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Ze života mezinárodních dobrovolníků
 ■ Ke konci minulého roku zahraniční sekce 

Slezské diakonie zorganizovala s mezinárodními 
dobrovolníky, kteří žijí v Komorní Lhotce, akci 
nazvanou Vítání občánků.

Hlavní myšlenkou tohoto setkání bylo se-
známit veřejnost nejen se samotnými dob-
rovolníky ale také se zeměmi, ze kterých 
pocházejí. Pět dobrovolníků z Maďarska, 
Španělska, Ukrajiny, Řecka a Německa kro-
mě programu připravili také tamní typické 
pokrmy. Návštěvníci tak mohli vyzkoušet 
pravé řecké tzatziki, španělskou sangrii nebo 
ukrajinské pirožky. Prezentace byly velmi in-
teraktivní a dobrovolníkům se sál podařilo 
rozesmát i roztančit. Tato akce včetně pokr-
mů byla zcela zdarma. Odměnou bylo pro 
dobrovolníky získání nových přátel. Koordi-
nátoři programu INVY (Rok mezinárodním 

dobrovolníkem) pak měli zájem na tom, 
aby se veřejnost seznámila s účelem pobytu 
těchto mladých cizinců v naší zemi. Vzhle-
dem k tomu, že dobrovolnictví nemá v Čes-
ké republice hluboké kořeny a není tolik 
běžné, že by mladí lidé vyjížděli do zahrani-
čí za dobrovolnými účely, řekli jsme si, že se 
v této oblasti budeme snažit o malou osvětu. 
Dlouhodobá dobrovolná služba umožňu-
je poznání jiné kultury a tradic způsobem, 
který turismus jako takový nabídnout ne-
umí. Mezi dalšími výhodami je pak zlepše-
ní znalosti cizích jazyků, učení se novým 
dovednostem, nesobecký pohled na svět 
nebo inspirace pro další studium či povolání.  

Pokračování na str. 4.
Michaela Staňová

Editorial
Vážení a milí čtenáři Stonávky,
otevíráte první vydání mikroregionálního 

časopisu v roce 2018. Z nového roku uplynul 
již více než měsíc, ale i přesto bychom do něj 
mohli prostřednictvím Stonávky symbolicky 
vstoupit znovu, a to pozitivními zprávami. 
112 260 037 korun. Tolik se letos vybralo do 
pokladniček Tříkrálové sbírky v České republi-
ce. Koledníci v přestrojení za tři krále vybírali 
peníze prvních čtrnáct dní v lednu. Oproti 
loňsku se do pokladniček vybralo, i díky lidem 
v obcích sdružených v mikroregionu Stonáv-
ka, o 13 milionů korun víc. „Výsledky letošní 
sbírky opět ukazují, že lidé v Česku mají stále 
otevřené a štědré srdce. Díky jejich darům bu-
deme moci lépe a ve větším rozsahu pomáhat 
seniorům, lidem s postižením, matkám s dět-
mi v tísni, lidem bez domova, rodinám v tíživé 
situaci a sociálně vyloučeným,“ uvedl ředitel 
Charity Česká republika Lukáš Curylo. Celkový 
výnos Tříkrálové sbírky 2018 bude znám v jar-
ních měsících. Kromě peněz z pokladniček, 
kompletně sečtených 31. ledna večer, zahrne 
také DMS a přímé dary na sbírkový účet.

V lednu jsme si sami, svobodně zvolili pre-
zidenta republiky na dalších 5 let. Říká se teď, 
že společnost je rozdělená. Dá se s tím souhla-
sit, ale to neplyne pouze z voleb. Lidé jsou roz-
děleni na základě vzdělání, typu práce nebo 
třeba generačně. „Rozdělení je pro mne spíš 
klišé než problém,“ říká například profesor Da-
vid Storch. Každopádně, přestože k volbám 
přišel rekordní počet 66,6 % lidí, další třetina 
nehlasovala vůbec. Proč, to ale nevíme. Snad 
protože nevolí nikdy, snad pro ně nebyl přija-
telný ani jeden kandidát.

Mějte hezký rok 2018
Vladimír Raszka

Šéfredaktor
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Datum  Obec  Akce
9.2.2018  Smilovice Obecní ples
9.2.2018  Řeka Hasičský ples
10.2.2018  Horní Tošanovice Hasičský ples
10.2.2018  Střítež Pochování basy
10.2.2018  Ropice Hasičský ples
17.2.2018  Horní Tošanovice Masopustní zabijačka
17.2.2018  Střítež Dětský karnevál
23.2.2018  Smilovice Sportovní ples
24.2.2018  Komorní Lhotka Karneval ZŠ
11.3.2018  Dolní Tošanovice MDŽ
17.3.2018  Horní Tošanovice Sportovní odpoledne
25.3.2018  Ropice Velikonoční výstava
28.3.2018  Smilovice Den otevřených dveří ZŠ
14.-15.4.2018  Komorní Lhotka Bleší trh
18.4.2018  Smilovice Hovory s občany
27.4.2018  Třanovice Děti před oponou
30.4.2018  Horní Tošanovice Stavění máje
6.5.2018  Řeka Výšlap na Godulu (vaječina)
11.5.2018  Střítež Rozvíjej se poupátko
12.5.2018  Řeka Májová veselice
13.5.2018  Třanovice Vítaní občanků
13.5.2018  Střítež Den matek
19.5.2018  Třanovice Majfest
23.5.2018  Smilovice Setkání s jubilanty
25.5.2018  Komorní Lhotka Festival kreslení – Krajina kolem nás
25.5.2018  Dolní Tošanovice Smažení vaječiny
25.5.2018  Třanovice Noc kostelů
2.6.2018  Smilovice Vítání občánků
2.6.2018  Třanovice Radovánky
2.6.2018  Střítež 90. výročí založení ZŠ
3.6.2018  Řeka Dětský den
8.6.2018  Ropice Radovánky
9.6.2018  Horní Tošanovice Radovánky
9.6.2018  Dolní Tošanovice Pohárová soutěž SDH
16.6.2018  Komorní Lhotka Radovánky
23.6.2018  Smilovice Radovánky - Zahradní slavnost
23.6.2018  Třanovice Pohárová soutěž SDH
23.6.2018  Dolní Tošanovice Turnaj starých gard
23.6.2018  Komorní Lhotka Svatojanské ohně
30.6.2018  Vělopolí Vělopolská podkůvka
30.6.2018  Řeka Hasičská soutěž O pohár starosty obce

Kalendář akcí na rok 2018Zeman: Drahoš 8:2 aneb 
prezidentské volby v mikroregionu

 ■ Miloš Zeman zůstal českým prezidentem i na dalších pět let. K volbám také 
přišlo více voličů, volební účast v ČR byla 66,6 %. Rozdíl v počtu hlasů mezi oběma 
kandidáty byl 152 184. Prezident porazil bývalého předsedu Akademie věd pomě-
rem hlasů 51:49. Podle konečných výsledků dostal 51,36 procenta hlasů, zatímco 
Jiří Drahoš 48,63 procenta.

V osmi obcích mikroregionu Stonávka vyhrál Miloš Zeman, ve dvou 
zvítězil jablunkovský rodák Jiří Drahoš. Staronový prezident zazna-
menal drtivé vítězství především v Horních Tošanovicích a v Řece, kde 
získal 72, resp. 67 procent. Ve Smilovicích vyhrál Jiří Drahoš o 20 hlasů, 
ve Vělopolí byl úspěšnější o jediný hlas. 

Zde je přehled, jak se volilo v jednotlivých obcích:
Dolní Tošanovice

Miloš Zeman 63,16 % 120 hlasů
Jiří Drahoš  36,84 % 70 hlasů

Hnojník
Miloš Zeman 58,06 % 508 hlasů
Jiří Drahoš  41,94 % 367 hlasů

Horní Tošanovice
Miloš Zeman 72,13 % 220 hlasů
Jiří Drahoš  27,87 % 85 hlasů

Komorní Lhotka
Miloš Zeman 56,26 % 436 hlasů
Jiří Drahoš  43,74 % 339 hlasů

Ropice
Miloš Zeman 57,27 % 504 hlasů
Jiří Drahoš  42,73 % 376 hlasů

Řeka 
Miloš Zeman 66,77 % 209 hlasů
Jiří Drahoš  33,23 % 104 hlasů

Smilovice
Jiří Drahoš  52,20 % 237 hlasů
Miloš Zeman 47,80 % 217 hlasů

Střítež
Miloš Zeman 58,26 % 335 hlasů
Jiří Drahoš  41,74 % 240 hlasů

Třanovice
Miloš Zeman 56,89 % 351 hlasů
Jiří Drahoš  43,11 % 266 hlasů

Vělopolí
Jiří Drahoš  50,29 % 86 hlasů
Miloš Zeman 49,71 % 85 hlasů

RV Špičková utkání ve Smilovicích
 ■ Velmi netradičním způsobem byla 

otevřena nová herna na stolní tenis ve 
Smilovicích. Vyprodané hlediště totiž 
mělo možnost fandit dvěma extraligo-
vým týmům z Ostravy, které před jejich 
zraky sehrály utkání 15. kola nejvyšší 
domácí soutěže.

Ne, že by ve Smilovicích neměl 
stolní tenis bohatou tradici. Právě 
naopak, před více než čtyřiceti lety 
právě v této malé vesnici vyhrála 
svůj první turnaj legendární Marie 
Hrachová. I ona byla při slavnost-
ním otevření nové herny přítom-
na. „Je to tak, bylo mi jedenáct, 
když jsem vyhrála ve Smilovicích 
svůj první turnaj. Byli tady tehdy 
i bratři Brodové a spousta dalších 
hráčů a hráček, kteří pak hráli na 
velmi dobré úrovni,“ zavzpomínala 
mnohonásobná medailistka z ev-
ropských šampionátů. 

Místo v Obecním domě se dnes 
ve Smilovicích stolní tenis ovšem 
bude hrát v moderním komplexu 
Sportcentru. „Někdy v říjnu jsem 
se s majiteli tohoto centra setkal 

poprvé a navrhnul jim, zda by se 
u nich nedala vybudovat herna. 
Jezdil jsem za tréninky s dětmi až 
do Třince a když jsem viděl nevy-
užité prostory, ihned jsem dostal 
tento nápad. Navíc jsem jim při-
pomněl, že Petr Korbel v Ostravě 
vybudoval nový klub a určitě by 
na nějakou spolupráci slyšel. Zajeli 
jsme na utkání Ligy mistrů, domlu-
vili se a za tři měsíce byla herna 
hotová. Je to téměř neuvěřitelné, 
že se v tak krátké době podařilo 
vybudovat moderní stánek pro de-
sítky hráčů. 

