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 ■ Na základě dotační výzvy Programu rozvoje 
venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí byla 
obec Horní Tošanovice vybrána k  dotační pod-
poře z PRV, název Fiche: občanská vybavenost, 
prioritní oblast 6 B, a bylo jí umožněno zkvalitnit 
a rozšířit obecní mobiliář. Cílem projektu je rozví-
jet základní služby vesnice a umožnit jejich lehčí 
dostupnost, rozšířit technické možnosti pro ob-
čany i návštěvníky obce..

Obec Horní Tošanovice reagovala na potřebu 
zkvalitnění služeb, dle strategického plánu obce, 
kde je definováno postupné modernizování a ob-
nova obecního mobiliáře, tak aby byl dostupný 
a uživatelsky přívětivý. Předmětem projektu bylo 
pořízení stojanu na kola s  informačním panelem 
(solárně napájený, autonomní) a  lavičky. Místem 
realizace bylo zvoleno náměstíčko, které je v hus-
tě osídlené části obce, zároveň v  těsné blízkosti 
komunikace. Využití ocení nejen občané, ale i ná-
vštěvníci obce. Projekt Obecní mobiliář probíhal 
v období březen-duben 2021 a celkové výdaje či-
nily 188 tis. Kč (dotace ve výši cca 152 tis. Kč).

Výsledkem projektu je zkvalitnění služeb ves-
nice, umožnění dostupnosti nových technologií. 
Podobné zařízení se v současné době nenachá-
zí v  nejbližším okolí (30 km). Budoucí uživatelé 

jsou návštěvníci obce, motoristé i cyklisté, a hlav-
ně místní občané, kterým uvedené služby budou 
poskytovány zdarma. Mimo jiné se posílí turisticky 
zajímavé místo a přitáhne zájem o obec.

HT

 ■ Občané Vělopolí a  Stříteže 
směrem od Vělopolí k  římsko-
katolickému kostelu ve Stříteži 
budou nuceni od července str-
pět dopravní omezení dlouhé 9 
měsíců, kdy se nebudou moci 
vozidly ani autobusy dostat do 
centra Stříteže, na vlakovou za-
stávku a  do dalších obcí (Tři-
nec, Hnojník). 

V souvislosti s pokračováním 
výstavby III. úseku obchvatu 
přeložky silnice č. I/68 je nutné 
provoz na krajské silnici, která 
propojuje obec Střítež a  Vělo-
polí, úplně uzavřít pro všechna 
vozidla včetně autobusů a inte-
grovaného záchranného systé-
mu, a  to v  úseku délky 450 m 
počínaje od domu Střítež 121 
po katolický kostel a hřbitov. Do 
uzavíraného úseku budou moci 
vjet pouze vozidla stavby a do-
pravní obsluha přilehlých domů 
(vlastníci nemovitostí, bydlící, 
česká pošta, dodavatelé slu-
žeb apod.), nikoliv úsekem pro-
jet. Termín zahájení uzavírky na 
krajské silnici je závislý na do-
končení opravy povrchu silnice 
č. I/68 v Ropici a Stříteži, které 
se pomalu chýlí ke konci. Se za-
hájením se počítá od 1. červen-
ce tak, aby se co nejdéle využily 
letní prázdniny a omezením co 
nejméně trpěli školáci. Konec 
uzavírky je pak naplánován do 
30. 4. 2022.

Objízdná trasa, označena 

jako „Vělopolí“, bude řidiče na-
vádět na silnici č. II/474 v obci 
Hnojník až do obce Třanovice, 
dále po silnici č. II/648 až do 
obce Český Těšín, kde v  části 
Horní Žukov budou nasměrová-
ni na ulici Vělopolská.

Omezení se dotkne i  auto-
busové dopravy linky 871747 
Český Těšín-Vělopolí-Střítež-
-Hnojník a  871748 Třinec-Stří-
tež-Vělopolí-Řeka a obslužnos-
ti autobusových zastávek takto:

• linka 871747 bude ukončena 
na zastávce Střítež, kostel, dále 
nebudou obslouženy zastávky: 

• Střítež, transformátor 
• Střítež, Obecní úřad 
• Střítež, u parku 
• Střítež, žel. zast. 
• Hnojník, rozhraní 
• Hnojník, obch. stř. 
• Hnojník, škola polská.
Spoje linky 871 748, které 

jsou vedeny závlekem do Vělo-
polí, Obecní úřad budou vede-
ny pouze po zastávku Střítež, 
Obecní úřad a  dále nebudou 
obsluhovány zastávky: 

• Střítež, kostel 
• Střítež, transformátor 
• Střítež, Obecní úřad 
Na uvedené linky 871747 

a 871748 budou dopravním úřa-
dem zpracovány výlukové jízd-
ní řády. 

Starostové Stříteže a Vělopo-
lí, po odsouhlasení Policie ČR 
a  odboru dopravy třineckého 

magistrátu, se nakonec se zho-
tovitelem stavby dohodli, že 
chodci a cyklisté při vedení kola, 
budou moci uzavíraným úse-
kem procházet po vymezeném 
prostoru staveniště. Náhrad-
ní chodník bude vybudován na 
náklady zhotovitele, ten rovněž 
bude dohlížet na jeho stav po 
celou dobu trvání uzavírky.

Starostové Stříteže a Vělopo-
lí vznesli požadavek na přepra-
vu dětí do škol (Střítež, Hnojník) 
malými autobusy např. ráno 
v 7hodin a odpoledne ve 14ho-
din – údajně neproveditelné, 
dopravce nedisponuje malými 
autobusy.

S  dopravním opatřením bylo 
počítáno již v projektové přípra-
vě stavby a  jiná další variant-
ní řešení nejsou, podle sděle-
ní zhotovitele a  investora stav-
by, proveditelná. V  uzavíraném 
úseku se totiž bude budovat 
hlavní trasa silnice pro moto-
rová vozidla a  současně most-
ní objekt na překládané krajské 
silnici. 

Žádáme tedy občany, aby 
sledovali úřední desky obcí 
a  informace na autobusových 
zastávkách, kde se v dostateč-
ném předstihu doví všechny 
potřebné informace.

Předem děkujeme za po-
chopení a trpělivost.

Milí čtenáři Stonávky,

letní číslo Stonávky je tady. Tak, 
jak konečně končí veškerá logická 
i absurdní vládní opatření kvůli ko-
ronaviru, rozbíhají se pozvolna i ak-
tivity, které nám byly více než rok 
zapovězené. I Stonávka nám obsa-
hově „narostla“, opět až na 16 stran. 

Píšeme v ní nejen o dvou zají-
mavých projektech, ale přečte-
te si i články o řadě akcí, které se 
uskutečnily ve školách jak v době 
distanční výuky, tak i po ní, kdy se 
žáci opět vrátili do lavic. Dozvíte se 
o  úspěších v  různých soutěžích, 
i  o  tom, co se chystá a  k  jakým  
akcím se po čase ve školách opět 
v budoucnu vrátí.

Na této straně se dočtete i o de-
vítiměsíční uzávěře silnice ve Stří-
teži, která se dotkne i lidí v okolních 
obcích. Výstavba obchvatu pokra-
čuje rychlým tempem, což je vidět 
při průjezdech po  okolí. Betono-
vé sloupy, železné armatury, těžké 
stroje, jeřáby a nákladní auta, pra-
covní buňky s logy nejrůznějších fi-
rem, a s tím vším spojené bláto na 
silnici jsou asi tím neviditelnějším 
důkazem.

„Lidé, kteří jsou pro nás důležití, 
zanechávají svůj otisk v našich ži-
votech.“ píše Jan Florian ve vzpo-
mínce na Jana Tomiczka. Dlouho-
letý starosta Třanovic stál u  zro-
du obrovského množství projektů, 
které ovlivnily život v  našem mik-
roregionu. Není žádné překvapení, 
že byl na počátku i u tohoto zpra-
vodaje. Zdá se to až neuvěřitelné, 
ale Stonávka vychází již 18 let. Pa-
matuji si dodnes, jak jsme se tehdy 
před lety sešli a on mně požádal, 
zda bych jeho nápad na společný 
časopis pro deset obcí neuvedl do 
praxe. Od té doby jsme se občas 
potkali, spolupracovali i  na jiných 
projektech. Viděl jsem v něm vždy 
člověka, který vymýšlel nové věci, 
plánoval, budoval, nechával se in-
spirovat, uměl se dívat kolem sebe, 
propojoval lidi. To, co si budu na-
vždy pamatovat, je jeho nadhled, 
úsměv, ochota, vstřícnost. A  nad 
tím vším – měl Vizi. Tedy to, co 
mnohým starostům, bohužel, na-
prosto chybí. I proto z Třanovic vy-
budoval (s  pomocí dalších, jemu 
podobných) Vesnici roku. A  Třa-
novice jsou tam, kde jsou, ktež-
to v jiných obcích zůstanou staros-
tové zakopáni ve své omezenosti 
a osobních zájmech. Jak píše Jan 
Florian, Jan Tomiczek bude patřit 
k  lidem, kteří ať už ve skutečnos-
ti zůstanou nebo odejdou, v našich 
srdcích budou napořád.

Hezké letní dny
Vladimír Raszka

editorial MAS Pobeskydí podpořila zkvalitnění občanské 
vybavenosti v Horních Tošanovicích: „Obecní mobiliář“

Informace k uzavření silnice č. III/4763 – výstavbě dálnice
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 ■ Děti z  II. oddělení školní družiny se v přírodovědném projektu 
zabývaly zimováním ptáků, kteří neodlétají do teplých krajin. Na 
školní zahradě jim připravili několik krmítek a potom z oken dru-
žiny sledovali chování ptáků. Tyto pohledy je natolik zaujaly, že se 
je snažili zachytit ve výtvarné podobě. Vytvořili několik výtvarných 
dílek, z  nichž jsme jedno poslali do celostátní výtvarné soutěže 
Českého zahrádkářského svazu „Zahrada plná života“.

