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Hokej pod širým nebem ve Smilovicích
 ■ Sportu zdar a hokeji zvlášť. Konec února byl nad-

průměrně mrazivý, a tak hokejoví nadšenci ze Smi-
lovic ve volném čase, pod vedením hlavního ledaře 
Radka Lyčky, připravili na sportovním hřišti u sport-
centra ve Smilovicích téměř ideální podmínky pro 
lední hokej.

Prvního březnového dne v šest hodin 
večer se proto mohl uskutečnit tzv. Winter 
Classic, tedy zápas pod širým nebem. Ty mají 
především v Kanadě a USA dlouholetou tra-
dici a jsou vždy oživením kanadskoamerické 
NHL. K této tradici se přidávají i ostatní hoke-
jové velmoci a jak je vidět, tak i česká města 
a vesnice. 

Ve Smilovicích byl k vidění generač-
ní souboj. Na jedné straně vyzývající 
tým Staré gardy ze Smilovic, na straně 

druhé tým složený z mladých hokejistů. Ni-
koho neodradil ani třináctistupňový mráz. 
Na obou stranách se sešlo dvanáct hokejo-
vých amatérů. Sice se hrálo s minimální vy-
strojí, ale to nebránilo hojném počtu osob-
ních soubojů u mantinelů, neméně bylo také 
krásných hokejových kombinací. Hokejisté 
mladšího týmu převyšovali na ledě svou dra-
vostí a lepší fyzickou kondicí, na druhé straně 
byly vidět letité zkušenosti a rozvaha, která 
se nakonec ukázala jako tou lepší kombinací 
pro hokej na malém prostoru, který nabízela 
ledová aréna ve Smilovicích. A výsledek? Na 
tom vůbec nezáleží. Cílem tohoto dne bylo 
se sejít s přáteli a užít si hokejové radovánky.

Jan Chalupa

 Editorial
Vážení a milí čtenáři Stonávky,
v těsně povelikonoční době otevíráte druhé 

číslo Stonávky v tomto roce. Počasí není ještě 
úplně jarní, ale sluníčka a příjemných teplot se 
určitě brzy dočkáme. A tak je vcelku logické, že 
již titulní straně tohoto vydání dominuje fotka 
typicky zimní, v tomto případě hokejová. Ve 
Smilovicích se vrátili k hokeji pod širým nebem. 
V silném mrazu si to mezi sebou rozdali „staří“ 
s „mladými“. Výsledek nebyl důležitý, ostatně, 
ani v článku jej autor nezmiňuje.

Málokdo ví, že dnes existují možnosti, jak se 
bránit tomu, aby vás soused neotravoval (a to 
někdy doslova…) kouřem a zápachem vycháze-
jícím z komína jeho domu. Plynofi kace v našem 
regionu je proti jiným částem republiky na vel-
mi dobré úrovni. Když k tomu přidáme masivní 
podporu státu v podobě kotlíkových dotací, je 
s podivem, že existuje stále mnoho těch, kteří 
topí nekvalitním uhlím, případně vším mož-
ným, co se v domácnosti najde. A to i přesto, 
že nejen škodí sám sobě, ale především svému 
okolí. Zdraví škodlivé látky vycházející z komínů 
těchto nezodpovědných jedinců jsou dokaza-
telné a nezpochybnitelné. Přečtete si o kulatých 
narozeninách školy ve Stříteži. Hlavní oslavy při-
jdou na řadu v červnu. V Komorní Lhotce uspo-
řádal evangelický sbor mezigenerační fl orba-
lový turnaj. Tak se na palubovce mohly potkat 
děti v souboji proti svým dědečkům, a dokonce 
i jedné babičce. Řadu zajímavých aktivit před-
stavuje na straně 6 třanovická škola. Tak mne 
napadá? Co ostatní školy v mikroregionu? Ne-
mají se čím pochlubit?

Ještě zpět k hokeji a zimním sportům. Není 
to tak docela pravda, mistrovství světa v hokeji 
začíná v Dánsku na počátku května.

Hezké jarní dny.

Vladimír Raszka
Šéfredaktor

Mezigenerační fl orbalový 
turnaj                                 str. 4

Setkání se seniory ve Stříteži
str. 5

V Třanovicích čteme rádi              
str. 6

Gorolski bal pod Godulom
str. 8
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Datum  Obec  Akce
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  Komorní Lhotka Svatojanské ohně
30.6.2018  Vělopolí Vělopolská podkůvka
30.6.2018  Řeka Hasičská soutěž O pohár starosty obce
30.6.2018  Dolní Tošanovice Turnaj starých gard
13.7.2018  Smilovice Karmel - setkání všech generací
14.7.2018  Komorní Lhotka Srnčí hody
14.-21.7.2018 Smilovice XcamP 2018

Kalendář akcí na rok 2018Nečekejte a zkontrolujte sami,  
čím váš soused topí

 ■ Mnoho lidí se ptá, co může udělat, 
když soused je a jejich okolí obtěžuje 
kouřem a nepříjemným pachem z ko-
mína. Zkuste se slušně domluvit, že 
takový postup vám vadí a navíc neeko-
logický a zdraví škodlivý.

Pokud jste vyčerpali všechny 
možnosti domluvy, máte mož-
nost věc sami zdokumentovat 
a poté vyzvat příslušný obecní či 
městský úřad k řešení. Kouř, vy-
cházející ze sousedova komína, 
dokážete sami změřit. Jde o jed-
noduchou kontrolu, která ukáže, 
zda k topení nepoužívá nekvalit-
ní palivo. Tato metoda je v sou-
časné době v podstatě jedinou, 
kterou legislativa umožňuje. Jde 
o tzv. Ringelmannovu stupnici 
(na webu ke stažení níže), podle 
které se z vypouštěného z komí-
na posuzuje tmavost kouře. Je-li 
kouř tmavší než druhý stupeň, 
je povolená míra znečištění pře-
kročena a jde o porušování po-
vinností stanovených zákonem 
o ochraně ovzduší. Tento způsob 
měření je 

uznávaným podkladem pro 
projednání přestupků. 

Podmínky a postup měření: 
• provádějte v průběhu dne; ne-
stůjte proti přímému slunci; 
•  v pozadí kouře z komína (tzv. 

kouřové vlečky) nesmíte mít 
další domy či terén; 

• směr kouře vystupujícího z ko-
mína musíte mít přímo proti 
sobě; 
•  ve volně natažené paži držte 

Ringelmannovu stupnici tak, že 
se síť jednotlivých polí slije do 
rozdílných stupňů šedé barvy; 

•  stupeň tmavosti kouře měř-
te 30x po dobu pěti vteřin 
v pravidelných půlminutových 
intervalech; 

• ze třiceti odečtů určete prů-
měrnou tmavost kouře. 

Máte změřeno? Pokud je na-
měřená tmavost kouře vyšší 
než stupeň 2, váš soused netopí 
tím, čím by měl. Výsledky neod-
povídají požadavkům zákona 
o ochraně ovzduší. Na základě 
svých měření můžete vyzvat 
obecní nebo městský úřad k ře-
šení přestupku. Ten by dál měl 
postupovat podle platné legisla-
tivy. Jedná-li se o první případ 
porušení zákona, pak je možno 
situaci řešit vyžádáním si infor-
mací o provozu kotle od daného 
člověka, který kotel provozuje. 
Následně vašemu sousedovi 
nařídí určitá nápravná opatření, 
např. vyčištění kotle, komína, 
seřízení kotle, používaní paliva, 
které je pro daný kotle určené 
výrobcem apod. Jde-li o opa-
kované porušování zákona, kdy 
se stanovení nápravných opat-
ření míjí s účinkem, pak obecní 
úřad přistoupí k restriktivním 
opatřením, tj. k řešení uložením 
pokuty. Ta může dosáhnout až 
50 tisíc korun. Více informací na-
jdete na: lokalni-topeniste.msk.
cz a lokalni-topeniste.msk.cz/
jak-na-souseda.

RV

Tříkrálové koledování?
Vybralo se víc než loni.

 ■ Koledníci Charity Český Těšín v rám-
ci celonárodní Tříkrálové sbírky tento 
rok vykoledovali 1 067 335 Kč, což je 
o 137 tisíc Kč více než v předchozím 
roce.

