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 ■ V rámci výzvy Programu roz-
voje venkova bude místní akční 
skupina Pobeskydí (MAS) při-
jímat projektové záměry míst-
ních podnikatelů, firem a  spol-
ků. Věříme, že se v  každé obci 
mikroregionu povodí Stonávky 
najdou zajímavé projektové zá-
měry, které budou financova-
telné právě skrz dotační výzvu 
MAS. 

Za posledních pět let MAS 
vybrala k  financování víc než 
sto projektů místních podnika-
telů, ale také spolků a obcí. Pod-
nikatelé nejčastěji investovali 
do nového strojního vybavení 
(zemědělské stroje, minibagry, 

stolařské stroje, moderní CNC 
stroje atp.), zatímco obce 
a spolky modernizovaly zejmé-
na zázemí pro spolkovou čin-
nost a vybavení hasičských jed-
notek (modernizace zázemí klu-
boven, ozvučení sálu, projekční 
technika, technika výjezdo-
vých jednotek atp.) Předpoklá-
dáme, že výzva bude vyhláše-
na během měsíce února 2022. 
Projekty žadatelů je vhodné na 
MAS nejdříve konzultovat. Kon-
zultace probíhají zdarma. Více 
informací vám poskytne projek-
tový manažer Petr Piekar (+420 
773 761 063; piekar@pobesky-
di.cz).

Výzva bude zaměřena na tyto 
ekonomické činnosti:
• Zemědělská prvovýroba
• Potravinářství a krmivářství
•  Vybraná řemeslné činnosti, 

služby a maloobchod
•  Lesnictví a  dřevozpracující 

provozy

Občanská vybavenost:
• Veřejná prostranství
• Mateřské a základní školy
•  Spolková, kulturní činnost 

včetně knihoven
•  Hasičské jednotky kategorie 

JPO 5

Petr Piekar

 ■ V den slavnosti svaté Hed-
viky, v  sobotu 16. října, udělil 
biskup František V. Lobkowicz 
a apoštolský administrátor Mar-
tin David v  katedrále Božské-
ho Spasitele v Ostravě, ocenění 
dvaceti šesti lidem za obětavou 
službu v diecézi. 

Mezi nimi byla i  dlouhole-
tá pracovnice Charitní ošetřo-
vatelské služby v  Českém Tě-
šíně, paní Bc. Beáta Dulawová, 

která obdržela ocenění za dlou-
hodobé úsilí při rozvoji charit-
ního díla. Paní Beáta pracuje 
již 12 let jako vedoucí Charitní 
ošetřovatelské služby a  záro-
veň jako zdravotní sestra v  te-
rénu. Stojí v  čele celodiecézní-
ho kolegia zdravotních sester, 
je zapojena do krajského pro-
jektu podpory pečujícím a me-
todicky vede zdravotní sestry 
v domovech pro seniory. Velkou 
oporou byla sociálním a  zdra-
votním službám v roce 2020 při 
propuknutí covidové epidemie, 

jak svým přehledem o  naříze-
ních, tak odbornými informa-
cemi a  zajišťováním pomůcek. 
Pod jejím vedením vzniklo letos 
na jaře testovací centrum pro 
širokou veřejnost. Paní Beáta je 
vzorem profesionality, ale i  las-
kavosti, věci dovede řešit s nad-
hledem i  humorem, a  je ráda, 
když může něco udělat pro lep-
ší soudržnost svého týmu. Be-
átě Dulawové srdečně gratulu-
jeme a  do budoucna přejeme 
hodně úspěchů!

CHČT

 ■ V září jsme v lesní mateřské 
škole přivítali deset dětí. Ote-
vřeli jsme velké téma – mé mís-
to, doma, ve školce, v lese, v pří-
rodě, na zemi, ve vesmíru, kte-
ré nás bude provázet po zbytek 
roku. 

A  protože každé místo má 
svůj řád a  pravidla vytváře-
li jsme si svých vlastních 10 
pro malinovou školku.  Děti si 
prostřednictvím her, činnos-
tí, dramatizace a  tvoření zažily 
např. srdíčkové pravidlo, pravi-
dlo pusy, pravidlo já sám a dal-
ší. Děti se postupně zabydlují 

v lese, kde si našly svou bažinu, 
mýtinu, mechové koberce, oblí-
bené pařezy a houpačky z větví. 
Jako poklady si odnáší nespo-
čet duběnek, choroš a jiné hou-
by, srdíčkové listí… Skamarádily 
se s hmyzáky a  zachránily dva 
ježky, kteří jsou teď ve školce 
ubytovaní. Pomalinku začína-
jí připomínat Kateřinu, o  které 
čteme v knize D. Mrázkové, ona 
má za tátu myslivce, a její lesní 
moudrost a cit jsou pozoruhod-
né. Děti se zabydlují také v zá-
zemí, kde mají své již oblíbené 
knihy a také Montessori aktivity 

na táccích. Předškoláci si zažili 
písmeno S ve všech podobách 
a seznamují se s Hejného pro-
středími jako jsou parkety, kro-
kování či jednoduché origa-
mi. Stále je možné přihlásit děti 
v  předškolním individuálním 
vzdělávání a k denní docházce. 

Více informací na našem 
webu: www.kpmalina.cz/skolka. 
Najdete nás také na facebooku:  
@komunitaMalina.

Nikol Maďová

Milí čtenáři Stonávky,
dostává se vám do rukou po-

slední číslo Stonávky v tomto roce. 
Stejně jako minulý rok, tak i  letos 
je k nám čas nekompromisně přís-
ný a překlopil pomyslné přesýpa-
cí hodiny a my jsme se opět ocitli 
na přelomu roků. Krásný, na barvy 
bohatý podzim jako by mávnutím 
proutku vystřídalo období dešťů 
a plískanic, a všechno kolem nás 
rázem ztmavlo a zešedivělo. Lehké 
podzimní oblečení jsme vyměnili 
za teplé svetry, zimní kabáty a če-
pice, a vzpomínky na letní dovole-
nou vytěsnily myšlenky na to, čím 
bychom tentokrát mohli udělat na-
šim blízkým pod stromečkem nej-
větší radost.

O  pandemické situaci bylo 
v tomto úvodním sloupku napsáno 
už dost a dost. S  koronavirem se 
zřejmě budeme muset nějak na-
učit žít. Drží se nás jak klíště, ovliv-
ňuje náš běžný život, mění způsob 
práce, návyky, životní modely, au-
tomatické vzorce. Že nejde o  nic 
jednoduchého a lehce zvládnutel-
ného svědčí místy pekelná situace 
v nemocnicích, přetažení zdravot-
níci, odkládané operace, covidová 
oddělení místo těch běžných. Stej-
ně jako příběhy lidí, kterým koro-
navirus zle podlomil zdraví, změnil 
priority a odrazil se v různých as-
pektech na jejich životě. 

Jeden velký rozdíl proti minu-
lému roku však tady je. Dnes již 
máme k  dispozici účinnou vakcí-
nu, která nám skutečně pomáhá 
při potlačení šíření epidemie, po-
máhá zvyšovat celkovou imuni-
tu populace a zabraňuje těžkému 
průběhu onemocnění. Je to vakcí-
na, nikoliv lék. To mějme stále na 
zřeteli.

Očkování je zatím jedinou účin-
nou možností, jak se efektivně 
chránit před tímto onemocněním 
a jak minimalizovat riziko vážných 
následků. Očkování nechrání jen 
toho, kdo se nechal naočkovat, 
ale chrání také lidi, s nimiž je tato 
osoba v kontaktu a které by mohla 
případně nakazit. Zejména pak je-
dince z ohrožených skupin, jejichž 
imunitní systém už je i díky pokro-
čilému věku oslabený, nebo kteří 
trpí jiným rizikovým onemocněním 
a  koronavirová infekce by pro ně 
mohla mít fatální důsledky. ,Snad 
budeme na to všechno myslet.

Ocitáme se v  období blížících 
se vánočních svátků. V čase, kdy 
se, někteří z  nás mohou zastavit, 
alespoň krátce odpočinout, a  vě-
řím, že pokud to epidemiologická 
situace dovolí, rovněž navštívit své 
příbuzné a známé. Oslavte Váno-
ce a Nový rok ve zdraví a v klidu. 
Přeji vám požehnané svátky a vše 
nejlepší do nového roku 2022!

Vladimír Raszka

editorial Dotační výzva opět zacílí na místní podnikatele a spolky

Ocenění pro Beátu Dulawovou

První dny v Lesní mateřské škole Malina
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 ■ Dovolte mi, abych v krátkos-
ti vzpomněl na člověka, který 
nás v tomto roce opustil. Je jím 
Jan Tomiczek. Zpráva o  jeho 
odchodu zasáhla snad každé-
ho z nás, kdo jej znal.

Po jeho odchodu zůstalo vel-
ké prázdné místo.  Pro mě osob-
ně to byl člověk s velkým Č, kte-
rý významně ovlivnil nejen můj 
profesní život. I když jsem jej na 
druhou stranu neznal tak dlou-
ho jak někteří jiní z  vás, obdo-
bí, kdy jsem pozoroval jeho prá-
ci, mě ujistilo, že je to člověk na 
svém místě. Navíc jsem měl tu 
převelikou čest pracovat pří-
mo „pod ním“ a někdy i  s ním. 
A toto byla velká životní zkuše-
nost. Praktický člověk se všeo-
becným přehledem, takto můžu 
popsat tohoto člověka, který 
zanechal stopu v mnoha lidech. 
Mnohokrát, když jsem potře-
boval v čemkoli poradit a přišel 
jsem za ním, nikdy se nestalo, 
že by mě odmítl, ale naopak byl 
vždy otevřený na potřeby a pro-
blémy druhých, i  když nemu-
sel být. Dokázal ocenit člověka 

jako jedince a  povzbudit jej 
v  jeho díle. Veškeré problémy 
byl schopen řešit s nadhledem 
a  klidem. Nese velký podíl na 
tom, jak dnes vypadají Třano-
vice, jeho největší chlouba, Ka-
pplův Dvůr, je známý v širokém 
okolí. Byl to člověk s velkou au-
toritou a zároveň skromný s ve-
selou a  přátelskou povahou. 
A i přesto všechno co ve svém 
životě dokázal, nikdy se nepo-
vyšoval nad druhé lidi. Jan To-
miczek žil pro obec a chtěl za-
nechat odkaz pro budoucí ge-
nerace a  toto se mu určitě 
podařilo. Na jeho cestě životem, 
ve všem čemu se věnoval, ni-
kdy nezapomínal na Boha, ode-
vzdal mu svůj život a  plně mu 
důvěřoval. A  možná i  proto, že 
měl Boha v srdci, byl požehna-
ným člověkem a dokázal to, co 
dokázal. Za všechno co pro nás 
udělal a dokázal, mu patří pře-
veliký dík. Toto je jen malý po-
pis velkého člověka, který na-
vždy zůstane v  našich srdcích. 
Děkujeme.

Robin Bilan

 ■ Kulturní dům ve Stříteži byl 
svědkem další z  výstav místní 
základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu.

Poslední víkend září mohli 
návštěvníci vidět letošní ukáz-
ky ze sklizní drobných pěstite-
lů, ale také historické předměty, 
které se používaly v domácnos-
tech. Vtipné heslo střítežských 
zahrádkářů „Smrt šlimokum, 
ať žijí flancky“, je vždy dobrým 
motivačním prvkem se jít na vý-
stavu podívat. Pro organizátory 
tu byla veliká výzva, protože tý-
den před nimi se konala podob-
ná výstava připravena ve Smilo-
vicích. Sál kulturního domu se 
naplnil vším možným, co se dá 
vypěstovat na našich zahrád-
kách. K  tomu byly mezi zeleni-
nou a ovocem vystaveny i zají-
mavé exponáty jako starý ame-
rický psací stroj i  s  dokladem 

o  způsobu koupě formou lea-
singu nebo dřevěná pračka. Jak 
podotkl předseda ZO L. Wie-
luch: „Chtěli jsme výstavu ně-
čím oživit a  vždycky se najde 
nějaká věc, která svým stářím 
připomene dávné časy, jak se 
žilo a  s  čím pracovalo. Pocho-
pitelně moc děkujeme firmám 
a všem, co se podíleli na letošní 
přípravě výstavy. Patřili mezi ně 
Domino Sport, firmy Borovský, 
Fisobar, Miks, Mitrenga, Radas, 
Steeltec, Zahrádkáři a  přátelé.“ 
Dvoudenní výstava se vydařila 
a je dobré si uvědomit, že v naší 
zemi máme všeho dostatek 
i podmínky k  tomu, aby člověk 
jednoduše přidal svůj pěstitel-
ský zájem a um. Potom se čas-
to nestačíme divit, jaké skvos-
ty pak vydávají naše zahrádky 
a sady.

Karel Moškoř

 ■ Rok 2021, kdy tošanovický 
fotbal slavil 60 let od jeho zalo-
žení, nezačal vůbec dobře, když 
celou jarní část fotbalových 
soutěží zastavily hygienicko-
-protiepidemická opatření sou-
visející s koronavirovou krizí. 

Na konci tohoto období se si-
tuace zlepšila a  začalo se tré-
novat, i  když bylo stále potře-
ba dodržovat aktuálně platná 
opatření MZČR. V červenci na-
konec mohli naplno vypuknout 
i oslavy 60 let Tošanovické ko-
pané, když jsme si k přátelské-
mu utkání pozvali mistry ex-
traligy ledního hokeje Třinecké 
Oceláře. Ti dorazili nejen s mi-
strovským pohárem, s  kterým 
se mohli fanoušci v  průběhu 
utkání vyfotit, ale taky s  chu-
tí si zahrát fotbal. Zápas hraný 
v pohodovém tempu skončil ví-
tězně pro celek provozující zim-
ní sport (0:2). Fanouškům, kte-
rých nakonec dorazilo více, než 
pět stovek, se pak hráči odmě-
nili autogramiádou, ti se tento-
krát mohli vyfotit i  s  jejich ob-
líbenými hokejisty a  odnést si 

jejich kartičky s  podpisy. Pod-
zimní část právě probíhajícího 
ročníku, do které nastoupily tři 
týmy Tošanovické Chechči, se 
naštěstí stihla odehrát bez vět-
ších problémů. Naše nejmlad-
ší naděje, žáci, se pod vede-
ním trenéra Karla Kniezka fot-
balovému umu úspěšně učí 
a my věříme, že jednou budou 
oporami fotbalistů Tošanovic. 
V  okresním přeboru starších 
žáků hraném na polovině hřiš-
tě se po podzimu pohybují na 
8. místě. To dorostenci pod tak-
tovkou trenéra Milana Hnidzika 
si vedou o  poznání úspěšněji. 
V polovině soutěže okupují třetí 
příčku a pokukují po druhé po-
zici v tabulce okresního přebo-
ru staršího dorostu. Taky byli je-
diní, kteří dokázali uzmout bod 
vedoucímu celku z  Jablunkova 
a navíc na jeho hřišti. K mužům 
přišel v průběhu léta z Havířova 
trenér Radek Morcinek a neve-
de si vůbec špatně. Osm vítěz-
ství, tři remízy a čtyři prohry řadí 
náš celek na dělenou šestou 
a sedmou příčku mezi šestnácti 

mužstvy okresu. Ambice cel-
ku mužů jsou v právě probíha-
jící sezonu ještě o  něco vyšší, 
tak snad uvidíme na jaře, po-
kud nám to epidemická situa-
ce dovolí, jak se s nimi naši bor-
ci poperou. V  závěru bychom 
chtěli poděkovat za velkou pod-
poru oběma našim obcím Dol-
ní a Horní Tošanovice, bez kte-
rých by tady fotbal nemohl 
fungovat, ale taky menším pod-
porovatelům, jako jsou nedale-
ké obce Střítež a Komorní Lhot-
ka, jejíž mládež trénuje a hraje 

za Chechču, potažmo firmám 
Vectom, Aldo nábytek, Motel 
Tošanovice, Ječmínek, pivovar 
Koníček, HnojníkNet, Hyundai 
(Dobrý soused), i dalším lidem, 
kteří se starají o chod oddílu ko-
pané v  naších malých obcích. 
A v poslední řadě bychom chtě-
li oslovit zájemce z řad chlapců, 
či dívek nejen z Tošanovic, ale 
z i okolních obcí, na nábor dětí 
od 6 let do fotbalového oddílu, 
aby se hlásili u trenéra žáků K. 
Kniezka (733 759 076).