Záhy poté, co se 
děti vrátily do ško-
ly z  distanční výuky, 
prožily velkou radost, 
když se dozvědě-
ly, že ve své katego-
rii obsadily 3. místo. 
Jejich dílko „Pohled 
z okna do zimní škol-
ní zahrady“ soutěžilo 
v  kategorii kolektiv-
ních polytechnických 
výtvarných prací. Po-
rota jistě neměla leh-
ké rozhodování, ne-
boť vybírala ty nej-
lepší z více než 1 000 
výtvarných prací. Na-
šim malým výtvarní-
kům blahopřejeme ke 
skvělému úspěchu.

Marie Bijoková, 
Eva Fojtíková

 ■ V době covidové distanční 
výuky se staly virtuální výpra-
vy do nejstřeženějších prostor 
Česka doslova hitem, energeti-
ci je proto ještě vylepšili a nabí-
zejí show, jaká tu ještě nebyla! 
Elektrárny Skupiny ČEZ mohou 
nyní zájemci navštívit ze speci-
álního interaktivního TV studia.

Během virtuálního výletu 
do jaderných elektráren Du-
kovany a  Temelín nebo k  ze-
leným obnovitelným zdrojům 
čekají účastníky unikátní po-
kusy, praktické ukázky a soutě-
že o  ceny. Prohlídky „Virtuálně 
v elektrárně“ absolvovalo z po-
hodlí domova už přes 31 tisíc 
školáků i dospělých zájemců.

Proč nosí jaderníci žluté kom-
binézy? Kolik nožiček má chla-
dicí věž? A  jak dlouhý je list 
větrné elektrárny? To je jen 
drobná ochutnávka bohaté-
ho energetického menu, který 

začali ve virtuálním televizním 
studiu ČEZ servírovat profesio-
nální moderátoři, zkušení elek-
trárenští průvodci a  experti na 
telefonu. Zbrusu nový formát 
exkurzí do ekologických ener-
getických provozů oživuje dis-
tanční výuku na školách a zpes-
třuje lidem jednotvárné dny bez 
zábavy. 

Účast na prohlídkách beze-
misních elektráren si zájem-
ci zajistí jednoduše na webu  
www.virtualnevelektrarne.cz. 
On-line přenos z  televizního 
studia bude probíhat až do kon-
ce školního roku. Na každý vše-
dní den je vypsáno až 8 termí-
nů hodinových exkurzí – do-
poledne pro školy, odpoledne 
i  pro veřejnost. Připojení pro-
bíhá přes platformu MS Teams. 
Všechny exkurze jsou zdarma.

Vladislav Sobol

 ■ Obec Horní Tošanovice ob-
držela neinvestiční dotaci ze 
státního rozpočtu prostřednic-
tvím Ministerstva pro místní 
rozvoj na realizaci projektu „Ob-
nova místních komunikací MK 
10 a  11“ z  dotačního programu 
Podpora rozvoje regionů 2019+. 

Finanční podpora oprav míst-
ních komunikací MK 10 a 11 ze 
SR ve výši 1 498 048 Kč. 

Celkové náklady na realizaci 
projektu činily 2 140 069 Kč. 

Oprava komunikací, která 
byla realizována v  roce 2019 
a  2020 zahrnovala odstraně-
ní nerovností asfaltového kry-
tu frézováním a položení asfal-
tobetonového krytu komunika-
ce. Cíle projektu bylo dosaženo, 
spočívá ve zvýšení komfortu 
občanů, zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu.

HT

Úspěch mladých výtvarníků

Virtuální exkurze v elektrárnách

Obnova místních komunikací

STONÁVKA
texty: redakce.stonavka@seznam.cz

inzerce:  admin@stonax.cz
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 ■ V noci 16. dubna 2021 zemřel 
ve věku 71 let Bc. Jan Tomiczek, 
starosta Třanovic, obce mezi 
Frýdkem-Místkem a  Českým 
Těšínem. Od svého zvolení sta-
rostou v  roce 1994 působil ve 
Spolku pro obnovu venkova, 
byl členem jeho předsednictva 
a prvním předsedou krajské or-
ganizace Moravskoslezského 
kraje. 

Spolu se svými spolupracov-
níky velmi úspěšně revitalizo-
val v  Třanovicích upadající ze-
mědělskou velkovýkrmnu a od-
startoval tak přeměnu této části 
obce v prosperující průmyslový 
areál. Pozitivně ovlivnil rozvoj 
mikroregionu Povodí Stonávky, 
jejímž se stal v roce 1998 prvním 
předsedou, byl aktivní v  Místní 
akční skupině Pobeskydí.

Zdrojem a motorem jeho čin-
nosti vždy byla kultura a  duch 
pospolitosti v obci. Za jejich zá-
klad považoval rodinu. Byl spo-
luautorem Programu obnovy 

rodiny Spolku pro obnovu ven-
kova z roku 2011. Velkou oporou 
mu byla křesťanská soudržnost 
v jeho obci, ať už v rámci Slez-
ské církve evangelické augs-
burského vyznání nebo Řím-
sko-katolické církve. Nelze ne-
vzpomenout podporu řady, 
většinou česko-polských, kul-
turních akcí mládeže nebo jeho 
cílevědomost v sociální oblasti.

V  roce 2000 založil v  Třano-
vicích Školu obnovy venko-
va. Starosta Jan Tomiczek do-
vedl také svou obec k vítězství 
v krajském kole soutěže Vesni-
ce roku 2014 v Programu obno-
vy vesnice.

Lidé, kteří jsou pro nás důle-
žití, zanechávají svůj otisk v na-
šich životech. Ať už ve skuteč-
nosti zůstanou nebo odejdou, 
v našich srdcích jsou napořád.

Ing. arch. Jan Florian
Spolek pro obnovu  

venkova ČR

 ■ Díky dotačnímu programu 
Moravskoslezského kraje pro 
sociální oblast pro rok 2020 
a daru třinecké firmy Enviform, 
a.s. jsme převzali do naší tři-
necké charity do užívání nové 
auto Škoda Fabia. Jezdit s ním 
budou zaměstnanci Osobní 
asistence, kteří denně vyráže-
jí do domácností za našimi kli-
enty – seniory nebo zdravotně 
postiženými. 

Aktuálně provozuje třinecká 
Charita sedm vozidel v  rámci 
sociální služby osobní asisten-
ce. Charitní zaměstnanci vyrá-
žejí do terénu pečovat o  klien-
ty nejen v  rámci města Třince, 
ale zajišťují tuto službu v  okol-
ních obcích a městech, k tomu 
je nutné mít dostatek vozidel. 
„Náš vozový park je stále vel-
mi skromný, nemáme prostřed-
ky na obměnu vozidel, a přitom 
potřebujeme celkově větší po-
čet aut. Řidičský průkaz je dnes 

již podmínkou k práci v  terénu 
v  naší sociální službě a  nedo-
statek vozidel pro zaměstnan-
ce řešíme tzv. sdílením vozidel, 
zaměstnanci se o  vozidla dělí, 
střídají se podle naplánovaných 
směn a  vypomáhají si navzá-
jem, převážejí se ke klientům 
nebo se naopak svážejí z místa 
vykonané služby od klienta,“ vy-
světlila Monika Byrtusová, ředi-
telka Charity Třinec.

S pořízením vozidel pomáha-
jí Charitě hlavně dárci, ať již fi-
remní nebo individuální a mož-
nost využít dotačních příleži-
tostí. „Jsem moc ráda, že se 
podařilo získat nové vozidlo pro 
naši službu. Díky dotaci Morav-
skoslezského kraje a daru firmy 
ENVIFORM budeme za klien-
ty jezdit spolehlivým a bezpeč-
ným vozidlem, všem našim dár-
cům patří velké díky,“ uvedla M. 
Byrtusová.

 CHT 

Honzo, zůstaneš v našich srdcích! Nové auto pro Charitu Třinec

 ■ Imobilní klienti Charitního 
domu pro seniory v  Hnojníku 
nyní mohou snadněji načerpat 
sílu na čerstvém vzduchu. To 
vše díky novému „kardio“ křes-
lu, které je speciálně přizpůso-
bené potřebám těchto klientů.

„Jsme velice rádi za tuto po-
můcku, která zajistí našim kli-
entům bezproblémový přesun 
a  zároveň poskytne dostateč-
ný komfort,“ uvedla Lenka Za-
hradníková, vedoucí Charitního 
domu pro seniory v Hnojníku.

Křeslo bylo pořízeno z  na-
dačního příspěvku ve výši 
20  000  Kč, poskytnutého 
v rámci 8. kola grantového pro-
gramu Nadačního Fondu Tesco 
„VY ROZHODUJETE, MY PO-
MÁHÁME“. Do tohoto progra-
mu se Charita Český Těšín při-
hlásila svým projektem „Chci se 
znovu podívat ven“, zaměřené-
ho na podporu imobilních klien-
tů Charitního domu pro seniory.

CHDH

Nové „kardio“ křeslo pro seniory
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 ■ Distanční výuka skončila 
a  všechny třídy naší školy se 
opět zaplnily dětmi. Tolik se na 
sebe těšily, že jim radost nezka-
zilo ani testování a každodenní 
nošení roušek.