Poprvé za celou historii Tříkrá-
lové sbírky v rámci Charity Čes-
ký Těšín se podařilo vybrat více 
než jeden milión korun. Celo-
republikově byl tento ročník 
sbírky také rekordní s celkovým 
výnosem 114 083 868 Kč, v naší 
ostravsko-opavské diecézi byl 
překonán loňský výnos koledo-
vání a celková částka činí 17 853 
512 Kč. V období prvních 14 dní 
měsíce ledna navštěvovali již 
tradičně naše domovy tříkrálo-
ví koledníčci, přinášející koledu 
a přání požehnaného roku 2018. 
Poslední pokladničky byly roz-
pečetěny 25.1.2018. „Zpočátku 
jsme takový úžasný výsledek 
nečekali, ale při postupném roz-
pečeťování jsme byli čím dál tím 
více optimističtí. Některé obce 
nás překvapily dvojnásobným 
navýšením vykoledované částky 
oproti loňskému roku,“ sdělila 
Kamila Malyszová. Pozitivně se 
projevilo i dobré počasí během 
prvního týdne koledování, který 
je nejdůležitější. Mrazivé počasí 
nastalo až během druhého týd-
ne, ale koledníci jsou připraveni 
i na tyto ztížené podmínky a sta-
tečně koledovali i přes nepřízeň 

počasí. Kromě vybraných peněz 
v pokladničkách se našla jako 
již tradičně rybí šupina, ale také 
několik mincí zahraničních měn, 
např. americký dolar, chorvatská 
kuna, polské zloté a také již ne-
platné československé mince. 
„Některé pokladničky bohužel 
zůstaly prázdné z důvodu ne-
dostatku dobrovolníků ve věku 
nad 15 let, kteří dohlížejí na 
malé koledníčky. V budoucnu 
bude potřeba zvýšit zájem o ak-
tivní účast při koledování, neboť 
koledníků je stále nedostatek 
a některé oblasti zůstaly nepo-
kryté,“ vyjádřila se koordinátorka 
Tříkrálové sbírky Věra Zlá. „Jmé-
nem Charity Český Těšín srdečně 
děkuji všem, kteří se na Tříkrá-
lové sbírce 2018 podíleli. Veliký 
dík patří všem dárcům za štědré 
přijetí charitních koledníků, or-
ganizátorům za jejich pomoc se 
zabezpečením sbírky a zejména 
všem malým i velkým kolední-
kům, bez nichž by sbírka nebyla 
možná,“ uvedla ředitelka Charity 
Český Těšín Monika Klimková. 

Kompletní výsledky sbírky, 
stejně jako výčet schválených 
záměrů, ke kterým bude sbír-
ka využita, jsou k dispozici na 
webových stránkách Charity 
Český Těšín – www.ceskytesin.
caritas.cz.

CHČT
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 ■ Roku 2018 bude v naší školní kroni-
ce věnována významná kapitola, neboť 
základní a mateřská škola ve Stříteži 
v tomto roce oslaví 90. výročí svého 
založení.

Pomocí vzdělávacích, zážitko-
vých i zábavných aktivit chceme 
přiblížit dětem, zaměstnancům 
školy i široké veřejnosti historii 
a význam českého školství ve 
Stříteži. Od konce minulého, 
a především od počátku toho-
to školního roku 2017/2018 se 
konají přípravné akce, jako na-
příklad projekt „Rozkvetlá škola“ 
(školní žákovský projekt – tvorba 
školní zahrady) nebo „Tvořivé díl-
ny“ (společné dílny s rodiči žáků 
zaměřené na výrobu dárkových 
předmětů z keramiky pro hos-
ty školy), které vyžadují větší 
časový prostor. Hlavní oslavy 
výročí jsou naplánovány na čer-
ven 2018, kdy proběhnou tyto 
události: 28.5. – 1.6. 2018 „Týden 
otevřených dveří“ (ukázky vý-
uky dříve a dnes, setkání s přá-
telskou školou ze Srbska, pre-
zentace žákovských literárních, 
výtvarných a vlastivědných pro-
jektů, které budou realizovány 
v průběhu celého školního roku 
– „Škola dříve a dnes“ a „Příběh 
školy“), 2.6. 2018 „90 let školy ve 
Stříteži“ (setkání s hosty školy, 
beseda s historikem o českém 
školství na Těšínsku, divadelní 
představení dětí „Škola v zrcadle 
času“, na místním hřišti radován-
ky nejen pro děti v duchu 20. let 
20. století, včetně ukázek řeme-
sel a zážitkových her z té doby, 
vystoupení sokolníků, prezenta-
ce bývalých žáků a zajímavých 
osobností střítežské školy, vy-
stoupení kouzelníka, vystoupení 

hudební skupiny, diskotéka 
apod.). Přesah projektu chceme 
realizovat zavedením speciální 
kategorie výtvarné soutěže „Ško-
la jako z obrázků Josefa Lady“ 
v době konání 16. ročníku soutě-
že „Rozvíjej se, poupátko“, která 
se bude konat v první polovině 
května 2018 (9.5. region Třinec-
ko – DDM v Třinci, 10.5. region 
Jablunkovsko – DDM Třinec, 
11.5. region Stonávka – KD Stří-
tež, 19.5. finále – DDM Třinec). 

Významné místo mezi výše 
zmíněnými aktivitami má beze-
sporu setkání s pamětníky, které 
proběhlo ve středu 21. března 
2018. Pozvání přijali absolventi 
školy, pan Zdeněk Kocyan a pan 
Jan Herec, kteří vzpomínali na 
svá školní léta a porovnávali 
období svého dětství s dnešní 
dobou. 

Velmi vzácné bylo setkání se 
synem Přemysla Micky, zakláda-
jícího ředitele naší školy, panem 
Zdeňkem Mickou, který k nám 
vážil cestu až z Prahy. Jeho vy-
právění mělo u žáků i dospělých 
účastníků obrovský úspěch, 
neboť bylo živou vzpomínkou 
na dobu, kdy se ve Stříteži ro-
dila nová etapa českého škol-
ství. Poutavé a veselé příběhy 
o šťastném dětství tráveném 
přímo ve školní budově, zážitky 
se zvířecími kamarády – oslíkem 
Honzíkem a fenkou Barynou, 
vzpomínky na otce, který nebyl 
jen řídícím učitelem školy, ale 
také aktivním propagátorem 
kultury a vzdělávání pro veřej-
nost, nadšeným členem Sokola 
– to vše zůstane zapsáno v na-
šich srdcích, neboť pan Zdeněk 
Micka bezesporu zdědil po svém 

otci schopnost rozdávat opti-
mismus, dobro, lásku k dětem 
a úctu k učitelskému povolání. 
Zaujalo nás odhodlání Přemysla 
Micky při jeho snaze prosadit vý-
stavbu současné budovy školy, 
která byla neustále oddalována 
a přivedla jej až k zaslání osob-
ního dopisu přímo prezidentu T. 
G. Masarykovi. Teprve tato osob-
ní intervence měla úspěch a 30. 
října 1928 mohla být škola slav-
nostně otevřena. Sám pan Pře-
mysl Micka navrhoval a projed-
nával s projektanty její členění, 
které se z převážné části zacho-
valo dodnes a je stále funkční. 
S obrazovými vzpomínkami 
z doby působení prvního ředite-
le školy se můžete seznámit na 
našich webových stránkách ve 
fotogalerii, kde najdete i fotodo-
kumentaci z jiných kapitol života 
střítežské školy. Pokud vlastníte 
další zajímavé fotografie, který-
mi byste fotogalerii chtěli obo-
hatit, rádi si je od Vás zapůjčíme 
k naskenování (nezapomeňte 

označit jménem vlastníka a ro-
kem pořízení, pokud jej znáte). 

Máme velkou radost, že se do 
přípravy oslav výročí školy aktiv-
ně zapojují děti i jejich rodiče, 
za což bychom jim chtěli touto 
cestou poděkovat – v současné 
době jsou v plném proudu tvo-
řivé dílny věnované výrobě dár-
kových předmětů z keramiky. 
Uvítáme i další pomoc – podrob-
ný rozpis najdete na webu ško-
ly v novinkách. Děkujeme také 
našim partnerům, kteří podpo-
řili školu finančně, velice si Vaší 
podpory vážíme. Srdečně zveme 
všechny zájemce a bývalé absol-
venty školy na slavnost k výročí 
školy, na které budete mít mož-
nost setkat se osobně také se 
synem zakladatele školy panem 
Zdeňkem Mickou. Podrobný 
program najdete na našich in-
ternetových stránkách.

Dagmar Machálková, 
ředitelka školy

Škola v zrcadle času

 ■ Dne 10. dubna 2018 proběhne 
v hnojnické škole zápis do první třídy. Za 
několik týdnů nato pak přijímací řízení 
pro žáky pátých tříd spádových škol. 
Přehledně uvádíme, co Masarykova ZŠ 
a MŠ Hnojník nabízí.
•  Vzdělávání a výuku v soula-

du s moderními vzdělávacími 
trendy.

•  Přátelské a podnětné pro-
středí s důrazem na kvalitu 
vzdělávání.

•  Tým aprobovaných, kvalitních 
a zkušených pedagogů.

•  Výuku anglického jazyka již 
od první třídy aprobovanými 
učiteli.

•  Podporu a rozvoj čtenářské 
gramotnosti – využití metody 
RWCT.

•  Individuální péči o žáky nada-
né, reedukační péči žákům se 
speciálními vzdělávacími po-
třebami, pomoc speciálního 
pedagoga přímo ve škole.

•  Nadstandardní materiální 

vybavení, výuku v odborných 
učebnách (fyziky, chemie, 
přírodopisu, cizích jazyků, vý-
početní techniky, hudební vý-
chovy, cvičné keramické dílny, 
pracovní dílny kovo-dřevo).

•  Bohaté sportovní zázemí (dvě 
tělocvičny, víceúčelové spor-
tovní hřiště, dopravní hřiště).

•  Velký výběr volnočasových 
aktivit v zájmových kroužcích, 
bohatou mimoškolní čin-
nost a akce, účast v soutěžích 
a projektech. 