Tomáš Bělík,  
předseda TJ Tošanovice z.s.

Vzpomínka na výjimečného člověka Výstava zahrádkářů ve Stříteži

Fotbal v Tošanovicích letos oslavil šedesátku

MASÁŽE V ŘECE
Zdravotní, relaxační a lávovými kameny, Baňkování, 

manuální lymfatická, Kineziotejping, SM-systém cvičení 
Objednávky: 724 772 628, p. Němcová

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel:  603 252 580
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 ■ Občané Stříteže i  část ob-
čanů z  Ropice, kteří využívají 
vlakovou dopravu jako hlavní 
dopravní prostředek do škoIy 
a do práce, se dočkali nové láv-
ky přes řeku Ropičanku. 

Stávající Iávka, která byla po-
stavená v  50. Ietech minulé-
ho století, nebyla již bezpečná, 
a proto obec přistoupila k její ob-
nově. Celkové stavební náklady 
na Iávku činily asi 1 810 000 Kč, 
na kterých se podílel Moravsko-
slezský kraj částkou 400 000 
Kč. Jedná se o  investiční dota-
ci poř. č. 03240/2021/RRC. Od 
konce října tak tato lávka slou-
ží veřejnosti a celkově se zvýšiIa 
bezpečnost a komfort občanů.

Miroslav Jaworek

 ■ Díky finanční podpoře Ev-
ropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměst-
nanost a  MAS Pobeskydí, re-
alizuje Slezská diakonie pro-
jekt Podpora pečujících osob 
v Pobeskydí II v obcích povodí 
Stonávky. 

Již čtvrtým rokem (únor 2018 
– leden 2022) takto nabízí po-
radenství a  pomoc všem, kte-
ří se mnohdy náhle a  bez dří-
vějších zkušeností i  podmínek 
a  často i  nedobrovolně dosta-
nou do situace, kdy musí pe-
čovat o  svého blízkého v  do-
mácím prostředí. Najednou si 
uvědomí, že potřebují elektric-
kou polohovací postel a neví na 
koho se obrátit. Sociální služ-
by v blízkém okolí mají na dlou-
hé měsíce naplněnou kapaci-
tu, a neví, jak o svého blízkého 
pečovat, jak s ním manipulovat, 
mluvit, jak s  ním žít… A  právě 
k těmto lidem, pečujícím, je při-
praven dojet až domů ve všed-
ních dnech, tým pracovníků, 
složený z koordinátora a odbor-
ného poradenského pracovníka 
v jedné osobě, ze zdravotní se-
stry, dvou terénních pracovníků 
a  fyzioterapeuta a  nabízí pod-
poru v oblasti odborného soci-
álního poradenství, praktického 
zácviku pečujících v  jejich při-
rozeném prostředí, zapůjčení 
kompenzačních pomůcek, pří-
padně zastoupení ve chvílích, 
kdy si pečující potřebuje vyří-
dit své osobní záležitosti nebo 
zúčastnit se projektem nabíze-
ných workshopů a  svépomoc-
ných skupin. Od února 2020 do 
října 2021 se nám podařilo uza-
vřít bezplatnou dohodu s 67 pe-
čujícími, kteří aktivně využíva-
li nebo ještě využívají některou 
z nabídnutých služeb v domác-
nosti. Zapůjčili jsme více jak 65x 
kompenzační pomůcky, realizo-
vali 7 svépomocných skupin, 5 
workshopů zaměřených na fy-
zioterapii, 4 odborné semináře 
v oblasti péče o blízké se syn-
dromem demence a  v  nepo-
slední řadě jsme spolupraco-
vali se dvěma základními ško-
lami v  Těrlicku a  Stonavě, kde 
byly pro žáky 4. – 9. tříd připra-
veny zážitkové semináře. Děti 

tak měly možnost seznámit se 
blíže s problematikou stáří, učili 
se umění vzpomínat s babičkou 
a dědečkem, setkat se s profe-
sionálním záchranářem nebo si 
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké 
to je „být starý“ prostřednic-
tvím tzv. gerontoobleku. V  této 
chvíli máme celkem 155 peču-
jících a  142 dětí ze základních 
škol, kterým byla prostřednic-
tvím projektu poskytnuta men-
ší či rozsáhlejší podpora. Termín 
31. 1. 2022, kdy finanční podpo-
ra našeho projektu prostřednic-
tvím Evropského sociální fondu 
skončí, není termínem definitiv-
ního ukončení působení Slez-
ské diakonie v MAS Pobeskydí. 
Již dnes spolupracujeme s  ná-
vaznými sociálními službami 
Osobní asistence TABITA Český 
Těšín, Třanovice. Ve spoluprá-
ci s  touto službou se budeme 
snažit i  nadále nabízet zápůjč-
ky kompenzačních pomůcek 
a  osobní asistenci v  domác-
nostech komunit MAS Pobes-
kydí. Hledáme cesty, jak zacho-
vat již fungující svépomocné 
skupiny a  zážitkové worksho-
py s  fyzioterapeutem pro pe-
čující. Proto bych touto cestou 
ráda poděkovala všem, kteří se 
na realizaci a průběhu projektu 
podíleli. Ať je to vedení Slezské 
diakonie, které s touto úžasnou 
myšlenkou přišlo a  dokázalo 
jej po 4 roky realizovat, či pra-
covníci, bez kterých by projekt 
nebyl možný. Dále pak děkuji 
všem pečujícím a  opečováva-
ným za důvěru, podporu a  las-
kavost, lektorům za praktické 
rady a  zkušenosti a  základním 
školám za vstřícné a milé přijetí. 
Děkuji MAS Pobeskydí za pod-
poru a výbornou spolupráci.

Hana Adamčíková

 ■ V rámci tradičních oslav me-
zinárodního dne seniorů, kte-
rý připadá na 1. říjen, připravi-
la Krajská rada seniorů Morav-
skoslezského kraje (KRS MSK) 
také další ročník vědomostní 
soutěže pro seniorské týmy na-
šeho kraje. 

Vloni tomuto setkání zabránil 
Covid-19 a  tak se až ve středu 
20. října dočkalo 21 tříčlenných 
družstev. Svědkem vědomost-
ního kvízu byla obec Střítež za 
vydatné podpory místního Klu-
bu důchodců, kteří připravi-
li výborné zázemí i  občerstve-
ní v  kulturním domě. Zahájení 
kvízového odpoledne připad-
lo předsedovi KRS MSK Pav-
lu Glucovi, který představil pří-
tomným čestného hosta Senior 
kvízu a tím byl starosta Stříteže 
Miroslav Jaworek. Kvíz měl de-
set tématických okruhů s deseti 
otázkami s časovým limitem na 
zvládnutí jednoho tématu de-
set minut. Postupně se zabýva-
li soutěžící těmito okruhy: 1. Co 
je to?, 2. Česká příroda, 3. IQ, 
4. IT, 5. Medicína, 6. Moravsko-
slezský kraj, 7. Olympijské hry, 

8. UNESCO, 9. Všehochuť a 10. 
Zeměpis světa. Autorem stovky 
otázek byl člen KRS MSK Ra-
dim Holeček, který stál u zrodu 
této zajímavé soutěže pro seni-
ory v roce stoletého výročí vzni-
ku Československa. V  příjem-
ném prostředí si soutěžící ur-
čitě nejen zasoutěžili, ale také 
pochutnali na koláčcích a  vě-
nečcích připravených seniorka-
mi z  místního střítežského klu-
bu. Soutěž měla velice rych-
lý průběh a po třech hodinách 
zvládání ošemetných otázek 
nastal čas na spočítání bodů 
a vyhlášení výsledků. Třetí mís-
to vybojoval domácí tým k vel-
ké radosti pana starosty ve slo-
žení Miroslav Fober, Josef Skři-
vánek a  Vlasta Sadowská, což 
byla i  zasloužená odměna pro 
všechny Střítežany za přípra-
vu celé krajské akce. Nečeka-
né druhé místo získaly Řepiště 
a pomyslné zlato putuje do Os-
travy, vyhrály seniorky z organi-
zace SENIOŘI ČR OSTRAVA.

Karel Moškoř

Nová lávka přes Ropičanku Podpora pečujících osob v Pobeskydí

V krajské soutěži získali bronz

Kontakty projektu:
tel.: 732 392 024
e-mail: podpora.pecujici@
slezskadiakonie.cz
SEN centrum, Třanovice 188, 
739 53
Pracovní doba: 7.00-15.00
www.slezskadiakonie.cz/pro-
jekty/podpora-pecujicich-
-osob-v-pobeskydi
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 ■ Je to již pět let, co Slezská 
diakonie poskytuje sociální 
službu domova pro seniory SA-
REPTA. O Sareptě čteme v Bib-
li, kde toto město Sarepta před-
stavuje požehnání pro Ty, kteří 
potřebují pomoc, a  pomoci se 
jim dostane.

Cílem naší práce je vytvářet 
vlídné místo pro život potřeb-
ných seniorů, hlavní podíl na 
tomto mají především všich-
ni pracovníci domova. V  tom-
to roce nás při práci provázelo 
motto SOLIDARITA. Uvědomu-
jeme si, že každičký den je příle-
žitostí pro vzájemnou spoluprá-
ci a podporu, těšíme se z úspě-
chů, pomáháme v  nezdarech, 
jsme tady pro druhého. V  prů-
běhu roku jsme uskutečnili ně-
kolik důležitých oprav a změn – 
zajistili jsme pro každého oby-
vatele polohovací elektrickou 
postel, koupili nové lůžkoviny 
a  kompenzační pomůcky (toa-
letní křesla, podložky, koupací 
lůžko apod.); opravili židle v  jí-
delně novým čalouněním; vy-
měnili a  opravili rozvody vody 
v  kuchyni, vybavili kuchyň ná-
dobím; postavili altán na za-
hradě; nainstalovali novou wi-
-fi síť v  celé budově; obnovili 
výpočetní techniku (notebook, 
telefony, monitory, tiskárny); 
pracovníkům zajistili pracov-
ní pomůcky. Na podzim byl re-
alizován projekt „Moderniza-
ce výtahu v  domově pro seni-
ory – dostupnost a bezpečnost 
všem“, kdy proběhla oprava vý-
tahové šachty a  poté byla in-
stalována nová výtahová kabi-
na. Dnes je výtah moderní, bez-
pečný a každodenně využívaný 
obyvateli, zaměstnanci a  ná-
vštěvníky, rovněž slouží k  pře-
pravě stravy, která je seniorům 
podávána na patrech. Tento 
projekt je finančně podpořen 

Moravskoslezským krajem, 
obecní samosprávou a  dalšími 
dárci (fyzické i  právnické oso-
by). Velké díky za podporu. Ka-
ždodenní život domova naplňují 
i proti epidemiologická opatře-
ní, roušky, rozestupy, pravidel-
ná desinfekce, taky pravidelné 
testování a očkování proti covi-
du (na podzim již třetí dávkou), 
nesmíme zapomenout na pravi-
dla pro návštěvy, všem děkuje-
me za obezřetnost a vstřícnost. 
Naše pomoc, podpora a  péče 
se však nezastavuje, obyvatelé 
domova využívají rozličné ak-
tivity a  činnosti pro setkávání: 
společné předčítání, poslech 
hudby, cvičení s  fyzioterapeut-
kou, zpívání, taky pečení či va-
ření, trocha kutilství, přemýšle-
ní u různých her, pohlazení do-
mácího mazlíčka, videohovory, 
bohoslužby, čtení Bible a  další 
možnosti. Letos jsme přáli ke 
kulatým narozeninám: jeden-
krát k 70sátinám, třikrát 80sati-
nám, třikrát 90sátinám a jeden-
krát přání k  narozeninám 100 
let! Fotografie s  názvem „Prv-
ní videohovor v  98 letech, ra-
dost, vděčnost, slzy i  úsměvy 
provázejí audiovizuální setká-
ní obyvatel domova“ se stala 
součástí putovní výstavy foto-
grafií s názvem Česká vlna so-
lidarity aneb občanská společ-
nost v boji proti covid-19, kterou 
pořádal Sekretariát Úřadu vlády 
pro nestátní neziskové organi-
zace. Vážíme si nasazení našich 
pracovníků. Pracovní tým celé-
ho domova v  hlavním pracov-
ním poměru (HPP, DPČ) tvoří 
53 žen a 5 mužů, průměrný věk 
pracovníků je 44,3 let, nejmlad-
šímu je 21let a nejstaršímu 61let. 
Práce v domově je často nároč-
ná, potřebuje člověka v celé své 
šíři, a tak podpora a péče smě-
řuje i  k  našim zaměstnancům, 

podpora rozvoje pracovníka, 
protažení těla s  fyzioterapeut-
kou, nechybí přání k  narozeni-
nám, duchovní povzbuzení či 
naopak podpora kolegyně / ko-
legy ve složitých životních situ-
acích; a v neposlední řadě jsme 
se sešli jen tak, pro vzájemné 
sdílení a  poznání se navzájem. 
Tyto aktivity jsou naplňovány 
v  rámci koncepce Age man-
agementu ve Slezské diakonii. 
Pět let se snažíme tady v  do-
mově pracovat jako tým, jednat 
s  úctou a  respektem, vzájem-
ně spolupracovat a vypomáhat, 
mít čas a být tady pro druhého, 
umět si nechat pomoci, přiná-
šet radost a povzbuzení – to vše 

spojuje lidi, podněcuje ke sta-
tečnosti a  naplňuje nadějí. Vy-
jadřuji ohromnou vděčnost za 
to, co jsme mohli prožít v tomto 
roce, za pracovníky a podporo-
vatele, za dary, které jsme přija-
li, za Vás, kteří svou obětavostí 
vytváříte zázemí a pracujete na-
plno. Děkujeme dobrovolníkům 
za darovaný čas, Vám všem za 
povzbuzení, modlitby, laskavá 
zastavení, finanční podporu – 
pro naši práci jsou velmi důle-
žité. Přejeme radostné vánoční 
dny a v Novém roce 2022 Boží 
požehnání, vzájemnou blízkost 
a pevné zdraví.

