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Benefiční koncert aneb hudba spojuje a pomáhá

Hasiči v Komorní Lhotce mají nové auto
 ■ V roce 2018 se podařilo obci 

Komorní Lhotka získat finanční 
prostředky na dopravní auto-
mobil pro výjezdovou jednotku 
SDH Komorní Lhotka.

Jedná se o  dodávkové vo-
zidlo, tovární zn. Volkswagen 

Crafter 2.0, které má 9 míst 
k  sezení. Jde o  vozidlo sloužící 
především jako evakuační vozi-
dlo pro osoby a materiál a dále 
pro přepravu členů výjezdové 
jednotky na místo zásahu. Vozi-
dlo disponuje základní výbavou 

pro poskytnutí případné první 
pomoci, přenosnými hasicími 
přístroji na prvotní zásah, ruč-
ním vyprošťovacím nástrojem. 
Vozidlo bylo pořízeno z  grantu 
Ministerstva vnitra – generál-
ního ředitelství Hasičského 
záchranného sboru ve výši 
450 000 Kč, dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje ve 
výši 225 000 Kč a  finančních 
prostředků obce Komorní Lhot-
ka. Pořízením nového vozidla 
došlo ke zkvalitnění požární 
techniky výjezdové jednotky 
SDH v Komorní Lhotce a vozi-
dlo již slouží svému účelu.

Aleš Majer, velitel družstva 
JSDH Komorní Lhotka

 ■ V sobotu 1. 12. 2018 se v Ko-
morní Lhotce v  evangelickém 
kostele uskutečnil Benefiční 
koncert účastníků pěvecké 
soutěže Rozvíjej se, poupátko. 
Benefice byla určena na pod-
poru rodiny s dítětem postiže-
ným těžkým autismem.

Tradiční benefiční koncerty 
jsou pořádány ve spolupráci 
několika základních škol již od 
roku 2009. Letos to byly kon-
krétně ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ T. G. 
Masaryka Komorní Lhotka, ZŠ 
a MŠ Raškovice, PZŠ J. Kubisze 
Hnojník, PZŠ W. Szymborskiej 
Vendryně, ZŠ a MŠ Míru Třinec 
a  ZUŠ TUTTI MUSIC Třinec. 
Nezapomenutelným zážitkem 
pro nás všechny bylo vystoupe-
ní Terezy Maškové, která kromě 
svého excelentního vystupu ne-
váhala a pomohla svým hlasem 
při společných písních v závěru 
koncertu či zazpívala „naživo“ 
na přání. A celý koncert byl dů-
kazem toho, že hudba spojuje 
a  pomáhá. Děkujeme! Rozho-
dování, zda pro koncert s tolika 
účinkujícími, a  tak významným 
hostem nemáme najít větší 
prostory, nebylo dlouhé. Zcela 
jednoznačně jsme se shodli na 
tom, že zůstaneme v evangelic-
kém kostele v Komorní Lhotce, 
kde nás vždy uvítali s otevřený-
mi srdcem, laskavostí a  ocho-
tou. Stojí za tím především pan 
farář Boleslav Firla, kterému 
bychom chtěli na tomto místě 
poděkovat. Rádi bychom pře-
dali poděkování také těm, kteří 
s neskutečnou ochotou a nad-
šením pomohli uspořádat be-
nefici – kromě již zmíněných 
skvělých zpěváků a  zpěvaček 
jsou to jejich učitelé. Nesmír-
ně si vážíme této spolupráce, 

která se po tolika letech změ-
nila v  přátelství, díky němuž je 
i tak náročná organizace, jakou 
bylo uspořádání vánočního 
koncertu, radostí a  příjemným 
setkáním. Speciální poděkování 
patří panu řediteli z polské školy 
v Hnojníku, panu Tadeáši Gryc-
zovi, který nám vždy ochotně 
poskytne prostory pro zkoušky 
ve své škole. Fotografie, které 
byly na akci pořízeny, jsou do-
kladem neskutečné atmosféry. 
Kdo jste na koncertě byli, jistě 

při jejich zhlédnutí znovu ucí-
títe silné emoce a  možná vám 
v podvědomí zazní i  tóny krás-
ných vánočních melodií, které 
nás vzaly za srdce. Záštitu nad 
koncertem převzali manže-
lé Třešňákovi, autoři projek-
tu Děti úplňku, kteří přítomné 
osobně přivítali prostřednic-
tvím videopozdravu. Těší nás, 
že jsme společně s  nimi mohli 
alespoň touto formou pomoci 
rodině s  dítětem s  nešťastnou 

diagnózou. Snad i  díky vám, 
kteří jste přispěli, budou jejich 
dny důstojnější a  šťastnější. 
A  v  adventním duchu se nes-
la i  další dvě vystoupení dětí 
z pěveckého kroužku ZŠ Střítež. 
V neděli 2. 12. jsme snad potěši-
li a předvánočně naladili poslu-
chače v kulturním sálu obecní-
ho úřadu ve Vělopolí pásmem 
koled, vánočních písní a básni-
ček. Děti si odtud za odměnu 
odnesly sladkou mikulášskou 
nadílku. Jen o pár hodin později 

jsme se přesunuli do naší do-
movské obce, abychom u krás-
ně nazdobeného vánočního 
stromu před střítežským obec-
ním úřadem naše vystoupení 
zopakovali. Snad se nám poda-
řilo vyloudit radost a poklidnou 
náladu v srdcích všech přícho-
zích, a pokud ano, byl to pro nás 
ten pravý vánoční dárek.

Dagmar Machálková

Výherci 
křížovky

Řešení křížovky z časopi-
su Stonávka zní takto: „Je 
schopen vyvinout rychlost 
až 195 km/hod. a je znám 
svou naprostou přesností  
a spolehlivostí.“. 
Správně odpověděli a  vylo-
sováni byli: 
Anna Ivanková, Havířov
Bohuslava Witosová, Střítež 
Felicie Rucká, Hnojník
Na způsobu převzetí výher 
se domluvte na OÚ v Dol-
ních Tošanovicích.
 tel.  558 696 215 

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
Před vámi je první číslo Stonáv-

ky v  tomto roce. Provedli jsme mírné 
úpravy na prvních dvou stranách, 
snad se vám budou líbit. Zároveň je 
s tím spojená i nová výzva pro vás! 

Pokud rádi fotíte a máte fotografické 
„oko“, máte jedinečnou příležitost mít 
fotku na titulní straně. Co by měla fotka 
splňovat? Především by měla být ilu-
strační, měla by být „naše,“ tedy z mik-
roregionu povodí Stonávky, tematická 
k  ročnímu období (vyjdeme v dubnu, 
červnu, srpnu atd.), na výšku a  v  tis-
kovém rozlišení. Tak to zkuste! Autora 
zveřejníme a oceníme.

A co si přečtete v tomto čísle? Nelze 
přehlédnout benefiční koncert. Mimo 
hlavního článku na této straně se mu 
věnuje i náš dopisovatel Karel Moškoř 
a  nechybí ani jedno osobní poděko-
vání. Zajímavá, a v dnešní době i velmi 
aktuální, je i  úvaha Jarmily Kubicové 
o průmyslové zóně v Tošanovicích, pí-
šeme i o výročí mateřské školy ve Stří-
teži. A píšeme i o hospodách, pardon, 
o hostincích v Hnojníku a jejich pouta-
vé historii. Celou jednou stranou infor-
muje o svých aktivitách škola v Hnoj-
níku, nechybí ani pozvánka k zápisu do 
prvních tříd.

Při pohledu na to, co se v některých 
obcích line z komínů, je člověku často 
smutno. Lhostejnost k  sobě, k  sou-
sedům, k  vlastnímu zdraví, k  ovzduší 
a  životnímu prostředí je ve 21. století 
nepochopitelná a  neakceptovatelná. 
Píšeme proto opět o další vlně kotlíko-
vých dotací. 

A jeden tip na závěr: tradiční a origi-
nální cestovatelský festival Cykloces-
tování ve Frýdku-Místku se uskuteční 
již po třinácté na plátně a v prostorách 
Nové scény Vlast. Prostřednictvím be-
sed, promítání, filmů a  workshopů se 
můžete vydat s  cestovateli na kolech 
do různých koutů světa. 

Hezké zimní dny
Vladimír Raszka

editorial
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Adventní koncert ve StřítežiSilvestrovské bruslení s obcí Řeka

 ■ Průmyslová výroba v centru 
obce – plocha téměř stovky fot-
balových hřišť – nejrozsáhlejší 
potenciál výstavby na území 
republiky – distribuční cent-
rum pro závody dodavatelů au-
todílů, které může zásobovat 
hned několik automobilek (Hy-
undai v Nošovicích nebo Kia 
v Žilině) – osmnáctimetrové 
výrobní a skladovací haly, atd., 
atd. Ano, řeč je o  průmyslové 
zóně v Tošanovicích.