•  V MŠ nové oddělení pro dvou-
leté děti a třídu pro děti se spe-
ciálními vzdělávacími potřeba-
mi (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 krás-
nou školní knihovnu a studov-
nu 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 sva-
činkami a základními školními 
pomůckami. 

•  Pravidelné konzultační hodiny 
pro žáky i rodiče.

•  Doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem.

•  Vstřícnou komunikaci a spolu-
práci s rodiči (v souladu s naší 
značkou „Rodiče vítáni“).

•  Dobrou spolupráci s aktivním 
SRPŠ.

Jaký společný cíl máme?
•  Aby se každému dítěti ve ško-

le líbilo a chodilo do ní rádo, 
s důvěrou.

•  Aby se škola pro dítě stala bez-
pečným místem s přátelským 
prostředím.

•  Aby se dítě rozvíjelo po všech 
stránkách a bylo mu poskytnu-
to co nejlepší vzdělání.

•  Aby se naučilo soustředit na 
činnost, kterou právě vyko-
nává, a získalo tak co nejvíce 
poznatků.

•  Aby jej učila příjemná paní 
učitelka či učitel, kteří mají re-
spekt, jsou pro dítě autoritou 
a zároveň mají jeho důvěru.

•  Aby byly děti vedeny ke vzá-
jemné toleranci, spolupráci, 
slušnému chování mezi sebou 
i k dospělým.

Všechny rodiče a jejich děti 
zveme na návštěvu naší školy, ať 
již osobní, nebo prostřednictvím 

našich webových stránek  
www.zshnojnik.com.

PhDr. Lenka Skřekucká,
 zástupkyně ředitelky školy

Co nabízí Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník svým žákům?
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Pravidelné cvičení v Řece

Polytechnické hraní v MŠ Smilovice

 ■ Po loňském „roku reformace“ vy-
hlásila Slezská církev evangelická a.v. 
rok 2018 „rokem mládeže“.

K zajímavému setkání několi-
ka generací došlo na sportovním 
poli, kdy evangelický sbor v Ko-
morní Lhotce připravil v místní 
sportovní hale florbalový turnaj. 

Do turnaje se v březnu zapoji-
lo sedm týmů a na palubovce se 
potom v hracím systému každý 
s každým utkaly děti z besídky, 
konfirmandé, dorost, mládež 
Komorní Lhotka, mládež Střítež 
+ Smilovice, tým střední gene-
race a nejstarší sestava dědeč-
ků a jedné babičky. Podmín-
kou totiž byla účast minimálně 
jedné ženy v týmu. Za vydatné 
podpory diváků při sledová-
ní urputných bojů se účastníci 
mohli i občerstvit. Ženy totiž 
připravovaly pro aktivní hráče 
např. párek v rohlíku, palačinky 
a nechyběly ani další dobroty. 

Turnaj nakonec vyhrál smíšený 
tým mladých ze Stříteže a Smilo-
vic, druhá skončila mládež z Ko-
morní Lhotky a třetí celek střední 
generace. Absolutorium si však 
zaslouží všichni na palubovce. 
Obdiv všech pak jistě sklízeli i ti 
nejstarší s věkem nad šedesát let. 
Právě oni byli praktickým příkla-
dem toho, že ke společnému sdí-
lení vnoučat, dětí, rodičů a pra-
rodičů může posloužit i taková 
chvilka ve vzájemném soupeření 
na sportovním poli. Nejstaršími 
hráči s florbalovými hokejkami 
na hřišti byl manželský pár ve 
věku 65 a 62 let. „Poděkování 
patří tady všem, kteří se podíle-
li na přípravě a organizaci velmi 
zajímavého setkání několika ge-
nerací,“ řekl v samotném závěru 
při předávání putovního poháru 
pastor Boleslav Firla.

Karel Moškoř

 ■ Mnozí z nás si dávají na novoroční 
předsevzetí a jedním z nich může být 
i nová pohybová aktivita či cvičení. 

Možná i to vedlo někte-
ré obyvatele Řeky a Smilovic 
k tomu, aby od ledna začali 
navštěvovat pravidelné lekce 
cvičení. Každé pondělí od půl 
desáté dopoledne se scházíme 
v prostorách obecního úřadu 

v Řece na lekcích SM systému. 
Ve středy od 17:30 h se věnuje-
me cvičení Pilates. Každé cviče-
ní je jiné, spojuje nás však dob-
rý pocit, že jsme udělali něco 
málo pro své tělo, které nám 
to snad v dobrém vrátí. Cvičení 
zdar!

Mgr. Lucia Wlosoková
 ■ V únorové sobotní mrazivé ráno se 

ve Stříteži konal druhý ročník turnaje 
ve stolním tenise. Celá akce začala 
v osm hodin registrací mužů a o něco 
později se mohly registrovat děti 
a ženy. Celkem se přihlásilo 35 spor-
tovců rozdělených do třech skupin – 23 
mužů, 7 dětí a 5 žen. 

V loňském roce jsme měli 
ještě i kategorii veteránů, ti si 
ale letos troufli na muže a tato 
kategorie byla zrušena. V kul-
turním domě byly připraveny tři 
pingpongové stoly, které již den 
předem přilákaly plno účastníků 
na procvičení se v této disciplí-
ně. O půl deváté začali muži se 
svými prvními zápasy a začalo 
se docela svižně. Jak však po-
stupoval čas a třetí stůl byl po-
skytnut ke hře ženám a dětem, 
tak se zpomalovaly počty ode-
hraných mužských zápasů. Pár 
mužů odstoupilo dokonce zcela 
z turnaje – a to buď ze zdravot-
ních důvodů, nebo proto, že dali 

přednost televiznímu přenosu 
hokejového zápasu konaného 
v rámci OH. V průběhu celého 
turnaje byl k dispozici čaj a káva 
a samozřejmostí bylo i občer-
stvení ve formě párků. Nakonec 
se kolem čtvrté hodiny odpo-
lední podařilo dohrát všechny 
zápasy. Byl to skvělý den, super 
zápasy podtrhnuté líbivou hud-
bou linoucí se z reproduktorů, 
napnuté nervy a finálový zápas 
mezi loňským semifinalistou 
veteránů Mirkem Jaworkem 
a loňským šampiónem mužů 
Láďou Šulganem byl dokonce 
přenášen živě na FB Naše Střítež. 
Tento byl shlédnut skoro dvěma 
sty uživateli. Konečné umístění 
celého turnaje: Muži: 1. Ladislav 
Šulgan, 2. Miroslav Jaworek, 3. 
Roman Bilko. Děti: Radim Mižda, 
Filip Šulgan, Zuzana Kajzarová. 
Ženy: Šárka Flašková, Vladislava 
Latochová, Alena Biedravová.

Michaela Porvisová

 ■ Papír, karton a lepidlo jsou hlav-
ními pomocníky při polytechnickém 
vzdělávání dětí v naší školce.

Ve vzdělávacím projektu „Há-
dej, čím jsem a čím budu“, jsme 
děti seznamovali s různými lid-
skými profesemi. 

Cílem našeho projektu bylo 
vytvořit u dětí povědomí o práci 
druhých lidí, chápat její význam 

a vážit si výsledků své práce i ji-
ných lidí. Protože někteří rodiče 
našich dětí pracují v Třineckých 
železárnách a děti mají jen malé 
povědomí, jak to v továrně vypa-
dá, vytvořily si malou „továrnu“ 
samy. Dětem se velmi povedla 
a měly z ní velkou radost.

Zlatuše Trpišovská 

 ■ Dětské voltižní družstvo, které 
působilo více, jak šest let na ranči 
Newport v Dolních Domaslavicích je od 
března 2018 přestěhováno do nového 
působiště na Zámecký dvůr v Havířově. 

Dne 1. 12. 2017 se už tradič-
ně seJménem trenérek Karolíny 
Pachotové a Kateřiny Kalfasové 
chceme poděkovat manželům 
Žilinským z Newport Ranče za 
perfektní zázemí, péči o naše 
voltižní koně Hasana a Sebas-
tiana, pomoc při přepravě koní 
na vystoupení, závody a samo-
zřejmě spolupráci, která určitě 
nekončí. Martino, Slávku, velmi 
vám děkujeme! Aktuálně se 
děti v novém zázemí pečlivě 
připravují na zahájení závodní 

sezóny – voltiže, paravoltiže. 
Během letošního roku se může-
te opět těšit na vystoupení dětí 
z voltižního družstva v červnu 
na Vělopolské podkůvce nebo 
v září během jezdeckého dne 
u Čtyřmezníku. Srdečně zveme 
širokou veřejnost v sobotu 12. 
května 2018 v době od 9.00 do 
12.00 hodin na veřejný trénink 
přímo v novém působišti, Zá-
mecký dvůr Havířov. Akce se 
koná za každého počasí v kryté 
hale. S sebou můžete koníkům 
přinést suché pečivo nebo mr-
kev, jablíčka. Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Jana Vavrošová

Mezigenerační florbalový turnaj Voltiž Duha v Havířově

Stolní tenis ve Stříteži



5Duben 2018

Bowling v Krásném Poli Tradiční sportovní odpoledne 
v Horních Tošanovicích

Restaurace Sportcentrum  
ve Smilovicích opět v plném provozu

Setkání se seniory ve Stříteži

 ■ Asi čtenáře překvapilo, jak se může 
něco hrát na krásném poli. Vysvětlení 
je jednoduché. Někteří členové Klubu 
důchodců ve Stříteži využili pozvání do 
hotelového komplexu v Krásném poli 
u Ostravy a udělali si v pátek 17. břez-
na pěkný výlet čtyřmi auty směrem ke 
krajskému městu.