Halina Pientoková

 ■ Ve středu 10. listopadu 2021 
se v  Hnojníku pod patrona-
cí obecního úřadu uskutečnilo 
v  restauraci u  Zajíce, po roční 
odmlce, tradiční podzimní se-
tkání se seniory.  

Účastníky uvítal zástupce ve-
dení obce, následovalo pěvecké 
vystoupení souboru Slezan. Pří-
tomni se mohli sami přesvědčit 
o  profesionální kvalitě sboro-
vého zpěvu tohoto těšínského 
pěveckého seskupení. V  závě-
ru večera vystoupil také „Sbor 
dobrovolných zpěváků“ z  řad 
občanů obce. Patnáct zpěváků 
pod vedením pana Macha, na-
dchlo přítomné několika líbivý-
mi lidovými písněmi. Dobrou 
náladu v  sále dokumentova-
lo to, že při známé a populární 

skladbě „Gorale gorale“ se při-
dali svým zpěvem i  přítomni 
v  sále. Nižší účast pozvaných 
seniorů nepochybně ovlivnila 
covidová omezení, kdy účast-
níci setkání byli povinni před-
ložit potvrzení o bezinfekčnosti 
podle platných vládních opat-
ření. Za polskou národnostní 
menšinu (PZKO) pozdravil pří-
tomné a  poděkoval organizá-
torům akce pan Pieter. Veřej-
ného ocenění se dostalo panu 
Grycovi za mediální publici-
tu společenských a  kulturních 
akcí v  obci a  také historie ži-
vota a  dění v  obci v  minulos-
ti na stránkách regionální tis-
koviny Stonávka. Účastníkům 
setkání byla nabídnuta večeře, 
na stolech nechyběly domácí 

koláčky a  hroznové víno. Ob-
sluhující personál podával dal-
ší občerstvení ze široké nabíd-
ky restaurace. Slavnostní odpo-
ledne bylo vítanou příležitosti 
k  setkání seniorů se známými 
a  svými vrstevníky. Nechybě-
la tombola a samozřejmě dob-
rá nálada. Za zdařilé odpoledne 

patří poděkování vedení obce 
a  především pak organizáto-
rům, jmenovitě členům Výbo-
ru pro kulturu a sport a Výboru 
pro národnostní menšiny při za-
stupitelstvu obce Hnojník panu 
Kasperovi a panu Vitáskovi.

Miroslav Gryc

Jak se letos žilo v Sareptě

Setkání se seniory v Hnojníku
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 ■ Od 1. 1. 2022 vejde v platnost 
nová obecně závazná vyhláš-
ka o odpadech, kterou schváli-
lo zastupitelstvo na svém XXVII. 
zasedání. Pro občany z toho vy-
plývá hned několik změn. 

První je ta, že poplatek za od-
pady se zvýší na 720 Kč na rok 
na občana. Vyplývá to z celko-
vé situace, kdy se zvedají ceny 
na svoz odpadů a samozřejmě 
za skládkovné, které se zvyšuje 
neúměrně již několik let a stále 
bude pokračovat. Další změnou 
bude četnost vybírání tohoto 
poplatku. Do letošního roku to 
bylo 2x ročně, od příštího roku 
budou občané platit tento po-
platek pouze jednou. Splatnost 
bude prodloužena až do června. 
Samozřejmě ten, který využívá 
Inteligentní systém nakládání 
s  odpady (ISNO) a  třídí, může 
dosáhnout na slevu na odpa-
dech, která při pečlivém třídění 
může znamenat ušetření až 70 
% z celkových ročních nákladů. 
V tomto směru rčení – třídit se 
vyplatí – určitě ve Stříteži platí. 

Každý občan ve Stříteži má také 
možnost odevzdat velkoobjem-
ný odpad na skládkách v Třano-
vicích, Třinci a  Jablunkově, kde 
mu za to nebude účtován žád-
ný poplatek. Tento jde na vrub 
obci. Do tohoto se nezapočítá-
vá nebezpečný odpad, staveb-
ní odpad a  sutě. Toto si musí 
každý občan zaplatit sám. Jeli-
kož je tu ta možnost odvozu na 
skládky, bude ve Stříteži přista-
ven mobilní kontejner na velko-
objemový odpad už jen jednou 
ročně. Pevně věříme, že vás tyto 
změny nijak neodradí od třídění 
odpadu. Ba naopak, přimějí vás 
nad tím více přemýšlet, více tří-
dit jak papír, sklo, plast, tuky či 
ostatní odpad, abyste dosáhli 
na co největší slevu. Pokud se 
tady v této problematice chcete 
angažovat ještě více, již teď vás 
zvu na Tradiční úklid obce, který 
se koná v rámci celorepubliko-
vé akce Ukliďme Česko, a kte-
rý se uskuteční na jaře v sobotu 
2. dubna 2022.

Michaela Porvisová

Rok 2021 a Matice slezská, 
pobočný spolek v Třanovicích

 ■ Již delší dobu jsme vás ne-
informovali o našich aktivitách. 
Přeštěte si podrobnosti o činnos-
ti našeho spolku v roce 2021.

Vzhledem ke coronavirové si-
tuaci jsme měli velice malý pro-
stor pro uskutečňování tradič-
ních zájezdů, schůzí a akcí. I tak 
jsme letos popřáli, ať už písem-
nou formou či osobním setká-
ním, 11 našim jubilantům. A po-
dařilo se uskutečnit i  jeden zá-
jezd. V  sobotu 4. září se konal 
jednodenní poznávací zájezd 
na jižní Moravu. Po vícehodi-
nové jízdě zájezdovým autobu-
sem se naše početná skupina 
v  dopoledních hodinách vyda-
la prozkoumat Archeologický 
skanzen v  Modré. Procházka 
opevněným hradištěm z období 
Velké Moravy (9. století) s oby-
dlími, dílnami a hospodářskými 
budovami s  živými zvířaty byla 
nejen zajímavá, ale jistě i pouč-
ná. Nacházejí se zde dokonce 
i paláce knížat a biskupů, které 
jsou zbudovány podle archeo-
logických nálezů, z nichž větši-
na pochází přímo z  areálu ar-
cheoskanzenu. Poté jsme se 
přemístili o  pár set metrů dál. 
Živá Voda. To je areál budov 
s  podvodním tunelem a  ven-
kovním rybníkem obklopeným 
zahradou s  naučnou stezkou. 
V  novém podvodním tunelu 
jsme mohli poznat, trochu z  ji-
ného úhlu pohledu, vodní svět 
ryb a rostlin obývající již zmiňo-
vaný rybník. Úžasné. To vše je 

obklopeno zahradou plnou by-
lin, keřů a stromů typických pro 
biotopy Bílých Karpat a  Chřib-
ských lesů. Zahrada je navíc 
doplněna o  zajímavou pratuří 
stezku. Dalším cílem byl neda-
leký Velehrad, kde jsme navští-
vili poutní baziliku Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Cyrila a Me-
toděje. Následoval přejezd do 
Uherského Hradiště a zaslouže-
ný rozchod na občerstvení. Celý 
den nás provázelo slunečné po-
časí, které dokreslilo den plný 
krásných zážitků. Podle har-
monogramu prosincových akcí 
nás ještě čeká podzimní ces-
topisná přednáška v  sále OÚ 
v  Třanovicích, která se usku-
teční 5.12. v 15.30 hodin. Téma-
tem bude Austrálie a  Indoné-
sie. Dále 29.12. tradiční výroční 
členská schůze, která se bude 
konat v  sále OÚ Třanovice od 
16 hodin. Doufejme, že vzhle-
dem ke zhoršující se covidové 
situaci se obě akce uskuteční. 
Naším cílem je nadále pokračo-
vat v činnostech spolku i v této 
divné době. Stále udržovat tra-
dice, podporovat kulturní roz-
hled a udržovat dobré mezilid-
ské vztahy. Proto všem přeji za 
spolek krásné a poklidné proži-
tí blížících se nejhezčích svátků 
v  roce a ať se v  tom následují-
cím roce opět všichni shledáme 
ve zdraví a snad i v trochu lep-
ší době.

Eva Zatloukalová

Změny v odpadech ve Stříteži
 ■ Předposlední týden v  říjnu 

dostal střítežský kulturák pořád-
ně zabrat, ale v tom dobrém slo-
va smyslu. Konalo se zde hned 
několik akcí, na kterých bylo 
možno vyzkoušet nově zakou-
pené židle a stoly. 

Ve středu se zde konala kraj-
ská soutěže seniorů v  seni-
or kvízu. Do našeho kulturního 
domu se sjely týmy z celého se-
veromoravského kraje, aby sou-
těžily ve svých vědomostech. 
Soutěž se skládala z deseti te-
matických okruhů, každý měl 
deset otázek a  na vypracová-
ní bylo deset minut. Soutěžící 
se tak museli popasovat nejen 
s  namáháním mozků, ale také 
s  časovým presem. A  jak již 
tomu bývá zvykem, naši střítež-
ští důchodci nezklamali a  od-
nesli si nádherné třetí místo 
z 21 družstev. Hned následující 
den se na stejném místě kona-
lo vítání občánků. Jelikož se tato 
akce nemohla z koronavirových 
důvodů uskutečnit loňský rok, 
byli pozváni noví občánci s ro-
dinami za dva roky. A že se jich 
sešlo. Kulturák skoro praskal ve 
švech. Bylo to i  zásluhou dětí 
ze školního pěveckého krouž-
ku, které zazpívaly a  zarecito-
valy všem přítomným. Potom 
již starosta s  místostarostkou 
uvítali malé dětičky do střítež-
ské rodiny a rozdali maminkám 
růžičku a  dětem dáreček.  

No a v pátek se v sále kulturního 
domu naopak objevili nejstar-
ší občané naší obce při tradič-
ním setkání s Jubilanty. I těchto 
bylo mnoho, protože i  toto byl 
případ, kdy se loni akce neko-
nala, tak se sešli jubilanti hned 
za dva roky. U vchodu, jak je to 
již tradicí, je přivítali místní ha-
siči a  předali všem jubilantům 
růži. A pak bylo opravdu veselo. 
Akci zahájily děti z  místní ma-
teřské školky a  za své nádher-
né vystoupení si vysloužily vel-
ký aplaus. Po proslovu starosty 
se senioři mohli pustit do skvě-
lého obědu, po kterém následo-
val moučník s  kávou. O  zába-
vu se postarala lidová kapela, 
která hrála především písničky 
na přání, a  tak si senioři moh-
li krásně zazpívat. Celá akce se 
nesla v přátelském a milém du-
chu, jubilanti si vřele popovídali 
se svými vrstevníky a na konci 
si neodnesli jen rudou růžičku, 
ale i  přívětivou vzpomínku na 
tento den. Všechny tyto akce by 
nebyly vydařeným akcemi, kdy-
by v pozadí nestály osoby jako 
kuchařky z  řad místních spol-
ků, které napekly a  uvařily, or-
ganizátoři, kteří to všechno dali 
dohromady, nebo paní učitel-
ky, které s dětmi nacvičily pro-
gram, a  proto jim všem patří 
velké díky.

Michaela Porvisová

 ■ Název projektu: Učíme se 
v přírodě při ZŠ Ropice

 ■ Registrační číslo: 1190700306
 ■ Příjemce podpory: Základní 

škola a Mateřská škola Ropice, 
příspěvková organizace. 

Stručný popis projektu: Před-
mětem projektu je úprava škol-
ního pozemku ZŠ Ropice a do-
plnění o přírodní prvky, které by 
žákům poskytovaly prostor, ve 
kterém by mohli vnímat příro-
du všemi smysly, kde by získali 
znalosti na základě vlastní pro-
žité zkušenosti a  pozorování. 

Jedná se především o vybudo-
vání přirozené skalní kompo-
zice – alpinum, geologická ex-
pozice, expozice stop zvěře luk, 
polí a zahrad, zahradní pozoro-
vací centrum, pozorovací kom-
postovací centrum. Rovněž jsou 
zařazeny také interaktivní prvky 
– veverčí dráha, vodní hra, me-
teobudka. Součástí projektu je 
také výsadba listnatého stromu. 
Po úpravách zahrada poskytu-
je žákům i  pedagogům zázemí 
pro praktickou i teoretickou vý-
uku v oblasti EVVO. 

Střítežský kulturák dostal zabrat

Učíme se v přírodě
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 ■ Skupina bývalých staros-
tů z  obce Smilovice, předsedů 
spolků, kronikářky, IT specialis-
ty a překladatelů připravila pro 
občany 40 kvizových otázek 
z  oblasti dějin, zeměpisu, škol-
ství, života spolků a  různých 
kuriozit, které byly připrave-
ny prakticky z jediné publikace 
o naší obci vydané v roce 2009 
Vydavatelstvím Regio.

Na akci dne 15. 10. 2021 do-
razilo kolem 50 účastníků do 
Sportcentra Smilovice, kde 
byly probrány jednotlivé otázky 
včetně vyhodnocení a  předá-
ní cen od sponzorů skoro všem 
zúčastněným. Všichni také ob-
drželi pamětní diplom s  dobo-
vými obrázky významných bu-
dov v  obci. Většina účastníků 
byli starousedlíci, nechyběli ale 

občané z  okolních obcí, kte-
ří buď tady v  minulosti bydle-
li, anebo jsou zkrátka příznivci 
naši obce. Nejvzdálenější účast-
ník, který korespondenčně za-
slal řešení kvízu, byl z Krakowa. 
Je škoda, že poměrně málo bylo 
zástupců majitelů nových ro-
dinných domů, kterých od od 
roku 2000 přibylo na dvě stov-
ky (pro informaci v  současné 
době obec čítá něco málo přes 
800 občanů). Co přinesla tato 
akce? Účastníci se dozvěděli, 
kdy vyhořela místní škola, co je 
původem slova Karmel, kde se 
nachází místní název „Vypolon-
ka“, kdy bude 100 let od založe-
ní místního spolku včelařů, jaký 
vojenský prapor byl na Goduli, 
proč skončila činnost pily s vod-
ním náhonem na Ropičance, 

kolik hospod bylo v  obci, jaké 
odrůdy jablek byly zasílány pre-
sidentovi T. G. Masarykovi do 
Prahy z  Kotasovki atd. Chtě-
li bychom jednotlivé odpově-
di uvést na webových stránky 
obce. Anglická a  polská ver-
ze otázek, je rovněž na webo-
vých stránkách. Shodli jsme se 
v názoru, že vydávání knih o ob-
cích je sice žádoucí, ale v mno-
ha případech tyto knihy za ne-
malé peníze jsou jen založeny 
do knihovniček a někdy ani vů-
bec nepřečteny. Pořádání veřej-
ného kvizu o obci, aby alespoň 
hrstka občanů prostudovala ur-
čité dokumenty a  mohla svým 
dětem a vnukům i něco o obci 
povyprávět, má určitě význam. 
Účastníci se shodli, že jsme do-
cílili zápočet z našich vědomos-
ti o obci. Ostatní snad si dohle-
dají kvizové otázky na našem 

webu a prodiskutuji s námi pří-
padné problematické pasáže, 
o  kterých nevěděli. Tato akce 
vyvolala i synergickou reakci na 
celou plejádu dalších možností, 
co bychom mohli ještě připravit. 
Tak například je zájem navštívit 
Zemský archív v  Opavě a  Mu-
zeum v  Cieszynie za účelem 
získání dobových map a  dal-
ší dokumentace, zaznamenání 
do mapy dávných názvů čás-
ti obce, zaregistrování v  místní 
knihovně fotoknih, DVD apod. 
za účelem možného propůjčení 
ostatním občanům. Akce „Smi-
lovice v otázkách“ řízená samo-
zvaným místním moderátorem 
měla rychlý spád a určitě obo-
hatila naše vědomosti, které dál 
můžou být i  prezentovány na 
dalších společenských akcích 
v obci a v okolí.