Nedávno jsme si o tom zno-
vu mohli přečíst v  denním tis-
ku. Když naši zastupitelé před 
léty navrhovali pozemky pro 
výstavbu průmyslové zóny, jistě 
neměli špatné úmysly. Bohužel 
však nedohlédli dál než malý 
kousek před sebe. Je to úplně 

stejné, jako když porovnáme 
malou obec a v ní na 69 hekta-
rech výstavbu průmyslové vý-
roby a  tisíce hektarů deštných 
pralesů v  Amazonii, které se 
nevratně kácejí pro krátkodobý 
zisk. Škody, které vzniknou na 
přírodě, půdě, ovzduší a kvalitě 
života u  nás, či ve zmíněných 
pralesích, jsou rozsáhlé. V  po-
slední době se v médiích zcela 
otevřeně hovoří o  chybějícím 
selském rozumu, když se za-
stavují pole a  louky průmyslo-
vými stavbami. Vždyť kolik jich 
už zeje prázdnotou… Možná 
ne všichni vědí, že v naší malé 
zemi mizí pod nejrůznějšími 
stavbami 15 ha půdy denně, že 
už nejsme soběstační ve výro-
bě potravin a  jsme závislí na 

dovozu, což je dost frustrující. 
Každým rokem ubývají pod-
zemní vody, které navíc začínají 
být neúnosně znečištěné. A my 
chceme zabetonovat a  pokrýt 
asfaltem jedno z nejkrásnějších 
míst naší malé vesnice s  pře-
krásným výhledem na Besky-
dy? Občas hovořím s  lidmi ze 
sousedních obcí a ti se mě pta-
jí: „Co to tam u  vás provádíte, 
proč si chcete zničit prostředí, 
ve kterém žijete? My bychom 
to u  nás nikdy nedovolili.“ To 
není totiž jen samotná výro-
ba a  skladování. K  tomu ne-
odmyslitelně patří hluk, velké 
množství nákladních vozidel, 
znečištěný vzduch (naši malí 
spoluobčané už tak trpí na čas-
tá průdušková onemocnění – 
stačí se zeptat jejich maminek 
– a my jim chceme ovzduší ješ-
tě zhoršit?). Pár našich občanů 

sice může získat práci, ale je to 
jen malá náplast na obrovskou 
ránu, která má být zasazena 
přímo do centra naší obce. Rok 
od roku roste devastace naší 
Země a  všichni před tím zaví-
ráme oči a  strkáme hlavy do 
písku. Kdyby se rozpadl jakýko-
liv společenský systém, nebyly 
peníze, majetky, věci, tak může-
me pořád ještě žít. Zmizí-li nám 
voda a vzduch se stane nedý-
chatelným, pak už žít nemůže-
me. Věřím, a  se mnou značná 
část našich spoluobčanů, že 
není nikdy pozdě zapojit oby-
čejný selský rozum, spojit své 
síly a  najít to správné řešení. 
Dokud není zahájena výstavba, 
je stále ještě čas. Vždyť přece 
všichni chceme svým potom-
kům předat takové prostředí, ve 
kterém mohou žít dál.

Jarmila Kubicová

 ■ Na Silvestra proběhlo brus-
lení na zimním stadionu v Čes-
kém Těšíně pro občany z Řeky. 
Těší nás, že na akci každoročně 
roste účast.

Ozdobou bruslení bylo ho-
kejové utkání, které probíhalo 
na 1/3 ledové plochy. Hokejo-
vého zápasu se zúčastnili ta-
tínkové proti svým ratolestem. 
Utkání bylo do poslední minuty 

vyrovnané, leč těsně před vy-
pršením řádné hrací doby se 
dětem podařilo vítězství překlo-
pit na svou stranu a  vzhledem 
k  nasazení s kterým děti po 
celou dobu hrály, zaslouženě 
vyhrály. Silvestrovského brusle-
ní se zúčastnilo něco málo přes 
60 občanů. Budeme se těšit na 
další ročník s vámi.

R.K.

 ■ Už se stalo tradicí, že se ve 
Stříteži pořádá Adventní kon-
cert a  nejinak tomu bylo i  bě-
hem posledních Vánoc.

Adventní koncert jsme naplá-
novali na první adventní neděli 
2.12.2018 a  tuto akci jsme tak 
trošku netradičně zahájili venku, 
kde si děti z místní ZŠ připravily 
nádherný program. Počasí nám 
celkem přálo, nebyla taková 
zima, jen trošku foukal vítr, ale 
dalo se to vydržet. Jsem rád, 
že se na vystoupení dětí přišlo 
podívat mnoho našich občanů, 
kteří bouřlivým potleskem oce-
nili za krásné básničky a písně. 
Po vystoupení dětí nastal dlou-
ho očekávaný okamžik, kdy 
došlo k  rozsvícení vánočního 
stromu a  zároveň byl poprvé 
nasvícen i  kulturní dům. Poté 
již všichni spěchali do sálu, kde 
se mohli občerstvit teplým ča-
jem, kávou a  dobrotami, které 
připravili naši zahrádkáři. Pak 

už se v  sále našeho kulturní-
ho domu rozezvučely housle 
a také zpěv v podání houslové-
ho virtuosa Jirky Erlebacha. Měli 
jsme možnost se zaposlouchat 
do krásných melodií z  různých 
koutů světa. Velice milým pře-
kvapením bylo i  vystoupení 
hosta drobné a mlaďounké Jo-
hanky, která nás svým vystou-
pením všechny nadchla. Byl to 
nádherný večer, ihned jsme se 
tuto první adventní neděli na-
ladili na vánoční notu a  věřím, 
že mnohým to vydrželo až do 
konce roku, kdy se na Silvest-
ra přišli před OÚ rozloučit se 
starým rokem. Do toho nového 
roku Všem přejí zdraví, pohodu, 
Boží požehnání, a  ať je naše 
smýšlení pozitivní, jelikož se 
tak mnohem snáze překonávají 
různé překážky a starosti. Budu 
se těšit na další akce a doufám, 
že je podpoříte.

Miroslav Jaworek, starosta

Průmyslová zóna v Tošanovicích

Zveme Vás na DOBROČINNÝ BAZAR DÁMSKÉHO OBLEČENÍ – přijďte 
si nakoupit za příjemné ceny ve dnech 20.3. (09:00 – 17:00) a 21. 3. 
(09:00 – 15:00) do sálu restaurace FLAMINGO (bývalá Stará Záchyt-
ka, Staroměstská 278, Třinec). Výtěžek z prodeje bude věnován spolku  
NIKDY NEJSI SÁM, který pomáhá zdravotně postiženým dětem na Třinec-
ku. Kontakt J. Olszarová, 608 821 250. Těšíme se na Vás!
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Na lyžích i na snowboardu

 ■ Střítežská mateřská škola 
se může pochlubit devadesá-
tiletou historií. Spousta z  nás, 
pamětníků, v  ní prožila krásné 
časy svého raného dětství.

Hraček jsme moc nemě-
li, třídy byly skromné, v  herně 
vedle stolu stála kamínka a  ze 
skříněk na nás koukali maňás-
ci, dřevěné kostky, pár autíček 
a  panenky v  kočárku. Dodnes 
si pamatuji mnohé hry, písnič-
ky, pohádky, vzpomínám na 
vycházky do lesa a rozkvetlých 
luhů, pouštění lodiček a  draků. 
No a samozřejmě na přísné, ale 
laskavé paní učitelky. Pouta přá-
telství kamarádů z jedné vesni-
ce nezviklal ani čas a vzpomín-
ky na ty krásné doby přetrvávají 
dodnes. Dnešní mateřská ško-
la se jen těžko dá porovnávat 
s  časy minulými. Vybavení 

musí odpovídat předpokladům 
pro naplňování školního vzdě-
lávacího programu. Tak, jak 
stoupají nároky na vzdělávání 
dětí, zvyšují se i  požadavky na 
vybavenost pomůckami, di-
daktickými materiály, hračka-
mi i  stavebnicemi, hudebními 
a  výtvarnými potřebami, ale 
především na úroveň znalostí, 
schopností a zkušeností celého 
kolektivu pedagogů. Co se však 
nezměnilo, je poslání naší školy. 
Stejně jako dříve nabízíme dě-
tem milé a podnětné prostředí, 
malé děti vedeme laskavým 
přístupem k adaptaci na školní 
podmínky a předškoláky cíleně 
připravujeme k zápisu do první 
třídy. Snažíme se maximálně vy-
užívat možností vesnické školy 
semknuté s  přírodou, a  pokud 
to počasí dovolí, rádi chodíme 

do lesa a pozorujeme dění ko-
lem nás či pobýváme venku na 
multifunkčním, lanovém nebo 
dopravním hřišti. Děti se mohou 
každoročně účastnit lyžařského 
a  plaveckého výcviku. Zvláštní 
péče je věnována předškolá-
kům. Mateřská škola úzce spo-
lupracuje s  Pedagogicko-psy-
chologickou poradnou v  Třinci 
a  Speciálním pedagogickým 
centrem Kpt. Vajdy v  Ostravě 
i  dalšími poradenskými zaříze-
ními. Rodičům pak nabízíme 
zjištění úrovně znalostí dětí 
před vstupem do I. třídy, v ob-
lasti poruch řeči provádíme de-
pistáž dětí s následným vyhod-
nocením a  doporučením pro 
případnou logopedickou péči. 
V  průběhu roku je pořádána 
spousta školních i  mimoškol-
ních akcí, při jejichž organizaci 
a finanční záštitě je nám velkou 
oporou SRPŠ (Dětský karne-
val, Pohádkový les, Loučení se 
sluníčkem, Mikulášská nadíl-
ka, Rodičovský ples, Den dětí 
apod.) i ostatní, kteří nám věnují 
sponzorské dary (např. výtěžek 
z  Bazárku). Za to všem zmí-
něným patří naše poděkování 
a úcta. Pokud Vás tyto řádky za-
ujaly, rádi bychom Vás pozvali 
do naší mateřské školy jen tak 
na návštěvu nebo přímo k zápi-
su k  předškolnímu vzdělávání, 
který v  letošním roce proběh-
ne ve dnech 2. a 3. května. Co 
dodat na závěr? Není všechno 