Hlavním záměrem bylo pomě-
ření svých schopností na bow-
lingové dráze. Samozřejmě zá-
zemí komplexu tvoří i příjemné 
posezení v hotelové jídelně, kde 
se senioři po odehrání všech kol 
odebrali a ochutnali připravené 
pohoštění. Jak zaznělo z jejich 
úst, akce se vydařila a spokojeni 

se pak vraceli ke svým domovům. 
Ve sportovním klání se nejlépe 

vedlo těmto ženám a mužům: 
1. M. Figulová 170 shozených 
kuželek
2. I. Foberová 164
3. V. Voznicová 163. 

V mužích ovládl zcela jasně 
pole hráčů M. Nogol s vynika-
jícím výsledkem 296 získaných 
bodů, za ním se umístili J. Rusz 
(221) a P. Riedel shodil 191 kuže-
lek. Bowling si zahrálo celkem 18 
hráčů.

Karel Moškoř

 ■ V sobotu 17.3.2018 se v prostorách 
obecního úřadu konal již tradiční turnaj 
ve stolním tenise a šipkách. Turnaje 
jsou určeny pro občany naší obce a jsme 
rádi za hojnou účast.

V letošním roce se bohužel 
poprvé stalo, že v rámci stolního 
tenisu nebyla obsazena katego-
rie žen. Po rozlosování začaly na 
zelených stolech urputné boje. 
Sportovní klání probíhala s ob-
rovským nasazením a nadšením, 
a o co nejlepší umístění se bojo-
valo doslova nadoraz. Vše pro-
běhlo v rámci fair play. V rámci 

turnaje ve stolním tenise jsou 
tyto výsledky: bronzový skončil 
Jan Soldan, stříbrný Jan Kelec-
seny a pomyslné zlato si domů 
odnesl Petr Baron. V šipkách se 
na třetím místě umístila Žaneta 
Žuková, druhý byl Přemysl Sku-
pién a vítězem se stal Jiří Světlík. 
Jsme rádi, že se soutěží zúčast-
nila i naše mladší generace. Bylo 
opravdu krásné, že se přišly třeba  
jen podívat i celé rodiny a pev-
ně věříme v ještě hojnější účast 
v příštím roce.

JS

 ■ Od 29. března je restaurace ve 
Smilovicích opět v denním provozu. 
Restauraci nyní provozujeme jako nový 
soukromý subjekt pod názvem „Restau-
race Sportcentrum s.r.o.“.

Našim cílem je zkvalitnění 
služeb, zvýšení kvality podáva-
ných jídel a nápojů. Chceme zde 
vytvořit místo, kde občané rádi 

budou trávit svůj volný čas. Před-
pokládáme, že spojení sportov-
ních aktivit a restaurační činnosti 
přinese požadovanou synergii 
jak pro provozovatele, tak pro 
hosty. Chceme Vás tímto pozvat 
– přijďte si k nám zasportovat, 
nebo pouze jenom tak posedět 
v příjemném prostředí.

 ■ Občany starší šedesáti let pozval 
starosta obce Střítež ke společnému 
stolu. Populace nám stárne, o čemž 
svědčí i to, že obec rozeslala pozvánku 
téměř 240 občanům.

Odpolední program zahrnoval 
několik bodů a měl starší genera-
ci přiblížit i to, co je pro ně aktuál-
ní a přínosné. O práci velmi aktiv-
ního Klubu důchodců ve Stříteži 
nejprve mluvil předseda Adam 
Lipowski, který nezapomněl při-
pomenout dílčí úspěchy a oce-
nění, která organizace obdržela 
za poslední léta, např. z Krajské 
rady seniorů Moravskoslezského 
kraje (KRS MSK). Pozvání na toto 
setkání se seniory přijal právě 
předseda KRS MSK Pavel Gluc. Ve 
svém vystoupení představil čin-
nost této organizace zastřešující 
všechny seniorské kluby v kraji 
a prezentoval některé nabídky 
pro seniory. Poděkoval za velmi 
dobrou spolupráci s místním 
klubem důchodců, jehož aktivní 
přístup byl již několikrát oceněn 
KRS MSK. Další člen KRS MSK Ka-
rel Moškoř například nabídl stří-
težským seniorům možnost stát 
se majiteli Senior pasu a využívat 
tak možnosti různých slev pro 
občany starší 55 let. Senioři mají 
i svůj celostátní měsíčník Doba 
seniorů a krajský čtvrtletník Seni-
orTip. Tyto periodika byla senio-
rům nabídnuta, aby si je přečetli 
a podle svého zájmu i zajistili 

k tomu, aby měli přehled, co vše 
se pro ně připravuje. I to je forma, 
jak našim starším občanům na-
bídnou různé příležitosti k aktiv-
nímu prožívání podzimu života. 
Velice zajímavou přednášku pak 
měla Karolína Bělunková, z od-
dělení tisku a prevence Policie ČR 
z Frýdku-Místku. Ta velmi pouta-
vě sdělovala seniorům, jak se 
vyvarovat všelijakým manýrům 
nepoctivých lidí, tzv. šmejdům. 
Bylo pěkné, jak svým výkladem 
vtáhla do dění některé přítom-
né, a tak si mohli navzájem říci, 
co děláme špatně a čemu se 
raději při setkání s pochybný-
mi nabídkami občanů vyhnout. 
Závěr setkání patřil starostovi 
obce. I ten vyzdvihl aktivní spo-
lupráci s klubem důchodců a při-
pomněl nejbližší připravované 
akce v obci. Nezapomněl se také 
zmínit o Studii bytového domu 
pro seniory s kavárnou, který je 
navržen na stavebním pozemku 
vedle obecního úřadu ve Stříteži. 
Investorem stavby bude obec. 
Setkání se seniory se konalo 
zrovna 8. března, kdy se připo-
míná MDŽ, a tak všechny přítom-
né ženy obdaroval pan starosta 
krásnou růží. Škoda jen, že pří-
ležitosti k setkání nejen se sta-
rostou, využila snad jen čtvrtina 
pozvaných seniorů a seniorek.

Karel Moškoř

Zveme Vás na DOBROČINNÝ BAZAR DÁMSKÉHO 
OBLEČENÍ – přijďte si nakoupit za příjemné ceny ve dnech 
4. 4. (14:00 - 18:00) a 5. 4. (09:00 - 16:00) v sálu restaurace 

FLAMINGO (bývalá Stará Záchytka, Staroměstská 278, 
Třinec). Výtěžek z prodeje bude věnován spolku NIKDY 

NEJSI SÁM, který pomáhá zdravotně postiženým dětem na 
Třinecku.  

Kontakt: J. Olszarová, 608 821 250. Těšíme se na Vás!
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 ■ Dne 5. března jsme se s našimi žáky 
ze ZŠ a MŠ Třanovice vypravili na týden-
ní lyžařský výcvik, který probíhal ve Ski 
areálu Řeka na modré sjezdovce.

Zkušení instruktoři se nám in-
tenzivně věnovali a my jsme se 
každým dnem zlepšovali. Výuka 
byla zábavná, hráli jsme spoustu 
her, při nichž jsme si užili spous-
tu legrace. Každý z nás se během 
výcviku zlepšil a zdokonalil svůj 
lyžařský styl. Vyvrcholením celé-
ho týdne byl závod ve slalomu, 
na který jsme se všichni moc 
těšili a také si ho užili. Na závod 
nás přijeli povzbudit naši pří-
buzní a pomohli vytvořit hezkou 

atmosféru. Moc se nám lyžařský 
výcvik líbil a těšíme se na příští 
rok. Děkujeme instruktorům 
lyžařské školy za krásné chvíle 
na lyžích. Střípky ze vzpomínek 
našich dětí: Petr: „Měli jsme dob-
ré instruktory, hráli jsme skvělé 
hry.“ Šimon: „Nejvíc mě bavily 
skokánky a slalom. Instruktor byl 
super. Vyhrál jsem 1. místo v zá-
vodech!“ Štěpán: „Mě se líbilo, 
jak jsme se učili, měli jsme volné 
jízdy a mohli jsme jít na skoká-
nek.“ Mia: „Dělali jsme letadlo, 
auto a jezdili jsme na lanovce ve 
dvojicích.“

A. Fikoczková

Týdenní lyžařský výcvik

Vítání jara v třanovické škole
Florbalový turnaj o putovní 

pohár Stonávky 2018

 ■ Současná moderní doba často způ-
sobuje odklon od tištěných knih, avšak 
žáci v Třanovicích si k tradičnímu čtení 
stále rádi najdou cestu.