Gustav Chwistek

 ■ Naše škola využila zajímavé 
možnosti zapojit se do projektu 
MAP II v ORP Třinec a v období 
od května do října 2021 žáci prv-
ního až pátého ročníku zkouma-
li život v  nás a  kolem nás pro-
střednictvím nejrůznějších ak-
tivit napříč předměty a ročníky, 
a to v 5 rozmanitých oblastech 
poznání (bádání).

Každá oblast poznání byla 
motivována celodenním pro-
jektovým dnem a  poté už žáci 
na jednotlivých aktivitách pra-
covali v rámci různých předmě-
tů ve třídách a plnili dílčí výstu-
py. S realizací miniprojektů jsme 
začali v květnu 2021 (po návra-
tu dětí do škol po distanční vý-
uce) a  využili jsme je tak také 
k  adaptaci žáků na prezenč-
ní výuku, a  především k  poby-
tu žáků v  přírodě. Oblasti bá-
dání byly následující: I. Pozná-
váme přírodu kolem nás, jsme 
badatelé a ochránci za záchra-
nu jejích krás. Projekt zaháji-
la naučná stezka ke Dni Země 
– bádání přírody kolem nás se 
zaměřením na ochranu příro-
dy. Žáci napříč ročníky se sta-
li badateli, kteří prozkouma-
li pomocí nástrojů z  badatel-
ského batůžku přírodu kolem 

nás. Naše nová školní zahrada 
a okolí nám poskytlo nepřeber-
né možnosti podnětů – její oby-
vatelé a zástupci ze světa rost-
lin se stali na půl roku zdrojem 
poznání zákonitostí přírodních 
dějů. Žáci zkoumali ekosysté-
my v proměnách ročních obdo-
bí a poznávali rostliny a živoči-
chy za pomoci klíče k určování 

přírodnin, učili se o přírodu pe-
čovat a  ochraňovat ji. Své po-
znatky si zaznamenávali do ba-
datelského deníku, sbírali nej-
různější přírodniny, které pak 
pomocí lupy a mikroskopu ještě 
důkladněji prozkoumali. Obje-
vy a zajímavosti ze světa příro-
dy představili svým spolužákům 
na nástěnkách či výstavkách 
v  prostorách školy, veřejnosti 
pak prostřednictvím fotogalerií 
na webových stránkách. Žáci 4. 
a 5. ročníku se navíc zúčastnili 
výuky s  rodilým mluvčím v an-
gličtině, která byla zaměřena na 
anglické reálie ze světa přírody 
kolem nás – rostliny, živočichy 
a  jejich stavbu těla, okolní pro-
středí a ochranu přírody. II. Učí-
me se číst a pak snáz objevíme 
svět kolem nás… S pomocí na-
učné literatury si žáci prakticky 
ověřili své čtenářské dovednosti 

při poznání světa kolem nás. 
Aktivity byly začleněny do vy-
učování napříč předměty a roč-
níky. Žáci vyhledávali a doplňo-
vali informace do pracovních 
listů, někteří tvořili naučné pla-
káty na nástěnky, jiní atlas na-
šich rostlin, dřevin a  živočichů. 
Pro tuto část projektu jsme vy-
užili také čtenářský festival po-
řádaný Městskou knihovnou 
v Třinci – ČteFest – a v každém 
ročníku jsme uspořádali besedu 
se známými českými spisovateli 
a ilustrátory dětské literatury. III. 
Stavby jsou pro život nezastu-
pitelné, ze stavebnice naučíme 
se stavět jejich modely věrné. 
Tato část projektu byla zaháje-
na projektovým dnem „Světový 
Den dětí“, kdy jsme “cestovali” 
po světě a  seznamovali se tak 
s různými zeměmi, jejich typic-
kými zvyky a odlišnou kulturou. 
Žáci se rovněž seznámili s  vý-
znamnými světovými stavba-
mi a  jejich proměnami v  čase. 
K poznání zákonitostí konstruk-
ce staveb kolem nás využili nej-
různější stavebnice, ale vyzkou-
šeli si také postavit konkrétní 
stavbu z  dostupných přírodnin 
a pokusili se tak o jejich věrnou 
repliku. Zjistili, že ne vždy byla 
konstrukce stavby jednoduchá 
a  technicky proveditelná. Za-
jímavé bylo také poznání, jaké 
nástroje a materiály ke stavbám 
lidé používali a jak se v průběhu 
staletí měnily. Srovnáním histo-
rického vývoje fungování svě-
ta techniky (od jednoduchých 
strojů až po moderní techno-
logie) si ověřili jejich důležitost 
pro pokrok a  usnadnění prá-
ce člověka. IV. Ruce jsou velcí 
pomocníci, díky nim vyrobíme 
věci jako řemeslníci… Žáci dru-
hého ročníku se seznámili se 
světem řemesel a vyzkoušeli si 

svou zručnost. Do práce se dře-
vem je uvedl stolař z  řad rodi-
čů, který je naučil bezpečně za-
cházet s  potřebným nářadím 
a využívat truhlářský ponk. Sou-
částí této aktivity byla exkurze 
žáků do muzea Třinec (Výsta-
va 90 let města Třince a  Řez-
bářské sympozium), kde se žáci 
v  praxi seznámili s  řezbářským 
řemeslem a mohli vidět, jak se 
žilo kdysi a jaké nástroje se dří-
ve používaly. Nakonec žáci vy-
robili drobné dárečky - zvířátka 
ze dřeva pro budoucí prvňáč-
ky. V. Poznat své tělo je jistota 
do budoucího zdravého života. 
Žáci (především z  pátého roč-
níku) objevovali zákonitosti fun-
gování lidského těla prostřed-
nictvím aktivit zaměřených na 
výuku anatomie, první pomoci, 
ochrany zdraví apod. Praktic-
kou výuku s modely těla (kostra, 
torzo s  vnitřními orgány, figurí-
na k  výuce 1. pomoci) doplnily 
pokusy k  ověření změn fungo-
vání lidského těla při fyzické zá-
těži nebo nezdravém životním 
stylu. Součástí této etapy pro-
jektu byla interaktivní výuka se 
zdravotníkem záchranné služby 
a projektový den Mladí záchra-
náři s  praktickou výukou první 
pomoci. Výstupem bylo prak-
tické zvládnutí poskytnutí prv-
ní pomoci. Žáci vyzkoušeli své 
nabyté znalosti také v rámci on-
line soutěže „ZACHRAŇ MĚ! 
Anebo soutěž pro život“ organi-
zované z projektu MAP II ORP 
Třinec. Žáky realizace projektů 
velmi bavila, měli jsme spous-
ty pozitivních ohlasů. Věříme, 
že si tak z  těchto různých akti-
vit odnesli nejen nové poznatky 
či dovednosti, které budou pří-
nosné v jejich praktickém živo-
tě, ale také zájem o nové oblasti 
bádání a ochranu přírody. 

Mgr. Petra Lysková

Smilovice v otázkách

Mladí badatelé v ZŠ Střítež aneb „Život v nás a kolem nás“
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 ■ Letošní nádherný barevný 
podzim jsme si s dětmi užili pře-
devším v přírodě. Toulání lesem, 
hry na louce, sběr přírodnin 
a  pozorování tajů lesa – to vše 
bylo součástí téměř každoden-
ního života našich nejmenších.

Členové Mysliveckého spol-
ku Černá Střítež – Vělopolí vy-
budovali pro naši školu krás-
ný krmelec, kam mohou děti 
nosit zvířatům kaštany a  ža-
ludy či další dobroty. Fungu-
je zde také lesní pošta, díky 
které se k  nám dostanou Les-
ní noviny a jako poděkování od 
dětí zase zpět krásné obrázky 
z  přírody. Od letošního školní-
ho roku se můžeme pochlubit 
krásnou školní zahradou, vyba-
venou mnoha úžasnými průlez-
kami, naučnými prvky, rostlina-
mi, stromy a  také hobitím do-
mečkem. Naše školka dostala 
za úkol starat se o hobití dome-
ček a bylinkovou zahrádku, tak-
že nás kromě her čekala také 
práce. Děti se ale do vypletí ko-
pečku nad hobití dírou pustily 
s  nadšením a  brzy bylo hoto-
vo. Když bylo vše uklizeno a lis-
tí shrabáno, mohli jsme zahradu 
uložit k  zimnímu spánku. Jako 
poslední venkovní akci jsme 
uspořádali již tradiční Strašid-
lení v MŠ s nočním přespáním 

ve školce. Děti si užily strašidel-
né soutěže, rej masek a bater-
kovou diskotéku, ale především 
na ně čekala noční stezka od-
vahy naší novou zahradou, při 
které zdolávaly trasu osvícenou 
pouze svíčkami a  vydaly se za 
drakem pro odměnu. Všechny 
děti byly statečné a plné zážit-
ků si užily bez problémů i spa-
ní ve školce. Nyní nás čeká ná-
vštěva Mikuláše, který se svou 
družinou jistě hodným dětem 
přinese sladké překvapení. Za 
tuto akci i  bohaté balíčky pat-
ří poděkování našemu SRPŠ. 
Ráda bych touto cestou podě-
kovala také paní Ivaně Pfeifero-
vé, organizátorce tradičního ba-
zárku, která výtěžek z této akce, 
jako již mnohokrát, věnovala na 
nákup hraček pro děti naší MŠ. 
Díky tomu bude letošní školko-
vý Ježíšek opět velmi štědrý. Na 
závěr bych chtěla všem dětem, 
rodičům, přátelům, učitelkám 
a ostatním zaměstnancům naší 
mateřské i základní školy popřát 
především zdraví, hodně lásky 
a rodinné pohody a ať společně 
vzájemnou podporou a pocho-
pením ty složité časy zvládne-
me co nejlépe. Nádherné prožití 
vánočních svátků a do nového 
roku jen to NEJ.

Zuzana Sabelová

 ■ Co to vlastně environmentál-
ní výchova v mateřské škole je? 
Úplně zjednodušeně by se dalo 
říci, že se jedná o vytváření po-
zitivního a  trvalého vztahu dětí 
k přírodě.

Základním cílem je rozvíjet 
u dětí touhu po poznávání život-
ního prostředí tak, aby se v bu-
doucnu mohla rozvíjet v  tou-
hu toto prostředí chránit. Děti 
v  předškolním věku jsou vel-
mi vnímavé, lehce ovlivnitelné, 
a proto je toto období tím nej-
lepším pro seznamování s  vli-
vem přírody na člověka i vlivem 
člověka na přírodu. Environ-

mentální výchova je součás-
tí vzdělávání v  Mateřské škole 
Ropice již mnoho let. V součas-
né moderní době je toto téma 
velmi důležité, a  tak se snaží-
me věnovat mu více pozornos-
ti. V  předškolním vzdělávání je 
mnoho možností, jak zařadit en-
vironmentální výchovu do běž-
ných denních aktivit. Nejjedno-
dušší cestou, jak dětem pomoci 
vytvářet vztah k přírodě, je trá-
vit v ní co nejvíce času a nechat 
děti ji objevovat. Pokud to po-
časí dovolí, trávíme určitý čas 
venku denně. Navíc jsme si na 
dlouhý pobyt v přírodě vyčlenili 
pátky. Každý týden vyrážíme na 
výpravy a dopolední vzdělávací 
aktivity probíhají venku. V  tep-
lých dnech svačíme v zahradím 
altánku, když je zima, nasvačí-
me se ve školce. Po jídle si na-
sadíme batůžky s  pitím a  hurá 
do světa. Každá výprava je jiná, 
zavede nás na různá místa, po-
zorujeme zvířata, rostliny, neži-
vou přírodu, sledujeme v příro-
dě aktivitu člověka, hrajeme si, 
povídáme si, překonáváme pře-
kážky, plníme úkoly… Když si 
hrajeme na průzkumníky, be-
reme s  sebou zvětšovací skla, 
pozorovací kelímky a  chytré 
knížky. Od letošního září máme 
možnost pozorovat svět z  úpl-
ně jiné perspektivy. Do batohů 
s sebou bereme dva bezdrátové 
mikroskopy, notebooky a  mů-
žeme vše pozorovat v  několi-
kanásobně větším měřítku. Za 
tyto mikroskopy děkujeme fir-
mě Bonatrans Group a.s., která 
nám na ně v rámci udílení Bo-
nagrantů poskytla finanční pro-
středky. Pro to, abychom plnili 

cíle environmentální výchovy, 
ale nemusíme chodit nikam 
daleko. Někdy stačí i  třída vy-
bavená vhodnými pomůckami. 
V obou třídách, u Broučků i Mo-
týlků, mají děti volný přístup ke 
knihám o  přírodě, podílejí se 
na péči o květiny, za oknem je 
umístěno krmítko pro ptáčky, ke 
spontánním hrám i řízeným ak-
tivitám využíváme přírodniny… 
Děti také rády pozorují a starají 
se o naše třídní zvířátka – pako-
bylky, obřího šneka, vodní žab-
ky a želvu. Skvělým místem pro 
realizaci enviro aktivit je i škol-
ní zahrada. Ve vyvýšených zá-

honech tady pěstujeme jahody, 
mrkev, hrášek a  někdy i  ředk-
vičky. V  letošním roce nám na 
zahradu přibyly keře maliníku, 
ostružiníku a  borůvek. Nemů-
žeme se dočkat, až si z uzrálé-
ho ovoce upečeme koláč. Aby-
chom mohli na zahradě pozo-
rovat drobné živočichy, postavili 
jsme jim hmyzí hotel, broukovi-
ště a pro létající hmyz nechává-
me na zahradě kousek nepose-
kané „divoké“ trávy s květinami. 
Nedílnou součásti environmen-
tální výchovy je rozvíjení ele-
mentárního povědomí o  udrži-
telném rozvoji. V  obou třídách 
děti třídí plasty a  papír do od-
povídajících košů, jsou vedeny 
k  šetření vody a  energií, k  še-
trnému zacházení s  hračkami 
i  pomůckami. Jsme také zapo-
jeni do Soutěže s panem Pope-
lou ve sběru papíru a  do pro-
jektu Recyklohraní, který je za-
měřen na sběr elektroodpadu. 
Velmi užitečné je pro nás také 
zapojení do programu Mrkvič-
ka, kde často čerpáme inspira-
ci. Oblast environmentální vý-
chovy budeme i  nadále rozví-
jet, máme v plánu různé aktivity 
a akce (například ke Světovému 
dni vody, na Den Země) a těší-
me se, až je budeme moci re-
alizovat. Věříme, že úsilí všech 
pedagogů v  této oblasti pone-
se v  budoucnu své ovoce. My 
drobné úspěchy můžeme po-
zorovat už teď. Děti na procház-
kách upozorňují na odpadky 
vyhozené v  přírodě se slovním 
doprovodem: „Fuj, to jsou ale zlí 
lidi, co to tady vyhodili.“

Dagmar Blahutová

 ■ V pátek 26. 11. 2021 se usku-
tečnilo v areálu u české mateř-
ské školy v Hnojníku slavnostní 
odpoledne, spojené s rozsvíce-
ním vánočního stromu.