Od nové sezony začne fun-
govat klub, který ve Smilovicích 
před dvěma lety zanikl. Jsme rádi, 
že našemu projektu je nakloněn 
pan starosta a pevně věřím, že se 
nám vše podaří dotáhnout až do 
konce,“ řekl před začátkem utká-
ní Martin Bajger, který tréninkové 
centrum v nové herně povede.

zdroj: SC Smilovice

Výherci 
křížovky

Tajenka křížovky ze Stonávky 
č. 6 zní: UBĚHNOUT TAK AŽ 
ČTYŘISTA METRŮ. 
Správně odpověděli a vyloso-
váni byli: 

Jana Chowaniecová, Ropice 294
Marek Krivoň, Střítež 159
Irena Lukánková, Smilovice 8

Na způsobu převzetí výher 
se domluvte na OÚ ve 
Smilovicích.
 tel.  558 694 522 
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 ■ Nebude to už dlouho trvat a v úterý 
10. dubna 2018 proběhne v naší škole 
zápis do první třídy a za několik týdnů 
nato také přijímací řízení pro žáky 
pátých tříd spádových škol.

V září uvítáme nové žáky, na 
které se těšíme již nyní. Co Masa-
rykova ZŠ a MŠ Hnojník nabízí? 
Vzdělávání a výuku v souladu 
s moderními vzdělávacími trendy. 
Přátelské a podnětné prostředí 
s důrazem na kvalitu vzdělávání. 
Tým aprobovaných, kvalitních 
a zkušených pedagogů. Výuku 
anglického jazyka již od první tří-
dy aprobovanými učiteli. Podporu 
a rozvoj čtenářské gramotnosti 
– využití metody RWCT. Individu-
ální péči o žáky nadané, reedu-
kační péči žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, pomoc 
speciálního pedagoga přímo ve 
škole. Nadstandardní materiál-
ní vybavení, výuku v odborných 
učebnách (fyziky, chemie, příro-
dopisu, cizích jazyků, výpočetní 
techniky, hudební výchovy, cvič-
né keramické dílny, pracovní dílny 
kovo-dřevo). Bohaté sportovní zá-
zemí (dvě tělocvičny, víceúčelové 
sportovní hřiště, dopravní hřiště). 
Velký výběr volnočasových aktivit 
v zájmových kroužcích, bohatou 
mimoškolní činnost a akce, účast 
v soutěžích a projektech. V MŠ 
nové oddělení pro dvouleté děti 
a třídu pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami (vady 
řeči). Školní družinu s ranním i od-
poledním provozem a pestrou 
nabídkou činností. Školní klub pro 
žáky 2. stupně s širokou nabídkou 

aktivit. Velmi dobře vybavenou 
a krásnou školní knihovnu a stu-
dovnu s celodenním provozem. 
Výuku hudebních i výtvarných 
oborů základní umělecké školy 
přímo v ZŠ.

Kvalitní a chutné obědy v sou-
ladu se zásadami zdravé výživy ve 
vlastní školní jídelně. Školní bufet 
s výbornými svačinkami a základ-
ními školními pomůckami. Pravi-
delné konzultační hodiny pro žáky 
i rodiče. Doučování žáků ohrože-
ných školním neúspěchem. Vstříc-
nou komunikaci a spolupráci 
s rodiči (v souladu s naší značkou 
„Rodiče vítáni“). Dobrou spoluprá-
ci s aktivním SRPŠ. Jaký společný 
cíl máme? Aby se každému dítěti 
ve škole líbilo a chodilo do ní rádo, 
s důvěrou. Aby se škola pro dítě 
stala bezpečným místem s přátel-
ským prostředím. Aby se dítě roz-
víjelo po všech stránkách a bylo 
mu poskytnuto co nejlepší vzdě-
lání. Aby se naučilo soustředit na 
činnost, kterou právě vykonává, 
a získalo tak co nejvíce poznatků. 
Aby jej učila příjemná paní učitel-
ka či učitel, kteří mají respekt, jsou 
pro dítě autoritou a zároveň mají 
jeho důvěru. Aby byly děti vedeny 
ke vzájemné toleranci, spoluprá-
ci, slušnému chování mezi sebou 
i k dospělým. Všechny rodiče a je-
jich děti zveme na návštěvu naší 
školy, ať již osobní, nebo prostřed-
nictvím našich webových stránek 
www.zshnojnik.com.

PhDr. Lenka Skřekucká, 
 zástupkyně ředitelky školy

Co nabízí Masarykova ZŠ 
a MŠ Hnojník svým žákům?

Dvanáct milionů korun  
pro Pobeskydí

Větrná smršť ve Stříteži  
napáchala spoustu škod

 ■ Mezi drobné podnikatele 
a zemědělce v Pobeskydí rozdělí 
místní akční skupina MAS Pobeskydí 12 
milionů korun. Jde již o druhou výzvu 
na podporu podnikání, kterou MAS 
v Pobeskydí vyhlásila.

Pokud podnikáte v obci 
na území MAS Pobeskydí, 
máte možnost žádat na 
nejrůznější investice spojené 
s podnikáním, od investic do 
strojů a technologií, až po 
výstavbu nebo modernizaci 
provozoven. Žádosti o dotaci 
lze podávat na projekty od 50 
tis. Kč do 5 mil. Kč s dotací ve 
výši 45 % (mimo zemědělství 
mohou žádat jen mikro a malé 
podnikatelské subjekty). 
Zažádat o dotaci mohou 
i subjekty obhospodařující lesy 
s celkovou výměrou lesů nad 3 ha, 
dřevozpracující provozovny, 
zpracovatelé potravin a krmiv 

a v neposlední řadě také 
zemědělští podnikatelé. V první 
výzvě bylo vybráno 25 projektů 
k podpoře. Z projektů 1. výzvy 
se například financovalo 
vybavení projekční kanceláře, 
nákup pásového rypadla či 
chladírenského vozíku na 
převoz masa nebo nejrůznější 
zemědělské stroje jako je diskový 
podmítač, secí stroj, shrnovač 
píce apod. Máte-li zájem 
získat více informaci k výzvě, 
navštivte webové stránky  
www.pobeskydi.cz, facebook 
nebo si můžete domluvit 
bezplatnou konzultaci v naší 
kanceláři v podnikatelském 
centru v Třanovicích.

Petr Piekar

 ■ Ve dnech 10.12 – 12.12.2017 
jsme ve Stříteži zakoušeli věci, které 
jsme znali snad jen z televize nebo 
internetu.

Už dopředu jsme dostávali 
informace, že se blíží do Slezska 
vítr o síle vichřice a nikdo neoče-
kával, že to až takovým způso-
bem zasáhne naši obec. V neděli 
odpoledne začalo foukat a vítr 
stále zesiloval. Po 18. hodině 
zůstala část obce bez elektric-
ké energie. Když jsem vyšel ven 
a začal zjišťovat, co se stalo, tak 
mě u kapličky sv. Marka čekalo 
nemilé překvapení. Přes cestu 
ležely 3 veliké smrky, které strh-
ly elektrické vedení, ale při vši 
smůle jsme měli i štěstí a tyto 
padající stromy minuly kapličku, 
a tak nedošlo k větší škodě na 
majetku. Od této chvíle začal boj 
s časem, větrem a dalšími okol-
nosti. Přijímal jsem další hlášení 
o popadaných stromech a dal-
ších škodách. Byly to těžké tři 
dny a tehdy jsme si mnozí uvě-
domili, jak jsme zranitelní a bez-
mocní v takových situacích. 
I když nám to vzalo část střechy 
na 8 bytovce, poškodilo střechy 
několika domů, popadalo mno-
ho stromů, podstatné však bylo, 
že nedošlo k žádným ztrátám 
na životech. Dostal jsem však 

informaci, že při zásahu došlo 
ke zlomení ruky jednoho z na-
šich dobrovolných hasičů. Tou-
to cestou bych chtěl poděkovat 
Všem hasičům nejen z naší obce, 
ale i z Hnojníka a záchranného 
systému. Reagovali okamžitě na 
sdělení o popadaných stromech 
a spolupráce s nimi byla vynika-
jící. Horší už to bylo s dodávkou 
elektrické energie do našich 
domovů. Poruch a potrhaných 
drátů bylo nespočet, a tak k ně-
kterým byly obnoveny dodávky 
až za 3 dny, a to 13.12. v dopo-
ledních hodinách. Prožili jsme si 
chvíle hrůzy, odzkoušeli jsme si 
na vlastní kůži, jak jsme na ne-
nadále věci nachystáni. Závěrem 
podotknu jen tolik, že když vítr 
utichl, tak bylo mnoho nespo-
kojených, že nemají proud, zají-
mali se, kdo uklidí větve v ulicích 
atd. Chce to jen trochu pokory 
a trpělivosti. Já mám k dispozici 
také jen telefon a jsme odkázáni 
na pomoc druhých. 

Děkuji Všem, kteří přiložili 
ruku k dílu a pomáhali s odstra-
ňováním škod a pevně věřím, 
že v létech budoucích budeme 
uchráněni od různých živelných 
pohrom.

Miroslav Jaworek, starosta

Prosincová akce zahrádkářů
V pátek 15. prosince celé pří-

zemí budovy Obecního úřadu 
ve Vělopolí bylo rezervováno 
pro místní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu. Slavnost-
ní předvánoční setkání zahrád-
kářů i občanů jako každý rok je 
nepsanou tradicí. Přípravu této 
akce máme v malíčku a nevyža-
duje větší námahu ve srovnání 
s podzimní výstavou. V kuchyni 
zahrádkářky připravovaly chle-
bíčky, vařily čaj, chystaly cukroví 

na stoly. Necelá čtyřicítka osob si 
měla celý podvečer o čem poví-
dat. Došlo na výměnu drobných 
dárečků, ale chyběl nám hudeb-
ní doprovod. Určitě by se našla 
u mnohých i chuť zazpívat si 
vánoční písně. Protože kolikrát 
v roce máme možnost zpívat 
koledy? Jenom jednou! Proto 
si za rok určitě několik koled 
zazpíváme.