Po návratu do školy využili 
žáci 4. a 5. ročníku nabídky on-
line programu Národního mu-
zea v Praze s názvem „Byl jed-
nou jeden král – Údolí sluneč-
ních králů“. Ten byl završením 
celotýdenního „putování po 
Egyptě“. Děti si netradiční sku-
pinovou prací procvičovaly do-
sud probrané učivo napříč vý-
ukovými předměty.

Jarní počasí nás vytáhlo ven. 
Čas rádi trávíme na školní za-
hradě, ve které se v  poslední 
době událo mnoho změn a dal-
ší úpravy v rámci projektu Roz-
kvetlá škola nás ještě čekají. 
Projekt je financován ze Stát-
ního fondu životního prostře-
dí ČR a  Ministerstva životního 
prostředí v  rámci výzvy NPŽP 
7/2019 Přírodní zahrady. Vý-
stupy projektu budou využívá-
ny kromě přímé výuky také při 

volnočasových aktivitách, ve 
školní družině či v  zájmových 
kroužcích, stejně jako prostřed-
nictvím společných akcí s rodi-
či žáků. Nyní například pečuje-
me o  přírodní týpí z  vrbových 
proutků a  těšíme se, až se za-
zelená a  děti se v  něm budou 
moci schovat před sluníčkem.

Díky tomu, že trávíme hodně 
času venku, se snažíme více po-
znávat přírodu a uvědomujeme 
si nutnost její ochrany. K  svát-
ku Dne Země jsme se vyda-
li na poznávací stezku, na které 
děti plnily úkoly a odpovídaly na 
otázky týkající se přírody.

S  bližším poznáváním příro-
dy souvisí i náš nový školní pro-
jekt Mladí badatelé – život v nás 
a kolem nás. Chceme bádat, ale 
i  poznávat zákonitosti přírody, 
naší planety Země, poznat své 
tělo, naučit se orientovat v  en-
cyklopediích a  naučných kni-
hách a objevovat stará i nověj-
ší řemesla. Projekt je zaměřen 
také na cizojazyčnou, digitální 
a finanční gramotnost i na poly-
technické vzdělávání. Finanční 
podporu pro tyto aktivity jsme 
našli v  projektu MAP II Třinec, 
díky němuž jsme zakoupili zají-
mavé pomůcky jako stavebnice, 
kostru lidského těla, encyklope-
die, metodické příručky, bada-
telskou výbavu a pracovní seši-
ty z metodické řady “Učíme se 
venku”. 

Stejně jako dospělým, i  dě-
tem chybí kulturní vyžití. Pěvec-
ká soutěž Rozvíjej se, poupát-
ko, každoročně organizovaná 
naší školou, nemohla v  minu-
lém roce proběhnout, ale le-
tos jsme si ji už nechtěli nechat 
ujít. Současná situace nás však 
omezila na on-line vystoupení 

určené pouze pro žáky naší 
školy. Soutěžní vystoupení jsme 
sledovali ze svých tříd na inter-
aktivních tabulích a  fandili od-
vážným zpěvákům. Všichni byli 
odměněni potleskem a drobný-
mi dárky ještě téhož dne. Oce-
nili jsme především zájem dětí 
soutěže se zúčastnit, přestože 
přihlášení nebylo vůbec snad-
né. Účastníci soutěže museli 
překonat mnoho překážek – na-
jít a nacvičit si píseň bez pomo-
ci učitelů, nahrát své soutěžní 
vystoupení a zaslat je v digitální 
podobě. Je to především záslu-
ha rodičů, kteří dětem při nácvi-
ku a  nahrávce pomáhali, a  tak 
bychom jim i touto cestou chtěli 
poděkovat. 

Důležitá je pro nás také bez-
pečnost žáků, bezpečnému 
chování věnujeme pozornos-
ti i při výuce. Oslovili jsme Po-
licii ČR, která dětem zajisti-
la online besedu o  nástrahách 
a nebezpečí, se kterými se mo-
hou setkat v  běžném životě 
nebo i na internetu. Žáci všech 
tříd postupně prošli školením 

s  lektorkou – policistkou. Při-
pravila si zajímavé povídání na 
téma Vlastní nebezpečí (1. - 4. 
ročník) a  Kyberšikana (5. roč-
ník). Dle ohlasů z  řad učitelů 
i žáků byla podnětná především 
diskuze, která proběhla na zá-
věr každé lekce, a  tak my, uči-
telé, máme z  čeho čerpat při 
další pedagogické práci na toto 
téma. 

Letošní školní rok se pomalu 
chýlí ke konci, ale čekají nás ješ-
tě další zajímavé zážitky, např. 
setkání s anglicky mluvícím ro-
dilým mluvčím Alanem na téma 
Příroda kolem nás nebo progra-
my třinecké knihovny ČteFest, 
díky kterým se mohou naši žáci 
setkat se současnými autory 
dětské literatury.

Věříme, že když se po prázd-
ninách sejdeme, bude pro nás 
nový školní rok klidnější a  bu-
deme moci bez přerušení po-
kračovat v  naší práci, neboť 
nám je lépe, když jsme spolu ve 
škole.

Eva Machová  
a Lenka Drabinová

Jak jde život ve střítežské škole
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 ■ V době, kdy se naše vláda 
rozhodla vydat přísná omezení 
a lidé se mohli pohybovat pou-
ze v okresech, žáci seděli doma 
u  počítačů a  chyběl jim nejen 
vzájemný kontakt s  vrstevníky, 
ale i  pohyb, který je nezbytný 
pro zdravý vývoj. 

Přemýšleli jsme, jak v této si-
tuaci žákům pomoci, a  tak se 
v  hlavách tělocvikářů Masary-
kovy ZŠ Hnojník zrodil nápad: 
pojďme vytáhnout děti ven 
a ukázat jim pěkná místa v na-
šem okolí jako inspiraci na vý-
lety s rodinou a přáteli. Během 
několika dní vznikla pro žáky 2. 
stupně Masarykovy ZŠ Hnoj-
ník horská výzva „POJĎ SE 
HÝBAT“.

Jde o dobrovolnou mimoškol-
ní aktivitu určenou všem milov-
níkům přírody, krásných výhle-
dů a  nových zajímavých míst, 
do níž se může zapojit celá rodi-
na i kamarádi. Soutěží se v ka-
tegoriích jednotlivců a  celých 

třídních kolektivů. Cíle stano-
vených výletů, včetně jejich 
tras, jsou popsány v  pokynech 
v Google Učebně. Žáci je zdo-
lají pěšky nebo na kole, během 
jednoho výletu mohou navštívit 
i více stanovených cílů.

Soutěž odstartovala 1. dubna 
2021 a ukončena bude 20. červ-
na 2021. Žáci po celou dobu tr-
vání soutěže posílají do Goo-
gle Učebny své fotografie s do-
saženým cílem výletu. Nejlepší 
turisté, kteří zdolají všech dva-
náct vytyčených cílů, se dosta-
nou do slosování o  pěkné od-
měny v  podobě památečních 
triček a hodnotných cen (hradí 
SRPŠ). 

Nápad se tak líbil, že se do 

soutěže připojil i  1. stupeň, 
a  také mladší žáci společně se 
svými rodiči plní úkoly a  mile 
překvapují svými výlety. Během 
prvního měsíce se žákům po-
dařilo zdolat stovky vrcholů od 
Prašivé po Filipku a  zásobovat 

své tělocvikáře stovkami pamá-
tečních fotografií. Velmi hezké 
ohlasy má soutěž u rodičů žáků, 
kteří kvitují, že se aspoň na chví-
li oprostili od všedních starostí 
a zažili pěkné výlety a společně 
strávený čas se svými dětmi. 

Soutěž dále pokračuje a děti 
mají ještě dostatek času na 
spoustu výletů a  stále mají 
šanci stát se výhercem sou-
těže. (I  když u  této aktivity ne-
jde tak o vítězství, jako o dobrý 
pocit, že jsme udělali něco pro 
své zdraví i pro nové jedinečné 
zážitky.)

Hodně štěstí a pěkné počasí 
bez mráčků přejí žákům jejich 
tělocvikáři. 

Jana Štěpánková

Neseď doma! Pojď se hýbat!

Vilda a Josefína

Muzikohrátky v Třanovicích

Cesta za krásným ostrovem
 ■ V březnu letošního roku se 

naše mateřská škola v Třanovi-
cích zapojila do soutěže „Oživí-
me Česko“ pořádané pojišťov-
nou VZP a. s. Soutěž spočívala 
ve vytvoření příběhu o medvíd-
kovi Vildovi, který je maskotem 
dětského úrazového pojiště-
ní Medvídek. I  když jsme měli 
ztížené podmínky, protože v té 
době byly všechny MŠ uzavře-
né z  důvodu vládního naříze-
ní, neodradilo nás to a s chutí 
jsme se pustili do tvoření.

Paní učitelka Silvie Novotná 
napsala několik příběhů o  Vil-
dovi a  jeho kamarádce Josefí-
ně, které jsme poslali mailem 
všem dětem z naší školky. Rodi-
če pak měli za úkol svým dětem 
příběhy přečíst a děti pak měly 
nakreslit obrázky. Dohromady 
jsme tak vytvořili knížku s  ná-
zvem „Vilda a  Josefína“ a  ode-
slali jsme ji do soutěže. Pak 
už jsme jen netrpělivě čekali 

a  vyplatilo se. Vyhráli jsme vý-
tvarné potřeby a plyšové med-
vídky pro naše děti v MŠ. A také 
nám bylo uděleno čestné uzná-
ní, čehož si nesmírně vážíme. 