Všechny přítomné přivítal 
starosta obce pan Molin, sou-
časně s  přáním příjemně pro-
žitých Vánoc a  dobrého roku 
2022. V kulturní části podveče-
ra zazpívali sborové písně žáci 
české a  polské základní ško-
ly. Kulturní část programu pak 
večer zpestřilo vystoupení RK 
bandu Radka Kňury. Je škodou, 
že nepřálo počasí, ale účast ze-
jména mládeže a dětí to výraz-
něji neovlivnilo. Lampionovému 

průvodu déšť a chlad nesvědčil, 
ale i  těch několik rozsvícených 
lampionů a dětské úsměvy při-
pomenuly sváteční předvánoč-
ní atmosféru. Na účet obce bylo 
všem účastníkům nabídnuto 
zdarma občerstvení ve formě 
grilované klobásy, sladkých ko-
láčů, kávy, čaje a  dalších neal-
koholických nápojů. V  období 
těsně před zavedením přísněj-
ších proti covidových opatření 
to byla v obci sice v  roce 2021 
poslední, ale bezpochyby vel-
mi zdařilá akce. Pořadatelům je 
potřeba upřímně poděkovat.

Miroslav Gryc

Podzimní aktivity v MŠ Střítež Environmentální výchova v MŠ Ropice

Vánoční strom v Hnojníku
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 ■ Po vynucené roční odmlce 
se do Smilovic opět vrátil turnaj 
škol mikroregionu povodí Sto-
návky v  minikopané. Letošního 
už 14. ročníku se zúčastnilo šest 
základní škol.

Jako každý rok nechyběl 
všem zúčastněným hráčům zá-
pal do hry a radost z pohybu. Co 
nám chybělo, byla možnost po-
vzbuzování ostatních dětí smi-
lovické školy, které letos z proti-
epidemiologických důvodů byly 
od soutěže provozními opatře-
ními odděleny. Hráči ve dvou 
základních skupinách bojovali 
o postup do finálových zápasů. 
V průběhu dopoledne proběhla 
také penaltová soutěž o nejlep-
šího brankáře, kterou po něko-
lika rozstřelových kolech vyhrál 

hráč MZŠ Hnojník A. Bartoň. Že 
jsou Smilovice stále fotbalovou 
vesnicí, dokázali žáci naší ško-
ly. I  tentokrát turnaj vyhráli. Na 
2. místě skončila MZŠ Hnoj-
ník, 3. místo obsadili hráči ze ZŠ 
Třanovice. Jako nejlepší střelec 
s 11 vstřelenými góly byl vyhlá-
šen hráč ZŠ Smilovice F. Misi-
arz. Nejužitečnějším hráčem 
byl rozhodčími vyhlášen žák 
týmu MZŠ Hnojník M. Nalewaj-
ka. Děkujeme rozhodčím – sta-
rostovi Smilovic p. Sikorovi a p. 
Dybovi – za spravedlivé vede-
ní turnaje. Rovněž děkujeme 
sponzorům akce – Ing. Riedel 
D., Ing. Kubala T., fa Marlenka 
distribuce s.r.o., Obec Řeka, p. 
Mackowski R., Obec Smilovice.

Jana Dybová

 ■ Na naší smilovické škole pro-
bíhá od letošního školního roku 
dětský otužovací program Otu-
žínci. K  jeho uskutečnění mě, 
i mou kolegyni Pavlínu Kotaso-
vou, vedla osobní zkušenost, 
kdy se setkáváme ve skupině 
otužilců pod názvem Ponořiči.

Na Třinecku působí skoro 
tři roky. Také častá nemocnost 
a pravidelná zvyšující se absen-
ce dětí v  podzimním a  jarním 
období nás nenechala chlad-
nými. Náplní programu je cíle-
vědomě zvyšovat celkovou fy-
zickou i  psychickou odolnost 
žáků. Máme za sebou pár týd-
nů otužování vzduchem. I přes 
nepřízeň covidové doby a čas-
tého respiračního onemocnění 
se stále zapojuje cca 30 žáků 
1. – 5. ročníku ZŠ. Zvolený způ-
sob otužování je realizovaný ve 
školních podmínkách, za přízni-
vého počasí venku nebo v tělo-
cvičně, o  velké přestávce. Ve-
deme děti k  systematickému 
způsobu péče o  vlastní těles-
nou kondici, ke zvyšování cel-
kové fyzické odolnosti a pocitu 

radosti z  pohybu na čerstvém 
chladném vzduchu. Každý den 
je pobyt venku doplněn o  se-
stavu pohybových aktivit, kte-
ré pomáhají zlepšit koordina-
ci pohybu a  zdatnost dětí. Je 
však nutné neustále vysvětlo-
vat a zdůrazňovat význam otu-
žování! Občas se setkáváme 
s názory: „Vždyť ony venku na-
stydnou“, nebo, „Chudáci jsou 
v  zimě venku a  v  kraťasech“. 
Děti jsou maximálně šťastné 
a nadšené! Je na nich vidět svě-
žest ve vyuč. hodinách. Venku 
se protáhnou a mají lepší chuť 
pracovat a  učit se. Věříme, že 
se nám celoroční program vy-
daří realizovat až do zdárného 
konce a udržíme si co nejdéle, 
ty naše skvělé dětské příznivce 
– otužilce. Naše motto: „Kraťa-
sy si oblékneme, na počasí ne-
hledíme. Chlad a vítr nevadí, to 
Otužínci dobře ví“. Děkuji svým 
kolegům ve škole, členům sku-
piny Ponořiči a také rodičům za 
podporu a úspěšný rozjezd pro-
gramu Otužínci.

Karina Szturcová

 ■ V listopadu 2021 si mateřská 
škola ve Smilovicích připomíná 
90. výročí svého vzniku. V kroni-
kách školky se můžeme dočíst 
mnoho zajímavých informací 
od doby jejího založení až po 
současnost.

Mateřská škola ve Smilo-
vicích byla zřízena 1. 11. 1931 
a  umístěna v  soukromém bytě 
domu č. 21. První učitelkou na 
této škole se stala Bohumila 
Mokrošová z Ostravy, která zde 
působila až do doby okupace 
r. 1938. Vydržovatelkou mateř-
ské školy byla Ústřední Matice 
školská, která platila nájem za 
místnosti i  opatrovnici. V  době 
okupace došlo k  přerušení vý-
uky v  mateřské škole, až do r. 
1945. Vzdělávání v  českém ja-
zyce bylo obnoveno 22. listopa-
du 1945, opět ve „staré škole“ č. 
21. Výuka v tomto domě probí-
hala až do roku 1951. Učitelkou 
po r. 1945 byla ustanovena Mar-
ta Laníková-Moskvová z Kozlo-
vic, která zde pracovala 4 roky. 
Provoz MŠ byl od 8 – 18 ho-
din, v sobotu do 13 hodin. Od 1. 
9. 1950 nastoupila jako učitelka 
Marie Kubalová, později se sta-
la ředitelkou. Po usilovném na-
léhání ředitelství mateřské školy 
spolu se SRPŠ přemístit mateř-
skou školu do nových místností 
se podařilo až poté, co byl ves-
nický boháč Adolf Kotas vylou-
čen z  místního JZD a  do jeho 
velkého bytu se 12. 7. 1951 škol-
ka přestěhovala. V  roce 1955 
byla při české mateřské ško-
le na tzv. „Kotasovce“ zřízena 
i  polská pobočka, a  to na přá-
ní občanů polské národnosti. 
Ředitelkou české i  polské třídy 
byla jmenována Anna Baarová. 
V období 50. let byl zřízen v ma-
teřské škole o  letních prázdni-
nách žňový útulek pro rodiče 
pracujících v  zemědělství. Děti 
se zaměstnávaly 10 hodin den-
ně a byly jim podávány přesní-
dávky, obědy a  svačiny. Zdraví 
dětí kontroloval pravidelně ve 
školce 2x ročně dětský lékař. 
Oblíbenou ředitelkou v  letech 

1962-1974 byla Marie Stonav-
ská. Mateřská škola byla stále 
umístěna v  prostorách „Kota-
sovky“, kde se od dubna 1963 
do srpna 1966, po požáru budo-
vy ZDŠ vzdělávaly i děti z čes-
ké základní školy. Novou bu-
dovu pro žáky základní školy 
vystavěli v roce 1966, ale proto-
že měla jen jednu třídu, budo-
vu později přestavěli na mateř-
skou školu, která zde 9. 8. 1976 
zahájila provoz jako jednotříd-
ní MŠ. Ředitelkou od 1. 9. 1974 
– 1977 byla ustanovena Lacko-
vá Anna a poté p. Gajdaczková 
Marie. Ta věnovala práci v ma-
teřské škole Smilovice dlou-
hých 28 let. Od 1. 1. 2000 bylo 
zrušeno ředitelské místo v ma-
teřské škole Řeka a  ta se stala 
odloučeným pracovištěm ma-
teřské školy Smilovice. Od 1. 1. 
2003 jsou MŠ Smilovice a  MŠ 
Řeka součástí příspěvkové or-
ganizace ZŠ a  MŠ Smilovice, 
pod vedením Mgr. Věry Karlíko-
vé a od r. 2008 Mgr. Jany Dybo-
vé. V přestavěné budově býva-
lé jednotřídní základní školy síd-
lí mateřská škola od roku 1976 
dodnes. Pro narůstající zájem 
rodičů umístit své dvouleté děti 
do školky byla ve druhé polo-
vině roku 2018 přistavěna třída 
mateřské školy pro děti od 2 – 
4 let. Dvoutřídní mateřská ško-
la je tak dnes spojena staveb-
ním krčkem s budovou základ-
ní školy Smilovice. Po ukončení 
stavebních úprav v roce 2019 se 
započalo i s úpravou školní za-
hrady, na které kromě herních 
prvků přibyl svah se skluzavkou, 
který slouží v zimě dětem k bo-
bování. V  těchto listopadových 
dnech probíhá k 90. výročí za-
ložení MŠ v  prostorách mateř-
ské školy výstava fotografií „Ze 
života školky“, zatím si je mo-
hou prohlédnout pouze rodiče. 
Až epidemiologická situace do-
volí, pozveme širokou veřejnost 
v  rámci Dne otevřených dveří 
k  prohlídce moderních prostor 
školky.

Zlatuše Trpišovská 

Minikopaná opět po roce ve Smilovicích

Otužování s Otužínky

90. výročí od zřízení mateřské školy
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 ■ Věříme, že i  přes veškerá 
omezení spojená s  COVID-19 
bude koledování probíhat. 
A v období od 1. do 16. ledna za-
zní koleda v našich domech. 

Tímto směrem se ubírají i pří-
pravy, nachystané jsou po-
kladničky a  tašky pro kolední-
ky, známe již konkrétní termíny 
setkání a  doprovodných pro-
gramů pro všechny koledují-
cí. Stejně jako v  loňském roce 
bude více způsobů, jakými se 
bude moci veřejnost zapojit do 
sbírky a přispět na dobrou věc. 
1. prosince 2021 se otevírá Tří-
králový účet pro bezhotovostní 
dary – 66008822/0800, ve kte-
rém bude klíčové zadat varia-
bilní symbol pro Charitu Čes-
ký Těšín – 777988002. Stejně 
tak od 1. prosince bude mož-
né přispívat on-line přes pla-
tební bránu na internetových 

stránkách Tříkrálové sbírky – 
www.trikralovasbirka.cz, se za-
dáním PSČ města Charity – 737 
01 nebo název – Charita Český 
Těšín. V  termínu koledování od 
1. do 16. ledna 2022 bude mož-
nost přispět přímo do poklad-
niček třem králům anebo do 
statických pokladniček umístě-
ných v  Českém Těšíně a  oko-
lí. Seznam míst bude dostup-
ný v lednu na našich stránkách 
a  bude průběžně aktualizován. 
Rádi uvidíme nové tváře mezi 
koledníky. Pokud byste měli 
zájem zapojit se do koledová-
ní a  tímto se osobně zúčastnit 
největší sbírkové akce České 
republiky, neváhejte a  napište 
na e-mail: alina.humel@cesky-
tesin.charita.cz nebo zavolej-
te na telefonní číslo: +420 605 
205 638. Zapojte se do Tříkrá-
lové sbírky a  začněte nový rok 
dobrým skutkem! Vykoledova-
né peníze slouží těm nejpotřeb-
nějším v našem okolí.

CHČT

 ■ Dne 20. 10. 2021 proběh-
lo v  kavárně Avion slavnostní 
ocenění sociálních pracovníků 
a  pracovníků sociálních služeb 
působící na území Města Čes-
ký Těšín. 

Za Charitu Český Těšín byly 
nominovány dvě dlouholeté 
a zkušené pracovnice terénních 
sociálních služeb – Kateřina 
Kalfasová, pečovatelka Charit-
ní pečovatelské služby a Danu-
še Baronová, asistentka Charit-
ní asistence. Jejich vlídný a lid-
ský přístup klienti velmi oceňují, 
svou práci dělají skutečně rády. 
Gratulujeme a přejeme kolegy-
ním mnoho dalších úspěchů. 

Radka Heliošová

 ■ S nástupem podzimu jsme 
se v Charitním domě pro senio-
ry v Hnojníku s elánem vrhli na 
podzimní tvoření. 

Tvoření máme pravidelně 
v rámci našich aktivit každý pá-
tek. Nejdříve jsme z  otisku lis-
tů javoru malovali stromy. Dal-
ší tvoření bylo rozděleno na dvě 

skupinky. Skupina pokročilých 
malovala akrylovými barvami 
na kameny a sklo. Druhá skupi-
na vyráběla z barevného papíru 
věnce a stromy.

S  výsledkem jsme byli více 
než spokojeni. Naše výrobky 
budou vystaveny na vánoční 
výstavě.

Renáta Gąsior

Tříkrálová sbírka 2022 se blíží Ocenění pro sociální pracovnice

Podzimní tvoření v Charitním domě

 ■ První ochotnické divadelní 
představení v  obci uskutečnil 
21. dubna 1924 kroužek odboru 
Matice slezské. Představení re-
žíroval učitel Jaromír Pukl a bylo 
sehráno na vlastním, v  dub-
nu téhož roku zakoupeném je-
višti v hostinci č. p. 12 nájemce 
pana Tomosza (dnes hostinec 
u Zajíce).