Je tomu tak i v měsíci březnu, 
ve kterém se na naší škole, díky 
spolupráci s obecní knihovnou, 
konala tradiční čtenářská sou-
těž. V rámci třídních kol bylo 
vybráno z každého ročníku ně-
kolik čtenářů, kteří postoupili do 
velkého finále před odbornou 
porotu, do níž usedl pan staros-
ta Jan Tomiczek, pan ředitel Da-
vid Molitor, paní Lilie Tyrlíková 
a paní Lucie Grygová. Dne 14.3. 
jsme se pak všichni v sále obec-
ního úřadu zaposlouchali do 
různorodých příběhů a pohádek. 

Zazněly úryvky českých i světo-
vých spisovatelů, mimo jiné i Jiří 
Žáček, Václav Čtvrtek, Road Dahl 
nebo Jo Nesbo. Členové poro-
ty měli nelehký úkol, poněvadž 
výkony soutěžících byly velmi 
vyrovnané. Na 1. místě se umís-
tili tito žáci: Lucie Molinová (1. A), 
Zuzana Mikulová (1. B), Natálie 
Barochová (2. tř.), Zuzana Bedná-
řová (3. tř.), Ema Tomanová (4. tř.) 
a Petr Nowok (5. tř.). Vítězové si 
odnesli hodnotné ceny a s úsmě-
vem mohou prohlásit: „Čteme 
rádi, čteme dobře!“. Velké podě-
kování patří organizátorce soutě-
že paní Lilii Tyrlíkové i všem, kteří 
se do akce zapojili.

Z. Niemczyková

V Třanovicích čteme rádi,  
čteme dobře!

 ■ V pátečním podvečeru 15. března se 
do tmy rozsvítila okna naší školy, aby 
přivítala své malé obyvatele v tomto 
netradičním čase. 

Školní dveře dětem otevřeli 
skřítci a víly, ve které se pro tuto 
noc proměnily paní učitelky a vy-
chovatelky s panem ředitelem. 
I když za okny panovala dosud 
zima, která zasypávala krajinu 
náručemi sněhových vloček, ve 
škole se vítalo jaro. Děti cvrn-
kaly kuličky, vyráběly Moranu, 
poznávaly první květiny, sázely 

semínka a seznamovaly se se 
zvyky našich předků, souvisejí-
cími s velikonočními svátky. Že 
školní budova skrývá mnohá 
tajemství, jež nelze spatřit ve 
dne, si mohly děti ověřit za svě-
tel svíček na půlnoční stezce 
odvahy. Po perném dni se malí 
dobrodruzi zachumlali do spacá-
ků a únavou usnuli. Snad se jim 
zdálo o jarních vílách a skřítcích, 
kteří se zjevují ve zdejší škole jen 
jednou do roka.

R. Holubcová

 ■ Dne 9. 2. 2018 se v Třanovicích opět 
sešla florbalová družstva škol mikrore-
gionu obcí povodí Stonávky, aby změři-
la své síly v jednom z nejoblíbenějších 
sportů současnosti.

Šest týmů se utkalo o putovní 
pohár, který je tradiční odměnou 
pro nejlepší hráče. Ve velmi vy-
rovnaných a dramatických zápa-
sech často o výsledku rozhodly 
až v poslední vteřiny. Obrovské 
nasazení a velká snaha o co nej-
lepší umístění byla vidět v kaž-
dém zápase, což se divákům 
velmi líbilo. K vidění byly krásné 

útočné kombinace i vynikající 
brankářské zákroky. Vzájemná 
rivalita mezi družstvy byla vždy 
jen na hrací ploše, jinak pano-
vala na turnaji příjemná atmo-
sféra. Putovní pohár si nakonec 
z Třanovic odvezlo družstvo ze 
ZŠ Smilovice. Těšíme se na další 
společná sportovní setkání. 

Turnaje se zúčastnila družstva: 
ZŠ Ropice, ZŠ Smilovice, ZŠ Stří-
tež, MZŠ Hnojník, ZŠ Jana Kubi-
sze Hnojník a ZŠ Třanovice.

D. Molitor
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Čtení opravdu stojí za to!Na lyžích i na snowboardu

Kavárna u Lidušky 
hledá právě tebe!

 ■ Jako každý rok i letos naše škola po-
řádala pro zájemce z řad žáků základní 
školy ve Smilovicích a předškoláků obou 
školek lyžařský výcvik.

Lednový termín nám kvůli 
nedostatku sněhu nevyšel, a tak 
jsme téměř nedoufali, že si letos 
zalyžujeme. Příroda je však vrtka-
vá, a tak jsme naplno vyzkoušeli 
své lyžařské dovednosti v dru-
hém březnovém týdnu. A počasí 
bylo skvělé. Děkujeme zaměst-
nancům SKI areálu Řeka za vy-
tvoření úžasných podmínek pro 
lyžařský výcvik. Naši žáci jsou už 
natolik lyžařsky zdatní, že letos 

dokonce 14 zájemců vyzkouše-
lo i výcvik na snowboardu. A šlo 
jim to! Nejvíce však každého do-
spělého potěší pohled na malé 
„špunty“ ze školky, kteří na začát-
ku týdne stojí poprvé na lyžích 
a na konci týdne závodí s ostat-
ními lyžaři na velké sjezdovce. 
Přesvědčit se o tom mohli také 
rodiče a prarodiče, kteří se přišli 
na páteční závody podívat. Dou-
fáme, že i příští rok nám bude pří-
roda nakloněna a dopřeje nám 
trochu toho zimního povyražení.

Mgr. J. Dybová

V dnešní uspěchané době je 
čas velkou vzácností, ještě vzác-
nější je čas, který darujeme ně-
komu druhému. A proto je tady 
výzva pro všechny, kteří pomo-
hou zpříjemnit jedno odpoled-
ne v měsíci seniorům v domově 
pro seniory SAREPTA Komorní 
Lhotka. Pouze jedno odpoled-
ne (max. cca 3 hodiny) – přijďte 
si popovídat, podat kávu či čaj, 
zastavit se, zavzpomínat a po-
sedět. Neměj obavy, nebudeš 
zde sám! Nová příležitost udělat 
v čase, který nám byl darován, 
to, co chceme. A proto neváhej 
a ozvi se! Helena Volná, 553 701 
886; 739 525 260.

 ■ Třanovická škola se dlouhodobě 
snaží u žáků podporovat čtenářství. 
I v letošním roce jsme pro žáky připra-
vili celoroční soutěž ve čtení na motivy 
knihy Krysáci.

Cílem je v každém pololetí 
přečíst pět knih, vyplnit čtenář-
ské karty a vše představit paní 
učitelce. Pilní čtenáři prvního po-
loletí se za odměnu na počátku 
února vypravili do Velkého svě-
ta techniky v Ostravě. Postupně 
jsme navštívili Dětský svět, Svět 
přírody, Svět vědy a objevů, Svět 

civilizace a zhlédli jsme 3D film 
o přírodě. Mohli jsme si hrát, ob-
jevovat a také odpočívat. Žáci si 
nejvíce užili výrobu lžiček, která 
se výborně hodila k našemu dal-
šímu programu. Náš výlet jsme 
totiž zakončili v Šenku U splavu, 
kde jsme si dali pizzu, pohár či 
jiné dobroty. Děkujeme OSPRŠ 
za finanční podporu akce a všem 
rodičům, kteří své děti podporují 
ve čtení. A již nyní se těšíme na 
odměnu na konci školního roku.

V. Recmanová

KOSMETICKÝ SALON MÍŠA
v objektu bývalé ZŠ  

v Dolních Tošanovicích, 
Michaela, tel. 737 000 038 

Masopustní zabijačka
 ■ V sobotu 17.2.2018 se uskutečnila 

v Horních Tošanovicích masopustní 
zabijačka s ochutnávkou vepřových 
specialit.

Stejně jako v loňském roce 
byl o výrobky nebývalý zájem, 
a i když organizátoři připravili 
mnohem více výrobků, tak nezů-
stalo nic. Děkujeme především 
panu Mojmíru Kohutovi za skvě-
lá jelita, jitrnice, tlačenku, svíč-
kovou, klobásky a zabíjačkovou 

polévku. Děkujeme i Vám, že jste 
se přišli podívat, posedět, a hlav-
ně i ochutnat výpečky, podhrdlí 
či jiné dobré pochutiny. Omlou-
váme se těm, na které se nedo-
stalo, ale je nutné chodit hned 
na začátek. Zároveň bychom 
chtěli poděkovat všem, kteří se 
podíleli na přípravě a samotném 
průběhu akce. Už nyní se těšíme 
na příští rok.