jen o penězích. Při výchově dětí 
jde především o  dobré vztahy 
mezi školou, rodiči a  obcí. Ne-
zbývá, než si přát, aby v každo-
denním životě vítězila slušnost, 
spolupráce, vzájemná důvěra 
a  pochopení, aby dobré mezi-
lidské vztahy mohly být vzorem 
pro naše děti. A chcete-li vědět, 
jaká je mateřská škola z pohle-
du našich dětí, přečtěte si jejich 
odpovědi na otázku: „Proč rádi 
chodíte do školičky?“ – „Ráda 
si tady hraju v kuchyňce.“ „Moc 
rád chodím na oběd.“ „Paní 
učitelky jsou hodné a  poslou-
chají hezky.“ „Líbí se mi hračky 
– Lego Duplo a autíčka.“ „V naší 
školce jsou super hračky, dome-
ček a oběd.“ „Mám tady kama-
rádky.“ „Hrajeme si na pohádky.“

Danuše Herecová  
a kolektiv MŠ Střítež

 ■ Jaká smůla! Vánoční prázd-
niny bez sněhu, a  když začne 
škola, už je sněhu víc než dost. 

Přes sněhové bariéry se ob-
tížně dostává do zaměstnání, 
autobusy mají zpoždění, ale co 
je důležité, konečně máme sníh 
na lyžařský výcvik. Loni jsme si 
museli počkat až do března, ale 
letos to konečně vyšlo. Ze školy 
ve Smilovicích se lyžáku zúčast-
nilo 43 žáků a  10 předškoláků. 
Protože někteří žáci už pokro-
čili v  lyžování natolik, že po-
třebují objevovat něco nového, 
přihlásilo se letos na lyžařský 
výcvik 13 snowboardistů. Lyža-
řům i  „snowborďákům“ to na 

svahu šlo. I děti, které stály na 
lyžích či snowboardu poprvé, 
se za týden naučili sjet „mod-
rou“ sjezdovku.  Počasí nás sice 
trošku pozlobilo střídáním deště 
a  mrazu, ale dětem to nevadi-
lo. Při závěrečných závodech 
dokázali, že mají sportovního 
ducha a umějí se navzájem po-
vzbudit. Nás pedagogy navíc 
potěšila pochvala instruktorů, 
že se děti umí slušně chovat. 
Děkujeme instruktorům i  za-
městnancům SKI areálu Řeka 
za péči, kterou našim žákům 
věnovali.

Mgr. Jana Dybová

Střítežská mateřská škola vychovává děti již 90 let
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Tříkrálová sbírka přinesla více než 
tři čtvrtě milionu korun

Benefiční koncert pro Míšu

100 let vzniku ČSR si připomenuli i v Hnojníku

 ■ Charita Třinec děkuje všem 
dárcům, kteří přispěli během 
letošní Tříkrálové sbírky v obci 
Střítež, Smilovice a  Řeka. Jde 
o  obce, kde Tříkrálovou sbírku 
organizuje Charita Třinec. 

Tříkrálová sbírka plní roli 
jednak lidskou, kdy koledníci 
navštěvuji rodiny, aby jim při-
nášeli požehnání, a  také eko-
nomickou. 65% vykoledované 
částky se vrací do Charit, které 
je vykoledovaly na realizaci je-
jich záměrů, 15% připadne na 
projekty Diecézní charity ost-
ravsko-opavské. Část výnosu 
koledování pomůže prostřed-
nictvím Charity také lidem v tís-
ni v zahraničí. Jak úspěšná byla 
letošní sbírka?

Bystřice, Nýdek  122 841 Kč
Řeka   16 221 Kč
Smilovice 4 510 Kč
Střítež 28 509 Kč
Třinec 489 741 Kč
Vendryně 141 406 Kč
Celkem 803 228 Kč

Dovolte, abych jménem Cha-
rity Třinec poděkovala všem 

velkým i  malým koledníkům. 
Rodičům, že vyslali své děti, 
že jim vysvětlili co je smyslem 
Tříkrálové sbírky. Děkuji koordi-
nátorům v  jednotlivých obcích 
za nasazení a také za čas, který 
museli věnovat, aby sbírka byla 
úspěšná. Děkuji pracovníkům 
jednotlivých obecních úřadů, 
kde probíhalo zapečetění po-
kladniček před sbírkou a  ná-
sledně rozpečetění a  počítaní 
výnosu sbírky. 

Charita Třinec poskytuje te-
rénní služby osobní asistence. 
Našim cílem je pomáhat těm, 
kteří už nejsou zcela soběstač-
ní, ale chtějí dožít ve svém při-
rozeném prostředí, čili doma. 
V  případě potřeby se proto 
můžete na nás obrátit. Poslou-
žíme radou nebo potřebnému 
zapůjčíme vhodnou zdravotní 
pomůcku, poskytneme službu 
osobní asistence (www.charita-
trinec.cz)

Marta Bezecná,  
ředitelka organizace

 ■ Evangelický kostel v Komor-
ní Lhotce se stal první prosin-
covou sobotu svědkem dalšího 
z benefičních koncertů. Tradice 
těchto koncertů s  účastníky 
pěvecké soutěže „Rozvíjej se, 
poupátko“ má svoje počátky už 
v roce 2009.

Je skvělé, že se na dobročinné 
akci setkávají účinkující z  růz-
ných škol a vždy k nim přibudou 
pozvaní hosté. Letos obohatili 
svými pěveckými výkony plně 
zaplněný kostel pěvecké talenty 
základních a  mateřských škol 
ze Stříteže, Hnojníku, Komorní 
Lhotky, Raškovic, polských zá-
kladních škol z Hnojníku a Ven-
dryně, ZŠ a  MŠ Míru v  Třinci 
a  ZUŠ Tutti Music Třinec. Děti 
a především ta mladší genera-
ce, se nejvíce těšili na vystou-
pení hosta programu a tím byla 
vítězka talentové televizní sou-
těže 2018, Tereza Mašková. Pro 
vystupující se kromě vlastních 
písniček asi největším zážitkem 
stalo společné vystoupení s ta-
lentovanou zpěvačkou. Nejen 
dívky také ocenily skvělý výkon 
Matěje Janíka jako doprovod 
na klavír a  kytaru včetně zpě-
vu. „Děkujeme všem zpěvákům 
i  učitelům za krásný koncert 
a všem, kteří přišli, že přispěli na 
dobrou věc a pomohli tak rodi-
ně s dítětem s nešťastnou dia-
gnózou. Jistě i díky vám budou 

jejich dny důstojnější a  šťast-
nější. Celý koncert byl důkazem 
toho, že hudba spojuje a pomá-
há. Rozhodování, zda pro kon-
cert s  tolika účinkujícími a  tak 
významným hostem nemáme 
najít větší prostory, nebylo dlou-
hé. Zcela jednoznačně jsme se 

shodli na tom, že zůstaneme 
v  evangelickém kostele v  Ko-
morní Lhotce, kde nás vždy uví-
tali s otevřenými srdcem, laska-
vostí a s ochotou. Rádi bychom 
předali poděkování také těm, 
kteří s  neskutečnou ochotou 
a nadšením pomohli uspořádat 
tuto benefici, kromě již zmíně-
ných skvělých zpěváků a  zpě-
vaček, to jsou jejich učitelé. 
Nesmírně si vážíme této spolu-
práce učitelů, která se po tolika 
letech změnila v přátelství, díky 
kterému je i  tak náročná orga-
nizace, jakou bylo uspořádání 
tohoto koncertu, radostí a  pří-
jemně trávenými chvílemi,“ uza-
vřela nádhernou chvíli v kostele 
ředitelka střítežské školy Dag-
mar Machálková, která měla 
nemalý podíl na všem, co mohli 
návštěvníci benefičního kon-
certu vidět a  slyšet. Odměnou 
nejen pro ni, ale především pro 
rodinu postiženého syna s  těž-
kým autismem, byla vybraná 
dobrovolná částka přesahující 
25 tisíc korun.

Karel Moškoř

 ■ Stejně jako ve Smilovicích, 
Tošanovicích a  jinde v  regionu 
si 7. září 2018 i občané Hnojní-
ku připomenuli 100 let vzniku 
ČSR. Slavnost byla uspořádána 
v  areálu české Mateřské školy 
a  byla spojena se slavnostním 
otevřením nové přístavby a re-
konstrukce této Mateřské školy.