Chtěla bych proto poděko-
vat všem, kteří se na vytvoření 
knížky o  Vildovi a  Josefíně po-
díleli, protože bez nich bychom 
nic nevyhráli. 

Jolana Jačková

Letošní školní rok není jako ty 
předešlé bohatý na nejrůzněj-
ší akce a výlety. Ale jsme moc 
rádi opět ve škole, a proto jsme 
se rozhodli zpříjemnit dětem je-
jich první dny společným mu-
zicírováním. Pod vedením paní 
lektorky Gavlasové jsme hráli 
na tělo, vyzkoušeli si zajímavá 
rytmická cvičení, seznámili se 

s netradičními hudebními ná-
stroji z nejrůznějších koutů svě-
ta a zahráli si na bubny djembe 
z daleké Afriky. Závěr patřil hu-
dební relaxaci. Netradiční ho-
dinu jsme si společně krásně 
užili a těšíme se na další hezké 
zážitky.

V. Recmanová

Naše třetí třída byla pozvá-
na do knihovny v  Třanovicích 
na besedu. Paní knihovnice Li-
lie Tyrlíková si pro nás připravila 
čtení z knihy Cesta za krásným 
ostrovem. My jsme pozorně po-
slouchali, abychom pak moh-
li hrát hru o  hledání pokladu. 
Měli jsme se osvědčit v  dob-
ré trefě, v  poznání dobré vody, 
v luštění mapy a dalších malých 

dobrodružstvích. Poklad jsme 
našli, a  ještě jsme dostali no-
vou pozvánku na Námořnic-
ké léto, tedy prázdninový týden 
v knihovně. Besedu jsme si užili 
a knihu i návštěvu knihovny vel-
mi doporučujeme. Děkujeme za 
příjemně strávené chvíle.

A. Fikoczková
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 ■ Je za námi jeden z nejnároč-
nějších roků, rok pandemie one-
mocnění COVID-19. Nebojte, ne-
budu psát o  všech omezeních, 
nařízeních či opatřeních, které 
jsme museli a stále musíme již 
rok dodržovat, dnes s  dovole-
ním napíšu pár řádků o obyva-
telích domova pro seniory SA-
REPTA Komorní Lhotka.

Pandemie koronavirového 
onemocnění se dotýká nejen 
nás pracovníků sociální služby, 
ale současně ovlivňuje i  živo-
ty samotných obyvatel domova 
SAREPTA. Během každodenní 
práce, setkávání a  pozorování 
obyvatel domova se ptám sama 
sebe, jak obyvatelé dané situaci 
rozumí, jak ji vnímají a prožívají, 
přemýšlím nad otázkou samo-
ty a obavami seniorů, a součas-
ně uvažuji, co pro ně můžeme 
udělat.

Začátkem pandemie spole-
čenský život v domově vystřída-
la izolace, život seniorů se ome-
zil na daný pokoj a  patro, kde 
bydlí. Nemůžeme se sdružovat, 
posedět a poklábosit, hromad-
né akce se nekonají. Co teď? 
Společné činnosti střídají aktivi-
ty max. pro dvě osoby na pokoji. 
Začátky nejsou jednoduché, vy-
světlujeme, diskutujeme. Situa-
ce se uklidňuje a senioři omeze-
ní přijímají, jsme spolu, chvílemi 
se i zasmějeme, je nám vesele-
ji a dobře. Společníky pro dlou-
hé dny se seniorům stávají tele-
vize či rádio, rovněž předčítání 
knih anebo vybarvování obrazů, 
obyčejné povídání či zkrášle-
ní pokojů. Nicméně jak jde čas, 
nemožnost se normálně potká-
vat a dlouhé odloučení od rodi-
ny přináší změny nálad. Senio-
ři jsou velmi zranitelní lidé, oba-
va, strach, změny nálad, samota 

mají dopad na psychiku a zdraví 
každého člověka, je třeba izola-
ci zpříjemnit, a tak hledáme dal-
ší činnosti – poslech bohoslu-
žeb nebo oblíbených písní pro-
střednictvím kanálu Youtube je 
jedním z  nich, zapsat zájemce 
a postupně přenášet notebooky 
či tablety po pokojích. Další po-
mocí a přínosem jsou individu-
ální rozhovory na pokojích rea-
lizované duchovními pracovní-
ky a paní psycholožkou. Zájem 
je veliký. Seniorům je smutno, 
stýská se jim, chybí objetí a po-
hlazení druhé osoby. Do toho 
vstupuje povinnost pravidelné-
ho antigenního testování. To-
lik se toho změnilo, pracovníci 
pracují v ochranných prostřed-
cích, ústa jsou zakrytá respirá-
torem, avšak usmívat se mů-
žeme očima a pak ruce ( jenže 
zase ty rukavice), mohou však 
pohladit, hovořit pantomimou. 
Nesmíme zapomínat na nikoho, 
je potřeba se věnovat každé-
mu, od člověka, který umí sdě-
lit co potřebuje, k člověku, který 
nekomunikuje.

Nejtěžším a  nejsložitějším 
obdobím bylo období zákazu 
návštěv – tento zákaz přinášel 
stesk po rodině, doslova pa-
ralyzoval. Podle geriatrů právě 
odloučení představuje podob-
ně velké riziko jako samotná 
nákaza koronavirem. Nemůže-
me ohrozit kontakt s  rodinou, 
a  tak společně se seniory ob-
jevujeme kouzlo videohovorů. 
Díky dárcům dostáváme tablety 
s předplaceným kreditem a teď 
se naučit tablet ovládat... „Sest-
řičko, já se vidím! Sestřičko, já je 
vidím!“ Neuvěřitelné, neskuteč-
né! Dnes jsou již návštěvy po-
voleny za konkrétních podmí-
nek. Návštěvy přináší seniorům 

radost i  bolest, je to čas no-
vých intenzivnějších setkání. 
Tu a tam se setkáme i s nevolí 
a frustrací návštěvníků, snažíme 
se stále vysvětlovat, informovat 
o daných nařízeních a být nad 
věcí. Usilovně pracujeme a kaž-
dý den se s úsměvem a láskou 
se staráme o naše seniory.

S  opatřeními a  nařízeními 
jsme se sžili a nyní život v do-
mově začíná tepat, velká část 
obyvatel je očkována, společně 
se začínáme stravovat, a  to je 
opravdu velká radost, být spo-
lu u  jídla. Hezkého počasí uží-
váme venku na procházce či 
na lavičkách, senioři sedí a klá-
bosí, již jsou organizovány spo-
lečná setkání, např. bohoslužby 

nebo Kavárna u  Lidušky. Začí-
náme se setkávat i při běžných 
činnostech jako je pečení, cvi-
čení nebo hraní deskových her 
anebo sledování oblíbeného 
seriálu či filmu. Současně po-
kračují i  individuální aktivity na 
pokojích. SAREPTA žije... Hezké 
chvíle a zážitky jsou tím nejlep-
ším lékem, povzbudí a zahřejí.

Každý z  nás je jedinečný díl 
skládačky a  obraz tvoříme jen 
společně. Generace seniorů, 
kteří bydlí v domově SAREPTA 
jsou velmi stateční lidé, složi-
té životní situace, které dnešní 
doba přináší, zvládají s pokorou 
a  životní moudrostí. Mají můj 
velký obdiv. 

Halina Pientoková

Pandemie, senior a pobytová sociální služba v Sareptě Komorní Lhotka

Občanské průkazy čekají od srpna změny
 ■ Poslanci schválili zásadní 

změny v obsahu i  formě vydá-
vaných občanských průkazů. 
Připravili jsme shrnutí nejdů-
ležitějších změn. Většina z nich 
nastane už od srpna 2021.

Co se změní:

BIOMETRICKÝ ČIP
-  bezkontaktní čip bude obsa-

hovat biometrické údaje (zob-
razení obličeje a  dva otisky 
prstů)

-  má se tak ztížit možnost prů-
kazy padělat a zneužívat

-  biometrické údaje nebude po-
voleno použít jinak než k ově-
ření pravosti průkazu a  totož-
nosti jeho držitele při překračo-
vání státních hranic. Nebudou 
je tak třeba smět využívat ban-
ky v  souvislosti s  poskytová-
ním finančních služeb

-  děti do 12 let nemusí poskyt-
nout otisky prstů

-  na cestování po Evropské unii 
tak nadále bude stačit občan-
ský průkaz

ŽENSKÁ PŘÍJMENÍ
-  ženy si budou smět od příš-

tího roku nechat do průkazu 
zapsat příjmení bez dosud po-
vinné koncovky -ová. Dosud 
tak směly dělat například jen 
ženy jiné národnosti anebo ži-
jící v cizině

-  zapsat příjmení bez této kon-
covky bude možné i dcerám

AKADEMICKÉ TITULY
-  ani ony se již do průkazů ne-

budou zapisovat

RODNÉ ČÍSLO
-  nebude se do průkazů 

zapisovat po roce 2023. Jako 
identifikační číslo by mohlo 
sloužit číslo průkazu, protože 
z něj na rozdíl od rodného čís-
la nelze vyčíst další informace

PROŠLÁ OBČANKA
-  lidé si nově budou moci zne-

hodnocený průkaz nechat

Zůstává při starém
-  údaj o  pohlaví bude nadále 

uveden, a to povinně
Nové průkazy se budou vydávat 
od 2. srpna 2021
Dosavadní občanky budou po-
užitelné až do skončení jejich 
platnosti, nejpozději do 3. srp-
na 2031
-  mají-li dosavadní průka-

zy strojově čitelné údaje, pů-
jde s nimi cestovat po Evrop-
ské unii až do konce jejich 
platnosti