V lednu 1947 byla řádně zno-
vuustavena Místní osvětová 
rada (MOR) a  divadelní odbor 
MOR. Předsedou byl zvolen 
učitel měšťanské školy Arnošt 
Střítězký, předsedou divadelní-
ho byl pak učitel obecné školy 
Bedřich Foltýn. Do Hnojníku za-
jíždělo na pohostinská vystou-
pení od roku 1945 až do konce 
šedesátých let Těšínské diva-
dlo. Následně byly organizová-
ny autobusové zájezdy občanů 
obce a okolí do Těšínského di-
vadla, což trvalo do roku 2019. 
Divadelní představení se ko-
naly v  sále pohostinství u  Za-
jíce. První pohostinské vystou-
pení TD v Hnojníku se uskuteč-
nilo 17. listopadu 1945 hrou F. F. 
Šamberka „Josef Kajetán Tyl“. 
Po polské a  německé okupaci 
to byla v Hnojníku první česká 

divadelní hra od roku 1938 a sál 
byl plný. V roce 1949 byla např. 
uzavřena úmluva s  Těšínským 
divadlem, že v  roce 1950 ode-
hraje v  Hnojníku 6 představe-
ní a za každé obdrží hotově Kč 
3500,-. Organizace lidového di-
vadelnictví v obci se v roce 1945 
ujal učitel Bedřich Foltýn. Nově 
založený soubor byl přičleněn 
jako divadelní odbor k  místní 
osvětové radě. Cílem bylo sjed-
notit činnost ochotnického di-
vadla v  obci. Za první repub-
liky totiž ochotnická divadelní 
představení v  obci pořádaly 3 
soubory. Sokolský odbor, Slez-
ská matice osvěty lidové a Sou-
bor sboru dobrovolných ha-
sičů. První představení sehrál 
nový soubor 8. prosince 1945. 
Byly to tři jednoaktovky – „ Kdo 
se bojí, nesmí do lesa“, „Odváž-
ný“ a „Milý tatínek“. Odvážným 
činem pro tento mladý soubor 
bylo nastudování hry Aloise Ji-
ráska „Lucerna“. Hra byla v úno-
ru 1946 hrána 5x. V květnu 1946 
odehrál soubor 3x hru „Její pas-
torkyňa“. Následovaly další hry. 
V roce 1947 od Ladislava Strou-
pežnického „Naší furianti“, fraš-
ka „Ztracené štěstí“, v roce 1948 

drama Červený mlýn atd. V roce 
1949 odehrál soubor 14 předsta-
vení. Jeviště v sále u Zajíce bylo 
postupně rozšiřováno, byla vy-
budována šatna, instalovány 
osvětlovací reflektory. Úchytné 
traversy k  zavěšení jsou v  sále 
hostince U  zajíce dodnes. Po 
představeních byly organizová-
ny diskuze s diváky. V roce 1949 
se spolek osamostatnil a vytvo-
řil divadelní soubor „Bezruč“. 
Úspěchem souboru bylo za-
stupování Ostravského kraje na 
přehlídce ochotnických soubo-
rů v Hronově v srpnu 1952. Za-
jímavosti je, že z  28 ochotníků 
souboru, kteří se zúčastnili této 
přehlídky, je stále ještě mezi 
námi pan Miroslav Konečný 
(76), který byl obsazen do role 
dítěte. Dalším úspěchem sou-
boru bylo např. 4. místo (z po-
čtu 14 souborů) na celostátním 
festivalu lidové umělecké tvoři-
vosti v říjnu 1953 v Praze. Diva-
delní soubor „Bezruč“ založený 
v roce 1949 byl v roce 1951 pře-
jmenován na „Divadelní soubor 
JZD Hnojník“. Jeho činnost však 
stagnovala. K názvu „Petr Bez-
ruč“ se soubor vrátil v roce 1965 
a  s  novými mladými ochotní-
ky obnovil svoji činnost, opět 
pod vedením učitele Bedřicha 

Foltýna. Úspěšná byla i činnost 
divadelního kroužku české ško-
ly. V roce 1958 sehrál divadelní 
soubor pod režijním vedením 
učitelky Vlasty Knýblové (Ma-
lišové) pohádku Princezna se 
zlatou hvězdou na čele. Před 
vyprodaným sálem v  hostinci 
u Zajíce sehrál soubor 3 zdaři-
lá představení. Později školní di-
vadelní soubor vyvíjel svou čin-
nost a  sehrál řadu představe-
ní pod vedením učitelky Anny 
Ševěčkové. V  zázemí hostince 
u  Zajíce se doposud nachází 
ve velmi zachovalém stavu se-
cesní skříň (původem z  hnoj-
nického zámku), ve které měli 
divadelní ochotníci uskladněny 
v šatně za jevištěm své divadel-
ní rekvizity. A v zadní části jevi-
ště se nachází plně funkční do-
bové piano, které užívali jednak 
divadelní ochotníci, ale i hudeb-
ní soubory při tanečních zába-
vách, pořádaných v sále hostin-
ce. Piano bylo zřejmě majetkem 
české školy, kde při inventari-
zaci po roce 2000 nebyl údaj-
ně jeden majetkově evidovaný 
klavír dohledán a  byl odepsán 
do ztrát.

Miroslav Gryc

Tradice divadelnictví v Hnojníku

ENERGIE SKOKOVĚ ZDRAŽUJÍ.

MÁTE V PLÁNU POŘÍDIT SI FOTOVOLTAIKU?

VYUŽIJTE VÝHODNOU NABÍDKU.

VÍCE NA TEL. 736 499 317
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 ■ Že je příroda kolem nás to 
nejcennější a že bychom ji měli 
chránit a pomáhat jí? Tak přes-
ně na to se zaměřujeme s žáky 
naší školní družiny a  školního 
klubu v tomto školním roce. 

Vychovatelky MZŠ se domlu-
vily na společném ročním pro-
jektu s názvem „Příroda”. Byť má 
každé oddělení družiny v tomto 
projektu jiné zaměření, spojuje 
je společný cíl – probudit v dě-
tech zájem o přírodu a vytvořit 
si kladný vztah k ní. Vychovatel-
ky se snaží ukázat dětem pro-
měny přírody v čase i její ochra-
nu. Nejmladší žáci školní dru-
žiny se zaměřují především na 
hrátky s  přírodním materiálem, 
jeho využitím a  na tvorbu zají-
mavých výrobků. Starší žáci se 

zaměřují na ochranu přírody, 
učí se, jak třídit odpad, a aktivně 
hovoří o ekologii. Ve třetím od-
dělení ŠD se děti zajímají o  to, 
co se děje v přírodě, a nejstarší 
žáci aktivně budují vztahy k pří-
rodě, pořádají pravidelné výle-
ty a připravují zajímavé akce pro 
všechny mladší žáky školní dru-
žiny. Vychovatelky svým pro-
gramem chtějí vést děti přiro-
zeným a nenásilným způsobem 
k objevování přírody a k vytvá-
ření vztahu ke všemu živému 
i  k  úctě k  přírodním zdrojům. 
První čtvrtletí v  přírodě máme 
za sebou a už teď se těšíme, co 
vše nového s  dětmi prozkou-
máme a  co se naučíme v  dal-
ších měsících školního roku.

Kateřina Malo

 ■ Během letošního podzimu 
se naši žáci zapojili do dvou pří-
rodovědných soutěží. První byl 
Přírodovědný klokan, kterého 
pořádá Přírodovědecká a Peda-
gogická fakulta Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. 

Cílem soutěže je podpo-
řit zájem žáků o  přírodovědné 
a  technické obory. Soutěže se 
zúčastnilo 25 žáků 8. a 9. roční-
ku, kteří si prověřili své znalosti 
matematiky, fyziky, chemie, bio-
logie i všeobecné znalosti. Nej-
lépe se umístila Natálie Lasoto-
vá z 8. B, druhé místo obsadila 
Eliška Bellová z 8. C a o bronzo-
vou pozici se dělí Natálie Filipc-
zyková z 9. C a Jan Kalus z 9. B. 
Druhou soutěží byla Zlatá cihla. 
Ve čtvrtek 21. 10. 2021 se devět 
žáků naší školy zúčastnilo 10. 
ročníku matematické soutěže 
Zlatá cihla, kterou pořádá Gym-
názium a střední odborná ško-
la ve Frýdku-Místku. Soutěžili 
jsme ve všech třech kategori-
ích. Reprezentovali nás tři páťá-
ci, tři sedmáci a tři žáci deváté-
ho ročníku. Hodnotila se nejen 

správnost, ale i  rychlost. Orga-
nizátoři připravili všem soutěží-
cím velmi zajímavé matematic-
ké úlohy a nezapomněli ani na 
výborné občerstvení. Nejúspěš-
nějším žákem naší školy se stal 
Erik Šrámek ze sedmé třídy, kte-
rý vybojoval krásné čtvrté mís-
to. Blahopřejeme!

Helena Vidláková

 ■ V rámci Evropského dne ja-
zyků, který na MZŠ Hnojník pro-
běhl 27. září, se žáci 1. stupně za-
pojili opět do soutěže časopisu 
Kamarádi s  názvem Vícejazyč-
nost je bohatství. 

Každá třída si vybrala jednu 
zemi, s jejíž kulturou a jazykem 
se žáci seznámili. Paní učitelky 
třídní připravily pro žáky oprav-
du zajímavý program, jehož 
součástí byla i  četba pověsti 
z  dané země. Tu žáci výtvarně 
zpracovali a  jejich zdařilá díla 
jsme poté zaslali do soutěže Ví-
cejazyčnost je bohatství.

V  listopadu proběhlo vyhlá-
šení výsledků soutěže a  naše 
škola bodovala ve více katego-
riích. Žáci 3. A  obsadili ve své 
kategorii 3. místo za zpraco-
vání řecké pověsti o  Kerbero-
vi. Organizátoři také ocenili mi-
mořádné zapojení celého naše-
ho 1. stupně do soutěže a naše 
škola získala titul „Škola za pří-
kladnou spolupráci“. Odmě-
nou bylo pozvání do Evropské-
ho domu v  Praze na vyhlášení 

výsledků soutěže a také na akci 
Speak Dating, kdy se žáci mohli 
setkat s  rodilými mluvčími růz-
ných jazyků.

Se zástupci 3. A a 5. tříd jsme 
tedy v  pátek 19. 11. vyrazili do 
Prahy, kde jsme stihli jednak 
procházku po důležitých mís-
tech naší metropole, ale hlavně 
se dopoledne zúčastnili progra-
mu v  Evropském domě. Orga-
nizátoři nejdříve žákům stručně 
představili Evropskou unii, pak 
už ale na nic nečekali a odstar-
tovali Speak Dating - jazyková 
rande. Žáci se rozdělili do sku-
pinek a  každá skupinka měla 
7 minut na to, aby se naučila 
co nejvíce z  konkrétního jazy-
ka – k tomu jim pomáhali rodilí 
mluvčí daných jazyků. Děti tak 
postupně vyzkoušely stanovi-
ště vietnamštiny, maďarštiny, 
rakouské němčiny, bulharštiny, 
běloruštiny, řečtiny a „po naszy-
mu“. Naši žáci se do všech úko-
lů pouštěli velice aktivně, když 
si někde nevěděli rady, pomoh-
li si angličtinou, a  také využili 

své znalosti z projektového dne, 
v rámci kterého 3. třídy měly za-
dáno Řecko a 5. třídy Maďarsko. 
Odpoledne proběhlo v  Evrop-
ském domě vyhlášení výsled-
ků soutěže. Žáci 3. A  převzali 

cenu za 3. místo ve své katego-
rii a žáci 5. ročníku balíček cen 
pro školu za naše mimořádné 
zapojení. Hlavní organizátorka 
soutěže, paní Sevda Kovářová, 
nám během pátečního dne ně-
kolikrát vyjádřila uznání za cel-
kový průběh Evropského dne 

jazyků na naší škole a jako po-
děkování a zároveň motivaci do 
dalších ročníků pro nás připra-
vila ještě další knihy a materiá-
ly vztahující se k vícejazyčnos-
ti a poznávání jiných kultur. Den 

v Praze byl opravdu bohatý na 
nejrůznější zážitky, my tímto dě-
kujeme za ocenění a už se těší-
me na další ročník!

Barbora Horinová

Školní rok s tématem přírody Úspěchy v přírodovědných soutěžích

Vícejazyčnost je bohatství
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 ■ Po loňském školním roce, 
kdy nebylo prevenci sociálně 
patologických jevů přáno z dů-
vodu distanční výuky, se letos 
konečně mohla rozjet naplno.

Žáci 9. ročníků si v  září vy-
slechli poutavé povídání o  po-
ruchách příjmu potravy. Bese-
du vedly zkušené pracovnice 
ze sdružení Anabell z  Ostravy. 
Žáci se seznámili s nejčastější-
mi poruchami příjmu potravy, 
jejich příčinami i důsledky. Ne-
chyběl rozhovor s již vyléčenou 
klientkou, který zaujal i ty, kdo si 
dříve mysleli, že se jich tato pro-
blematika netýká. Následovala 
živá a  spontánní diskuse. Na-
vštívil nás i pan Velička z Porad-
ny pro primární prevenci z Os-
travy, který pracoval s  třídními 

kolektivy. Žáci 8. ročníků se také 
zúčastnili poutavého programu 
Revolution train – Protidrogo-
vý vlak. Cílem vlakového pro-
gramu REVOLUTION TRAIN 
je prostřednictvím zapojení lid-
ských smyslů zapůsobit na ná-
vštěvníka a  inspirovat jej k po-
zitivním životním volbám. Jsou 
zde představeny mechanismy, 
kterými drogová závislost vzni-
ká, až do důsledků, které v živo-
tě závislého čekají. Tento projekt 
je plně hrazen z MAP Třinec. Ve 
zbytku kalendářního roku nás 
ještě čekají zajímavé besedy na 
téma „Táta, máma a  já“, „Jak si 
nenechat ublížit“, „Nechej mne, 
ne, to nechci!“ a mnoho dalšího.

Zuzana Pyszková

 ■ Deset říjnových dní strávilo 
šestadvacet osmáků na ozdrav-
ném pobytu v  obci Oldřichov 
v Hájích.

Po několikahodinové cestě 
vlakem se účastníci zájezdu do-
pravili na místo pobytu a  uby-
tovali se ve Slunečním domě 
ekocentra STŘEVLIK (Stře-
disko ekologické výchovy Li-
bereckého kraje). Tady na ně 
čekal nabitý program s  envi-
ronmentální tematikou. V  ma-
lebném prostředí podhůří Jizer-
ských hor si vyzkoušeli pod ve-
dením zkušených lektorů řadu 
řemeslných aktivit, jako je pl-
stění, tkaní, moštování, pečení 
housek, vaření polévky v  kotlí-
ku, řezání dřeva. Zapojili se do 
řady nezapomenutelných her, 
ať už to byl Fishbanks, Lupiči 
a obchodníci, lezení po lanech, 

luštění šifer, střílení z  luku. Za-
hráli si na ornitology, pozorova-
li dalekohledy ptactvo. Zjistili, 
kde se bere energie, jak fungují 
elektrárny. Poznali místní kopce, 
luhy a  háje. Vystoupali na Ješ-
těd, vydali se po stopách draka 
na Dračí vrch, na naučné stezce 
Fojtecké tisy viděli velké množ-
ství tisů, které se zde přirozeně 
rozmnožují. Nejstarší z nich pa-
matují vládu prvních Habsburků 
na našem území a dobu pobě-
lohorskou. Zavítali do krajského 
města Liberce, navštívili IQlan-
dii. Na závěr pobytu se stačilo 
už jen sbalit a vydat na zpáteč-
ní cestu vlakem. Cestování bylo 
sice úmorné, ale za nespočet 
nových zážitků byl tento pobyt 
k nezaplacení.