Oslavy zahájili krátkými pro-
slovy starosta obce Ing. Miroslav 
Molin a ředitelka české základní 
školy Mgr. Dagmar Tobolová. 
Vznik ČSR si účastníci slavnos-
ti pak připomenuli recitačním 
a  hudebním vystoupením žáků 
základní školy. Vyvrcholením 
oslav byl příjezd nádhernou 
dobovou bryčkou „Viktorie“ 
prvního presidenta ČSR T. G. 
Masaryka, v  doprovodu dvou 
legionářů. Ti pak slavnostně 
odhalili pamětní desku u  lípy, 
zasazené na počest tohoto vý-
ročí. Akci ukončil zpěv národní 

hymny a  na závěr slavnosti si 
účastníci slavnosti zazpívali 
společně oblíbenou píseň pre-
sidenta Masaryka „Ach synku, 
synku, doma-li jsi…“. Akce by 
nebyla zdařilou bez součinnosti 
pana Brody z  Horního Žukova, 
který zapůjčil bryčku s koňským 
spřežením a sám se ujal role ko-
čího. Ale také bez všech dalších 
účinkujících v  dobových kostý-
mech, kdy role presidenta T. G. 
Masaryka se např. zdařile ujal 
občan obce pan Zdeněk Grim. 
Poděkování za přípravu a  prů-
běh akce patří výboru pro škol-
ství a  kulturu při zastupitelstvu 
obce, zejména Karlu Vitáskovi. 
Ale také vedení obce za finanční 
a věcnou podporu akce a zvláš-
tě pak ředitelce základní školy 
Dagmar Tobolové za zajištění 
kulturního programu.

Ing. Miroslav Gryc, Ph.D.
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 ■ Stejně jako v  loňském škol-
ním roce, i v  letošním se naše 
škola zúčastnila krajské ekolo-
gické soutěže. V náročné kon-
kurenci škol Moravskoslezské-
ho kraje jsme opět uspěli na 
výbornou, obhájili jsme loňské 
vítězství.

Školu reprezentovali žáci 
sedmé třídy, Ondřej Švéda 
a  Barbora Swatková. Pod ve-
dením paní učitelky Magdy 
Luzarové se společně radovali 
z výhry za 1. místo v ekologické 
soutěži EkoEnergie 2018. Sou-
těž pořádala již desátým rokem 
Střední škola teleinformatiky 
v Ostravě-Porubě a žáci základ-
ních a středních škol Moravsko-
slezského kraje na ní prezen-
tovali své práce s  ekologickou 
tematikou. V  loňském školním 
roce naše škola zvítězila s pro-
jektem zabývajícím se temati-
kou „stand by“ režimu. V tomto 
roce si žáci vybrali téma „Chyt-
rý region“ a zabývali se tím, co 

u  nás děláme špatně a  jak by 
se to dalo zlepšit. Ve své práci 
si všímali světelného znečištění, 
znečištění ovzduší, znečištění 
dopravou, spotřebou plasto-
vých sáčků, množstvím reklam 
a  podobně. Navázali tak na 
svou činnost ve školním časopi-
se a dále na bádání v ekotýmu, 
jehož jsou aktivními členy. Za 
zajímavé, bezchybné a  téměř 
herecké představení výsled-
ků svého bádání získali 1. mís-
to v  kategorii základních škol 
a  z  rukou náměstka hejtmana 
MSK Stanislava Folwarczného 
převzali cenu v podobě pouká-
zek do OC Karolina v hodnotě 
5000,- Kč. Poděkování za vzor-
nou reprezentaci patří nejen 
našim žákům, ale i paní učitelce 
Magdě Luzarové, která opako-
vaně prokazuje svou ochotu, 
kreativitu a nadšení pro učitel-
ské povolání.

Mgr. Dagmar Tobolová,  
ředitelka školy

Další úspěch MZŠ: soutěž Chytrý region Vánoční benefiční koncert v Hnojníku

Florbalové šampionky Zápis do 1. třídy v Masarykově ZŠ

 ■ Záštitu nad již tradičním be-
nefičním koncertem ve spolu-
práci s panem děkanem Mons. 
Mgr. Rudolfem Sikorou převza-
la letos Masarykova Základní 
škola a mateřská škola Hnojník.

Koncert se konal v  krásném 
adventním čase dne 20. 12. 2018 
ve farním kostele Nanebevze-
tí Panny Marie v  Hnojníku. Na 
bohatém programu se podíleli 
také žáci a učitelé ZŠ a MŠ Jana 
Kubisze Hnojník pod taktovkou 
Mgr. Nadieždy Siedlaczek. Kon-
cert obohatil i  ženský pěvecký 
sbor CZKW Třinec a sólové vy-
stoupení učitele Masarykovy 
ZŠ BcA. Jiřího Siudy, Dis., člena 
operního souboru ND Morav-
skoslezského. Divákům se pod 
vedením paní učitelky Mgr. Pe-
try Kufové představili mladší 
i  starší žáci pěveckého sboru 
MZŠ Hnojník, kteří si mj. připra-
vili překvapení – v závěru svého 

vystoupení si zazpívali společně 
se svými učiteli. Pedagogové 
nezklamali, svým pěveckým vý-
konem a nadšením prokázali, že 
zvládnou vše. Poděkování patří 
nejen všem vystupujícím, ale 
i skvělým moderátorům, žákům 
Nikole Tlusté a Ondřeji Švédovi, 
kteří navodili tu správnou před-
vánoční atmosféru. Koncert 
byl věnován Anetce Otrubové 
z  Třince, výtěžek večera činil 
20 000 Kč. Stranou nezůstal 
ani pan starosta obce Hnojník 
Ing. Miroslav Molin a  jménem 
obce přispěl částkou 10 000 Kč. 
Všechny vybrané finanční pro-
středky budou určeny k úhradě 
rehabilitačního pobytu Anetky 
v  Boskovicích. Upřímná slova 
díků a  uznání patří všem, kteří 
pomohli tento koncert připravit 
a uskutečnit.

Mgr. Petra Kufová

Florbal na MZŠ je populární 
nejen mezi hochy, ale i u děvčat. 
Pod vedením paní učitelky Jany 
Štěpánkové děvčata dosahují 
výborných výsledků. Nejnověji 
naše žákyně 8. a  9. tříd vybo-
jovaly suverénním výkonem 1. 

místo okrskového kola ve flor-
balu a  postupují tak do okres-
ního kola, které se bude konat 
v  lednu. Věříme v  úspěch děv-
čat a držíme jim palce.        

Mgr. Dagmar Tobolová,  
ředitelka školy

 ■ Všechny předškoláky a  je-
jich rodiče zveme k  zápisu do 
1. třídy, který proběhne v  naší 
škole v úterý 9. 4. 2019 od 14:00 
hodin.

Pro děti bude již tradičně 
připraven zajímavý program. 
Netradičně a  zcela nově nabí-
zíme rodičům možnost citlivě 
a vhodnou formou zjistit nadání 

jejich dítěte. V  tomto směru 
spolupracujeme se zkušeným 
psychologem, který se touto 
problematikou zabývá. Bližší 
informace k zápisu budou k dis-
pozici na webových stránkách 
školy v měsíci březnu.

Mgr. Dagmar Tobolová,  
ředitelka školy

Poděkování za sponzorský dar
Děkujeme občanům obce 

Řeka, kteří svou účastí na roz-
svěcení vánočního stromku a 
konzumací občerstvení z míst-
ních stánků přispěli sponzorsky 

na nákup hraček do školní dru-
žiny ZŠ Smilovice a mateřské 
školy Řeka. Poděkování patří 
také především organizátorům 
akce.
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Mnoho dobrých skutků s novým rokem  
přinesla i letošní Tříkrálová sbírka v Řece

 ■ Po 1. světové válce byly 
v  Hnojníku tři restaurační za-
řízení. Jednalo se především 
o dva hostince židovských bra-
trů Emila a  Viktora Hochwäl-
derových. První z  hostinců byl 
v nádražní budově, v roce 1921 
přemístil pan Emil Hochwälder 
svou živnost do budovy č. p. 48 
naproti nádraží….

V roce 1923 přistavěl u budo-
vy novou místnost, kde 2. ledna 
1924 přesídlila z nádražní budo-
vy do podnájmu pošta. Hosti-
nec byl velmi oblíben zejména 
turisty při cestě do Beskyd, pro 
její umístění těsně u nádraží. Po 
roce 1945 byl nájemcem hos-
tince pan Augustin Slováček, 
kterému však byla na počátku 
roku 1950 ONV v Českém Těší-

ně živnost zrušena. Restaurač-
ní činnost byla umístěna opět 
do nádražní budovy a  prosto-
ry v domě č. p. 48 byly využity 
k  bytovým účelům. „Nádraž-
ní restaurace“ byla 15. března 
1950 začleněna do „Družstva 
cestující veřejnosti“. Vedoucím 
zůstal pan Bohumír Baran, do-
savadní majitel živnosti. Později 
byla součástí podniku RaJ Frý-
dlant nad Ostravicí. Restaurace 

na nádraží byla zrušena v  roce 
1979 v souvislosti s přestavbou 
nádraží. Do původní restaurační 
budovy č. p. 48 naproti nádra-
ží se restaurace vrátila po pře-
stavbě budovy na „Hotel Park“. 