-  ty, jež strojově čitelnou zónu 
nemají, musí být vyměněny do 
pěti let, jinak se na ně nebude 
smět jezdit za hranice

JAK DLOUHO BUDOU 
PRŮKAZY PLATIT

-  u lidí starších 15 let bude plat-
nost desetiletá

-  děti mladší šesti let mohou mít 
průkaz s platností na dva roky

-  dětem mezi šesti a 15 lety bu-
dou vydávány průkazy s pěti-
letou platností

-  senioři nad 70 let budou mít 
průkazy platné 35 let

CO BUDE NÁSLEDOVAT
-  již dříve byl schválen návrh, 

aby řidiči od roku 2025 nemu-
seli vozit řidičský průkaz. Sta-
čit bude občanka, zbytek úda-
jů si policista najde v databázi.
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Úspěchy žáků ve fotosoutěžích Kam v době letních prázdnin

Den zvířátek v mateřské školce

 ■ Vzhledem k omezením, kte-
ré s sebou tento školní rok při-
nesl, neproběhla řada soutě-
ží a  konferencí, do nichž se 
žáci Masarykovy ZŠ v  Hnojní-
ku pravidelně zapojovali.  Jed-
nou z mála aktivit uskutečnitel-
ných i v období distanční výuky 
tak zůstala účast ve fotografic-
kých soutěžích. Žáci z Hnojníku 
se zapojili do celorepublikové 
soutěže „Náš život s  rostlina-
mi“ a  krajské soutěže „Ze ži-
vota hmyzu“. V obou soutěžích 
uspěli.

Soutěž „Náš život s  rostlina-
mi“ organizoval Český zahrád-
kářský svaz. V  konkurenci 140 
soutěžních snímků se na 4. 
příčce umístila fotografie Do-
roty Kotasové ze 7. třídy, která 
svým objektivem zachytila oro-
senou plamenku latnatou. 

Pro soutěž organizovanou 

u příležitosti Dne Země Středis-
kem volného času v  Ostravě-
-Zábřehu s  názvem „Ze života 
hmyzu“ pořídili žáci řadu zdaři-
lých fotografií. I zde byla konku-
rence dosti vysoká, sešlo se v ní 
celkem 121 snímků, a  odborná 
porota tak neměla lehkou prá-
ci. V soutěži udělila jediné oce-
nění poroty snímku s  názvem 
„Snídaně v  trávě“. Autorkou je 
žákyně 8. třídy Viktorie Pezdo-
vá, která na něm zachytila včelu 
na kopretině. 

O úspěších mladých hnojnic-
kých fotografek se můžete do-
číst v časopisu Zahrádkář, nebo 
si je prohlédnout v  Nákupním 
centru Géčko v  Ostravě. Díky 
fotografiím zprostředkovala 
děvčata svůj jedinečný pohled 
na krásu naší přírody dalším dě-
tem i dospělým.

Magda Luzarová

 ■ Pomalu se blíží konec škol-
ního roku, který byl velmi ne-
tradiční a  náročný. Děti trávi-
ly čas doma, bez možnosti se 
více stýkat se svými spolužáky 
a  kamarády, bez možnosti za-
žívat společná dobrodružství. 
Abychom trochu ulehčili rodi-
čům a  zároveň zprostředkova-
li dětem společné zážitky, přišli 
jsme na Masarykově ZŠ s myš-
lenkou prázdninového provozu 
školní družiny formou příměst-
ského tábora.

Tábor je určen žákům prv-
ního stupně a  uskuteční se 
ve dvou termínech, a  to od 12. 
7. do 16. 7. - „Lovci pokladů na 

ztraceném ostrově“ a  od 9. 8. 
do 13. 8. – „Zámořské objevy“. 
Pro děti je připravena v době od 
7.00 do 15.30 hodin řada zábav-
ných i sportovních činností ne-
jen v prostorech školy, ale i na 
krásné školní zahradě základ-
ní a mateřské školy a v přírodě 
v okolí Hnojníku. 

Vzhledem k  velkému počtu 
zájemců o tuto akci je vidět, že 
jsme se s nabídkou aktivit trefili. 
Věříme, že táborem žákům zpří-
jemníme prázdniny a  rodičům 
pomůžeme pro děti zajistit smy-
sluplný prázdninový program.

Lenka Skřekucká

 ■ Každý rok slaví naše Země 
svůj svátek 22. dubna. V  naší 
mateřské škole, ostatně jako 
v každé jiné školce, si s dětmi 
často povídáme o přírodě, pla-
netě Zemi i celé zeměkouli, děti 
jsou po celý rok vedeny v čin-
nostech a hrách k tomu, aby je 
ctily a  chránily. Jeden dubno-
vý den, který nám přál hezkým 
počasím, jsme uspořádali na 
zahradě naší školky „den zví-
řátek“ a připomněli si tak „Den 
Země“.

Děti si z domova přinesly své 
zvířecí kamarády, s nimiž si hrá-
ly, staraly se a  pečovaly o  ně. 
I když dětí bylo méně, z důvodu 

„covidových opatření“, všech-
ny si den hezky užily. Na za-
hradě se sešly tři suchozemské 
želvy, tři morčata, dva králíčci, 
malý křeček, kohoutek a slepič-
ka. S  dětmi jsme si připomně-
li, jak se správně chovat ke zví-
řátkům, kamarádům, lidem, se 
kterými se setkáváme, ale taky 
k  přírodě, která nás obklopuje 
a dává nám všem tolik krásné-
ho…Děkuj rodičům za pomoc 
při zorganizování této akce, 
z  níž byly nadšeny nejen děti, 
ale i dospělí naší MŠ v Horních 
Tošanovicích.

Monika Stoláriková
Viki Pezdová - vítězný snímek: snídaně v trávě

Snímek Doroty Kotasové
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Děkovná bohoslužba pro Betezdu v Komorní Lhotce

Razem damy radę

 ■ Je to již více jak sto let... To jednou ne-
mocný chlapec nebyl lhostejný jedno-
mu pastorovi, ten se ho ujal, poté postavil 
dům pro potřebné, dům milosti BETEZDA 
a  nabídl tak pomoc dalším a  dalším chu-
dým, sirotkům, starým a nemocným. A tím-
to způsobem započatá práce pastorem 
Kuliszem v obci Komorní Lhotka se rozvíjí 
a pokračuje... 

V letech 2019 a 2020 dům BETEZDA pro-
šel celkovou rekonstrukcí. Dnes (květen 
2021) naplnění vděčností, radostí a požeh-
náním stojíme před tímto objektem – nově 
vybudované bytové jednotky, nové záze-
mí pro personál, nový bezbariérový přístup, 

nové moderní vybavení, nová okna, dveře, 
střecha, fasáda – moderní bezbariérové za-
řízení BETEZDA, zůstaly pouze obvodové 
zdi, které něco pamatují.... a zde na památ-
ku, vedle hlavního vstupu do domova při-
pevněna pamětní tabule pastora Kulisze – 
průkopníka a zakladatele diakonické práce.  

Nejsme schopni vyslovit slova díků a ra-
dosti za všechno dobrodiní, které se nám 
dostalo, za veškerou podporu a  pomoc... 
a  tak v  rámci DĚKOVNÉ BOHOSLUŽBY 
pro BETEZDU za přítomnosti vedení Slez-
ské diakonie, vedení církve SCEAV, zástup-
ců veřejné správy Moravskoslezského kra-
je, vedení obce Komorní Lhotka, realizátorů 
rekonstrukce, zástupců spolku HEREDI-
TAS a vzácného hosta vnučky pastora Ku-
lisze, jsme vyjádřili svou vděčnost a radost  
Pánu Bohu a  všem přítomným písněmi, 
slovem povzbuzení, květinou, požehnáním 
a modlitbou.

Nepřestáváme, těšíme se, že služba po-
moci v BETEZDĚ pokračuje a směřuje k 18 
lidem se zdravotním postižením, potřebu-
jícím povzbuzení, podporu, pomoc a  péči. 
Nepřestáváme a do dalších let vykračujeme 
s odvahou, radostí, vděčností, a především 
s láskou. 

Halina Pientoková

 ■ W marcu ubiegłego roku 
nastała sytuacja, której nikt 
wcześniej nie potrafił sobie 
wyobrazić. Uczniowie nie mo-
gli uczęszczać do szkoły, więc 
nauczyciele musieli udać się 
do uczniów. Online.

Taki sposób prowadzenia na-
uki stawił przed nami, nauczy-
cielami, a  także uczniami i  ich 
rodzicami,  ogromne wyzwanie. 
Jedna sprawa to uczyć w  kla-
sie, na bieżąco reagować na 
pytania i  niejasności czy ko-
rygować błędy i  wytłumaczyć 
temat, a  zupełnie coś innego 
uczyć zdalnie, często bez reak-
cji zwrotnej uczniów. Nie każ-
dy uczeń miał też odpowiednie 
podłączenie czy sprzęt, często 
z jednego komputera korzystało 
kilkoro dzieci, co podczas zdal-
nych lekcji było niewystarcza-
jące. Nasza szkoła zapropono-
wała darmowe wypożyczenie 

sprzętu elektronicznego, z cze-
go chętnie skorzystało wielu 
rodziców.

Niestety, po krótkiej powaka-
cyjnej nauce w szkole sytuacja 
się powtórzyła. Chociaż jesie-
nią nauka była jeszcze prowa-
dzona w  trybie zmiennym, od 
stycznia twarde obostrzenia za-
mknęły wszystkich w  domach. 
Nasza szkoła również musia-
ła dostosować się do nowych 
warunków.