JS
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Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
V dubnu: 8.4. – Biblická hodina (15 h.), 15.4. – Biblická hodina 

(15 h.), 22.4. – Bohoslužby (8.30 h.), 29.4. – Biblická hodina (15 h.). 
V květnu: 13.5. – Den matek (15 h.), 20.5. – Biblická hodina (15 h.), 
27.5. – Bohoslužby (8.30 h.). V červnu: 3.6. – Biblická hodina (15 h.), 
17.6. – Bohoslužby (8.30 h.), 17.6. – Setkání u pomníku na Goduli (15 
h.), 24.6. – Biblická hodina (15 h.). V pozdějších měsících: 13.7. – Se-
tkání pro všechny generace (17 h.), 14. – 21.7. – XcamP, 15. – 17.8. – 
Příměstský 3D tábor, 23.9. – Slavnost výročí Karmelu (15 h.), 23.12. – 
Vánoční slavnost (15 h.). Bližší informace na www.ksschsmilovice.cz

Program setkání v Řece
Nedělní besídka pro děti v 10.30 h. v prostorách OÚ. Se-

tkání mládeže v pátek v 18.00 h. ve Smilovicích na Kar-
melu. Bohoslužby v evangelické kapli: 8.4. ve 13.30 h. 
(polské), 20.5. ve 13.30 h. (české). Bližší informace na  
www.sceavkl.cz

Srdečně zve Slezská církev evangelická v Komorní Lhotce  
a Křesťanské společenství

Také smilovická knihovna 
se k této akci připojila. V pátek 
16. března byla pro čtenářky 
připravena tvořivá dílna, kde si 
vyrobily pod vedením zkušené 
lektorky slušivé hedvábné šátky 

a šály. Vyvrcholením měsíce čte-
nářů bude Noc s Andersenem, 
která letos připadla na 23. břez-
na a rovněž u nás se na nocování 
chystáme.

ML

 ■ Zdá se vám, že jste loni všechno 
stihli? Že jste měli všechno pod kontro-
lou? Že jste stačili všechno sledovat? Že 
jste byli na mejdanu, kde se rozdávaly 
dárky skoro za sto tisíc?

Pokud si na všechny otázky 
můžete odpovědět ano, ani ne-
musíte číst dále. Pokud je ale 
vaše odpověď záporná, zkuste 
si následující řádky pročíst. Slé-
várna GIFF a.s. (to je ta jedna ze 
dvou ve Frýdlantu nad Ostravicí), 
která bude letos slavit už 400 let 
od založení, totiž pořádá už dru-
hý ročník desetiměsíční soutě-
že, do níž se můžete registrovat 
kdykoliv během roku a přesto 
vyhrát první cenu. A ceny budou 
ne ledajaké. Už loni byl první 
cenou iPhone 7, a k němu bylo 
dalších skoro sto cen. Jedinou 
podmínkou pro výhru v soutěži 
je splnit podmínky. Tj. navštívit 
30 cílových míst v Beskydech 
a okolí a koupit si soutěžní tričko. 
Poznáte spoustu nových, bez-
vadných lidiček a určitě se bude-
te bavit. Můžete chodit kdykoliv, 
před šichtou, po šichtě, v noci, 
o víkendech, můžete běhat, 

můžete jít procházkovým tem-
pem, můžete absolvovat něko-
lik kol, můžete chodit se psem, 
s dětmi, s manželkou, kamarády, 
milenkou… prostě můžete, co 
chcete. Ale nemusíte. U telky je 
taky dobře. Pak ale s čerstvým 
vzduchem, úžasnými výhledy, 
místy, o kterých jste ani neslyšeli 
a koneckonců ani s cenami, po-
čítat nemůžete. Takže stačí se za-
registrovat na stránkách soutěže 
prosteveforme.giff.cz a je to. Do 
soutěže už se zapojila skoro půl-
tisícovka sportovců, od mimin až 
po borce a borkyně, kteří už do 
práce chodit nemusí. Každý rok 
přicházíme s novinkami. Letos 
to bude losování, které ještě ni-
kdy nikde neproběhlo, a budete 
mít trička, která vám budou bě-
hem roku sama dávat informace, 
které jinde nenajdete. Všechny 
informace najdete na našich 
stránkách, a když si nebudete 
vědět s něčím rady, napište. Od-
povídáme obratem. Tak to zkus-
te. Budete PROSTĚ VE FORMĚ.

Tom Farný a Tom Vrubl

Březen: svátek čtenářů Můžete, ale nemusíte…

Gorolski bal pod Godulóm
 ■ W piątek 19.1. odbył się tradycyjny 

bal PZKO, inny niż zwykle, bo gorolski.
Goście balu – zespół Górole z Mostów 
koło Jabłonkowa – przedstawili cieka-
wy program i grali gorolski pieśniczki 
aż do rana.

Do wygrania w loterii były 
prawdziwie gorolski nagro-
dy: ziemiaki, szmolec, gorolski 
kłobuk… Balowicze, niektó-
rzy po gorolsku i w kiyrpcach, 
inni w strojach towarzyskich, 
skosztować mogli gorolskich 

przysmaków i smacznego rautu: 
było jelito z kapustą, kolana, że-
berka, a także domowe ciastka 
i tradycyjno miodula. Do tańca 
oprócz Góroli przygrywał DJ Ro-
man Kriš a zabawa trwała aż do 
rana. Organizatorami tegorocz-
nego balu byli młodzi pezetka-
owcy, którzy już teraz serdecznie 
zapraszają na następny gorolski 
bal, który odbędzie się 25. 1. 
2019.

JS

	

	

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…	
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Automatické vytápění – peleta mýtů zbavená
 ■ Vážení čtenáři, dovolte, abych vol-

ně navázal na své články z roku 2006, 
kde jsem se pokoušel širokou veřejnost 
seznámit s automatickým vytápěním 
pomocí dřevních pelet.

Jelikož by se dalo říct, že se 
jednalo o dobu temna co se týče 
automatického vytápění, pele-
tových kotlů bylo v domácnos-
tech poskromnu a málokdo vě-
noval těmto článkům pozornost, 
pokusím se reagovat na spoustu 
dotazů spojených s palivem pro 
tyto kotle, vyrobeným z biomasy 
tj. z obnovitelného zdroje ener-
gie. Jedná se samozřejmě o již 
dnes všeobecně známou dřevní 
peletu. Nabídnout zájemcům 
trochu osvěty na toto téma mě 
vedou již dlouho důvody neu-
stálých dotazů ze strany majite-
lů kotlů, kteří nejsou spokojení 
s provozem kotle, většinou celý 
problém házejí na kotel a neu-
vědomují se, že problém je v sa-
motném palivu. Ale popořádku. 
Umění rozdělání a udržení ohně 
a tím využití tepla a světla takto 
vzniklého od starých dob pomá-
halo lidstvu k rozvoji jeho dušev-
ních schopností, tudíž obecně 
řečeno ke spokojenému životu. 
Palivem byla skoro vždy bioma-
sa a v našem zeměpisném pás-
mu především dřevo. Spalování 
dřeva a využití tepla z něj umož-
nilo lidstvu život i v místech, kde 
by v zimě zmrzli. Vše si však mu-
seli zajistit sami. Teprve rozvoj 

schopností člověka vyrobit víc, 
než sám spotřebuje, vedlo k spe-
cializaci. Prostě lesáci vyráběli, 
lidé kupovali. 

Objevením ropy, plynu ener-
gie z jádra apod. dřevo postup-
ně ztratilo svou dominantní po-
zici na trhu paliv. Teprve ropné 
krize a následný růst cen energií, 
obrátily pozornost lidstva zpět 
k biomase. Nikoliv však k její pří-
rodní podobě, ale průmyslově 
zušlechtěné, tj. odpovídající po-
čátku 21. století, tedy na úrovní 
vysoké účinnosti spalování, mi-
nimálních emisí, škodlivých látek 
a také komfortu srovnatelného 
s jinými druhy vytápění (plyn, 
tep. čerpadlo apod.). Je to ještě 
biomasa? Je to peleta! Tak a teď 
se dostáváme k jádru věcí. Dle 
příslušné normy „Dřevní peleta 
je slisované biopalivo z práškové 
dřevní biomasy obvykle ve for-
mě válečků“. Tato suchá definice 
však nedává tušit, jakým malým 
zázrakem tento nenápadný vá-
leček ve skutečnosti je. Má růz-
nou formu, vlhkost, výhřevnost, 
popelnatost apod. Jako taková 
má dřevní peleta mnoho svých 
odpůrců i bezmezných obdivo-
vatelů. Mnozí ve své černobílé 
argumentaci používají různých 
polopravd a zaběhnutých klišé. 
Právě s ohledem na moji praxi 
a nabytou teorii, bych vás chtěl 
trochu barevněji seznámit co 
je, co chce a hlavně jaká má být 

dřevní peleta určená jako palivo 
pro lokální zdroj vytápění. 