Vladislava Latochová 



Únor 20184

První „polistopadový“ starosta 
Komorní Lhotky

Ohlédnutí za adventem
Pokračování ze str. 1 

Podobné akce nám také 
umožňují hledání nových 
mentorů; českých kamarádů, 
kteří pomáhají v začátcích 
mezinárodním dobrovolníkům. 
Úloha mentora je v životě 
dobrovolníka klíčová. Mladý 
člověk, který k nám přicestuje, 
nezná jazyk a neví, jak to 
u nás chodí: kam si zajít na 
nákup, do knihovny, koupit 
měsíční jízdné atd. Stává se, že 
dobrovolník by rád pokračoval 
ve sportu a koníčcích, kterými 
se zabýval doma, jen neví jak 
na to; kde hledat další lidi se 
stejnými zájmy. Mentoři mohou 
dobrovolníkům začátek života 
v našem kraji velmi zpříjemnit: 
provedou je městem, seznámí 
je s dalšími vrstevníky, kteří zde 
žijí nebo je vezmou o víkendu na 
výšlap někam do Beskyd. Mentor 
tímto přátelstvím přirozeně také 
získává, protože má možnost 
sám se obohatit o nové zážitky 
a především procvičit si cizí 
jazyky nebo se začít učit zcela 
nový jazyk. Neformální setkávání 
s mezinárodními dobrovolníky 
dá takovému studentu střední 

či vysoké školy mnohem víc 
než nákladné jazykové kurzy. 
Později navštěvují mentoři 
své dobrovolníky u nich doma 
a mohou tak nízkonákladově 
cestovat po Evropě a všude se 
cítit „mezi svými“. Tímto bychom 
rádi poděkovali obyvatelům 
Komorní Lhotky i blízkého 
okolí za bohatou účast na akci 
Vítání občánků. Zvídavost 
k nám přilákala i občany, kteří šli 
v tento den volit a poté si k nám 
přišli zlepšit náladu a rozptýlit 
myšlenky virtuálním cestováním. 
Podobné seznámení místní 
komunity s mezinárodními 
dobrovolníky plánujeme i na 
září-říjen 2018, kdy nám dorazí 
nová várka mladých nadšenců, 
kteří budou po celý jeden rok 
působit na střediscích Slezské 
diakonie a pomáhat našim 
potřebným spoluobčanům. 
V případě, že byste měli zájem 
dozvědět se více o programu 
INVY, příbězích a cestě našich 
dobrovolníků, nebo máte jen 
prima nápad na další setkání, 
prosím kontaktujte náš tým. 

Michaela Staňová 

 ■ Po dezintegraci obcí, 1.3.1990, byl 
Stanislav Kisza předsedou místního 
národního výboru a v listopadových 
volbách téhož roku byl zvolen staros-
tou obce. Tuto funkci vykonával po dvě 
volební období až do roku 1998. 

S velkým odhodláním a chutí 
začal připravovat již na jaře roku 
1991 plynofikaci obce. Ta byla 
rozdělena do dvou etap a byla 
dokončena v letech 1994-1995. 
Kromě toho se realizovaly další 
akce. Byly to mimo jiné stavba 
a následně rekultivace sklád-
ky TDO, rozšíření kanalizace, 
vodovodu, rekonstrukce auto-
busových čekáren, plynofikace 
budov v majetku obce, výstavba 
chodníků ze zámkové dlažby 
v centru obce, opravy MK po 
povodních v roce 1997, přípra-
va na zprovoznění ČOV a další. 
Nutno připomenout, že po dez-
integraci neměla obec žádné 
technické zázemí. To, co se po-
kazilo a nefungovalo, opravilo 
se v dílně pana starosty. Proto 
jej občané často vídali v mon-
térkách a s nářadím v ruce. Po-
kud zavzpomínáme ještě na 
období let šedesátých a sedm-
desátých minulého století, kdy 
se obec zvelebovala v tzv. „Akci 
Z“, musíme připomenout stavbu 

obchodu v horní části obce, pro-
dejnu masa a mlékárny na ná-
městí. Na těchto stavbách pan 
Kisza rovněž pracoval. Byl rovněž 
iniciátorem mnoha kulturních 
akcí. Těšilo ho, když se občané 
setkávali na silvestra na náměs-
tí nebo pod sjezdovkou v horní 
části obce. Rád také vzpomínal 
na „staré časy“ na setkáních Li-
gotčanů – seniorů, které se kaž-
doročně konaly v hotelu Säntis. 
Na tom letošním však zůstane 
jeho místo prázdné…Stanislav 
Kisza (5.12.1931 – 14.12.2017)

Bronislava Majerová

 ■ Před koncem roku vstoupila do naší 
školy vánoční atmosféra. Celou budovu 
provoněly perníčky, které tvořily děti 
v mateřské škole a ve školní družině. 
Doba adventu začala, prosinec probíhal 
v duchu různých zajímavých akcí. 

Dne 1. 12. 2017 se už tradičně 
sešla ve škole spousta kreativ-
ních rodičů a dětí na „Vánočním 
tvoření“. Vyráběli adventní vě-
nečky a zdobili napečené per-
níčky. Ty jste mohli ochutnat 
hned následující den v sobotu 
u příležitosti rozsvícení vánoční-
ho stromečku u obecního úřadu. 
Žáci a žákyně z třanovické školy 
obohatili tuto akci svým krás-
ným vystoupením pod vedením 
paní učitelky Aleny Fikoczkové 
a paní učitelky Radky Holubco-
vé. Na své si přišli nejen milov-
níci hudby a zpěvu, ale i obdivo-
vatelé umění výtvarného. U této 
příležitosti proběhla na obci vý-
stava ilustrací a obrazů Mgr. Rad-
ky Holubcové ke knize „Magické 
rozprávky“ básníka Jaromíra Šlo-
sara. Jen třikrát jsme se potom 
vyspali a už byl ve škole Mikuláš 
s čertem, andělem a s balíčky 
plnými dobrot. O mikulášskou 
nadílku se postaralo SRPŠ a děti 
si ji opravdu zasloužily. I nadále 
poctivě pokračovaly v nácviku 
svého programu, aby zpestři-
ly dalším vystoupením setkání 
starostům na obecním úřadě 14. 
prosince. V neděli 17. prosince 
zase zpívaly a hrály na „Večeru 
svátečních melodií“ v evangelic-
kém kostele v Třanovicích. Velký 
potlesk a sladkou odměnu si jis-
tě zcela právem zasloužily. V po-
sledním předvánočním týdnu 

probíhaly ve škole další zajíma-
vé věci! Ve středu odpoledne se 
sešla celá školní družina i paní 
učitelky a pan ředitel u vánoční-
ho stromečku. Na stolech vonělo 
cukroví, kamarádi si mezi sebou 
vyměnili malé dárečky a pak 
to přišlo. Pod stromečkem byla 
zakrytá veliká hromada dárků. 
A aby se nikdo nehádal, losova-
lo se podle jmen, kdo vytáhne 
dáreček. To bylo radosti! Někteří 
nevěděli, s čím si mají dříve hrát. 
Některým dětem se ani odcházet 
domů nechtělo. Následující den, 
čtvrtek, byl zase jiný. Byl to „Den 
tradic“. Děti procházely školou 
po jednotlivých stanovištích, kde 
se seznámily s vánočními zvyky, 
tradicemi a obřady v minulosti. 
V pátek ráno nás navštívil pan 
starosta Bc. Jan Tomiczek a pan 
místostarosta Miroslav Lejka. Po-
povídali si s dětmi a poděkovali 
jim za krásná vystoupení. Přečet-
li jsme si i pohádku a zazpívali 
koledy, protože tohle všechno 
k Vánocům patří. Samozřejmě 
k nim patří i dárečky. Někteří je 
nestihli včas nakoupit, ale to vů-
bec nevadilo. Po besídce se ško-
la proměnila v takový malý bleší 
trh a děti mezi sebou obchodo-
valy, nakupovaly a prodávaly, co 
se dalo. A kdo chtěl vidět a kdo 
chtěl vědět, jak to v naší škole 
nejen v době adventu vypadá 
a chodí, mohl nahlédnout, mohl 
přijít, mohl se ptát. Třináctého 
prosince jsme měli „Den otevře-
ných dveří“.

Dagmar Pastvová, 
 ZŠ a MŠ Třanovice

Ze života dobrovolníků
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Poděkování za spolupráci a podporu
Klienti a zaměstnanci Obecně 

prospěšné společnosti Sv. Josefa 
v Ropici děkují touto cestou za 
spolupráci a finanční podporu 
v roce 2017 Moravskoslezskému 
kraji, obcím a městům Ropice, 
Bystřice, Havířov, Karviná, Nýdek 
a Těrlicko. Rovněž děkujeme 

za spolupráci městu Český 
Těšín v rámci Komunitního 
plánu města. Dále děkujeme za 
finanční podporu soukromým 
firmám a společnostem, jakož 
i sponzorům z řad občanů.

Pavel Dyrčík, Dům Sv.Josefa

Oprava kříže na evangelickém 
hřbitově ve Stříteži

Tradiční vánoční výstava 
v Horních Tošanovicích

Včelaři besedovali s dětmi ze Smilovic

Jaké jsou vánoce v Evropě?

 ■ Už delší dobu mnohé občany ze 
Stříteže trápil stav kříže z roku 1861 na 
evangelickém hřbitově ve Stříteži.

Již v roce 2016 jsme se pokusili 
o získání dotace na opravu tohoto 
kříže, ale bezúspěšné, a tak v roce 
2017 jsme tuto žádost oprášili, 
trochu poopravili a výsledek 
se dostavil. V záři 2017 jsme 
byli informování, že nám byla 
přidělená dotace z ministerstva 
zemědělství z programu 12966 
– Údržba a obnova kulturních 
a venkovských prvků (ve výši 229 
810,- Kč) Od této chvíle nastal boj 
s časem, jelikož se blížila zima 
a stavbu bylo třeba zrealizovat do 
konce roku 2017. Vše se povedlo 
zkoordinovat a práce na opravě 
kříže a přilehlých chodníků začaly 
6.11.2017 a 12.12.2017 bylo dílo 
hotovo. I když nás potrápilo 
mnohdy nevlídné počasí 
tak i přes tuto nepříjemnost 

se povedlo tuto akci zdárně 
dokončit. Chci touto cestou 
poděkovat firmě Stavorenol za 
dobře odvedenou práci a Ing. 
Zientkové za stavební dozor 
a pomoc při řešení nenadálých 
problémů a také Vám občanům 
za trpělivost a shovívavost při 
celkové realizaci. Sami můžete 
posoudit, jak to vypadalo před 
opravou a jak to vypadá nyní. 
Jsem rád, že máme v obci 
opraven další objekt, a to za 
přispění finančních prostředků 
z ministerstva zemědělství.

Miroslav Jaworek, starosta

 ■ Jsme rádi, že se můžeme s Vámi 
podělit o kladné odezvy z Vánoční 
výstavy, která proběhla tradičně 
druhou sobotu a neděli v prosinci 
v Horních Tošanovicích.