W  grudniu zdążyliśmy jesz-
cze wziąć udział w  projekcie 
Diakonii Śląskiej „Pomoc Ślą-
ska Cieszyńskiego”. Uczniowie 
przygotowali prezenty dla swo-
ich rówieśników na Ukrainie. 
Tym gestem otwartych serc 
w  postaci upominków sprawili 
radość ukraińskim dzieciom.

Centrum Pedagogiczne dla 
Polskiego Szkolnictwa Na-
rodowościowego w  Cze-
skim Cieszynie zorganizowa-
ło trzy ciekawe konkursy onli-
ne: E-kolędowanie, Nasz skarb 
rodzinny oraz Obudź starą fo-
tografię. Udało nam się zmoty-
wować wielu uczniów, którzy 
otrzymali dyplomy, wyróżnienia 
i  wartościowe nagrody. Ład-
nych kolęd i ciekawych rodzin-
nych zdjęć czy skarbów było 
bardzo dużo.

Natomiast od stycznia włą-
czyliśmy się do nowych pro-
jektów: Nasza szkoła za 100 lat 
(konkurs plastyczny) czy też  
Tort dla Jutrzenki, która obcho-
dziła 110 urodziny. Udział wzięło 

wielu uczniów naszej szkoły.
Ponieważ Święta Wielkanoc-

ne nie mogą się obyć bez tra-
dycyjnych pisanek, nauczyciele 
niższego stopnia zorganizowali 
dla dzieci gry i zabawy w ogro-
dzie, które uczniowie wykony-
wali indywidualnie. Przybywa-
li w  wolnym czasie do ogro-
du szkolnego i  włączali się do 
współzawodnictwa „Drzewko 
wielkanocne”. Każdy też zawie-
szał własnoręcznie wykonaną 
pisankę na drzewku. A było ich 
sporo, bo do współzawodnic-
twa włączyli się także ucznio-
wie wyższego stopania a także 
nauczyciele.

Marzec i kwiecień to miesią-
ce, w  których odbywa się naj-
więcej różnych konkursów.

Nasi uczniowie, wspiera-
ni przez uczących,  tradycyj-
nie wzięli udział w  online „Mi-
strzu Pióra”, konkursie recytacji 
z  języka czeskiego, olimpiadzie 
matematycznej.

Natomiast hybrydowo – czę-
ściowo w szkole, częściowo on-
line odbył się Fox – konkurs ję-
zyka angielskiego oraz Kangur 
Matematyczny, w którym wzię-
ło udział 31 uczniów z klas 2 – 9.

Ciekawe afisze, prezentacje 
i projekty przygotowali ucznio-
wie z okazji Dnia Ziemi.

Aż do polskiej szkoły w Mo-
skwie powędrowały życzenia 
naszych uczniów w postaci fil-
mików i  pięknych pieśni ludo-
wych z okazji Dnia Polonii i Po-
laków na całym świecie.

Projekty, dotyczące  profilak-
tyki, są prowadzone w  naszej 

szkole od kilku lat przez oddział 
Diakonii Śląskiej. Szczególnie 
w obecnej sytuacji bardzo aktu-
alny okazał się temat „Konečně 
jsme zase spolu” oraz  gry typu 
„sieci przyjaźni” czy propozycje, 
jak nie zwariować w domu.

Uczniowie w  superlatywach 
oceniali ten projekt: „pani radzi-
ła nam, jak przeżyć kryzys, dys-
kutowaliśmy o  swoich proble-
mach, turlaliśmy kłębkiem weł-
ny między sobą, tak, że wszyscy 
staliśmy się przyjaciółmi...” – tak 
oceniali zajęcia sami uczniowie.

Aktualnie przebiegają też on-
line lekcje z  biblioteki w  Cze-
skim Cieszynie. A  tematy? 
„Oburzone kredki”, „Gatunki lite-
rackie”, „Czytanie – moja pasja” 
i wiele innych.

Trzeba podkreślić, że w  tym 
niezwykłym czasie odbyło się 
też wiele różnych szkoleń dla 
nauczycieli – doskonalenie 
w  pracy komputerowej, for-
matywna ocena ucznia, kursy 
myślenia krytycznego, wdra-
żanie czytelnictwa interprzed-
miotowego i inne. Nauczyciele, 
oprócz nauki zdalnej, udzielali 
też w szkole i online wielu indy-
widualnych korepetycji. 

Mamy nadzieję, że wkrót-
ce wszyscy wrócimy do klas, 
uczniowie i nauczyciele, ale na 
razie trzeba znowu podkreślić, 
że choć sytuacja nie jest łatwa 
i od wszystkich: uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli wymaga wie-
le czasu i poświęcenia, zawsze  
„Razem damy radę”. 

Joanna Szpyrc 
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 ■ Od 1. 4. 2021 došlo ke změ-
ně ve způsobu vydávání stravy 
v  Charitním domě pro seniory 
v  Hnojníku. Vzhledem k  eko-
nomickým i  personálním změ-
nám ve stravovacím provozu, 
a s ohledem na zvyšování kvali-
ty poskytované služby klientům 
v Charitních domovech pro se-
niory (Hnojník, Český Těšín), 
jsme se rozhodli od 1. 4. 2021 
využívat pro dovoz teplé stravy 
externího dodavatele.

„Stravovací provoz v  Hnoj-
níku bude omezen na přípravu 
a výdej snídaní, svačin a večeří. 

Obědy budou dováženy z  Ne-
mocnice Český Těšín. Toto ře-
šení umožní nabízet klientům 
obou domovů denně výběr ze 
dvou hlavních jídel a zajistit jim 
požadované druhy naordinova-
ných diet. Věříme, že je to krok 
správným směrem a že tuto zá-
sadní změnu v  poskytované 
péči ocení zejména klienti po-
bytových služeb pro seniory 
Charity Český Těšín.“, říká Mgr. 
Lenka Zahradníková, vedou-
cí Charitního domu pro seniory 
v Hnojníku.

CHDSH

 ■ Dne 30. 3. se u nás v Charit-
ním domě pro seniory v Hnoj-
níku konala VELIKONOČNÍ VÝ-
STAVA. Vzhledem k  součas-
né situaci nemohla probíhat 
za normálních podmínek, kde 
na výstavu mohla přijít široká 
veřejnost.

A  tak jsme si udělali veli-
konoční posezení s  ukázkou 

všech našich výtvorů aspoň 
pro naše klienty a případné ná-
vštěvy. Účastníci této akce měli 
možnost si prohlédnout vše, co 
jsme vytvořili, ale také si moh-
li výrobky zakoupit. Společně 
jsme si odpoledne zpříjemnili 
dobrou kávou a  beránky, které 
jsme s klienty napekli.

Renáta Gąsior

 ■ Již pár let jsem si pohrávala 
s  myšlenkou, jak obohatit vý-
uku svých žáků tím, že si bu-
dou moci na školním pozemku 
v  rámci vyučování vyzkoušet 
vypěstovat nějakou zeleninu, 
ovoce a  bylinky. Najít prostor 
u Smilovické školy by snad ne-
byl až takový problém, ale za-
ložit záhonky bylo finančně tro-
chu náročnější.

Když tu najednou se obje-
vila možnost v  rámci projek-
tu MAP II Třinec, zvolit si svou 
náplň a  také využít nabídnu-
tých finančních prostředků. I tu 
se zrodil nápad projektu „Komu 
se nelení, tomu se zelení“ na 
vytvoření vyvýšených záhonů 
a pěstování bylinek, ovoce a ze-
leniny spolu s dětmi 4. ročníku 
naší školy pod mým vedením.

Zakoupila jsem tři vyvýšené 
záhony, zahradnický substrát 
a těšila se na to, až se vrátí děti 
do školy a budeme moci začít. 
Pandemická situace nám ne-
byla nakloněna, ale nevzdáva-
la jsem se. Když se děti koneč-
ně vrátily do školy, zase nám 
nepřálo počasí. I  přesto jsme 
všichni věřili, že se to jednou 
podaří.

Konečně nastal ten správ-
ný čas a my jsme se pustili do 
skládání záhonů. Děti si vedly 
dobře a nakonec se jim to po-
vedlo. Některé z nich si také vy-
zkoušely práci s  aku šroubo-
vákem při šroubování vrutů do 
kulatiny, aby se nám záhony ne-
rozpadly. Další společnou čin-
ností bylo založení záhonu, kdy 
jsme je naplnili šiškami, větvič-
kami, suchým listím, poseka-
nou trávou, kompostem a  za-
hradním substrátem. Nakonec 
se nám vše podařilo a  záhony 

byly připraveny k sázení a setí. 
Opět se nám do toho přimotalo 
nevhodné počasí, ale nakonec 
jsme vyseli a  vysadili některou 
zeleninu, jahody a  bylinky. Teď 
nám nezbývá nic jiného než če-
kat, jak se to všechno bude dál 
vyvíjet. 

Podařilo se nám také s  ně-
kterými děvčaty zasadit do bal-
kónových truhlíků pár mušká-
tů a  pelargonií, abychom měli 
o  trošku pěknější výzdobu na 
oknech naší školy.

Budeme se starat, aby nám 
rostlinky neuschly, ale zatím se 
o  to počasí stará za nás. Jsme 
všichni zvědaví, jak se nám 
bude dařit a  co všechno nám 
vyroste. Nejvíce se děti asi těší 
na to, až si budou moci na zá-
honku sklidit plody své práce. 
Myslím si, že to ale ještě chvil-
ku potrvá. „Kdo si počká, ten se 
dočká“.