Marie Škvarová

 ■ Dne 14. 10. 2021 se na zahra-
dě mateřské školy konala akce 
„Jablíčkohrátky“.

Pro rodiče s dětmi byl připra-
vený bohatý program v  podo-
bě stanovišť s  různými úkoly, 
které děti plnily za pomoci ro-
dičů, někdy došlo i na soutěže-
ní mezi rodiči a  dětmi. Jednot-
livá stanoviště byla motivována 
jablíčky, jako například: jab-
lečný slalom, zavařování jab-
lek, česači v  sadu, u  červíka… 
Všichni měli možnost si v  díl-
ničkách vyrobit z jablek svícen, 
housenku, kočičku a jiné výrob-
ky. Nikdo neodešel s prázdnou 
– když splnil všechny úkoly, kte-
ré na něj čekaly, neminula ho 
sladká odměna. Jako zpestření 

byla pro rodiče vyhlášena sou-
těž o  nejdelší jablečnou slup-
ku. Soutěž uvítali především 
tatínkové, neboť jako odměna 
je čekalo „tekuté jablko“. Komu 
byla zima, mohl se zahřát hrn-
kem teplého jablečného punče, 
který připravily paní kuchařky, 
nebo u ohýnku, kde se opéka-
la jablíčka. Každý mohl navštívit 
i  jarmark s  jablečnými produk-
ty. Děti je chystaly pro tuto akci 
během celého týdne a největší 
úspěch měly pečené čaje, kří-
žaly, jablečný štrůdl nebo jab-
lečné muffiny. Hrátky s  jablíč-
ky se dětem vydařily a  už teď 
se těší, s jakým ovocem budou 
pracovat i hrát si zase příště. 

Michaela Bílá

Drazí čtenáři!
Proč jsou vánoční svátky nejkrásnějšími svátky v roce? Děti to 

vědí s určitostí: „Protože je tam stromeček a hlavně dárky!“ K tomu 
ještě přidejme dny volna, příjemné posezení uprostřed rodiny 
a další hodnoty, na které se těšíme.

Proč se dávají dárky? Protože Bůh dal ten největší dar – svého 
Syna, jak to velmi výstižně napsal evangelista Jan ve výše zmiňo-
vaném biblickém verši. Lidstvo neudělalo nic pro to, aby získalo 
Božího Syna a tím přízeň Boha. Je to přesně opačně. Bůh miloval 
a miluje tento svět, svět plný válek, nemocí, samoty, egoismu a hří-
chu. Proto se ve své suverenitě rozhodl pro tento mimořádný čin. 
Možná letošní osobní vánoce nebudou idylické pro každého, ale 
nezapomínejme na to, co udělal Bůh před dvěma tisíci léty. Dětem 
dáváme dárky, aby si uvědomily, jak je máme rádi a chceme je tak 
připoutat k sobě. Zároveň si přejeme, aby se pak chovaly tak, jak si 
přejeme. Bůh také. Udělejme mu radost nejen o vánocích ale pak 
i v novém roce.

Drazí čtenáři, přeji Vám z  celého srdce požehnané, důstojné 
a pokojné vánoční svátky a radostnou naději v Boží vedení v ce-
lém novém roce 2022.

Erich Bocek, pastor
Zveme Vás na vánoční bohoslužby:

24. 12.  21:00 Štědrovečerní bohoslužba
25. 12.  9:00  Narození Páně
26. 12.  9:00 Seniorátní bohoslužba
31. 12. 17:00  Děkovná bohoslužbana závěr roku.
2. 1.  9:00 Novoroční bohoslužba 

Prevence sociálně patologických jevů

Ozdravný pobyt žáků v Oldřichově

„Jablíčkohrátky“ na Masarykově MŠ
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 ■ Dorota Kotasová (8. třída) 
a  Viktorie Lyčková (7. třída) ve 
středu 6. října 2021 reprezento-
valy MZŠ a  MŠ v  Hnojníku na 
krajské soutěži „Bádám, bádáš, 
bádáme“.

Soutěž byla určena pro 25 
základních škol Moravskoslez-
ského kraje, konala se na ZŠ 
a  MŠ Ostrava – Zábřeh Březi-
nova a  jednalo se o  její první 
ročník. Účastníci měli zadáno 
vymyslet, zrealizovat a  prezen-
tovat badatelskou aktivitu s vy-
užitím bezdrátových čidel firmy 
Vernier, která jim byla na čtyři 
měsíce zapůjčena. Už samotný 
nápad na využití čidel na měře-
ní teploty, vodivosti a pH se stal 
pro mladé badatele oříškem. 
Po úvodním seznámení s  fun-
gováním senzorů se tři členové 

badatelského týmu (Vít Červen-
ka, Aneta Misiarzová, Viktorie 
Lyčková) rozhodli pro zkoumá-
ní života kvasinek. Od června až 
do konce září zjišťovali, v jakém 
prostředí se jim bude dařit nej-
lépe. Soutěžní týmy hodnotila 
sedmičlenná porota, kterou žáci 
z Hnojníka zaujali nejen preciz-
ností své práce, ale i schopnos-
tí odpovídat na nelehké otáz-
ky. Ve finále soutěže získali za 
prezentaci své práce s názvem 
„Jak se žije kvasinkám“ 3. mís-
to! Kromě diplomu a velmi hod-
notných cen si žáci ze soutěže 
odnesli cenné zkušenosti a od-
hodlání účastnit se podobných 
akcí i v dalších letech.

Magda Luzarová

 ■ Viktorie Pezdová (9. třída), 
Markéta Kukuczová, Dorota Ko-
tasová a Anežka Przeczková (8. 
třída) se už počátkem září zapo-
jily do 24. ročníku „Fotosoutěže 
pro mladé autory do 25 let“.

Tu vyhlásil a organizoval Fo-
toklub ArtCollegium Frýdek-
-Místek. Vernisáž výstavy sou-
těžních fotografií se kona-
la v  knihovně v  Bašce 12. října 
2021 a kromě většiny ze 17 mla-
dých fotografů se jí účastni-
li i jejich rodinní příslušníci, po-
řadatelé a porotci. Porota v čele 
se známým umělcem Luká-
šem Horkým neměla díky vy-
soké úrovni soutěžních snímků 

vůbec lehkou práci. 1. místo 
v  kategorii nad 13 let obsadila 
se svými černobílými fotografie-
mi Viktorie Pezdová a tím obhá-
jila své úspěchy, kterých dosáh-
la už v  předchozích ročnících 
soutěže. Žákyně 8. C se soutě-
že účastnily poprvé. A přestože 
se neumístily na stupních vítě-
zů, tak i ony si z  vernisáže od-
nesly kromě inspirace i zajíma-
vé ceny.

Všechny soutěžní fotografie 
jsou v  knihovně vystaveny do 
listopadu 2021. Návštěvníci zde 
mají možnost vidět svět očima 
dnešní mladé generace.

Magda Luzarová

 ■ I v  letošním roce potvrdili 
mladí zahrádkáři a floristé z Ma-
sarykovy Základní školy a  ma-
teřské školy v  Hnojníku své 
kvality. Ve všech úrovních sou-
těží organizovaných Českým za-
hrádkářským svazem obsadili 
přední příčky i místa vítězů.

Vše začalo už koncem září 
ve Frýdku-Místku, kde hnojnič-
tí obsadili první místa ve všech 
kategoriích. To je zavázalo k po-
stupu do národních, případně 
mezinárodních kol, a tím pádem 
i k prohlubování svých znalostí 
a dovedností. V soutěži „Mladý 
zahrádkář“ postoupily do celo-
republikového kola sestry Bar-
bora (6. třída) a Marie (9. třída) 
Stryjovy. Pečlivá příprava obou 
žákyň se vyplatila jak ve vědo-
mostním testu, tak v poznávání 
rostlin. Maruška si za své boha-
té znalosti odnesla diplom za 3. 
místo v kategorii starších žáků, 
Barborka obsadila 10. příčku 
v kategorii žáků mladších. Jed-
nalo se o  zatím nejlepší výsle-
dek místních žáků v této soutě-
ži. Odměnou byla pro soutěžící 
nejen řada cen, ale i  zajímavý 
dvoudenní program. Účastní-
ci tak o  prosluněném víkendu 
23. a 24. října 2021 navštívili br-
něnskou zoologickou zahradu, 
prohlédli si botanickou zahra-
du Masarykovy univerzity a his-
torické centrum Brna. 1. října 
2021 se v  Národním zeměděl-
ském muzeu v  Ostravě konala 
„Mezinárodní soutěž dětí v  za-
hradnických dovednostech“. 
Zde Masarykovu ZŠ a  MŠ re-
prezentovalo pět žáků se zá-
jmem o  zahradničení a  bota-
niků vůbec. Stejně jako v  mi-
nulých ročnících bylo úkolem 
soutěžících zodpovědět 40 ná-
ročných testových otázek, po-
znat 40 rostlin a vytvořit květi-
nové aranžmá. V konkurenci 41 
soutěžících se všichni hnojničtí 

žáci umístili v  první třetině vý-
sledkové listiny. Marie Stryjová 
(9. třída) obsadila jak celkové 2. 
místo, tak i 2. místo v poznávání 
rostlin a opět potvrdila, že patří 
svými botanickými znalostmi ke 
špičce. Nejlepší parketou Kláry 
Kutajové (9. třída) je floristika, 
a nejinak tomu bylo i na mezi-
národní soutěži. Se svou vypi-
chovanou miskou obsadila 3. 
místo a  celkově se umístila na 
místě pátém. Antonín Przeczek 
(9. třída) také prokázal boha-
té znalosti v  oblasti poznávání 
rostlin a zahrádkaření a obsadil 
10. příčku. Velkým překvapením 
bylo 11. místo Barbory Stryjové 
(6. třída), která patřila mezi nej-
mladší účastníky, a také 12. mís-
to Elišky Bellové (8. třída), kte-
rá se podobně jako Toník a Bára 
účastnila soutěže poprvé. I  ve 
floristice se hnojnickým dařilo. 
V oblastním zemském kole „Flo-
ristické soutěže“, které se kona-
lo 23. 9. 2021 v Prostějově, ob-
sadila Klára Kutajová (9. třída) 7. 
místo a Johana Kozlová (čerstvá 
absolventka) místo třetí. Johana 
si diplom za třetí místo odnes-
la krátce předtím i z Mistrovství 
floristů ČR (Děčínské kotvy) za 
svou vypichovanou misku. Tím 
spíš byla tou správnou finalist-
kou a 14. října 2021 reprezento-
vala územní sdružení Frýdek-
-Místek v národním kole soutě-
že na výstavě Flora v Olomouci. 
Díky svému podzimnímu aranž-
má a  nejlepší kytici obsadila 1. 
místo a obhájila svůj předloňský 
titul „Hvězda floristiky“. Mohlo 
by se zdát, že název „Hnojník“ 
předurčuje místní žáky k  řadě 
zahrádkářských úspěchů. Zdá-
ní ale klame. Žádný úspěch by 
místní nezaznamenali bez svě-
domité přípravy, nadšení a  zá-
jmu o  pěstování a  využívání 
rostlin.

Magda Luzarová

Mladí badatelé na stupních vítězů

Šikovné fotografky se neztratily

Úspěchy hnojnických žáků v soutěžích
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Koncert świąteczny odwołany
Informujemy, że na podstawie aktualnej sytuacji związanej 

z  pandemią koronawirusa oraz decyzji organizatorów, świątecz-
ny koncert charytatywny, który tradycyjnie organizują gnojnickie 
szkoły oraz parafia rzymskokatolicka w Gnojniku, został odwołany. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się koncert zorgani-
zować i wspólnie kolędować.

 ■ Nezanedbatelnou část ob-
čanů obce Hnojník tvoří a tvo-
řili i v minulosti občané polské 
národnosti. Např. v  roce 1930 
při sčítání lidu bylo registrová-
no v obci z celkového počtu 815 
obyvatel 257 polské národnosti. 

K podpoře polské školy a kul-
turní práce mezi občany pol-
ské národnosti v  Hnojníku byl 
14. 4. 1929 v  Hnojníku založen 
odbor Macierzy szkolnej. Své 
aktivity vyvíjel v  sále hostince 
Aloise Oborného v  Třanovicích 
na Vyrumbané. Svou polohou 
na rozhraní obcí Hnojník, Třa-
novice a  Horní Tošanovice byl 
hostinec vhodným místem pro 
tyto aktivity. Mezi aktivní čle-
ny z  řad občanů Hnojníku pa-
třili kromě učitelů polské ško-
ly i  správce polské školy Pavel 
Zabystrzan, hnojnický farář Ru-
dolf Ploszek, Josef Sodzawicz-
ny, Josef Stonawski, Pavel Gry-
gier a Rudolf Dulawa, který byl 
posledním jednatelem. Z  Hor-
ních Tošanovic to byl např. rol-
ník František Skupieň. Spo-
lek zanikl německou okupací 
v  roce 1939, kdy poslední jed-
natel odevzdal veškeré písem-
nosti a majetek spolku němec-
kým okupantům. Po ukončení 
2. světové války nebyla již čin-
nost tohoto spolku obnovena. 
Bezprostředně po ukončení 2. 
světové války byly aktivity pol-
ských občanů obce velmi ztí-
žené, neboť v  očích ostatních 
občanů obce byli spojováni 
s  událostmi polského záboru 
Těšínska v roce 1938. Do zastu-
pitelstva obce byl v červnu 1945 
zvolen 1 člen polské národnosti 
a 1 člen byl přibrán i při „rekon-
strukci“ zastupitelstva v červen-
ci 1945. Dne 14. prosince 1947 
se konala ustavující valná hro-
mada Polskiego Związku Kul-
turalno Oświatowego (PZKO). 
Při založení měl spolek 46 čle-
nů a předsedou byl zvolen řídí-
cí učitel v. v. Josef Franek. PZKO 
se pak stal i členem akčního vý-
boru Národní fronty, zřízeného 
v  obci po únorovém převratu 
v  roce 1948. Na nízké zastou-
pení občanů polské národnos-
ti v orgánech obce si z iniciativy 
PZKO stěžoval na veřejné schů-
zi občanů 13. října 1949 občan 
Karel Niemczyk. Na této schů-
zi zazněla i kritika umístění pol-
ské národní školy v budově čes-
ké školy u kostela. Přednesený 
návrh PZKO na umístění této 
školy v  budově bývalé polské 
školy Na kolonii však údajně 
nebral do úvahy, že tato budo-
va zdravotně nevyhovuje. I  po 
roce 1948 se u  některých sku-
pin či jednotlivců polské men-
šiny v  obci objevily naciona-
listické názory na historickou 