Každý rok výstava překvapí 
něčím novým a ani letos tomu 
nebylo jinak. A my pořadate-
lé máme radost, že si lidé při 
vánočním shonu najdou chvíli 
a přijdou na chvíli pobýt. V pro-
storách budovy Obecního úřadu 
si návštěvníci mohli prohlédnout 
betlémy, svícny, adventní vaz-
by a spoustu dalších výrobků 
především s vánoční tématikou. 
Obohacením letošní výstavy 
byla expozice betlémů, které vy-
tvořili žáci škol povodí Stonávky. 
K vidění a hodny obdivu byly 
betlémy zhotovené z papíru, 
z keramiky, ale i zcela netradič-
ní, např. z lega. Za úžasné pojetí 
betlémů děkujeme a všechny 

školy byly odměněny zábavnou 
hrou. V druhé části výstavy moh-
li návštěvníci obdivovat křehké 
skleněné ozdoby a svícny, ale 
mohli i zakoupit dárečky pro své 
nejbližší. Pro děti bylo připrave-
no zábavné pískování. Návštěv-
níci výstavy mohli vychutnat 
pravou předvánoční atmosféru 
a posedět u šálku čaje či medo-
viny. K zakoupení byly i tradiční 
zabijačkové speciality, gorbačiky 
ze Zázrivé, ale i domácí koláče 
a zákusky. Chtěli bychom podě-
kovat všem, kteří se podíleli na 
dlouhodobé přípravě výstavy 
a již nyní Vás srdečně zveme na 
další Vánoční výstavu. Pokud si 
chcete prohlédnout více fotogra-
fií z vánoční výstavy, najdete je 
na stránkách obce Horní Tošano-
vice obecht.rajce.net/Foto_van.
vystava_2017.

P.M.

 ■ V rámci oslav 90. výročí založení 
včelařského spolku ve Smilovicích 
proběhly besedy včelařů s dětmi 
v knihovně OÚ Smilovice.

Děti se zajímaly, jak žijí vče-
ly, jaký mají přínos pro přírodu 
a lidi a hlavně jak vzniká med. 
Dozvěděly se, že kromě medu 
může včelař získat od včel včelí 
vosk, propolis, mateří kašičku 
nebo včelí jed. Názorně se děti 
seznámily s včelařskými pomůc-
kami, byl k dispozici prohlížecí úl, 
mohly si vyzkoušet včelařskou 
kombinézu, kuklu, rukavice. Na 
oplátku děti nakreslily obrázky 

se včelařskou tématikou, které 
jsou k nahlédnutí v knihovně OÚ 
Smilovice. Všechny kresby jsou 
velice pěkné a nejvýraznější byly 
vybrány a oceněny. Mladší děti: 
1. Zučková Kačenka, 2. Lukánko-
vá Ema, 3. Gavelčíková Deniska. 
Starší děti: 1. Gavelčík Marek, 2. 
Ciencialová Natálie, 3. Kotasová 
Dorotka. Včelařská organizace ve 
Smilovicích velice děkuje p. Li-
powczanové a p. Martynkové za 
organizaci celé akce.

Milan Šefer,  
Včelařská organizace Smilovice

 ■ Dne 19. prosince měly děti 
z třanovické základní školy možnost 
poznat, jak se slaví Vánoce v různých 
zemích nejen Evropské Unie.

Na svém putování Evropou 
se ocitly třeba ve Spojeném 
království, Francii, Rusku, 
Švédsku, Finsku, Maďarsku 
a poznaly tamní vánoční zvyky 
a tradice. Protože dle očekávání 
děti nejvíce zajímaly dárečky, 
dozvěděly se, že ve Spojeném 
království se rozbalují až 25. 
prosince, ve Francii je nosí Pere 

Noël (Otec Vánoc), v Rusku Děda 
Mráz a ve Španělsku tradičně 
Tři králové nebo moderní 
Santa Claus (Papá Noel). Děti 
měly také možnost vytvořit si 
papírové skládané andělíčky, 
které si mohly vzít domů. Akce 
všechny nadchla a těšíme se na 
další poznávání Evropské unie. 
Děkujeme Eurocentru Ostrava za 
přípravu krásné přednášky.

Mgr. Alena Fikoczková
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 ■ Tradičním rozsvícením vánočního 
stromu dne 2.12.2017 byl zahájen 
advent v obci Hnojník v prostorách 
areálu hotelu Park.

Slavnostní večer byl 
pak ukončen poutavým 
ohňostrojem. V době přípravy 
a očekávání na nejkrásnější 
svátky nás obohatil již tradiční 
benefiční koncert v katolickém 
kostele, který má již čtyřletou 
tradici. U zrodu těchto akcí byla 
Mgr. Dagmar Tobolová, ředitelka 
Masarykovy základní školy, 
děkan Mons. Mgr. Rudolf Sikora 
a Mgr. Tadusz Grycz, ředitel 
polské základní školy J. Kubiše. 
Tento koncert proběhl pod 
záštitou polské základní školy 
a finanční dar byl věnován na 
obnovu vyhořelého dřevěného 
kostela v Gutech. V přeplněném 
kostele dne 21.12.2017 jsme byli 
svědky bohatého a dojemného 
pěveckého vystoupení žáků 
obou základních hnojnických 
škol v polském, českém 
a anglickém jazyce. Program 
byl obohacen vystoupením 
pěveckých solistů Evy Farné, 

V. Czepiece a Bc. Jiřího Siudy, 
Dis. Na závěr koncertu rovněž 
RNDr. Věra Palkovská, starostka 
Města Třince poděkovala všem 
přítomným, popřála šťastné 
a spokojené prožití vánočních 
svátků a úspěšný vstup do roku 
2018. Bohatý večer byl zakončen 
v sále na faře podáváním čaje, 
kávy a vánočního cukroví. Dále 
děti české Mateřské školky 
v Hnojníku dne 4.12.2017 
zpříjemnily vánoční čas svým 
vystoupením seniorům v DPS 
v Hnojníku a předaly svá 
vyrobená přáníčka. Dne 7. ledna 
2018 vystoupil v katolickém 
kostele při ranní mši svaté 
pěvecký sbor Godulan zpíváním 
tradičních vánočních koled. 
V odpoledních hodinách 
mládež katolické farnosti 
zahrála divadelní scénku 
o narození Ježíše Krista. Za 
krásné a příjemné zážitky 
adventu a celé vánoční doby 
vyslovujeme díky všem, kteří se 
na tom podíleli.

Karel Vitásek

Advent 2017 v Hnojníku

Koňská svatba i Mikuláš

Klubko míří na výstavy

 ■ Na sobotní odpoledne 20. ledna 
2018 připravili rodiče dětí z Mateřské 
školy Třanovice, pod záštitou SRPŠ při 
ZŠ a MŠ Třanovice a obce Třanovice, 
dětskou karnevalovou slavnost.

Bylo zde možno vidět růz-
norodé masky a převleky dětí, 
které byly po většinou ručně 
vyrobené, propracované do nej-
podrobnějších detailů, i rodiče 
stylizovali své oblečení minimál-
ně karnevalovým prvkem, od-
vážnější kompletním kostýmem 
zapůjčeným od firmy vecizfilmu.
cz. Celým odpolednem provázeli 
klauni Kryšta a Pišta, kteří se sta-
rali o zábavný program pro děti 

ve formě her, tanečků a soutěží 
s odměnami. Hezkým suvený-
rem byla všem návštěvníkům fo-
tografie pořizovaná ve foto kout-
ku profesionály ze studia 2zone.
cz. Na úplný závěr pro všechny 
děti tvaroval p. Staš Karel balón-
ky do nejrůznějších podob a se 
spokojeným úsměvem na tváři 
dětičky odcházely domů.

 Děkuji všem rodičům dětí 
z MŠ Třanovice, učitelskému sbo-
ru a vedení obce za aktivní pří-
stup a pomoc při organizovaní 
celé akce.

Martina Pawlica

Dětský karneval v Třanovicích

Wspomnienia jescze raz
 ■ Organizovat akci, a ještě k tomu pro 

větší počet přihlášených, není jedno-
duché. Co když bude pršet, sněžit nebo 
vichřice? 

Člověk si nevybere. Ale ne-
remcáme a chystáme Mikuláše. 
V kotlíku vaříme zelňačku a zi-
mou zkřehlí rodiče s dětmi po-
stávají kolem, aby se trošku ohřá-
li a nasáli vůni vařící se polévky. 
Na jízdárně jezdí na koních děti 
a také se nabízí možnost pro-
jet se bryčkou. Všichni čekají na 
začátek programu, který slibuje 
nevšední zážitek. Půjde o koň-
skou svatbu, imaginární svazek. 
Nečekáme na poledne, je chlad-
no. Když zazní svatební pochod, 
bránou přichází majitelka s ko-
bylkou Debrou a za ní ženich, 
koník Kabír, rovněž v doprovodu 

majitelky. Před zraky přihlíže-
jících udělají pár koleček a za-
staví se u oddávající. Svatební 
slova jsou šitá na míru pro koně. 
I svatební prstýnky byly, stříbrné 
odrazové pásky ozdobily levou 
přední. Místo přání jsme mohli 
koně pohladit. Raritou byl odda-
cí list i přání koňským novoman-
želům v listinné podobě. A je tu 
Mikuláš. Přijíždí ve vystrojené 
bryčce s čertem a andělem. Jako 
z pohádky. Chvíli to přece jenom 
trvá, než se obdaruje sedmde-
sát dětí. Starší jsou hrdinové, ale 
u pár nejmenších dětí došlo i na 
pláč. A tak končí zase jedna z akcí 
pro děti, které milují koně i vše, 
co k tomu patří.

Vladislava Latochová 

 ■ Miejscowe Koło PZKO w Gnojniku 
tradycyjnie od dawnych lat organizuje 
w czasie przed Świętami Bożego Na-
rodzenia, a w ostatnich latach w pierw-
szym tygodniu Nowego Roku spotkania 
dla swych członków i sympatyków. 

W tym roku, czy pod koniec 
starego roku, było trochę inac-
zej. Młodsi członkowie naszego 
koła, ale nie tylko ci młodsi, po-
stanowili, przygotowali i zreali-
zowali Zabawę Sylwestrową. Było 
około czterdziestu zadowolonych 
uczestników, zabawa czy konkurs 
karaoke i smaczny bufet. Nowy 
Rok przywitali ogniami sztucznymi 
i kieliszkiem szampana.

Natomiast 26. stycznia odbył 
się Podwieczorek klubowy, czyli 
Wspomnienia jeszcze raz. 