Druhý z  bratrů Viktor vlast-
nil a  provozoval od roku 1906 
hostinec v č. p. 54 u silnice pod 
evangelickou kaplí v  Hnojníku. 
Majitel se však nevrátil z  první 
světové války, kde byl zastře-
len rakouským důstojníkem. 
Restauraci pak provozovala 
v  období první republiky jeho 
manželka Anna s  dcerou Julií, 
obě však byly v  roce 1941 de-
portovány do koncentračního 
tábora, odkud se již nevrátily. 
Před deportací ukryly na půdě 
pod deskovou podlahu cenněj-

ší věci z  domácnosti, zejména 
porcelánové nádobí, benátské 
zrcadlo apod. Pivní sklenice 
a další vybavení restaurace bylo 
až do konce války uskladněno 
ve sklepě sousedního rodin-
ného domku manželů Gryco-
vých (podnájemce obuvník pan 
Chvistek). Zajímavostí je, že 
v roce 1920 měla v budově č. p. 
54 kancelář odbočky plebiscit-
ní komise a 1. září 1926 byla do 

budovy hostince umístěna jed-
na třída měšťanské školy a to až 
do 3. prosince 1930, kdy došlo 
k přestěhování této třídy do pro-
storů nově dokončené měšťan-
ské školy. Dům č. p. 54 byl po 2. 
světové válce užíván k bytovým 
účelům rodinou Cenckových 
a v roce 1952 byl dědici rodiny 
Hochwälderů odprodán panu 
Březinovi z Hnojníka. 

Historie známé restaurace 
„U  Zajíce“ u  silnice I/68 sahá 
do začátku 20. století. Byla 
vybudována a  do roku 1930 
byla ve vlastnictví Jiřího Beese 
Chrostiny, majitele velkostat-
ku a  hnojnického zámku. Po 1. 
světové válce do roku 1930 byl 
nájemcem p. Tomosz. V  pro-
storách budovy byl provozován 
do roku 1930 taktéž obchod se 
smíšeným zbožím a v suterénu 
budovy pekárna. V  roce 1930 
byla budova hostince odkou-
pena a  komplexně přestavěna 
Anežkou a  Aloisem Ciompo-
vými z  Dolních Tošanovic. Při 
přestavbě byl mimo jiné zřízen 
společenský sál v dnešní podo-
bě. Současně došlo také zasy-
páním suterénní části budovy 
k  narovnání funkční části na 
vyšší úroveň vozovky. Manželé 
Ciompovi byli rodiči pozdější 
majitelky a  po znárodnění od 
1. 10. 1950 vedoucí pohostin-
ství Stonávka, paní Štěpánky 
Zajícové, babičky současného 

majitele pana Franka. Název 
hostince podle jména majitel-
ky zlidověl a  je od roku 1990 
užíván i  v  současnosti. 1. 10. 
1950 převzalo hostinskou čin-
nost restaurace Vzlet, sokolské 
družstvo služeb, přičemž paní 
Štěpánka Zajícová zůstala ve 
funkci vedoucí. Následně byla 
restaurace začleněna a to až do 
roku 1990 do SD Jednota FM 
pod názvem „Restaurace Sto-
návka“. V období po 2. světové 
válce byl hostinec centrem kul-
turního života v obci a od roku 
1947 do poloviny osmdesátých 
let bylo v sále hostince umístě-
no i vesnické kino. V  rámci re-
stitucí byla v roce 1990 budova 
vrácena původním majitelům, 
konkrétně sourozencům Fran-
kovým, jejichž matkou byla paní 
Anna Zajícová – Franková. Re-
staurace byla provozována 17 
let novými majiteli, v roce 2007 
byla pronajata panu Jaroslavu 
Stryjovi. Od roku 2016 je nájem-
cem pan Dalimil Jošek (DaToJo 
gruppe s.r.o.). V  současnosti 
kromě restaurace U  Zajíce je 
v  obci provozována restaura-
ce v  majetku obce v  bývalém 
Hotelu Park naproti nádra-
ží a  malé restaurační zařízení 
DRINKS vedle prodejny COOP 
u křižovatky.

Ing. Miroslav Gryc, PhD.

 ■ Děkujeme všem občanům za laska-
vé přijetí koledníků a  za důvěru. Díky 
štědrosti a solidaritě se tříkrálové kasič-
ky naplnily zase o  něco víc, než tomu 
bylo loni.

Letošní výsledek Tříkrálové sbírky 
v  Řece a  Smilovicích (centrum směr 
Rakovec) činí celkem úctyhodných 
20.731  Kč. Charita z  darovaných peněz 
podpoří především své služby na pomoc 
nemocným a potřebným v regionu, kde 
byly příspěvky vybrány. Letos, stejně 
jako loni, byly dvě skupinky koledníků 
dětí z  Řeky, kterým se podařilo obe-
jít Řeku i  část Smilovic. Patří jim velké 
poděkování. Odolali totiž nepříliš přízni-
vému počasí, které v tu dobu panovalo. 
Za zmínku stojí i jedna příhoda ze zadní 

Řeky, kdy paní při otevření vchodových 
dveří s bezpečnostním zámkem si je zá-
roveň i omylem zabouchla a nemohla se 
dostat domů. Nutno podotknout, že bylo 
mrazivé počasí, paní byla jen v krátkém 
svetříku a přezůvkách. Bylo neuvěřitelně 
milé pozorovat její sousedy, jak s vypě-
tím sil se paní snaží pomoci. A poved-
lo se. Vzhledem k  tomu, že paní u nás 
nebydlí dlouho, byla nadšená z toho, jak 
ochotné a milé sousedy kolem sebe má. 
Jak se říká: „konec dobrý, všechno dob-
ré.“ Děkujeme všem štědrým dárcům, 
dobrovolníkům, koledníkům i  koordiná-
torům Tříkrálové sbírky. Děkujeme, že 
pomáháte, protože pomáhat je lidské.

R.K.

Z historie hostinců v Hnojníku
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Program setkání na Karmelu ve Smilovicích
Biblická hodina (15 h.) – 3.2., 10.2., 17.2., 3.3., 10.3., 17.3., 31.3. 
Bohoslužby (v 8.30 h.) – 24.2., 24.3., 28.4., 26.5., 30.6., 14.7. (9 h.), 

25.8., 22.9., 27.10., 4.11., 31.12. (16.30 h.)
12.5. - Den matek (15 h.), 9.6. - Setkání u pomníku na Goduli (15 

h.), 12.7. – Setkání pro všechny generace (17 h.), 14.7. – Bohoslužby 
(9 h.) u Karmelu, 13. – 20.7. – XcamP, 14. – 16.8. – Příměstský 3D 
tábor, 22.9. – Slavnost výročí Karmelu (15 h.), 19.10. – Setkání pro 
seniory (9 h.), 27.10. – Slavnost památka reformace (15 h.), 22.12. – 
Vánoční slavnost s vystoupením dětí (15 h.), 31.12. – Bohoslužby a 
silvestrovský večer (16.30 h.). Bližší informace na www.ksschsmi-
lovice.cz.

Program setkání v Řece
Nedělní besídka pro děti v  10.30 v  prostorách OÚ. Setkání 

mládeže v  pátek v  18.00 ve Smilovicích na Karmelu. Bohosluž-
by v  evangelické kapli: 7.4. polské (13.30 h.), 2.6. české (13.30 
h.), 1.9. české (13.30 h.), 3.11. české (13.30 h.). Bližší informace na  
www.sceavkl.cz

 ■ Program vytvořený SmVaK 
Ostrava a  experty na inovativ-
ní formy vzdělávání ze spolku 
EduLudu přichází od druhého 
pololetí s novou verzí, která se 
výrazněji zaměřuje na spole-
čenský kontext a  odpovědné 
zacházení s odpadní vodou.

Ostrava 21. 1. 2019 – V dubnu 
2016 odstartoval v  základních 
školách v  Moravskoslezském 
kraji vzdělávací program o  vý-
znamu vody pro člověka a  ži-
votní prostředí Strom života. Od 
té doby se hra dočkala zhruba 
90 realizací a  zúčastnilo se jí 
zhruba 2 200 žáků pátých až 
sedmých tříd základních škol. 
V  minulém období si získala 
ve školách takovou popula-
ritu, že byly všechny termíny 
pro daný školní rok beznaděj-
ně obsazeny. Kvalitu Stromu 
života ocenili také odborníci, 
když program postoupil mezi 
dvanáct nejlepších a  nejino-
vativnějších vzdělávacích pro-
gramů u nás v prestižní soutěži 
Eduina (www.eduina.cz). Nyní 
přichází vodárenská společnost 
a  odborníci na interaktivní for-
mu vzdělávání s  variantou pro 

nejvyšší třídy základních škol 
a  víceletá gymnázia, která vý-
razněji akcentuje společenskou 
odpovědnost při nakládání se 
zdroji, kdy si kolonizátoři Plane-
ty Oxidan uvědomují, že rozvoj 
společnosti není možný bez 
spolupráce a  udržitelného za-
cházení s vodními zdroji a pro-
dukovanou odpadní vodou. 