Historie dřevní pelety se za-
čala psát poměrně nedávno 
v Severní Americe. Původně 
francouzské slovo pellet (česky 
sbalek) se postupně začalo po-
užívat v angličtině pro výrobky 
vznikající lisováním sypkých 
materiálů. Když počátkem se-
dmdesátých let minulého sto-
letí vypukla ropná krize, začali 
v Severní Americe lisovat dřevní 

piliny, čímž vznikla dřevní pe-
leta, jako alternativní palivo za 
drahá fosilní paliva. V Evropě, 
konkrétně ve Švédsku se dřevní 
peleta objevila počátkem 80. let 
a v podmínkách naší republiky 
se toto palivo objevilo na přelo-
mu století, přičemž ještě pár let 
trvalo vysvětlit potencionálním 
zájemcům, že peleta není na-
štěpkovaná paleta, ale granule 
z pilin. Pro doplnění časové osy 
připomenu, že první topnou se-
zónu jsem měl v roce 2005/06. 
Pro všechny zájemce o odpově-
di na otázky ve stylu, proč mi to 
nehoří, špatně hoří, struskuje, tj. 
spéká se apod., naznačím a vy-
světlím podstatu problému a je 
plně na zájemci o správný chod 
peletového kotle, bude-li nadále 
používat nevhodné palivo nebo 
se poučí a pro příští sezónu si 
objedná již kvalitní pelety dle 
předloženého vysvětlení a s tím 
spojeného doporučení. Pro kva-
litní peletu jsou důležité tyto 
vlastnosti: obsah vody a popela, 
výhřevnost, obsah síry, dusí-
ku, chloru a teplota tavitelnosti 
popela. 

Hodnoty výše uvedených 
ukazatelů kvality dřevních pelet 
jsou uvedené v tzv. „Osvědčení 
na výrobek“, které v České re-
publice vydávají specializovaná 
pracoviště v Praze a Brně a bez 
kterého nedoporučuji pelety 
vůbec kupovat, neboť se může-
me dostat do výše uvedených 
problémů. Na základě údajů ob-
sažených v „Osvědčení“, každý 

zájemce může okamžitě zjistit, 
jestli výsledné hodnoty pro-
vedených zkoušek odpovídají 
požadavkům platných norem 
a jestli se jedná o dřevní peletu 
třídy A1. Většina malých kotlů 
vyžaduje totiž peletu této kva-
lity. Malým kotlem je zde míně-
no výkonově od nejmenších 8 
kW až po 100 kW a více, pokud 
jsou vzájemně spojeny. Do této 
kategorie spadají čisté světlé 
pelety, vyrobené z měkké piliny, 

tj. jehličnatých stromů. Při jejich 
spalování vzniká minimum jem-
ného popela, který se vůbec ne-
spéká. Mají vysokou výhřevnost 
a tvarovou stálost. Kvalitě těchto 
pelet odpovídá také jejich cena, 
která se v současné době pohy-
buje zhruba mezi 6,- až 7,- Kč 
za kilogram. Tady vidím hlavní 
problém a kámen úrazu většiny 
nových majitelů kotlů na pelety, 
kteří si zakoupí levnější pelety, 
aniž by si uvědomili, co všech-
no je může při jejich spalování 
potkat… Lidé si samozřejmě 
neuvědomí, že zakoupením pe-
let neznámého původu, které 
jsou o pár korun levnější, si za-
příčiní problémy, o kterých ani 
nemusí vědět. Bohužel, tako-
vých pseudopelet je na našem 
trhu dostatek, a to buď z domácí 
malovýroby, a hlavně z dovo-
zu z východních mimo unijních 
států. Osobně bych chtěl před 
takovým nákupem varovat, jeli-
kož jak se už mnohokrát osvěd-
čilo, nejsme tak bohatí, abychom 
kupovali levné věcí. Nižší cena 
těchto pelet se většinou proje-
ví jenom u koupě pelet, nikoliv 
následně při procesu spalování 
a výrobě tepla, kde v přepočtu 
na vyrobenou jednotku tepla 
kvalitních pelet spotřebujeme 
váhově o hodně méně než těch 
levnějších. 

Ing. Petr Krzywoń,  
Třanovice služby, o.p.s.

dokončení v příštím čísle
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Informace z vaší obce
Nový bezpečnostní prvek
Vzít si zdarma reflexní terčík 

a nalepit jej na oděv, obuv nebo 
na kolo, mohou nyní občané 
a návštěvníci obce Smilovice. 
Zásobník s reflexními prvky je 
umístěn v 1. patře budovy obec-
ního úřadu. Označení osob re-
flexními prvky při pohybu mimo 
obec je už ze zákona povinné, 
a tyto samolepící terčíky zvyšují 
bezpečnost cyklistů a chodců ve 
večerních a nočních hodinách.

Změna územního plánu
Podněty na změnu územního 

plánu obce Smilovice je možno 
podávat na podatelnu obecního 
úřadu do 31.5.2018. Formulář 
naleznete na webových strán-
kách obce.

Kompostéry pro občany
Na základě smlouvy o výpůjč-

ce a darování, sepsané se Sdru-
žením obcí povodí Stonávky, 
mohou občané obce Smilovice 
získat nový zahradní kompostér, 
který slouží ke kompostování 
biologicky rozložitelného ko-
munálního odpadu. Jedná se 
o kompostér typu KOMP 1400, 
který byl pořízen za finanční 
podpory Fondů EU – Operač-
ní program životní prostředí 
(OPŽP) v rámci projektu „Kom-
postování v mikroregionu obcí 

povodí Stonávky“. Obec Smilo-
vice se finančně podílí na pro-
jektu částkou ve výši 155 tis. Kč 
a celkem má k dispozici 170 ks 
kompostérů. Občané mohou již 
nyní posílat žádosti emailem na 
adresu: ou-smilovice@smilovice.
cz (do předmětu zprávy uveďte 
KOMPOSTÉR a připojte své inici-
ály), k podpisu smlouvy je nutno 
dostavit se pak osobně. Výdej 
kompostérů je možný až po 
podpisu smlouvy. Dříve získané 
nádoby na kompost (v r. 2014) 
nijak žadatele neomezují. Kom-
postéry budou vydávány hro-
madně v určených termínech 
(bude oznámeno) na základě 
přiděleného čísla.

Nabídka prodeje – AVIE – 
Hasičské auto

Obec Smilovice nabízí k pro-
deji speciální automobil skříňo-
vý AVIA A 31.1K/5 – bez hasičské 
výbavy. Typ 718.12.0, Katego-
rie N2, R. v. 1988. STK byla do 
21.12.2017. Najeto 52 tis. km. 
Prohlídka možná. Cena 16 200 
Kč je stanovena jako minimální, 
nabídky zasílejte do 30.4.2018 
na adresu: Obec Smilovice, Smi-
lovice 13, PSČ 739 55, okr. Frý-
dek-Místek nebo: ou-smilovice@
smilovice.cz.

Opisy stavů vodoměrů
Ve dnech 2. – 11. května 2018 

budou pověření pracovníci spo-
lečnosti Třanovice služby, o.p.s. 
provádět opisy stavů domov-
ních vodoměrů spojené s fyzic-
kou kontrolou jejich umístění 
a stavu neporušitelnosti plomb. 
Žádáme příslušné odběratelé 
vody z vodovodního řádu obce 
Třanovice (týká se občanů obce 
Třanovice a částečně obcí Hnoj-
ník, Střítež a Dolní Domaslavice), 
aby ve výše uvedeném termínu 
umožnili přístup k domovním 

vodoměrům a umožnili tak 
bezproblémový opis stavu 
svých vodoměrů. Zároveň upo-
zorňujeme, že vodoměry mají 
být lehce přístupné a umístě-
né v suchém prostředí. Úhradu 
vodného a stočného na základě 
doručené faktury bude možno 
provést v kanceláři společnosti 
Třanovice služby, o.p.s., složen-
kou na poště nebo bankovním 
převodem.

Ing. Petr Krzywoń,  
Třanovice služby, o.p.s.

Smilovice

Třanovice

 Firma Jurosz nabízí
- žaluzie – horizontální, vertikální, venkovní

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

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

- garážová vrata – sekční, lamelová - vjezdové brány
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla

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

SEZAKO TŘINEC 
ODVOZ A LIKVIDACE  

ODPADNÍCH VOD, FEKÁLIÍ 
čištění domovních  

odpadů od DN 40 
čištění a monitoring  

dešťových svodů, čištění studní 
pohotovost 6.00 - 22.00 hod. 

tel: 733 500 372  
www.sezako.cz 
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Od r. 2018 si budou zajišťovat 
očkování psů proti vzteklině 
držitelé psů u veterinárních lé-
kařů. Sdělujeme kontakty na ve-
terinární lékaře v okolí.

• MVDr. Petr Danys, IČO 
05638364, 739 51, Vojkovice 55. 
Telefon: 705 405 924.

• Veterina Kapplův Dvůr, 739 53, 
Třanovice 1. Web: www.vetgyn.
cz. Telefon: 734 575 601. E-mail: 
chmielova@vetgyn.cz. Ordinač-
ní hodiny: Pondělí 09:00 – 11:00, 
17:00 – 18:00; Úterý 09:00 – 
11:00, 17:00 – 18:00; Středa 
09:00 – 11:00, 17:00 – 18:00; 
Čtvrtek 09:00 – 11:00, 17:00 – 
18:00; Pátek 09:00 – 11:00, 17:00 
– 18:00; Sobota Zavřeno, Neděle 
Zavřeno.

• MVDr. Igor Sušovský, IČO 
45235244, 739 53, Horní Toša-
novice 49. Telefon: 558 696 271.

Platební kalendář pro rok 
2018

Poplatek ze psů pro rok 2018 
byl splatný do konce měsíce 
března 2018. Upozorňujeme 
naše občany na povinnost při-
hlašování a odhlašování psů!