Program rozpoczął tematycz-
ny występ dzieci Polskiej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Kubisza. 
Sympatycznym i miłym akcen-
tem ich programu było wspólne 
odśpiewanie za pomocą techniki 
karaoke kilku piosenek ludowych.

W tej wspomnieniowej części 
programu  były dwa mini widea. 

Pierwsze z wigilijki w 2001 roku, 
kiedy gościliśmy naszych miłych 
przyjaciół z Gnojnika w Polsce, 
a drugie wideo z 2006 roku. Była to 
uroczystość z okazji 20 lecia istni-
ena naszego Domu i uroczystość 
zakończenia remontu wspartego 
finansowo ze Wspólnoty Polskiej. 
Obecny był wtedy senator z Polski 
pan Władysław Bulka, były regio-
nalne telewizje czy radia a świetny 
program przedstawiła kapela An-
drusi ze Skrzeczonia.

Dalszym punktem programu 
było odtwarzanie, polskiej muzyki 
popularnej z lat 70tych i 80tych na 
płytach winylowych, którą przed-
stawili nasi goście z Trzycieża i Śmi-
łowic. Odbył się można powiedzieć 
już tradycyjny konkurs znajomości 
naszej gwary, tym razem dopeł-
niony pytaniami z historii 70 lecia 
naszego MK PZKO. Nie zabrakło ta-
kże smacznego polskiego bigosu, 
który przygotowały nasze panie. 
Dla najmłodszych zorganizowały 
wprost balową zabawę nasze 
babcie.  

Paweł Pieter st

 ■ Měsíc prosinec je vždy ve znamení 
výstav. Vánočních výstav. A tak se stalo, 
že v pátek prvního byly hned výstavy 
dvě.

 Klubko nejprve navštívilo vá-
noční výstavu u Sv. Josefa v Ro-
pici. Vždy je něco nového ke 
zhlédnutí a zakoupení. Také nás 
pokaždé láká posezení u domá-
cího zákusku s kávou. Pro nás je 
to už tradice. Ani se nám nechce 
jet dál. Poprvé totiž míříme na 
mezinárodní výstavu do Domo-
va důchodců v Českém Těšíně. 
Tato výstava má jiný rozměr. 
Je na mnohém větší ploše se 

spoustou vystavujících i prodá-
vajících nejen z našeho regionu, 
ale také z Polska. I zde bylo mož-
no zakoupit zajímavé výrobky 
k Vánocům. Větší počet návštěv-
níků nás brzy donutil opustit vý-
stavu a na oběd jedeme do Kul-
turního zařízení U Jurčíka. Zde 
plníme žaludky z nabídky menu 
a máme dost času na zhodnoce-
ní dnešního výletu i krátkou be-
sedu. Zpáteční cestu do Vělopolí 
nám zpříjemňují hřejivé paprsky 
slunce.

Vladislava Latochová
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Přátelská setkání seniorů  
KD Střítež u karet

Rentier cup podesáté

Nábor žáků do fotbalového  
oddílu v Tošanovicích

Když máte tu čest a výsadu pečovat…
 ■ Staráte se o svého blízkého doma 

nebo se na takovou péči chystáte? 
Pečovat znamená většinou běžet delší 
úsek cesty s krásnými vrcholy, ale 
i nízko položenými stezkami.

Péče přináší naplnění a radost, 
někdy také únavu. Každopádně 
ji vnímám jako výsadu 
a smysluplný počin. Formuje 
naši osobnost, mění naše zajeté 
koleje, a když se ohlédnete 
zpět, zjišťujete, že pro váš život 
je či byla obohacením. Navíc 
našim blízkým vrací to, co jsme 
od nich přijali jako děti. Totiž 
lásku a přijetí za všech okolností 
a bez podmínek. Nevíte jak na 
to nebo máte obavu do toho 
jít? Pečujete a už jste unaveni? 
Chybí Vám informace? Připravili 
jsme pro Vás podporu! Díky plné 
finanční podpoře Evropského 
sociálního fondu, Operačního 
programu Zaměstnanost, 
startujeme 1. 2. 2018 na území 
Místní akční skupiny Pobeskydí 
(obce povodí Stonávky, 
Morávky, mikroregion obcí 
Žermanické a Těrlické přehrady, 
města a povodí Ondřejnice 
a dále obce Chotěbuz, Horní 
Suchá, Staré Město a Stonava) 
dvouletý projekt s názvem 
PODPORA PEČUJÍCÍCH OSOB 
V POBESKYDÍ. K dispozici bude 
bezplatná podpora mobilním 
týmem pracovníků ve složení 
odborný poradenský pracovník 
a koordinátor projektu, terénní 
pracovníci a zdravotní sestra. 
Jakou podporu můžete přímo 

doma získat? Informace 
o podpůrných mechanismech 
sociálního státu pro péči 
v domácnosti a jak je čerpat 
(příspěvky, kompenzační 
pomůcky, formální sociální 
a zdravotní služby); bezplatnou 
zápůjčku elektrických 
polohovacích postelí na dobu 
neurčitou (pečující čerpá zároveň 
jinou podporu týmu);

odborné sociální poradenství 
pro pečující o blízké s demencí, 
příp. vyšetření paměti; praktické 
dovednosti pro usnadnění péče 
(ošetřování, polohování, aplikace 
injekcí, rehabilitace, škola zad, 
používání kompenzačních 
pomůcek apod.); možnost sdílení 
břemena péče ve svépomocné 
skupině, setkání s odborníky 
(psycholog, fyzioterapeut, 
odborník na poruchy paměti, 
pracovník Úřadu práce), pomoc 
při zapojení na trhu práce, 
zastoupení v péči než začnete 
využívat formální sociální služby 
a během projektových aktivit; 
Ve spolupráci se studenty 
JAMU Brno připravujeme 
pro Vás i širokou veřejnost 
divadelní představení, které řeší 
problematiku péče o blízkého 
s demencí. Běžná časová 
dostupnost podpory: Pondělí 
– pátek, 7.00 h – 15.00 h. Jsme 
připraveni s vámi domluvit 
individuální časy setkání 
a podpory.

Ivana Andrýsková

 ■ Ve sportovní hale SC Smilovice se 
v polovině prosince odehrál dlouho 
odkládaný 10. ročník turnaje ve čtyřhře 
těch věkově starších pod názvem 
RENTIER CUP.

Podzimní nestálé počasí ne-
umožnilo se sejít tradičně na 
antukových kurtech a tak se 
muselo v desetileté historii po-
druhé do haly. Samotného tur-
naje se zúčastnilo sedm dvojic, 
které přijaly pozvání hlavního 
organizátora soutěže, starosty 
Smilovic, Miroslava Nogola. Aby 
byly pro všechny stejné podmín-
ky, dohodlo se, že se všechny 
páry utkají mezi sebou navzá-
jem ve zkrácených setech. Je 
to nejspravedlivější způsob, jak 
si svou hrou vybojovat takové 
umístění, na které každý má. Na 
turnaj přišli i noví hráči a větši-
nou to tak bývá, že jsou překva-
pením pro další protihráče a to 
se potvrdilo i letos. Dvě dvojice 
byly výsledkově někde jinde než 

zbytek startovního pole a o dr-
žiteli putovního poháru rozhodl 
jejich vzájemný zápas. Ten vyhrál 
pár J. Pixa, J. Bazgier nad dvojicí 
J. Heczko, B. Pilát a stal se vítě-
zem. Ve vyrovnaném boji o třetí 
místo rozhodl až poslední zápas, 
pomyslný bronz tak patří páru K. 
Moškoř, J. Piekar. Za zmínku sto-
jí i další zajímavost v podání  B. 
Grzegorze a M. Kalety, kteří ze 
šesti utkání plných pět odehráli 
v tie-breacích! O umístění na 4. – 
7. místě rozhodla až minitabulka, 
protože čtyři páry měly po dvou 
výhrách. Další pořadí: 4. B. Grze-
gorz, M. Kaleta, 5. J. Kotas, R. Wa-
lica, 6. V. Procházka, J. Šebesta, 7. 
L. Kubala, H. Grzegorz. K jubilej-
nímu ročníku nachystal starosta 
obce pamětní trička a ty budou 
všem připomínat odehraný 10. 
ročník tenisového klání seniorů 
ve Smilovicích.

K. Moškoř

 ■ Lidé starající se v Horních a Dolních 
Tošanovicích o fotbal si uvědomují vý-
znam výchovy mládeže pro jeho další 
rozvoj.

Proto pořádají nábor chlapců 
do stávajícího týmu žáků. Jedi-
nou podmínkou je mít rád fot-
bal a mít chuť se mu obětovat. 
Pokud máš zájem poznat nové 
kamarády, je ti mezi devíti a čtr-
nácti roky a chceš si rozvinout 

tvé fotbalové schopnosti, přijdi 
třeba s rodiči a ve sportovním 
na zimní přípravu do tělocvičny 
v Komorní Lhotce každou sobo-
tu od 9 hodin. Pokud potřebuješ 
informace, ozvi se trenérovi žáků 
Karlovi Kniezkovi na telefonní 
číslo 733 759 076. Rádi Tě mezi 
sebou uvítáme.

Tomáš Bělík, předseda TJ 
Tošanovice z.s.

 ■ Každý druhý čtvrtek v měsíci v době 
od 15 do 18 hodin se scházejí senioři 
Klubu důchodců Střítež v kulturním 
zařízení „Mařena“ v Ropici „Za lesem“.

Hned napoprvé se jich sešlo 
40 a „Mařena“ praskala ve 
švech. Hrál se „Žolík“, „Mariáš“ 
a také nová hra „Rummikub“. 

Byla báječná nálada a čas 
utekl a senioři se těší na další 
setkání. Poděkování patří paní 
starostce Mgr. Waniové a panu 
Světlíkovi, kteří uvolnili prostory 
a podpořili iniciativu KD Střítež 
ke klubovému životu.

M. Nogol 

Kontakty od 1. 2. 2018: 
Sídlo projektu: SEN centrum, Třanovice 188, 739 53
Magda Walach, DiS., tel. 739 529 024 
 e-mail: podpora.pecujici@slezskadiakonie.cz 
http://www.slezskadiakonie.cz/projekty/
podpora-pecujicich-osob-v-pobeskydi
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 ■ Rok 2017 je již za námi a čeká nás 
nový rok, dovolte nám, abychom se 
ohlédli za rokem 2017 v rámci Se-
nior Clubu Tošanovice, občanského 
sdružení.