„Dobrodružný příběh Strom 
života, díky němuž žáci formou 
hry a původního soupeření, kte-
ré přeroste v kooperaci nutnou 
pro zachování vodních zdrojů 
na planetě, vstřebávají základní 
informace o  chemických a  fy-
zikálních vlastnostech vody, 
je nadále aktuální. To ukazuje 
probíhající společenská disku-
ze o  dostatku vodních zdrojů 
v  naší zemi a  měnící se spo-
lečenské, mediální i  politické 
postoje k  této problematice. 
Téma si zaslouží, abychom ho 

posunuli o úroveň výše a mys-
leli i  na žáky posledních tříd 
základních škol a studenty více-
letých gymnázií. Proto jsme se 
rozhodli připravit pro školy v lo-
kalitách, kde naše společnost 
působí, další hru,“ říká generální 
ředitel SmVaK Ostrava Anatol 
Pšenička. 

Vzdělávací hra využívá meto-
du Edularp (z  anglického edu-
cational live action role playing 
– hraní rolí na živo). Výhodou 
pro školy je to, že realizátoři při-
jedou přímo za dětmi do škol 
a program je poskytovaný bez-
platně. Tento moderní způsob 
výuky je všechno jiného než 
pouhé memorování suchých 
dat. Klade naopak důraz na 
aktivitu každého žáka ve vzdě-
lávacím procesu, který nave-
nek jako vzdělávání vlastně ani 
nepůsobí. „Účastníci nové hry 
se stávají kolonizátory Plane-
ty Oxidan. Ta je velmi bohatá 
na zdroje a  poskytuje nevída-
ný blahobyt. K planetě vyrazily 
dvě expedice, mezi nimiž začne 
probíhat ostrý konkurenční boj 
o ovládnutí zdrojů a v důsledku 
celé planety. Začíná závod o co 

nejrychlejší a  nejefektivnější 
využívání zdrojů a budování co 
nejbohatší společnosti. Začínají 
se ale objevovat první problé-
my se znečištěním – především 
vody. To má přímý dopad na 
množství a  dostupnost pou-
žitelné vody. Právě to nutí oba 
týmy, aby hledaly každý zvlášť 
řešení této zapeklité situace. 
Protože jen to zajišťuje přežití 
celku. Svou roli ale hrají také 
peníze, bohatství, dezinformace 
a manipulace veřejností a prů-
zkumů veřejného mínění ze 
strany lídrů.,“ nastiňuje základ 
příběhu Josef Kundrát ze spolku 
EduLudus. Od druhého pololetí 
se tak budou hrát v moravsko-
slezských základních školách 
dvě vzdělávací hry, které se 
budou koncentrovat na vodní 
tématiku. 

TZ SmVaK

Strom života má druhou verzi Poděkování za krásný koncert

Mistrzostwa Miejscowych Kół PZKO Obwodu 
Gnojnickiego w bowlingu czy kręglach

V předvečer nejkrásnějšího 
dne v  roce se uskutečnil večer 
svátečních melodií v  Třanovic-
kém evangelickém kostele.

Nezapomenutelný zážitek, 
i  když jsem chlap, několikrát se 
mi objevila slza v oku. Na všech 
to bylo znát, to čekání, ta radost 
z nastávajících Vánočních svát-
ků, hlavně u těch malých. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat 
všem organizátorům, účinkují-
cím a  samozřejmě i  všem zú-
častněným za opravdu velké 

srdce, které projevili při sbírce 
na naše nemocné spoluobčany 
i jejich rodiny, které se nemohou 
vlivem nemoci tak otevřeně ra-
dovat. Děkuji, že jste s námi, že 
Vám není lhostejný náš osud, že 
na nás myslíte a pomáháte nám. 

Na závěr bych chtěl Vás po-
prosit o  to, co doslova křičeli 
naši nejmenší: Mějte se rádi, 
mějte se rádi…

Jan Fójcik

 ■ W sobotę 24. listopada od-
były się kolejne drużynowe 
mistrzostwa Miejscowych Kół 
PZKO Obwodu Gnojnickiego 
w bowlingu czy kręglach.

Tym razem w  Hali Spor-
towej w  Ligotce Kameralnej 
w  nowo zrekostruowanej krę-
gielni. W  przeciwieństwie od 
poprzednich lat, kiedy to były 
turnieje w  bowligu, tym razem 
chodziło o  grę w  kręgle kla-
syczne tzn. z kulą bez otworów 
i  dziewięcioma kręglami na 
celu. W  poprzednich edycjach 
najczęstszymi zwycięzcami byli 
PZKOwcy z Trzanowic i na pew-
no  i  tym razem byli pasowani 
na głównych faworytów. W tym 
roczniku udział wzięli również 
PZKOwcy z  Gnojnika, Ligot-
ki Kameralnej, Rzeki, Śmiło-
wic, wspominanych Trzanowic 

i Trzycieża. Walka od początku 
do końca była bardo wyrówna-
na i o zwycięstwie MK z Gnoj-
nika przed Trzanowicami zade-
cydowała ostania seria rzutów, 
na trzecim miejscu uplasowało 
się MK ze Śmiłowic. Zwycięska 
drużyna z  Gnojnika prezento-
wała się w składzie: Molin He-
nio, Molin Roman, Paweł Pieter 
mł., Paweł Pieter st. oraz niegra-
jący kapitan Molin Franciszek. 
Drużynowe mistrzostwa mają 
swój początek gdzieś po dwu-
tysięcznym roku nazwane pier-
wotnie jako turnieje Zarządów 
MK. Chodziło więc o  imprezę 
raczej towarzyską. Również 
i  tym razem w  drugiej części 
przebiegły pogawędki wszyst-
kich pokoleń całej trzydziestki 
obecnych PZKOwców.
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Były warsztaty muzyczne, był i koncert Lidé mohou do konce února nominovat 
výjimečné osobnosti kraje a regionu ■ W niedzielę 27.1.2019 w Pol-

skiej Szkole Podstawowej im. 
Jana Kubisza w Gnojniku odbył 
się koncert chóru szkolnego 
Okazja z kapelą GLAYZY. 

Sam koncert poprzedzały 
tego samego dnia 6-cio go-
dzinne warsztaty muzyczne, 
które miały na celu naukę pra-
cy w zespole wokalnym. Dzieci 
śpiewały z  kapelą muzyczną 
wspólne piosenki, a może uda-
ło się także zbudować podłoże 
do dalszych, wspólnych działań 
i relacji. Mali śpiewacy zaznaja-
miali się również z instrumenta-
mi muzycznymi. Największym 
zainteresowaniem cieszył się 
zestaw perkusyjny, wszyscy 
chcieli spróbować.

Owocem 6-cio godzinnych 
działań był koncert, gdzie zo-
stały zaśpiewane piosenki 
jeszcze na świąteczną nutę, jak 

również było słychać gorące 
hiszpańskie rytmy. Wokalistka 
kapeli GLAYZY Helena Wo-
decka wprowadziła na scenę 
prawdziwie porywający klimat, 
w  pełni dopełniała ją dyrygent 
Sabina Bolek, której świetnie 
udaje się rozwijać małe wokal-
ne talenty.

My rodzice dziękujemy 
przede wszystkim inicjatorce 
tego koncertu prowadzącej 
chóru szkolnego Okazja pani 
nauczycielce Sabinie Bolek za 
mile spędzone niedzielne popo-
łudnie, kapeli muzycznej Glayzy 
za chęć  i czas, a także „zaple-
czu technicznemu” na czele 
z  panem dyrektorem gnojnic-
kiej placówki Tadeuszem Gry-
czem za to, że naszym dzieciom 
niczego nie brakowało.

Eva Petrovska

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří
 ■ První prosincový pátek se 

na naší škole nesl ve zname-
ní tradičního Dne otevřených 
dveří a  Vánočního jarmarku. 
Účast dětí, rodičů i  jiných ná-
vštěvníků byla tentokrát oprav-
du hojná. 

V  průběhu dopoledne mohli 
žáci pátých ročníků z  okolních 
škol a další návštěvníci nahléd-
nout do výuky a  vyzkoušet si 
netradiční činnosti, které pro ně 
připravili učitelé ve spolupráci 
s  žáky 1. a  2. stupně, a  účast-
nit se zábavných chemických 
a  fyzikálních pokusů, přírodo-
vědných bádání i  matematic-
kých her. Návštěvníci se také 
mohli pobavit pěveckým a  ta-
nečním vystoupením v  hudeb-
ně, zhlédnout anglické divadlo 

a vyzkoušet si vědomostní kvízy 
nebo výtvarné činnosti ve škol-
ním klubu. V  rámci návštěvy 
knihovny poznali práci paní 
knihovnice a  redakčního týmu 
našeho školního časopisu.

Na své si přišli i  sportovci, 
kteří se zúčastnili florbalového 
utkání. Po sportovním výko-
nu uvítali možnost občerstvit 
se výbornými pochoutkami ve 
školní kavárničce.

V odpoledních hodinách pak 
všichni návštěvníci jarmarku 
nasáli příjemnou atmosféru 
začínajícího adventu a  nakou-
pili malé dárečky pod vánoční 
stromeček.

