsíce února všechny do-
mácnosti obdrží dotazník (pro 
osoby starší 15 let) a k vyplnění 
bude zpřístupněná i elektronic-
ká verze na www.smilovice.cz. 
Prosíme Vás o vyplnění tohoto 
dotazníku, přivítáme i  věcné 
připomínky či nápady k  jiným 
problémům. 

Další informace k dotazníko-
vému šetření budou sděleny 
na HOVORY S  OBČANY dne 
4.3.2020. Termín pro odevzdá-
ní dotazníků je stanoven na 
11.3.2020  a  výsledky dotazní-
kového šetření budou prezen-
továny na BESEDĚ S OBČANY 
v měsíci květnu. 

Tento nový strategický do-
kument je podpořen z  Evrop-
ského sociálního fondu v rámci 
projektu s  názvem „Obnova 
a  rozvoj života na venkově“ 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/001
0117, (OÚ)

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel:  603 252 580

STONÁVKA
texty: redakce.stonavka@seznam.cz

inzerce:  admin@stonax.cz

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
9.2. – Biblická hodina (15 h.), 16.2. – Biblická hodina (15 h.), 

23.2. – Bohoslužby (společné) (8.30 h.), 1.3. – Biblická hodina (15 
h.), 8.3. – Biblická hodina (15 h.), 15.3. – Biblická hodina (15 h.), 
22.3. – Bohoslužby (společné) (8.30 h.), 29.3. – Biblická hodina 
(15 h.). 

Bohoslužby na Karmelu (v 8.30 h.) – 23.2., 22.3., 26.4., 24.5., 
28.6., 19.7. (9 h.), 23.8., 27.9., 25.10., 22.11., 31.12 (16.30 h.)

10.5. Den matek – 15 h.; 7.6. Setkání u pomníku na Goduli, 15 h., 
17.7. Setkání pro všechny generace – 17 h.; 18.7 – 25.7. XcamP; 
10. – 14.8. Příměstský tábor; 27.9. Slavnost výročí Karmelu – 15 h.; 
25.10. Slavnost památka reformace – 15 h.; 13.12. Vánoční slav-
nost s vystoupením dětí – 15 h.; 31.12. Bohoslužby a silvestrovský 
večer – 16.30 h.

Bližší informace na www.ksschsmilovice.cz a www.sceavkl.cz.
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