V roce 2017 jsme měli 18 členů, 
a to jak z Dolních, tak Horních Toša-
novic a pak pár dalších externích ze 
sousedních obcí, u nichž doufáme, 
že je co je nejdříve zařadíme mezi 
naše stálé členy. Senior Club Toša-
novice je občanským sdružením, 
které funguje úspěšně již od roku 
2010. Sdružuje obyvatele, zejména 
seniory jak Dolních, tak Horních To-
šanovic a prostřednictvím setkání 
jim umožňuje trávit společné chví-
le, které jsou v našem klubu plné 
aktivní činnosti, společných výletů 
a kulturních zážitků. V rámci aktiv-
ní činnosti se snažíme vždy přispět 
nějakým výtvorem například na 
Vánoční výstavu v Horních Toša-
novicích nebo potěšit vyrobeným 
dárkem své blízké. Naším největ-
ším úspěchem je zatím Perníkový 
vánoční strom, který nám dokon-
ce otiskli v časopise Knihovnička 
recepty – Perníčky a medovníčky 
v roce 2015, a který po vánoční vý-
stavě byl věnován dětem prvního 
stupně základní školy v Hnojníku. 
Na Den země se účastníme každý 
rok Úklidu obce a v době Adventu 
pak pořádáme tradiční Advent-
ní minikoncert pro naše členy 
i širokou veřejnost. Veškerá naše 
činnost je pro členy klubu na bázi 
dobrovolnictví, účastnit se mohou 
všech nebo pouze jimi zvolených 
akcí. Rok 2017 byl pro nás velmi 
úspěšný, celkem jsme měli 15 se-
tkání v nejrůznějších podobách: 
kreativně jsme tvořili – malovali 
jsme hrníčky, vyráběli jsme mýdla 
a květinové brože z organzy, tvo-
řili jsme krásné podzimní vazby 
v dýních anebo jsme si ozdobili lát-
kové nákupní tašky. Podívali jsme 
se do Rožnova pod Radhoštěm, 
oslavili jsme všechny narozeniny 
našich členů, smažili jsme vaječi-
nu a na konci roku jsme si udělali 
i vlastní Minisilvestr se soutěží 
o nejlepší cukroví a s Vánočním 
kvízem. Pozvání přijal pan starosta 
z Horních Tošanovic a paní Jarmila 
Slaninová, kteří odvážně vyzkou-
šeli náš punč a popřáli nám úspěš-
ný nový rok. Rovněž jsme dvakrát 
byli v Ostravě, poprvé na jaře do 
divadla Jiřího Myrona na muzikál 
Kiss Me Kate. Všechny tyto akce 
jsme zvládli z větší části členům 
našeho klubu zafinancovat. Za to 
samozřejmě patří díky finančním 
příspěvkům obcí Dolní a Horní 
Tošanovice, které nás podporují 
každý rok a obci Dolní Tošanovice 
za poskytnutí společenského sálu 
pro naše setkání. Z příspěvků hra-
díme vždy pouze samotné akce 
– vstupné, materiál, případně do-
pravu, nikdy z něj nehradíme práci 
dobrovolníků a organizátorů, kteří 

ji vykonávají dobrovolně ve svém 
volném čase bez nároku na odmě-
nu. Na konci roku jsme jako vánoč-
ní dárek pro naše členy a zájemce 
připravili návštěvu muzikálu Robin 
Hood, který v Ostravě hostoval 
z Prahy, za uskutečnění akce velice 
děkujeme obci Horní Tošanovice, 
která nás podpořila nejen finanč-
ně, ale rovněž nám zapůjčila mini-
bus pro dopravu. Moc děkujeme, 
Vaší pomoci a podpory si velmi vá-
žíme. Na podzim jsme se také po-
dívali na dva dny do Prahy a kromě 
mnoha památek, Muzea perníčků, 
jsme navštívili také divadlo Kalich 
a muzikál Atlantidu. Tuto akci si 
naši členové hradili kompletně 
sami. Děkujeme Vám všem, že jste 
členy Senior Clubu Tošanovice a že 
na naše setkání přinášíte nezapo-
menutelnou atmosféru a výbor-
nou náladu, děkujeme za Vaši pod-
poru a nadšení, slibujeme, že příští 
rok bude stát za to. V roce 2019 bu-
deme slavit desáté výročí, v rámci 
kterého se uskuteční například 
výstava ručních prací a výrobků 
našich členů i předchozích genera-
cí a mnoho dalšího. Dále bychom 
rádi poděkovali všem, kteří nás 
podporujete, pomáháte nám s do-
pravou i dalšími činnostmi bez ná-
roku na odměnu, vyjmenovat Vás 
všechny je téměř nemožné, moc 
děkujeme. Máme spoustu nápadů 
do nového roku, na silvestrovském 
posezení jsme posbírali od našich 
členů spoustu podnětů a už teď se 
těšíme, že rok 2018 bude hodně 
bohatý na naše setkání a protka-
ný jak kulturními návštěvami, tak 
i poznávacími výlety a kreativními 
setkáními, na konci roku Vás opě-
tovně čeká již devátý ročník tra-
dičního Vánočního koncertu, který 
se posledně po dohodě s panem 
starostou konal pod záštitou obce 
Dolní Tošanovice. Dovolte nám, 
abychom Vás všechny pozvali na 
naše první setkání 23. ledna od 14 
hod. opět v sále Obecního úřadu 
Dolní Tošanovice. Nejste členy klu-
bu, ale chtěli byste? Tak jednoduše 
přijďte, těšíme se na vás, příspěvek 
na rok je 100,- Kč, první setkání 
máte zdarma. Překážkou není ani 
vaše členství již v jiném klubu. Be-
reme členy od 18 do 199 let. Rádi 
byste se s námi účastnili jen napří-
klad výletních a kulturních akcí? 
Určitě přijďte, nebo se nám ozvěte, 
stačí kontaktovat kohokoliv z na-
šeho klubu. V tomto případě se 
pak na akcích budete více finanč-
ně podílet, ale výhodné vstupné, 
které máme pro naše členy a skvě-
lou atmosféru Vám zaručíme vždy. 
V Dolních Tošanovicích dne 7. 1. 
2018, s pozdravem a přáním hez-
kého dne

Mgr. Naděžda Honzáková,  
předsedkyně Senior Clubu 

Tošanovice

Rok 2017 v Senior Clubu Tošanovice

Věda je fakt zábava...
 ■ Dne 6. prosince jsme se vypravili 

na ZŠ Těrlicko, kam nás pozvala paní 
učitelka Lenka Chlumská a žáci 7. a 8. 
ročníku. Jeli jsme modrým autobusem 
s panem Tomiczkem.

V Těrlicku byl pro nás 
připraven zajímavý program 
nabitý fyzikálními a chemickými 
pokusy. Nejdříve jsme odhalovali 
tajný vzkaz a počítali letokruhy 
na dřevě. Líbil se nám také duch 
vypuštěný z baňky, který uletěl 
až do stropu, auto poháněné 
na elektromotor nebo vajíčko, 
které stálo v hromádce soli. 
Tu jsme postupně odfoukávali 
a vejce stálo pěkně rovně, 

ani se nekymácelo. Zaujal 
nás také pokus „Hrnečku vař“, 
který podobně jako v pohádce 
nechtěl přestat pěnit a přetékat. 
Naši učitelé si vyzkoušeli výrobu 
domácího másla, ke kterému jim 
stačila pouze sklenice, smetana 
ke šlehání a několik skleněných 
kuliček. Jejich výsledek jsme 
mohli také ochutnat. Děkujeme 
paní učitelce Chlumské a všem 
žákům, kteří se nám věnovali, za 
příjemně strávené dopoledne. 
Těšíme se na příští setkání.

V. Recmanová a žáci 4. ročníku 
ZŠ Třanovice

zdroj: OÚ Hnojník
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Jak a proč odstraňovat jmelí

Dva vlci. Který vyhraje?

 ■ Jmelí se v posledních 15 letech hoj-
ně rozšířilo na území Moravskoslezské-
ho kraje a způsobuje usychání a umírá-
ní stromů nacházejících se v zahradách, 
v parcích, podél komunikací, ale také 
na významných stromořadích, alejích, 
či památných stromech.

Jmelí je stálezelený keřík 
dvoudomé rostliny, jehož vět-
ve tvoří husté polokulovité trsy 
dorůstající průměru až 100 cm 
(výjimečně 180 cm). Bílé plody, 
které jsou mírně toxické, rostou 
na samičích trsech. Samčí trsy 
jsou naopak charakteristické zla-
tavým zbarvením lístků. Jmelí je 
typickým poloparazitem, který 
svému hostiteli – dřevině – ode-
bírá důležité minerální látky, ale 
je sám schopen fotosyntézy, 
a tudíž je jen částečně vázaný na 
svého hostitele. Jmelí nenapa-
dá jen starší a staré stromy, ale 
také mladé sazenice v blízkosti 
napadených stromů. Paraziticky 
může žít 30 - 40 let, výjimečně až 
70 let. Životní cyklus jmelí se dělí 
na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy 
rostlina žije ze svých zásob a 2. 
fázi cizopasnou (parazitickou), 
kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využí-
vá vody a živin hostitelské rost-
liny. 1. Fáze klíčení začíná přile-
pením semene ze zralého plodu 
na větvičku hostitelské dřeviny 
po přenosu ptáky i samovolným 
pádem bobulí. Lepkavost plo-
du způsobuje viscin, který je 
obsažen v dužnině. K přilepení 
semene na větvičku dřeviny do-
chází ke konci zimy, kdy bobule 
dozrávají (prosinec až leden). 
Substrát pro tuto první fázi růstu 
jmelí nemá žádný význam a jme-
lí vyklíčí na větvičkách stromů 
stejně jako např. na skle nebo na 
kameni. Prvním rokem na pře-
lomu jara a léta vzniká přísavný 
terčík. Ze středu terčíku začne 
do kůry vyrůstat primární haus-
torium pevně přidržující mladou 
rostlinku v kůře hostitele. Dru-
hým rokem z tohoto prvotního 
kořínku vyroste jeden nebo více 
zelených, korových provazců 
(kořenů), jež se pod kůrou roz-
růstají do všech stran. Z nich pak 
druhotné haustoria pronikají 
lýkem a kambiem až na dřevo. 
Přímo do dřeva nepronikají, jsou 
však dřevem hostitelské dřeviny 
obrůstány při tloustnutí větví. 
Jmelí pomocí svých haustorií ze 
dřeva odčerpává vodu a živiny 
pro vytváření organických látek 
fotosyntetickou asimilací. Třetím 
rokem primární listy jmelí opad-
nou. Vyrůstají větvičky a v letním 
období vyrostou i listy druhé ge-
nerace. Ve čtvrtém vegetačním 
roce v letním období opadají 
listy druhé generace a vyvinou 
se listy třetí generace a s nimi se 
vytvoří základy květů. V pátém 
vegetačním roce již může jmelí 