Sdělujeme, že na 26. zastu-
pitelstvu Obce Hnojník dne 
13.11.2017 bylo schváleno po-
nechání poplatku  za odpad pro 
rok 2018 na 600,-Kč/osoba/rok. 
1. polovinu poplatku za odpad 
(300,-Kč/osoba) je nutné uhradit 
do konce měsíce dubna 2018. 
2. polovinu poplatku za odpad 
(300,-Kč/osoba) je nutné uhradit 
do konce měsíce října 2018. Při-
pomínáme i chatařům, že popla-
tek za odvoz odpadků jsou po-
vinni hradit dle vyhlášky 1/2017, 
čl. 2, odst. 1, pism. b). Od poplat-
ku jsou osvobození občané, kte-
rým je v tomto roce 80 let a více. 
Slevu na osoby, které se v místě 
trvalého pobytu nezdržují (stu-
denti ubytováni na internátech, 
osoby dlouhodobě služebně 
nebo pracovně v zahraničí nebo 
jinde na území ČR), jsou povinni 
toto oznámit písemně do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala skutečnost 
zakládající nárok na osvobození 
v žádosti a doložit potřebnými 
doklady. Ve stejné lhůtě a stej-
ným způsobem je poplatník po-
vinen nahlásit zánik nároku na 
osvobození.

Sdělujeme, že na 26. zastu-
pitelstvu Obce Hnojník dne 
13.11.2017 bylo schváleno po-
nechání vodného na 26,40 Kč 
za 1m3, včetně DPH od 1.1.2018. 
Proti dlužníkům bude postu-
pováno dle Smlouvy o do-
dávce pitné vody z veřejného 

vodovodního řádu ve správě 
obce Hnojník, odst. V. Odečet 
a platba vodného: „V případě 
neuhrazení vodného v poža-
dovaném termínu je dodavatel 
oprávněn v souladu s obecně 
závaznými předpisy přerušit 
dodávku vody a účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. 
Obnovení dodávky vody pro-
vede dodavatel až po úhradě 
dlužné částky. Náklady spoje-
né s přerušením a obnovením 
dodávky vody nese odběratel 
v plném rozsahu. Dodavatel ne-
zodpovídá za škody, které vznik-
nou odběrateli z důvodu přeru-
šení dodávky z výše uvedených 
důvodů.“

Veškeré platby lze prová-
dět bankovními převody na 
č. účtu Obce Hnojník u České 
spořitelny, a.s Třinec, č. účtu 
1681970399/0800 s příslušným 
variabilním symbolem nebo 
hotovostně do pokladny Obce 
Hnojník v úřední dny, pondělí 
a středa od 8.00 – 16.30 hodin 
(pauza 11.30 – 12.30 hod.).

Ing. Miroslav Molin,  
starosta obce

Hnojník

Očkování psů
Oznamujeme majitelům psů, 

že ve čtvrtek dne 26.4.2018 
proběhne očkování psů proti 
vzteklině. 16.00 u pily Ručka, 
16.10 u Venglařů, 16.20 na roz-
cestí u p. Kelecsényho (Podlesí), 
16.30 u obecního úřadu, 16.40 
rozcestí na Zadkách směr p. 
Hanková. K očkování musí být 
předveden pes v doprovodu 
dospělé osoby a musí mít náhu-
bek. Nezapomeňte na očkovací 
průkaz! Cena očkovací vakcíny 
cca 120,- Kč. Je možné si záro-
veň uhradit poplatek za psa na 
rok 2018, který činí 50,- Kč za 
jednoho psa, za každého další-
ho 100,- Kč.

Opis vody – nově
V letošním roce je možnost 

provést opis vody zasláním fota 
stavu vodoměru a fota o ne-
porušenosti plomby formou 
MMS nebo e-mailem na obecní 
úřad v termínu do 20.4.2018. 
Kontakty: tel. 721 588 519, e-
-mail: urad@hornitosanovice.cz. 
Pracovník obecního úřadu ve 
dnech 23.4. – 29.4.2018 provede 
opis zbývajících domovních vo-
doměrů s fyzickou kontrolou je-
jich umístění a stavu neporuše-
nosti plomb u občanů, kteří stav 
vodoměru nezašlou výše uvede-
ným způsobem. Žádáme, abyste 
umožnili přístup k Vašim do-
movním vodoměrům, a umož-
nili tak bezproblémový opis sta-
vu svých vodoměrů. Cena vody 
1m3/24,- Kč. Opis domovních 
vodoměrů se týká i části obyva-
tel obcí Hnojník a Komorní Lhot-
ka, kteří odebírají vodu z řádu 
obce Horní Tošanovice.

Pálení čarodějnic  
a stavění máje

Přijďte podpořit a pobavit se 
při tradičním stavění máje a ná-
sledném pálení čarodějnic. Sta-
vění máje proběhne 30.4.2018 
od 17.00 hod. na prostranství 
před novou hasičskou zbrojnicí, 
kde následně  posedíme u ma-
lého občerstvení. Večer zakončí-
me pálením čarodějnic. Srdečně 
zve zastupitelstvo obce a hasiči.

Zápis do MŠ
Oznamujeme všem zájem-

cům, že Mateřská škola v Hor-
ních Tošanovicích uskuteční 
zápis dětí pro školní rok 2018 – 
2019 dne 2.5.2018 od 8.00 do 
17.00 hod. K zápisu si vezměte 

prosím rodný list dítěte. Děku-
jeme. Za MŠ Monika Stoláriková.

Smažení vaječiny
V pátek 1.6.2018 od 17.00 

hod. v areálu KD Hájenka se 
koná tradiční smažení vaječiny. 
Srdečně zveme všechny občany 
Horních Tošanovic. S sebou při-
neste 2-3 vejce na osobu a hlav-
ně dobrou náladu, občerstvení 
zajištěno. Zvou hasiči o zastupi-
telé obce.

Sběr a svoz nebezpečných  
a objemných odpadů

Termín: 12.5.2018: 8.00 – 
8.45 Horní Tošanovice – pila Ruč-
ka, 8.55 – 9.35 Horní Tošanovice 
– u panelových domů, Vyrubaná 
– Marie – stará cesta. Provádí-
me sběr těchto nebezpečných 
odpadů: Oleje a tuky, barvy, le-
pidla, pryskyřice, rozpouštědla, 
kyseliny, hydroxidy, detergenty, 
odmašťovací přípravky, fotoche-
mikálie, léky, pesticidy, baterie 
a akumulátory, zářivky a ostatní 
odpad s obsahem rtuti, zařízení 
s obsahem chlorfluoruhlovo-
díku, televizory, lednice, rádia, 
počítače, monočlánky, autoba-
terie. Současně provádíme do 
dalšího kontejneru sběr objem-
ných odpadů a pneumatik (pou-
ze z osobních a dodávkových 
automobilů v množství do 5 ks). 
Mezi objemný odpad patří díly 
nábytku, plastové díly a nádo-
by, matrace, sporáky, pračky aj. 
Upozornění velkoobjemový od-
pad – stavební odpad – ne!

Zájezd
Dne 23.6.2018 se koná zájezd 

pro občany Horních Tošanovic 
do Wieliczky – Solných dolů a Ja-
worza. Zájemci se mohou hlásit 
na obecním úřadě v Horních 
Tošanovicích. Cena zájezdu je 
200,- Kč, kterou je nutno uhradit 
do 18.6.2018. Obec hradí vstup 
do solných jeskyní a dopravu. 
Srdečně Vás zve Obec Horní To-
šanovice. Tento zájezd je spolu-
financován finančním příspěv-
kem v projektu „Dobrý soused“ 
z Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o.

Radovánky
Dětské radovánky mateřské 

školy Horní Tošanovice pořáda-
né Sdružením rodičů se uskuteč-
ní 9.6.2018 v areálu KD Hájenka 
od 14.00 hod.

Svoz objemného a  nebez-
pečného odpadu v obci Vělo-
polí v 1. pololetí 2018 se koná 
v sobotu 2. června na stano-
višti před obecním úřadem od 
11.00 do 11.45 hod. Drobný 
odpad odložte ve svázaných 
pytlích. Stavební odpad není 
součástí tohoto svozu.

Dne 8.5.2018 ČZS pořádá 
jednodenní zájezd do Krakowa. 
Bližší informace u předsedkyně 
zahrádkářů, p. D. Liberdové.

Splatnost poplatků
Upozorňujeme občany, kteří 

ještě neuhradili poplatky za od-
pad za 1. pol. 2018 a poplatek 
ze psa za rok 2018, které byly 
splatné do 31.3.2018, ať tak ne-
prodleně učiní.

SMS systém
Žádáme občany, aby hlásili 

změny telefonních čísel na OÚ 
Střítež z důvodů zasílání SMS 
zpráv s podklady pro platby za 
odpady a poplatky ze psů.

Uklízejte si za svými mazlíčky
Z důvodu množících se stíž-

ností Vás tímto žádáme, abyste 
si za svými mazlíčky uklízeli ex-
krementy. Děkujeme.

Horní Tošanovice

Vělopolí

Střítež

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel: 603 25 25 80
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!
Tajenku zašlete do 15. května 2018 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Třanovice.