PhDr. Lenka Skřekucká, 
zástupce ředitelky školy

 ■ Cenu hejtmana za spole-
čenskou odpovědnost a anketu 
Osobnost Moravskoslezského 
kraje vyhlásil hejtman Ivo Von-
drák koncem minulého roku. 
Nominace může veřejnost zasí-
lat do konce února, slavnostní 
vyhlášení je plánováno na kvě-
ten tohoto roku.

Anketa Osobnost Moravsko-
slezského kraje upozorňuje na 
výjimečné osobnosti severní 
Moravy a  Slezska už druhým 
rokem. Ceny hejtmana za spo-
lečenskou odpovědnost budou 
letos předány podesáté.

„Těším se na nominace. Kaž-
dý z  účastníků soutěže přináší 
do života našeho kraje nový 
příběh plný lidskosti jako pro-
tiklad rezignace nebo planého 
kritizování. Dokud totiž dokáže-
me uvažovat o dobrých věcech 
a přinášet je do života, aby slou-
žily nejen nám samotným, ale 
také těm kolem nás, pak jsme 
na správné cestě a  dokážeme 
se vyrovnat s  problémy, které 
život přináší,“ uvedl hejtman Ivo 
Vondrák. Je přesvědčen o  tom, 
že je důležité vyzdvihnou jed-
notlivce i celé týmy a poděkovat 
jim za to, že dělají pro kraj, pro 
občany více, než je jejich po-
vinnost a než jim ukládá zákon. 
„To je podstata společenské 
odpovědnosti. Klíčem k  úspě-
chu jsou lidé vzdělaní, praco-
vití, motivovaní, altruističtí,“ do-
dal hejtman s  tím, že samotná 
nominace a  úspěch v  soutěži 
mohou jejím účastníkům po-
moci zviditelnit se v konkurenci 
a motivovat ostatní.

„V  době, kdy jsou všichni 
nastaveni především na výkon 
a  zisk, a  kdy je čím dál těžší 
prosazovat zájmy společenské, 
je to příležitost, jak se společen-
sky odpovědné firmy mohou 
zviditelnit jak mezi konkurencí, 
tak u potencionálních uchazečů 
o  zaměstnání. Zaměstnance je 
náročné si získat a udržet, a tím, 
že má o ně firma zájem, a dává 
to dostatečně najevo, se stává 
žádaným zaměstnavatelem,“ 
dodal hejtman Ivo Vondrák.

Soutěž Cena hejtmana kraje 
za společenskou odpovědnost 

pořádá Moravskoslezský kraj 
ve spolupráci s  Radou kvali-
ty ČR již od roku 2009 – letos 
je vyhlášen 10. jubilejní ročník. 
Moravskoslezský kraj je prů-
kopníkem této soutěže v Česku 
a  inspiruje ostatní. Soutěž je 
rozdělena do tří hlavních kate-
gorií - podnikatelské subjekty, 
obce, organizace veřejného 
sektoru. Ty se dále člení podle 
počtu zaměstnanců nebo pů-
sobnosti obcí. Hodnotící komi-
se u soutěžících posuzuje řadu 
sociálních, environmentálních 
i  ekonomických ukazatelů. Za-
měřuje se mimo jiné na jejich 
vztah k  okolí a  jeho sociálním 
potřebám, podporu sociálně 
ohrožených skupin, handica-
povaných i  osob se změněnou 
pracovní schopností a další.

Hejtman Ivo Vondrák vyhlásil 
i druhý ročník ankety Osobnost 
Moravskoslezského kraje. Loni 
měla tato anketa velký úspěch 
a překvapil vysoký počet přihlá-
šených. Hlavním cílem je upo-
zornit veřejnost na mimořádné 
aktivity a činy v Moravskoslez-
ském kraji, které mohou být pro 
druhé ohromnou inspirací.

„Znáte ve svém okolí někoho, 
kdo je ve vašich očích hrdina? 
Nominujte ho. Může to být po-
litik, lékař, umělec nebo třeba 
‚jen‘ babička odvedle, mimo-
řádná celou svojí duší a  činy,“ 
vyzval hejtman Ivo Vondrák. 

Osobnost Moravskoslez-
ského kraje se bude vybírat 
ve dvou kolech. V  prvním kole 
bude osobnost nominovat ve-
řejnost. Lidé budou mít k dispo-
zici anketní lístek, který odešlou 
elektronicky nebo poštou na 
moravskoslezský krajský úřad. 
Nominace budou přijímány do 
konce února. Z  těchto návrhů 
pak pětičlenná komise v  čele 
s hejtmanem vybere vítěze.

Loni občané kraje nominovali 
celkem 53 osobností, hodnotí-
cí komise z nich vybrala vítěze 
- českého herce, režiséra, diva-
delního ředitele, scenáristu, pu-
blicistu, moderátora, pamětníka 
holocaustu a bojovníka za svo-
bodu Luďka Eliáše.  

MSK

RELAXAČNÍ A ANTISTRESOVÉ MASÁŽE
CVIČENÍ PRO UDRŽENÍ KONDICE

Kde? SEN CENTRUM TŘANOVICE
Kdy? Každý čtvrtek, po dohodě na objednávky

Kontakt: Luděk Gryžbon
Email: LGryzbon@seznam.cz

Tel.: +420 792 364 763
Přijďte ochutnat účinek masáže na vaše zdraví a psychiku.



Únor 201910

MŽP spouští poslední vlnu kotlíkových dotací. Do krajů pošle přes 3 miliardy
 ■ Ministerstvo životního prostředí umožní 

dalším desítkám tisíc domácností pořídit 
si nový ekologický zdroj vytápění. Spouští 
třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových do-
tací, které významně zlepší kvalitu ovzduší 
v  Česku. Mezi kraje ministerstvo rozdělí 
3,125 miliardy korun na výměnu dalších 
až třiceti tisíc starých kotlů na tuhá pali-
va. Právě provoz těchto kotlů v  září 2022 
skončí.

„Čisté ovzduší je pro rezort životního pro-
středí hlavní prioritou již několik let a ne ji-
nak tomu bude v  letošním roce. Již potřetí 
krajům pošleme více než tři miliardy korun, 
díky kterým bude vyměněno dalších mini-
málně 30 tisíc zastaralých neekologických 
kotlů. Domácnosti, které stále ještě topí 
v kotlích na tuhá paliva první a druhé emis-
ní třídy, by neměly s výměnou otálet. Od září 
roku 2022 bude provoz těchto kotlů zcela 
zakázán, navíc výhodnější podmínky pro 
jejich výměnu už nebudou,“ říká ministr ži-
votního prostředí Richard Brabec.

Kraje musí výzvy pro občany vyhlásit 
nejpozději do konce září letošního roku 
a nejpozději do října spustit příjem žádos-
tí. Některé ale už nyní avizují, že to stihnou 
dříve, na přelomu jara a léta. Obecné pod-
mínky i výše příspěvku zůstávají stejné jako 
v předchozí vlně, jedinou zásadní novinkou 
je úplný odklon od uhelných kotlů. „Na této 
změně trvala Evropská komise, která jasně 
deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje 
ekologický zdroj energie. Získat dotaci na 
kotel na uhlí už proto nebude ve třetí výzvě 
možné, tedy ani na kotel kombinovaný, spa-
lující vedle uhlí i biomasu,“ informuje ministr 
Richard Brabec a dodává, že vyloučení uhlí 
je rovněž v souladu s energetickou koncep-
cí ČR i s klimatickou politikou.

I  nadále budou podporovány kotle na 
biomasu s  ruční i  automatickou dodávkou 

paliva, tepelná čerpadla a plynové konden-
zační kotle. „Na jejich pořízení je možné zís-
kat dotaci až 127 500 Kč. Mezi způsobilé vý-
daje lze zahrnout nejen náklady na pořízení 
zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na 
novou otopnou soustavu či její rekonstrukci 
včetně regulace a měření a úpravy spalino-
vých cest. Další příspěvek, až 20 tisíc korun, 
získají jako bonus ti žadatelé, kteří kotlíko-
vé dotace zkombinují s  programem Nová 
zelená úsporám,“ doplňuje ředitel Státního 
fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Své žádosti o dotační prostředky pro třetí 
výzvu kotlíkových dotací mohou všechny 
kraje na Státní fond životního prostředí ČR 
podávat do 29. března 2019. Ministerstvo 
v každém kraji stanovilo novou výši aloko-
vaných prostředků, o jakou mohou kraje žá-
dat a zároveň povinné počty kotlů, které za 
tyto prostředky musí kraje.

V krajích, zařazených do státního progra-
mu RESTART (Moravskoslezský, Ústecký 
a Karlovarský) pak MŽP připravuje speciál-
ní pilotní program, ve kterém umožní výmě-
nu neekologického kotle i  domácnostem, 
které nemají dostatek prostředků na před-
financování nebo spolufinancování nového 
zdroje s tím, že jim poskytne peníze na nový 
kotel dopředu, a to na celou jeho pořizovací 
cenu. Program představí v únoru.