od ledna (nejčastěji však od po-
čátku března) do dubna rozkvést 
a v létě opět vymění listy. Po pá-
tém roce může jmelí kvést kaž-
doročně. Nejčastější způsobem 
přenosu semen je z pozřených 
plodů. Semena jmelí po prů-
chodu zažívacím traktem ptáků 
mají lepší klíčivost. Pozřené plo-
dy jmelí procházejí zažívacím 
traktem ptáků velmi rychle (15 
až 20 minut), přenos semen na 
větší vzdálenosti je tímto způso-
bem prakticky vyloučen. Dalším 
způsobem šíření semen jmelí je 
na zobácích, případně na jiných 
částech těl ptáků. Ptáci mají ve 
zvyku si zobáky čistit otíráním 
o větve stromů. Tímto způso-
bem může dojít k přenosu i na 
značné vzdálenosti. Jmelí se na-
chází na listnatých i jehličnatých 
dřevinách, mezi dřeviny silně na-
padené jmelím patří: lípy (Tilia 
sp.), topol kanadský (Populus x 
canadensis Moench), topol bílý 
(Populus alba) vrby (Salix sp.), 
javory (Acer sp.), jabloně (Malus 
sp.), jeřáb ptačí (Sorbus aucu-
paria), arónie (Aronia melano-
carpa), trnovník akát (Robinia 
pseudoacacia), hlohy (Crataegus 
sp.), ořešák černý (Juglans nig-
ra), jedle bělokorá (Abies alba), 
borovice lesní (Pinus sylvestris). 
Do skupiny dřevin (prozatím) 
vůči jmelí imunní patří buk les-
ní (Fagus sylvatica), topol čer-
ný pyramidální (Populus nigra 
„Italica“), modřín opadavý (Larix 
decidua) a některé exotické dře-
viny. Důsledkem výskytu jmelí 
dochází k oslabování vitality 
dřevin z důvodu nadměrného 
odnímání vody a živin, násled-
nému ulamování větví v místě 
trsu jmelí, zasychání vrcholů 
stromů i jinak oslabených větví 
a postupnému odumírání napa-
dené dřeviny. Z důvodu zvyšující 
se intenzity plošného napadení 
dřevin jmelím se obracíme na 
vlastníky, kteří na svých pozem-
cích evidují výskyt jmelí, aby se 
z důvodu zmírnění jeho šíření 
pokusili eliminovat jeho výskyt. 
Doporučený postup eliminace 
jmelí: Provádět kontrolu dře-
vin zaměřenou na výskyt jmelí 
a jeho včasnou likvidací zabrá-
nit dalšímu šíření, odstraňovat 
jmelí ořezem větví s trsy jmelí 
(vylamováním se nezabrání jeho 
dalšímu šíření), podpořit vitalitu 
stromu zálivkou a přihnojením 
draslíkem, v případech napade-
ní více než 50 % objemu koruny 
přistoupit ke kácení dřevin, po-
kud nejde o významné stromy 
(aleje, solitéry v parku, památné 
stromy) tyto přednostně ošetřo-
vat. Při odborných ořezech nebo 
při kácení se postupuje v soula-
du se zákonem č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve 

 ■ Jednou vyprávěl starý indián 
svému vnukovi o velké bitvě, která 
probíhá v nitru každého člověka…

Řekl mu: „Chlapče, ta bitva 
v každém z nás je bitvou mezi 
dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to 
vztek, žárlivost, závist, smutek, 
sobectví, namyšlenost, hrubost, 
nenávist, sebestřednost a faleš-
nost. Ten druhý je dobrý. Je to 
láska, radost, pokoj, trpělivost, 
laskavost, dobrota, naděje, em-
patie, štědrost, věrnost, soucit, 
důvěra a víra.“ Vnuk o tom chví-
li přemýšlel a potom se zeptal: 
„A který vlk vyhraje?“ Starý in-
dián odpověděl: „Ten, kterého 
krmíš.“ Postní doba je výzvou 
a příležitostí k obnově našeho 
života. Je to čas pro uvědomo-
vání si a přiznání Boží velikosti, 
krásy a dokonalosti. Je dobou 
uvědomění si toho, že jsme 
stvořeni a obnovováni k tomuto 
Božímu obrazu. A proto je tato 
doba příležitostí k uvědomová-
ní si i naší velikosti, krásy a do-
konalosti – v závislosti na Bohu, 
ale i vlastní hříšnosti, slabosti 

a nedokonalosti – v životě bez 
Boha. Postní doba je revizí stav-
by našeho života – zda stavíme 
na jediném pevném základu, či 
na nejrůznějších písčitých pod-
ložích. Tyto kroky jsou důležité 
pro otevření srdce Pánu, našemu 
jedinému Spasiteli a Zachránci: 
„Nedoufejte v člověka, u něhož 
není záchrany. Vrací se do země, 
když vyjde jeho dech, tehdy se 
zhatí všechny jeho plány. Blaze 
tomu, kdo má ku pomoci Boha.“ 
(Žl 146,2-5). Požehnaný postní 
čas, nechť projasní naše nitro, 
aby o velikonočním ránu mohlo 
radostně zpívat: ALELUJA. Żyw 
już jest śmierci zwyciężyciel. Dziś 
z grobu swego powstaje Chrys-
tus, nas grzesznych Wybawiciel, 
Wieczny nam żywot nastaje. 
Niech więc brzmi dziś ziemia 
cała: Badź Zbawcy wieczna cześć 
chwała. Aleluja. Niech radość 
i nadzieja Chrystusa Zmartwych-
wstałego przenika nasze życie w 
przyszłości.

 
Římskokatolická farnost Hnojník 

znění pozdějších předpisů. V pří-
padě dotazů či žádostí o kon-
zultace ve vazbě na případná 
ošetření či kácení a zákonných 
postupů můžete kontaktovat 
příslušné obecní úřady (popř. 
Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství, 28. října 117, 702 

18 Ostrava – Ing. Lenka Peichlo-
vá, 795 622 385). Zdroj: Ing. Eva 
Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřová-
ní jmelí na území Moravskoslez-
ského kraje 2012, Aktuální infor-
mace k problematice jmelí 2016 
(foto AOPK ČR), internet.

Ing. Lenka Peichlová

Předvánoční setkání
Necelý měsíc před Vánocemi 

v neděli 27. listopadu jsme měli 
možnost ponořit se do předvá-
noční atmosféry v kulturním sále 
obce Vělopolí. Program přichys-
tali manželé Humpolcovi a Mo-
linovi. Vystoupily dětí z nedělní 
školky ve Vělopolí s vánočním 
příběhem. V programu účin-
kovaly také děti z polské školy 
v Hnojníku. Za básničku nebo 
písníčku Mikuláš naděloval dá-
rečky. Žádné z dětí neodešlo 

s prázdnou, i když tréma nebo 
bázeň nejednomu prckovi ne-
dovolila pronést jediné slovíčko. 
Nakonec všichni společně jsme 
ochutnali vánočku a u horkého 
čaje pobesedovali. Poděkování 
vždy náleží všem dospělákům, 
kteří se ve volném čase věnují 
dětem i mládeži, za jejich oběta-
vost a nezištnou činnost.

Vladislava Latochová 
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Zbiórka w Trzanowicach

Poděkování

 ■ Dnia 6 stycznie 2018 rano w domu 
PZKO w Trzanowicach kolędnicy 
tradycyjnie spotkali się by stamtąd 
wyruszą na obchód wioski.

Dziesiątka finalistów zapre-
zentowała się na scenie teatru. 
Przedsięwzięcie pokazuje najcie-
kawsze wydarzenia oraz inicjaty-
wy, nowe pomysły, wybitnych 
ludzi i sukcesy osób związanych 
z Zaolziem. Do finału zostały no-
minowane również panie Doro-
ta i Weronika Uherek. W Trzano-
wicach od dawna działał zespół 
taneczny. Dorocie Uherek udało 
się go doprowadzić do stanu, 
kiedy dalej się rozwija. Aktual-
nie zespół „Trzanowice“ ma dwie 
grupy: bardziej doświadczoną 
i drugą, dla początkujących. 
Choreografią i prowadzeniem 
prób zajmuje się obecnie jej cór-
ka Weronika. Na scenie Teatru 
Cieszyńskiego zatańczyły dwie 
grupy tancerzy. Młodsi pokazali 

tańce cieszyńskie a zaawanso-
wana grupa taniec węgierski. 
Publiczność obecna na sali go-
rącymi oklaskami nagrodziła 
tencerzy oraz solistów. W tym 
samym czasie na telebimie po-
kazano film o pracy zespołu. We 
wtorek 21. listopada zostanie 
nakręcony w ramach programu 
o Zaolziu dalszy film o zespole. 
Jesteśmy dumni, że panie Do-
rota i Weronika Uherek były no-
minowane do tak prestiżowego 
konkursu, jakim jest „Tacy Jeste-
śmy“. Widać, że czynność na-
szego MK PZKO jest doceniana, 
a młodzież, nawet ci najmłodsi, 
garną się do pracy w zespole. 
Gratulujemy obu paniom i dzię-
kujemy za trud i wysiłek włożony 
do pracy z narybkiem PZKO.

Za zarząd MK PZKO  
Barbara Filipiec

Děkujeme obci Ropice za poskytnutí individuální dotace ve výši 
200 000 Kč. Tuto finanční pomoc jsme použili na opravu vnější fasády 
a střechy evangelické kaple v Ropici. Práce byly provedeny letos na 
podzim.

Za farní sbor SCEAV v Českém Těšíně Mgr. Martin Piętak, Th.D.

Římskokatolická farnost Hnojník –  
pořad bohoslužeb v době velikonoční

24.3.2018  S platností Květné neděle – Komorní Lhotka 15.30 (č); 
25.3.2018  Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma  

 (průvod s ratolestmi) – Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č),   
 Třanovice 10.00 (č); 

29.3.2018  Zelený čtvrtek – Památka Poslední večeře – Hnojník   
 18.00 (č+p); 

30.3.2018  Velký pátek – Umučení Ježíše Krista – Hnojník: obřady  
 15.00 (č+p); 

31.3.2018  Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně – Hnojník   
 8.00 Laudy – ranní chvály, po celý den adorace v   
 „Božím Hrobě“, Hnojník 20.00 (č+p); 

1.4.2018  Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Hnojník   
 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (p), K. Lhotka 11.30 (p); 

2.4.2018  Pondělí velikonoční – Hnojník 7.30 (p) 8.45 (č);   
 Třanovice 10.00 (č); 

7.4.2018  S platností 2. velikonoční neděle – Komorní Lhotka   
 16.30 (č); 

8.4.2018  2. neděle velikonoční – „Božího Milosrdenství“ –   
 Hnojník 7.30 (p), 8.45 (č), Třanovice 10.00 (č); 

8.4.2018  Hnojník 10.00 – 17.00 adorační den farnosti.

Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Velikonocemi: 
Třanovice: sobota 24.3.2018 od 9 hod., 

Komorní Lhotka: sobota 24.3.2018 od 15 hod., 
Hnojník: neděle 25.3.2018 od 14 hod.