Doufám, že záhony budou 
sloužit při výuce všem dětem 
naší školy, aby se mohly po-
dívat a  seznámit se s  tím, jak 
nám to na nich roste. Určitě 
část úrody využijí i paní kuchař-
ky při přípravě jídel v naší škol-
ní kuchyni. A pokud bude úroda 
dobrá, chtěli bychom naši prá-
ci prezentovat také u ostatních 
ročníků v  naší škole formou 
ochutnávky námi připravených 
pokrmů.

Kromě nás také přiložili ruku 
k dílu i žáci 5. ročníku, kteří pod 
vedením paní ředitelky zasadili 
v okolí školy 5 ovocných stromů.

Věřím, že se snad naplní slova 
rčení „Komu se nelení, tomu se 
zelení“ a záhony budou k užitku 
i v příštích letech.                                     

Mgr. Jana Klimková

Dovoz obědů zajistí externí firma

Velikonoční výstavu v Charitním domě  
v Hnojníku si senioři připravili sami

Komu se nelení, tomu se zelení
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Na kolečkových bruslích bezpečně
 ■ Slunečné a  teplé jarní dny 

začínají převažovat nad těmi 
deštivými a studenými, což při-
náší možnost častěji využívat 
rekreační a  sportovní aktivi-
ty prováděné venku. Mezi tyto 
patří velmi populární kolečko-
vé brusle. 

V následujícím textu si připo-
meneme povinnosti bruslařů na 
kolečkových bruslích a základní 
zásady bezpečné jízdy na nich.

Co bychom měli vědět dříve, 
než na bruslích vyjedeme ven?

Jezdci na kolečkových brus-
lích jsou podle ustanovení § 2, 
písmeno j) zákona č. 361/2000 
Sb., o  provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách ně-
kterých zákonů ve znění poz-
dějších předpisů chodci. To 
znamená, že musí dodržovat 
všechny povinnosti dané tím-
to zákonem jak obecně všem 
účastníkům provozu na po-
zemních komunikacích (§ 4), 
tak i specifické povinnosti dané 
chodcům, a  to v  § 53 zákona 
361/2000 Sb.

Mezi povinnosti bruslaře 
patří:
•  Na chodníku nebo na stezce 

pro chodce nesmí bruslař na 
kolečkových bruslích ohrozit 
ostatní chodce. Tato povin-
nost platí také pro lyžaře nebo 
osoby pohybující se na ob-
dobném sportovním vybavení. 
Nebude zde tedy jezdit rych-
le a  kličkovat mezi ostatními 
chodci. Na chodníku se po-
hybují děti, senioři, lidé s  ko-
čárky nebo se psy a při rychlé 
jízdě nemusí bruslař dostateč-
ně rychle zareagovat na změ-
nu směru pohybu těchto osob 
a může dojít ke střetu.

•  Pokud je chodník neschůdný 
nebo v  místech vůbec není, 

pak se bruslař musí pohy-
bovat po levé krajnici vozov-
ky nebo při jejím levém okra-
ji (stejně jako chodec čelem 
proti jedoucím vozidlům). Bě-
hem jízdy při levém kraji vo-
zovky mohou jet vedle sebe 
maximálně dva bruslaři. Při 
zvýšeném provozu, snížené 
viditelnosti či nepřehledném 
úseku, smějí bruslit pouze jed-
notlivě za sebou.

•  Při jízdě je bruslař povinen 
chovat se ohleduplně a ukáz-
něně, aby svým jednáním ne-
ohrozil život, zdraví nebo ma-
jetek jiných osob ani svůj 
vlastní.

•  Na místech, kde je zřízena 
stezka pro chodce a  cyklisty, 
na které je oddělen pruh pro 
chodce a pro cyklisty, je brus-
lař povinen používat pouze 
pruh vyznačený pro chodce. 
Zde se jezdí vpravo a  jednot-
livě za sebou.

•  Na kolečkových bruslích je 
možné také užít jízdní pruh 
pro cyklisty nebo stezku pro 
cyklisty. Zde platí pro brusla-
ře povinnost řídit se pravidly 
určenými pro jízdu na jízdním 
kole.
Základní zásady, jak před-

cházet úrazům kolečkových 
bruslích:
•  Při jízdě mezi chodci dbejte 

zvýšené opatrnosti. Nepřece-
ňujte své schopnosti, neris-
kujte. Respektujte technické 
možnosti bruslí.

•  Jezděte pouze tam, kde nemů-
žete ohrozit ostatní.

•  Zákon nestanovuje brusla-
řům žádnou povinnou výbavu, 
vždy však používejte ochran-
nou přilbu, sportovní rukavi-
ce, chrániče na zápěstí, lokty 
a kolena.

•  Nikdy se během jízdy nedrž-
te za motorové vozidlo nebo 
za jízdní kolo, neveďte na vo-
dítku zvíře.

•  Přizpůsobte styl a rychlost jíz-
dy povrchu po kterém jedete.

•  Pozornost a opatrnost snižuje 
poslech hlasité hudby ze slu-
chátek na uších či manipulace 
s mobilním telefonem za jízdy.

•  Mějte na paměti, že na brus-
lích nejde zastavit ihned, brz-
dná dráha kolečkových brus-
lích je v  porovnání s  brzd-
nou dráhou jízdního kola 
dvojnásobná.

•  Na místě je také použití re-
flexních prvků, nezapomínej-
te na ně zejména při snížené 
viditelnosti.

Při dodržování daných pravi-
del se snižuje riziko vzniku úra-
zů a konfliktů s dalšími účastní-
ky silničního provozu a  zvyšu-
je se pravděpodobnost, že se 
z výletu či krátké projížďky vrátí-
te ve zdraví domů.

Marika Jeličová
Krajské ředitelství policie Mo-

ravskoslezského kraje

 ■ Projekt (Místní akční plán II 
v  ORP Třinec), jehož prostřed-
nictvím se do mateřských škol 
nakoupily knihy se týkal mimo 
jiné i mateřských škol ve Stříte-
ži, Ropici, Smilovicích (pod tuto 
školku patří pobočka v  Řece), 
Komorní Lhotce a Hnojníku.

Součástí projektu byl i webi-
nář, jak s knihami pracovat pod 
vedením Mariky Zadembské 

z knihovny Třinec.  Ta předsta-
vila knížky, které na první po-
hled nevypadají lukrativně, ale 
po hlubším seznámení jsou ve-
lice zajímavé, poutavé, nesou 
v sobě širší rozměr a  rozebírají 
i těžší tematiku.

„Knížky jsem začala hned vy-
užívat v mateřské škole,“ uved-
la Pavlína Waschut. „Pracovali 
kjsme například s  knihou Den, 
kdy voskovky řekly dost. Ne-
chali jsme se inspirovat vos-
kovkami a  spolu s  dětmi jsme 
napsali listy mladším dětem. 
Předškoláci nakreslili obrázky 
a společně jsme dopisy roznesli 
po celé obci do schránek mlad-
ším kamarádům, kteří teď z na-
řízení vlády nemůžou chodit do 
školky,“ vysvětlila P. Waschut

Děti se vzrušením každý den 
kontrolovaly poštovní schránku 

u  školky, zda mladší děti neo-
depsaly. Otvíraly dopisy, pro-
hlížely si obrázky a s nadšením 
poslouchaly, co děti doma dě-
lají. „Rodiče mladších dětí jsou 
úžasně kreativní. Děti nám kres-
lí obrázky a  rodiče píšou krás-
né, barevné, opálené, nálepka-
mi polepené dopisy. Děkujeme 

za inspiraci a  za krásné knihy, 
které nám byly darovány. Mají 
z nich radost nejen předškoláci, 
ale inspirovaly nás i k zapojení 
mladších dětí do dění v mateř-
ské škole, i když se pobytu ne-
mohly fyzicky zúčastnit,“ dodala 
Pavlína Waschut.

PB

Jak na čtení s nečtenáři



Červen 202112

VELKÁ ÚKLIDOVÁ AKCE, aneb Lesní škola HNÍZDO a chata PRAŠIVÁ opět SPOLU

Pozor na podvodníky. Falešní policisté žádají od lidí převod peněz z účtu

 ■ Ve pondělí 12.4. se uskuteč-
nila první letošní úklidová akce 
na Prašivé. Na sběr odpad-
ků po nepořádných turistech 
se vydalo asi 30 dětí a dospě-
lých z  Lesní školy Hnízdo do-
provázených Martinem Stille-
rem, chatařem z  horské chaty 
Prašivá.

Aby akce měla co největší 
efekt a  přínos, sběrači se roz-
dělili na startu na raškovickém 
parkovišti „U  Bobra“ do 4 sku-
pinek, kdy dvě skupinky vyrazily 
po obou březích řeky Morávky 
směr Vyšní Lhoty a pak uhnu-
ly na žlutou turistickou znač-
ku směr Prašivá. Uklízelo se tak 
tedy podél řeky na území Raš-
kovic, později pak Vyšních Lhot. 
Druhé dvě skupinky se vydaly 
opačným směrem a to po mod-
ré turistické značce směrem na 
Prašivou, kdy po trase se také 
několikrát rozdělily a zase spoji-
ly, aby tak posbíraly odpadky na 
co nejvíce cestičkách, a to i po-
dél řeky Morávky směr Pražmo.

Nadšení dětí i dospělých pro 
tuto aktivitu bylo veliké a poda-
řilo se posbírat až překvapivě 

velké množství odpadu, který 
byl pak vytříděn u chaty Praši-
vá a  bude odvezen chatařem 
k recyklaci.