neoprávněnost rozdělení Těšín-
ska v  roce 1920. To právě byla 
příčina a  důvod polské okupa-
ce Těšínska v roce 1938. I dnes 
je velmi obtížné odpovědět na 
otázku, zda rozdělení Těšín-
ska v  roce 1920 bylo historicky 
oprávněné, či nikoliv. V součas-
nosti se již polské nacionalistic-
ké hlasy, žádající připojení Tě-
šínska k  Polsku, neobjevují. Po 
začlenění Polska i ČR do Evrop-
ské unie a s přihlédnutím k při-
jetí velmi vstřícného českého 
zákona o národnostních menši-
nách v roce 2001, je to ale dnes 
po více jak 100 létech již otázka 
zcela bezpředmětná. Po celou 
dobu padesátých let úspěšně 
vyvíjela svou činnost organiza-
ce PZKO, založená v obci v roce 
1947. V  roce 1958 měla např. 
69 členů a 2 umělecké soubo-
ry. Pěvecký a  taneční. Předse-
dou byl v  té době Dr. Ing. Šte-
fan Michalík. Z bohaté činnosti 
v roce 1958 uveďme šest před-
nášek, dvě taneční zábavy, ně-
kolik kulturních večerů pro své 
členy. Smíšený pěvecký sou-
bor měl 35 a  taneční soubor 
14 členů. Dirigentem pěvecké-
ho souboru byl pozdější (1964 
– 1965) ředitel polské ZDŠ Wła-
dysław Młynek a  vedoucí ta-
nečního kroužku Irena Czerni-
kowa. I po roce 1960 patřila MO 
PZKO mezi velmi aktivní spole-
čenské organizace v  Hnojníku. 
Kromě schůzovní a přednáško-
vé činnosti se i v dalších létech 
MO PZKO aktivně podílela na 
pořádání kulturních a  zvelebo-
vacích akcí v obci. V roce 1977 
bylo MO PZKO uděleno za 30. 
let úspěšné práce na úseku kul-
turním a politickém mezi obča-
ny polské národnosti v  Hnoj-
níku Čestné uznání Okresního 
výboru Národní fronty ve Frýd-
ku Místku. V  tomto roce uspo-
řádala MO PZKO v  pohostin-
ství Stonávka společenský ples, 
v  červnu pak Dětský den na 
hřišti u polské ZDŠ a v listopa-
du vlastivědný zájezd do Lu-
hačovic. Aktivní byl i Klub žen. 
Ten uspořádal v roce 1979 kurs 
háčkování, pěvecký soubor 
Godulan zpestřoval svými vy-
stoupeními různé kulturní akce 
v obci. I v dalších létech to kro-
mě přednáškových a kulturních 
akcí byly např. turistické výšla-
py do Beskyd, řada sportovních 
akcí a také odpracovaných bri-
gádnických hodin při výstavbě 
obce. Začátkem 80. let získala 
MO PZKO do svého vlastnic-
tví od Státního statku Hnojník 
zdevastovanou budovu (č. p. 5) 
starého mlýna původního maji-
tele p. Rakowského. Po odpra-
covaných stovkách brigádnic-
kých hodin došlo 4. 10. 1987 ke 

slavnostnímu otevření. Předse-
dou byl v těchto létech Jan Bu-
lawa a  technickým vedoucím 
rekonstrukce p. Filipek Eugeni-
usz. Od roku 2003 je předsedou 
p. Paweł Pieter. Nejvyšší počet 
členů měla MO PZKO v  roce 
1988 a  to 122. Ve své aktivní 
činnosti setrvala MO PZKO i po 
roce 1990. Připomeňme něko-
lik akcí členů PZKO v Hnojníku 
z poslední doby. Každoročně je 
to Novoroční setkání, smažení 
vaječiny spojené s  MDD, výlet 
na kolech po Hnojníku a  oko-
lí, akce zvaná Loučení s  létem, 
Mistroství v bowlingu a Setkání 
na Goduli. Velmi populární a vy-
užívané nejenom členy MO jsou 

dvoudenní zájezdy do atraktiv-
ních míst v  Polsku (Kraków, 
Warszawa, Wrocław, Zakopane, 
Karpacz a  jiné). Z  konkrétních 
akcí to bylo Setkání lidových 
tvůrců spojené s výstavkou ob-
razů, přednáška na téma veřej-
né činnosti a  rodinného života 
Jana Kubisze, výstavka foto ze 
70 leté historie MO PZKO a Se-
tkání s  hokejovým reprezen-
tantem Polska, hájícím barvy 
Ocelářů Třinec, Aronem Chmi-
elewskim. Blíže viz: www.pzko.
wgz.cz.

Miroslav Gryc

Dlouholeté aktivity polské národnostní menšiny v Hnojníku

Zielona szkoła na Słowacji

Revolution Train

 ■ Nasza klasa spędziła dzie-
sięć dni w Zielonej Szkole w Ta-
trach, w ośrodku Žiar.

Każdego dnia byliśmy na wy-
cieczce, później mieliśmy różne 
współzawodnictwa w grupkach 
a wieczorem oglądaliśmy bajki. 
Mieliśmy także kilka ciekawych 

wykładów. Najbardziej podo-
bał mi się ten o rysiach, wilkach 
i  niedźwiedziach. Bardzo nam 
się tam wszystkim podobało.

Gabka Lipowska, klasa 4,  
Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole im. J. Kubisza w Gnojniku

 ■ Klasa 8 Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kubisza w  Gnojniku 
Wzięła 19.11.2021 udział w  pro-
jekcie o  nazwie „Revolution 
Train“. 

Akcja miała na celu uświa-
domienie zagrożeń związa-
nych z używaniem narkotyków. 
Celem było również pokaza-
nie zgubnych skutków wszyst-
kich używek, czyli papierosów 

i  alkoholu. Wszystkim obec-
nym uczniom naszej klasy po-
ciąg bardzo się podobał. Mamy 
nadzieję że weźmiemy sobie 
do serca, co widzieliśmy i cze-
go doświadczyliśmy. Uważa-
my, że było to dla nas bardzo 
pouczające.

Ala Sikora, klasa 8,  
Szkoła Podstawowa i Przed-

szkole im. J. Kubisza w Gnojniku
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Poplatky
Upozorňujeme občany, kteří 

ještě neprovedli platbu za odpady 
za 2. poIoIetí 2021, aby tak 

neprodleně učinili. Splatnost 
poplatku byla do 30.9.2021 a rov-
něž občané, kteří ještě neprovedli 

poplatek ze psů aby tak nepro-
dleně učinili. Upozorňujeme ob-
čany, že od roku 2022 bude platba 
za odpady vybírána 1x ročně a to 
k 30.6.2022.

Přání do Nového roku
Vážení občané, prožijte obdo-

bí Vánoc v  kruhu svých blízkých 
a  do Nového roku 2022 vykroč-
te tou správnou nohou, a přede-
vším s  radostí a  odhodláním, že 
ten nadcházející rok bude pro nás 
pro všechny Iepší.

Miroslav Jaworek,  
starosta

Střítež
Informace z vaší obce

Odpis vodného
Žádáme odběratele vody, 

aby v období mezi 20. 12. – 31. 
12. 2021 nahlásili stav na vo-
doměru na e-mail anna.moli-
nova@hnojnik.cz. Kdo nepo-
užívá e-mail, doručí zprávu do 
poštovní schránky na obecním 
úřadu, popř. poštou. Netýká se 
bytových domů 250, 260, 301, 

350 (hlásí SBD Třinec). Netýká 
se domů, bytů a firem, kde byly 
nainstalovány měřiče pro dál-
kový radiový odpočet. Faktury 
budou zasílány v průběhu led-
na 2022.

Ing. Miroslav Molin,  
starosta obce

Zastupitelé Obce Vělopolí přejí svým občanům i čtenářům  
Stonávky pokojné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 

hodně zdraví a rodinného štěstí.

Oznámení – kompostéry
Na základě smlouvy o  vý-

půjčce a darování, sepsané se 
Sdružením obcí povodí Stonáv-
ky, mohou občané obce Smilo-
vice získat ZDARMA nový za-
hradní kompostér, který slou-
ží ke kompostování biologicky 
rozložitelného komunálního 
odpadu.

Jedná se o  kompostér typu 
KOMP 1400, který byl pořízen 
za finanční podpory Fondů 
EU – Operační program Život-
ní prostředí 2014-2020 v  rám-
ci projektu: „Podpora domácí-
ho kompostování – Sdružení 

obcí povodí Stonávky“. Dříve 
získané nádoby na kompost 
(v  r. 2014, 2017) nijak žadatelé 
neomezují, avšak přednostně 
budou vydávány nádoby ob-
čanům, kteří ještě žádný kom-
postér neobdrželi. Občané mo-
hou poslat žádost emailem na 
adresu: ou-smilovice@smilo-
vice.cz (do předmětu zprávy 
uveďte „KOMPOSTÉR 2021“ 
a  počet dříve obdržených ná-
dob), k podpisu smlouvy je nut-
no dostavit se pak osobně. Vý-
dej kompostéru je možný až po 
podpisu smlouvy.

Hnojník

Vělopolí

Smilovice

Konkurs recytatorski Kresy 2021

Rok 2021 v Charitě Třinec

STONÁVKA
texty: redakce.stonavka@seznam.cz    inzerce:  admin@stonax.cz

 ■ W piątek 12 listopada Ośro-
dek Kultury „Strzelnica“ w Cze-
skim Cieszynie wypełniła 
recytacja.

Odbyła się tam XXVI edycja 
Eliminacji Centralnych Kon-
kursu Recytatorskiego „Kre-
sy 2021“. Młodych recytatorów 
oceniało jury w  składzie: Ma-
riusz Orzełek, Alojzy Suchanek, 
Izabela Kapias i  Lidia Kosiec. 
Naszą szkołę reprezentowało 
sześcioro uczniów. W  katego-
rii najmłodszej, do lat 7, wzięło 
udział trzech uczniów: Ania Fol-
warczna, Tymek Jochymek i Zu-
zia Havlíčková. Wszyscy spi-
sali się bardzo dobrze i  zajęli 

równorzędne pierwsze  miej-
sca. W kategorii II do lat 12 Mia 
Sznapka uplasowała się na dru-
gim miejscu, natomiast Beatka 
Chodura otrzymała wyróżnie-
nie. W  kategorii III Aneta No-
wok zdobyła drugie miejsce. 
Cieszy mnie, że jest takie zain-
teresowanie poezją. Podziwiam 
ich za to, że nie tylko wyuczyli 
się tekstu na pamięć, ale rów-
nież odważnie stanęli przed 
publicznością.

Zdenka Walach, Szkoła  
Podstawowa i Przedszkole  

im. J. Kubisza w Gnojniku

 ■ Rádi bychom i  letos z  celé-
ho srdce poděkovali všem, kteří 
nás podporovali a přispěli svým 
dílem na chod charitní asistenč-
ní služby na území své obce, 
případně finančně podpořili ná-
kup a  provoz kompenzačních 
pomůcek.

Tyto v  mnoha směrech 
usnadňují život klientů i  jejich 
blízkých, potažmo terénních 
pracovníků, kteří docházejí do 
domovů klientů. Velice si váží-
me finanční podpory z obcí Stří-
teže, Smilovic, Komorní Lhotky, 
Ropice a  Řeky, které celkovou 
částkou ve výši 60 000,- přispě-
ly na mzdy terénních pracovnic, 
které docházejí za klienty na 
území těchto obcí, stejně jako 
na nákup kompenzačních po-
můcek, konkrétně oxygenerá-
torů, které jsou v této covidové 
době obzvláště potřebné, dále 
také nákup antidekubitních ma-
trací, schodolezů apod. Nesmí-
me opomenout také význam-
nou skupinu dárců z řad obča-
nů, kteří sympatizují s posláním 
Charity jako organizace, ne na-
darmo se říká, že oceán je je-
nom velké množství kapek a tak 
to vidíme i my, že každá kapka, 
tedy i drobná podpora, se počí-
tá, děkujeme. Charita Třinec za-
jišťuje terénní asistenční službu 
pro obyvatele obcí jak na úze-
mí Třinecka, tak i Jablunkovska. 
Posláním této služby je odborně 
poskytovat pomoc a  péči oso-
bám se sníženou soběstačností 
z důvodu věku, tělesného nebo 
jiného druhu zdravotního posti-
žení, a to tím způsobem, aby kli-
enti mohli žít kvalitně a co nej-
déle ve svém domácím prostře-
dí. Jak už zaznělo ve zmínce 
výše, provozujeme také půjčov-
nu kompenzačních pomůcek, 
kde se snažíme neustále rozši-
řovat nabídku pomůcek, které 
významně přispívají ke zkvalit-
nění a usnadnění práce s klien-
ty a s jejich aktivizací. Středisko 

kompenzačních pomůcek na-
bízí širokou škálu pomůcek od 
oxygenerátorů, polohovatel-
ných postelí, antidekubitních 
matrací, vozíků, schodolezů, 
potřeb na toaletu a do koupel-
ny, až po chodítka všech mož-
ných druhů. Nové sídlo charitní 
asistenční služby naleznete na 
adrese: Lánská 128, Třinec-Ka-
nada, 739 61 v  budově Střední 
odborné školy Třineckých žele-
záren. Velice si vážíme nabíd-
ky pronájmu kanceláří v areálu 
SOŠ Třinec a děkujeme za tuto 
možnost. Sídlo půjčovny kom-
penzačních pomůcek se ne-
změnilo, naleznete jej na stále 
stejné adrese: Lidická 1272, Tři-
nec, 739 61. Ty z Vás, kteří bu-
dou mít zájem prohlédnout si 
nové sídlo Charity Třinec, sr-
dečně zveme na den otevře-
ných dveří dne 1. 12. 2021. Rádi 
Vás novými prostory provede-
me a pokusíme se zodpovědět 
veškeré vaše zvídavé dotazy. Na 
vaši návštěvu se budeme těšit. 
Na závěr bychom rádi zmíni-
li Tříkrálovou sbírku, která, jak 
všichni doufáme, proběhne ve 
standartním režimu, pokud nám 
to aktuální covidová situace do-
volí. Aktuálně probíhá nábor ko-
ledníků, v případě, že byste měli 
zájem, můžete své děti hlásit na 
pozice koledníků přes níže uve-
dené kontaktní údaje v  letáku. 
Na tříkrálové koledníky se mů-
žete těšit v termínu od 1. 1. – 16. 
1. 2022. Za každý váš příspěvek 
budeme velmi vděčni, i díky vaší 
podpoře můžeme stále rozšiřo-
vat a  zkvalitňovat nabídku na-
šich služeb a pracovat na reno-
mé Charity Třinec.

M. Byrtusová

MARKET  NA  VYRUBANÉ
Prodej vánočních stromků
PRODEJ  KAPRŮ A AMURŮ

 21.12. /   8:00 - 17:00  (volný prodej)
22.12. /   8:00 - 17:00  (volný prodej)

23.12. / 8:00 - 16:00    (pouze objednávky)
(Ryby Vám na přání upravíme)

SRDEČNĚ ZVEME !!
   

Mob.: 727 892 348 (777 063 770)
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