Tříkrálová sbírka 2018
 ■ V prvních lednových dnech roku 

2018 se v Řece, Smilovicích a části obce 
Guty, podobně jako v celé republice, 
uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. 
Koledníci vyrazili do ulic v pondělí 1. 
ledna a koledovali až do neděle 14. 
ledna.

Jelikož loňské koledování 
se setkalo s velkým ohlasem 
mezi dětmi, tak se letos 
podařilo vytvořit větší počet 
skupinek, které se dobrovolně 
a s odhodláním pustily do 
práce. Rovněž díky větší pomoci 
dospělých vedoucích skupinek 
se děti mohly rozdělit a se 
zapečetěnými pokladničkami 
s logem Charity Česká republika 
obejít tak více domácností. 
V letošním roce tedy koledovaly 
dvě skupinky dětí v Řece a jedna 
skupinka ve Smilovicích a části 
Gut. Nasazení bylo obrovské 
a rovněž i počasí po celou dobu 
docela přálo. A tak za zvuku 
flétny bylo možno slyšet „My tři 
králové jdeme k vám…“ I přes 
štěkot psů, nefunkční zvonky, 
zamknuté branky a neosvětlené 
domy se podařilo koledníkům 
otevřít dveře domácnosti, 
a hlavně srdce spousty lidí v obci. 
Nejpříjemnější okamžiky byly, 
když koledníci byli již očekáváni 
nebo příjemně překvapili nic 
netušící rodiny. Tematicky 
oblečení koledníci, tak poutali 

pozornost nejen dospělých, ale 
zejména děti, které si je někdy 
dokonce spletli s Mikuláši. Svou 
návštěvu „Tři králové“ zpestřili 
zpěvem, hudbou, malou 
pozorností a přáním na dveře 
Christus mansionem benedicat 
K+M+B 2018 (Ať Bůh žehná 
tomuto domu). Díky štědrosti 
a ochotě našich spoluobčanů, 
kteří chtěli dobrovolně přispět 
na dobrou věc a nejsou lhostejní 
k jiným osudům, se podařilo 
vybrat velmi pěknou finanční 
částku. Pokladnička Smilovice 
+ Guty skrývala částku 10 399 
Kč, pokladnička Řeka skrývala 
částku 13 944 Kč! Tímto bychom 
chtěli všem, kteří přispěli, 
ze srdce poděkovat, a ještě 
jednou popřát hojnost v roce 
2018. Děkujeme rovněž všem, 
kteří věnovali koledníkům 
drobné sladkosti, které děti 
velmi potěšily a dodaly energii. 
Děkujeme všem, kteří se na 
sbírce jakýmkoliv způsobem 
podíleli, neboť tato činnost se 
snaží konat pro všechny. Tímto 
gestem byla vyjádřena pomoc 
všem, kteří pomoc potřebují – 
„Člověk je bohatý tím, co učinil 
pro druhé.“ (Johann Wolfgang 
von Goethe).

Mgr. Lucie Lasotová

Tři obce: přes 50 tisíc korun těm, 
kteří potřebují pomoc

Charita Třinec děkuje všem 
dárcům, kteří přispěli během 
letošní Tříkrálové sbírky v obci 
Střítež, Smilovice a Řeka. Jed-
ná se o obce, kde Tříkrálovou 
sbírku organizuje Charita Tři-
nec. Pětašedesát procent vy-
koledované částky se vrací do 
Charit, které je vykoledovaly 
na realizaci jejich záměrů, 15 % 

připadne na projekty Diecéz-
ní charity ostravsko-opavské. 
Část výnosu koledování po-
může prostřednictvím Charity 
také lidem v tísni v zahraničí. 

Řeka, Smilovice  24 343 Kč
Střítež  28 860 Kč

Marta Bezecná

Ájurvédská masáž
„Víte, že ájurvédskou masáž uznává Mezinárodní zdravotnická 

organizace jako léčebnou proceduru, která pomáhá navracet zdraví? 
Dopřejte tělu očistu a regeneraci a zažijte skutečný relax při 

ájurvédské masáži teplými přírodními oleji. Ájurvédský bylinný 
čaj se zázvorem, který vás prohřeje a zneškodní případné 
nájezdníky pokoušející se o nabourání vaši imunity v těchto 

ponurých šedivých zimních dnech je součástí procedury.
 Ájurvéda ISIS v  Horních Tošanovicích, č.p. 170  

(100 m před pilou Ručka)
Kontakt: 736 603 469, e-mail: iveta@ajurveda-isis.cz   

www.ajurveda-isis.cz“
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Připomínáme, že poplatek za 
psa je splatný do 31.3.2018. Výše 
poplatku je 100 Kč za prvního 
psa, 150 Kč za druhého psa, 
důchodci mají slevu – hradí 50 Kč 
za prvního psa.

Ropice

Informace z vaší obce
Poplatky za psa a svoz 

komunálního odpadu za rok 
2018

Připomínáme občanům, že 
poplatek za psa na rok 2018 
činí 50 Kč (za každého dalšího 
psa 100 Kč), poplatek za svoz 
komunálního odpadu je 250 Kč 
za osobu za 1. pololetí roku 2018. 
V letošním roce budou některým 
občanům odečteny slevy, 
které si vytvořili používáním 
ISNO programu. Splatné částky 
Vám budou zaslány formou 
sms do mobilních telefonů. 
Oba poplatky jsou splatné 
k 30.6.2018 a je možné je uhradit 
na obecním úřadě, složenkou 
(odpady) nebo na účet obce 
1681972319/0800. Dále žádáme 
občany, kteří nemají zaplacené 
poplatky za minulé období, aby 
tak učinili v co nejkratší době.

Obecní úřad v Horních 
Tošanovicích provádí ověřování 

shody opisu nebo kopie 
s listinou (vidimace) a ověřování 
pravosti podpisu (legalizace). 
Zároveň můžete na obecním 
úřadě získat výpis z katastru 
nemovitostí, výpis z rejstříku 
trestů, výpis s bodového 
hodnocení řidičů aj. v rámci 
služby CzechPoint.

Sportovní odpoledne
V sobotu 17.3.2018 se 

uskuteční v prostorách obecního 
úřadu v Horních Tošanovicích 
sportovní odpoledne pro 
občany Horních Tošanovic. 
Prezence je mezi 12.00 – 13.00 
hod. V průběhu odpoledne 
proběhne několik sportovních 
soutěží, např. stolní tenis, stolní 
fotbal, šipky a piškvorky. Vlastní 
soutěže začínají od 13.00 hod. 
Srdečně zveme všechny, kteří 
si chtějí zasportovat a strávit 
příjemně sobotní odpoledne.

 Svoz popelnic v roce 2018 se 
provádí v pondělí 1x za 14 dní 
(v sudé týdny) dle kalendáře. 
Sběr a svoz objemných 
a nebezpečných odpadů je 
v sobotu 2.6. a 20.10.2018 od 
11.00 do 11.45 na stanovišti 
u OÚ Vělopolí. Místní poplatek za 
sběr a svoz komunálního odpadu 
zůstává ve stejné výši jak v r. 
2017. V pevně svázaných žlutých 
a modrých pytlích odkládejte 
pouze plast, a papír a to v co 
možná nejkratším termínu 
před svozem uvedeném rovněž 
v kalendáři. Ostatní směsný 
odpad patří do popelnic a větší 
kusy (nábytek, pneumatiky) se 
odváží při mobilním svozu 2x 
ročně, jak je uvedeno výše.

Připomínáme splatnost 
poplatku za odpad za 1. 
pol. 2018 (300,-Kč/osoba/
půl roku) do 31.3.2018. 
Dále připomínáme splatnost 
poplatku ze psů (180,- Kč/1 pes) 
– 31.3.2018.

Tříkrálová sbírka
Děkujeme Všem dárcům, 

kteří přispěli v rámci Tříkrálové 
sbírky. Ve Stříteži pořádá 
Tříkrálovou sbírku Charita 
Třinec ve spolupráci s p. Ing. 
Romanem Karczmarczykem. 
Letos se ve Stříteži vybralo 
28 861 Kč. Ještě jednou všem 
děkujeme.

ISNO – Inteligentní systém 
nakládání s odpady

Připomínáme občanům, 
aby nenechávali vyvážet 
nenaplněné popelnice na 
směsný odpad. Popelnici buď 
schovejte, nebo připevněte na 
popelnici ceduli NEVYVÁŽET. 
Občané, kteří se ještě do 
systému ISNO nezapojili, mají 
stále možnost si vyzvednout 
kódy na OÚ Střítež a zapojit se 
do systému ISNO.

Kompostéry
Na konci měsíce února 2018 

budou k dispozici na OÚ Střítež 
kompostéry. Přednost budou 
mít přistěhovaní občané a ti 
občané, kteří kompostér ještě 
neobdrželi v 1. etapě.

Horní Tošanovice

Vělopolí Střítež

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel: 603 25 25 80

	

	

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

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

																						Pečenou	krůtu	nebo	prase,	aj…	
	

																																												DDT	(Dobrovolnický	Dobratický	Tyátr)	Vás	srdečně	zve		
																																																										na	westernovou	komedii	ve	verších	

																																																		Jeskyně	smrti		
																																		Kulturní	dům	v	Komorní	Lhotce	

																																																																				17.	března	2018	v	18	hodin																																								

																																																																																		Vstupné	75	Kč		

Vstupenky	v	předprodeji	od	1.	3.	2018	v	prodejně	Hruška	v	Komorní	Lhotce	
(náměstí)	a	v	prodejně	Coop	(nákupní	středisko	Hnojník).																					

ddtdivadlo@gmail.com	

Madagaskar na Prašivé
Kateřina a Miloš MOTANI zavedou na 

fascinující tajuplný ostrov. 
Promítání a vyprávění je na Prašivé na 

pořadu  
10.března od 18:00 hod.
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!
Tajenku zašlete do 14. března 2018 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Střítež