Nalezeno bylo několik zají-
mavých „exponátů“ - penumati-
ka, sklínka plná plnotučné hoř-
čice, plná plechovka od coca-
-coly, dětská plavací destička 
apod. Samozřejmě nějčastější-
mi odpadky byly různé igelitové 
obaly, PET láhve a hlavně papí-
rové kapesníčky.

Tímto článkem bychom rádi 
vyzvali všechny návštěvní-
ky hor, aby si věškeré odpad-
ky nosili s sebou domů, případ-
ně průběžně, co v  lese najdou, 
s  sebou přibrali a  odnesli do 
popelnic a  odpadkových košů 
k  tomu určených. Jedině tak 
zůstane naše společná příroda 
krásná a čistá.

Velké poděkování za účast na 
této akci a pomoc s organizací 
patří Michalovi Chýlkovi a všem 
jeho malým i velkým parťákům 
z Lesní školy Hnízdo.

Martin Stiller

 ■ Podvodníků, kteří volají li-
dem na jejich telefony a vydá-
vají se za pracovníky banky, 
přibývá. Snaží se ze svých obětí 
vylákat přístupové údaje k účtu 
nebo platební kartě či je rov-
nou přemlouvají, aby přeposla-
li své peníze na jiný účet.

Podvodníků, kteří volají lidem 
na jejich telefony a vydávají se 
za pracovníky banky, přibývá. 
Tvrdí přitom, že někdo podni-
kl útok na bankovní účet nebo 
že se někdo pokouší z karty vy-
brat peníze. Podle Ondřeje Mo-
ravčíka z Policejního prezidia již 
policie řeší stovky podobně po-
škozených lidí, škoda jde do mi-
lionů korun. „Ale to jsou jen ty 
případy, o  kterých víme,“ říká 
Moravčík.

Postup podvodníků se přitom 
stále zdokonaluje. Aby své obě-
ti zmátli, našli si nový trik. „Pa-
chatelé do něj zakomponovali 
odkaz na policii,“ říká Moravčík. 
Lidem na druhém konci „drátu“ 
prostě řeknou, že jim to potvrdí 
ještě policista, aby měli jistotu, 
že se je nikdo nesnaží podvést.

Pozor na falešný mail od po-
šty. Žádá úhradu za balíček, 

jde ale o podvod
Zavěsí a po chvíli se skutečně 

ozve člověk vydávající se za po-
licistu. Podle Moravčíka přitom 
často zneužívá identitu skuteč-
ných policistů, kterou si vezme 
třeba z webových stránek nebo 
článků v tisku. To proto, kdyby si 
to ještě chtěl někdo ověřit. 

„Skutečný policista by ale ni-
kdy nevolal a nepřemlouval lidi, 
aby si převedli peníze na účet 
do jiné banky,“ konstatuje Mo-
ravčík s tím, že taktika podvod-
níkům vychází. Mezi oběťmi to-
tiž nejsou jen ti z nezranitelněj-
ší skupiny, tedy čerstvě plnoletí 
či naopak senioři, ale například 
i třicátníci.

Údaje nedávejte
Útoky jsou natolik sofistiko-

vané, že lidé ani nepoznají, že 
se jedná o útok. Minimálně do 
okamžiku, kdy po nich hacke-
ři požadují převod peněz nebo 
údaje ke kartě. Napodobují za 
pomoci internetových tech-
nologií i  telefonní číslo, z  ně-
hož banka často volá. A  jak 

rozpoznat, že se jedná o  pod-
vod? „Banky nikdy nepožadují 
údaje například o bankovní kar-
tě,“ říká Jitka Hajíčková z ČSOB.

Podobně ani přístupové úda-
je do bankovního účtu. Ani by 
nenavrhovaly převod peněz na 
jiný účet nebo do banky. Pokud 
tedy mají lidé pochybnosti, měli 
by zavěsit, vyhledat si číslo na 
svou banku na jejích webových 
stránkách a zavolat tam. Pokud 
někomu přitom údaje ke kartě 
nebo účtu dali, měli by je hned 
zablokovat a  poté kontaktovat 
i  policii. Náhrada škody totiž 
může být složitá. Záleží napří-
klad na tom, jaké údaje člověk 
vyzradil.

PČR
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Místní poplatky
Žádáme občany, kteří nemají 

zaplacený poplatek za psa na rok 
2021, poplatek za odpady za 1. po-
loletí roku 2021 a vodné za 1. po-
loletí rok 2021, aby tak učinili buď 
osobně na obecním úřadě, kde je 
možno úhradu provést do poklad-
ny, ale také platební kartou nebo 
přímou platbou na účet ČS, a.s. 
1681972319/0800 nejpozději do 
30.6.2021.

Víceúčelové sportovní hřiště
V areálu KD Hájenka je k dis-

pozici víceúčelové sportovní hři-
ště s  umělým povrchem pro ši-
rokou veřejnost. Hřiště je vhodné 
pro malou kopanou, tenis, no-
hejbal i  volejbal. Bližší informa-
ce k  zapůjčení klíčů a  možnosti 

využití Vám budou poskytnu-
ty na obecním úřadě v  Horních 
Tošanovicích nebo na tel. č. 608 
751 120, na webových stránkách 
obce je nově rezervační systém, 
kde si lze zablokovat požadova-
ný termín.

Oznámení o 18. zasedání 
zastupitelstva obce

V pondělí 28.6.2021 v 17,00 hod. 
ve společenské místnosti obecní-
ho úřadu se koná 18. zasedání za-
stupitelstva obce Horní Tošanovi-
ce. Na programu bude projednání 
závěrečného účtu a hospodaření 
obce za rok 2020, účetní závěrky 
za rok 2020. Další body progra-
mu budou upřesněny následně 
na úřední desce obce při vyvěše-
ní oznámení.

Horní Tošanovice
Informace z vaší obce

Upozorňujeme všechny drži-
tele psů v obci Hnojník na povin-
nosti při pohybu jejich psa na ve-
řejném prostranství. Pes musí mít 
náhubek, být na vodítku, a držitel 
psa uklidí jeho exkrementy. Vy-
zýváme proto držitele psů v obci 
k  dodržování těchto povinnos-
tí. Dále žádáme, aby nenechávali 
volně pobíhat své psy, někdy i bez 
náhubku na veřejném prostran-
ství, týká se to hlavně větších ras 
psů, kdy ostatní občané, prochá-
zející v jejich blízkosti, mají z reak-
ce těchto psů obavy.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Miroslav Molin,  
starosta obce

Odpis vodného 
Proběhne od 20. června 2021 

do 30. června 2021 přímo v do-
mácnostech a firmách pověřený-
mi pracovníky Obce Hnojník. 

Žádáme Vás, abyste umožnili 
přístup k vodoměrům. V domech 
a  bytech, kde byly instalovány 
měřiče pro dálkový radiový odpo-
čet, bude odpis vodného prove-
den automaticky. Po odpisu stavu 
vodného budou občanům a  fir-
mám zasílány faktury. Až po obdr-
žení faktury, je možno vodné hra-
dit: bezhotovostním převodem na 
účet Obce Hnojník nebo na po-
kladně OÚ v úředních hodinách. 
Pondělí 8-11,30 a 12,30-16,30 hod. 
a středa 8-11,30 a 12,30-16,30 hod.

Vážení spoluobčané,
připomínáme Vám, že v obci 

Ropice platí vyhláška regulují-
cí noční klid a  hlučné činnos-
ti, která nám zakazuje o nedě-
lích a  státem uznaných dnech 
pracovního klidu veškeré prá-
ce spojené s používáním strojů, 

přístrojů a  zařízení způsobu-
jících hluk, zejména sekaček 
na trávu, křovinořezů, kotou-
čových a motorových pil, úhlo-
vých brusek apod. 

Děkujeme za dodržování této 
vyhlášky.

Prosba o vyplnění dotazníku

Vážení občané, v  květnu 2021 
jste dostali do schránky dotaz-
ník, jehož prostřednictvím by-
chom chtěli zjistit vaše názory 
na stávající situaci v obci a Vaše 
představy o jejím budoucím roz-
voji. Vaše odpovědi považuje-
me za významný zdroj infor-
mací pro aktuálně probíhající 
zpracování Strategického plánu 
rozvoje obce na období 2022-
2030, který pro nás bude důle-
žitým podkladem při plánování 

konkrétních investičních akcí 
i rozvoje služeb pro občany. Plán 
je také nutným dokumentem při 
získávání finančních prostředků 
z  různých dotačních titulů. Vel-
mi děkujeme za Váš čas a  po-
zornost, kterou dotazníku věnu-
jete. Vyplněný dotazník prosím 
vhoďte do schránky umístěné 
u obecního úřadu do 30.6.2021.
Děkujeme za spolupráci.

Miroslav Jaworek,  
starosta obce

Hnojník

Ropice

Střítež

ZEMNÍ PRÁCE 

minibagrem 2.6 tun

KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel:  603 252 580

 Firma Jurosz nabízí
- žaluzie – horizontální, vertikální, venkovní

- čištění a opravy žaluzií, 
- rolety – vnitřní, venkovní i na elektrický pohon

- sítě proti hmyzu – pevný rám, na principu rolety 
- plastová okna

- garážová vrata – lamelová
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla

Oldřich Jurosz, Hnojník 148 Tel.: 604 676 549
e-mail:  o.jurosz@centrum.cz

Úprava hodin na odběrovém 
a testovacím místě v Charitním 
domě pro seniory v Hnojníku!

Na našem odběrném a tes-
tovacím místě jsme k dispozi-
ci všem, kteří se chtějí otesto-
vat ve dnech: ÚTERÝ A PÁTEK  
V DOBĚ OD 13:30 DO 15:30
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