Kotlíkové dotace běží od roku 2015, od 
té doby investovalo Ministerstvo životního 
prostředí do výměn zastaralých kotlů na 
tuhá paliva už 6,7 miliardy korun ze zdro-
jů EU. V  dosavadních dvou výzvách kraje 
schválily na 60 tisíc výměn v  objemu 6,5 
miliardy korun, do konce roku 2020 by číslo 
mělo vzrůst na minimálně 90 tisíc výměn. 
Největší zájem žadatelé dosud projevili 
o  tepelná čerpadla (30 %), značný zájem 
byl i o kombinované kotle (26 %) a plynové 
kondenzační kotle (21 %).

„Program kotlíkových dotací je velice po-
zitivně hodnocen i na úrovni Evropské unie. 
Důkazem je zařazení Kotlíkových dotací do 
evropských projektů typu „Good practice“ 
tedy projektů, které se velmi dobře osvěd-
čily v  praxi. Vzorem se staly již například 
pro Polsko či Slovensko,“ uzavírá ministr 
Richard Brabec.

KOTLÍKOVÉ DOTACE V KOSTCE
Co podporují

Zdroje tepla, které splňují požadavky na 
ekodesign (tj. požadavky směrnice Evrop-
ského parlamentu a  Rady 2009/125/ES). 
Požadavky musí splnit pro všechna paliva 
a všechny způsoby přikládání.
Výše podpory
• Tepelné čerpadlo – 80 %, max. 120 000 Kč
•  Kotel na biomasu (samočinná dodávka 

paliva) – 80 %, max. 120 000 Kč
•  Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – 

80 %, max. 100 000 Kč
•  Plynový kondenzační kotel – 75 %, max. 

95 000 Kč
Na co dostanete dotaci
- zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
- nová otopná soustava
-  rekonstrukce otopné soustavy včetně ne-

zbytné regulace a měření, úpravy spalino-
vých cest

- projektová dokumentace
Bonusy
Prioritní oblasti se znečištěným ovzduším – 
bonus 7 500 Kč
Kombinace s  programem Nová zelená 
úsporám – bonus až 20 000 Kč
Kde a kdy budete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vy-
hlásí výzvy pro občany. K  dotazům veřej-
nosti na kotlíkové dotace, prosím, využijte 
info e-mail: kotliky@sfzp.cz.
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Poplatek za psa
Vážení občané, připomínáme 

Vám, že poplatek za psa je splat-
ný do 31.3.2019. 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 obceFestival CYKLOCESTOVÁNÍ 

Poplatky za psa a svoz 
komunálního odpadu za rok 

2019
Připomínáme občanům, že 

poplatek za psa na rok 2019 činí 
50 Kč (za každého dalšího psa 
100 Kč), poplatek za svoz ko-
munálního odpadu (bez slevy) 
je 250 Kč za osobu za 1. pololetí 
roku 2019. V letošním roce bu-
dou opět některým občanům 
odečteny slevy, které si vytvo-
řili používáním ISNO progra-
mu. Splatné částky Vám budou 
zaslány formou sms do mobil-
ních telefonů v průběhu měsíce 
dubna 2019. Oba poplatky jsou 
splatné k 30.6.2019 a je možné 
je uhradit na obecním úřadě, 
složenkou nebo na účet obce 
1681972319/0800.

Sportovní odpoledne
V sobotu 16.3.2019 se usku-

teční v  prostorách obecního 
úřadu v  Horních Tošanovicích 

sportovní odpoledne pro ob-
čany Horních Tošanovic. Pre-
zence je mezi 12.00 – 13.00 hod. 
V průběhu odpoledne proběh-
ne několik sportovních soutěží, 
např. stolní tenis, stolní fotbal, 
šipky a piškvorky. Vlastní soutě-
že začínají od 13.00 hod. Srdeč-
ně zveme všechny, kteří si chtě-
jí zasportovat a strávit příjemně 
sobotní odpoledne.

Kompostéry
Občané Horních Tošanovic 

mají možnost si vyzvednout 
na obecním úřadě v  úředních 
hodinách nebo po telefonické 
domluvě kompostéry na uklá-
dání biologicky rozložitelného 
odpadu. Bližší informace na te-
lefonním čísle 608 751 120 po-
skytne starosta obce Ing. Petr 
Martiňák.

Poplatky
Připomínáme splatnost po-

platku za odpad za 1. pol. 2019 
a splatnost poplatku ze psů za 
rok 2019 je do 31.3.2019.

Tříkrálová sbírka
Děkujeme Všem dárcům, 

kteří přispěli v  rámci Tříkrálo-
vé sbírky. Ve Stříteži pořádala 
Tříkrálovou sbírku Charita Tři-
nec ve spolupráci s p. Halinou 
Zawadzkou. Letos se ve Stří-
teži vybralo 28 509 Kč. Ještě 
jednou Všem děkujeme.

ISNO: Inteligentní systém 
nakládání s odpady

V  letošním roce 2019 se 
budou poprvé vyplácet slevy 
z  poplatku za odpad. Připo-
mínáme těm, kteří se ještě do 
systému ISNO nezapojili, že 
mají stále možnost si vyzved-
nout kódy na OÚ Střítež a do 
systému ISNO se zapojit.

Horní Tošanovice

Střítež

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel: 603 25 25 80

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 

STONÁVKA
texty:

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

Fotíte rádi? Chcete, aby se fotografie objevila na titulní straně?
Pošlete na redakční adresu své snímky do 15. března 2019.

Podrobnosti na straně 2 v editorialu.

 ■ Tradiční a  originální cesto-
vatelský festival Cyklocestová-
ní ve Frýdku-Místku se usku-
teční již po třinácté na plátně 
a  v  prostorách Nové scény 
Vlast. Prostřednictvím besed, 
promítání, filmů a  workshopů 
se můžete vydat s  cestovate-
li na kolech do různých koutů 
světa. 

V  průběhu dopoledne mohli 
žáHlavním programem bude 
projekce frýdecko-místeckých 
cyklocestovatelů Dáši&Kuby 
o  jejich ojedinělém dobro-
družném cyklonávratu z  No-
vého Zélandu, při kterém zažili 
spousty neuvěřitelných zážitků 
a  nádherných chvil. Za tahák 
festivalu lze určitě považovat 
i trojitou účast cestovatele rádia 
Impuls Jirky Kolbaby, který spo-
lu s  legendárním Víťou Dostá-
lem pokřtí zbrusu novou knihu 
„Evropou na kole“ autora Mar-
tina Stillera.

O  zážitky nebude nouze ani 
v besedě dámského dua Mag-
dy a Alis, které na kolech samy 
prošlapaly jižní a  střední Ame-
riku. S rodinkami Čermákových, 
Zigáčkových a  Stillerových za-
vítáme s  dětmi křížem-krážem 
Evropou. Roman Staněk nás 
zavede do drsného, a  přesto 
nádherného Karabachu. A  to 
samozřejmě není vše! Už teď se 
tedy máte na co těšit.

PÁTEK, 22.2.2019, FRÝDEK-
-MÍSTEK – Kino Nová Scéna 
Vlast
Blok A:
18:00 – 21:00 křest knihy „Evro-
pou na kole“ – moderuje Jirka 
Kolbaba z rádia Impuls
Jiří Kolbaba – „Piráti z Karibiku 
1 – severní Antily“ 

SOBOTA, 23.2.2019, FRÝ-
DEK-MÍSTEK – Kino Nová 
Scéna Vlast
Blok B: 
10:00 – 11:15 Sumbalovi 

– „Dunajská odyssea aneb 
z Bratislavy k Černému moři“
11:30 – 12:45 Roman Staněk 
– „Náhorní Karabach, Gruzie 
a Arménie“
Blok C:
13:30 – 14:45 Magda&Alis – 
„I holky mají své sny aneb z Me-
xika do Argentiny“
15:00 – 15:45 Martin Stiller – 
„Cyklostezka Solná Komora“

Blok D:
16:15 – 17:30 Martin Stiller – 
„Z  Broumova až do Afriky na 
kole“ 
17:45 – 19:00 talkshow Jiřího 
Kolbaby a jeho hostů

Blok E:
19:30 – 21:00 Bikepacking No-
mads – „Z  Nového Zélandu 
domů do Beskyd“ – SPECIÁL

NEDĚLE, 24.2.2019, FRÝ-
DEK-MÍSTEK – Kino Nová 
Scéna Vlast
Blok F: 
09:00 – 10:15 Čermáci – „Od 
moře k  moři. Každoroční do-
volená na kole a s dětmi? Proč 
ne!“
10:30 – 11:45 Zůza&Michal 
Klímkovi – „Zpomalený průjezd 
Indií“

Blok G:
12:15 – 13:00 workshop na téma 
„Jídlo a pití na cestách“
13:15 – 14:30 Šárka&Víťa&rodiče 
– „Velká cesta přes alpská sedla 
napříč Evropou“

Blok H:
15:00 – 16:15 Vackovi – „Salva-
dor-Guatemala-Mexiko-Belize 
s dětmi na těžko“
16:30 – 17:30 Marek Liška 
– „Mikrodobrodružství“

Podrobnější informace na-
leznete na: www.cyklocesto-
vani.cz nebo na facebooku: 
Cyklocestování
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRŽÍ HODNOTNÉ CENY!
Tajenku zašlete do 14. března 2019 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Hnojník
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