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Hnojnický guláš všem chutnal
 ■ Dne 13. 7. 2019 proběhl 

na hřišti v  Hnojníku 1. ročník 
„Hnojnického guláše“. Tuto akci 
vymyslel a  zorganizoval výbor 
pro kulturu a sport v Hnojníku 
s  cílem oslovit jak jednotlivé 
složky, tak samotné občany 
k něčemu, co by je nejen poba-
vilo, ale i stmelilo. 

V  krátkosti k  pravidlům této 
soutěže. Zúčastnit se mohl tým, 
který měl za úkol uvařit gu-
láš v  objemu 20 porcí, v  limitu 
4 hodin a  bylo zcela na jejich 
libovůli, jaké zvolí maso a  os-
tatní ingredience. Vařit mohli 
v  kotlíku, či hrnci, podmínkou 
bylo, že šéfkuchař musel mít 
zdravotní průkaz. Na úhradu 
použitých surovin pak dostalo 
každé družstvo od pořadatelů 
částku 1000 Kč. Počasí v  den 
akce nebylo rozhodně ideál-
ní a  dělalo pořadatelům velké 
starosti. Ale s  dobrou náladou, 
která panovala již od rána, kdy 
bylo potřeba připravit pose-
zení a  stany, jak pro soutěžící, 
tak i pro účastníky, se všechno 
zvládlo a  výsledkem byla na-
konec podařená akce. Celé to 
vtipně moderoval David Zbavi-
tel, moderátor rádia Čas Rock, 
který se postaral i o mimořádný 
úkaz. Součástí programu byla 
totiž i tipovací soutěž, jejímž cí-
lem bylo uhádnout, kolik David 
přibere během odpolední de-
gustace. Výsledek byl všeobec-
ně šokující, když váha ukázala 

úbytek 30 dkg! Nebudu pole-
mizovat, jak je to možné, když 
David byl mimochodem před-
seda hodnotící poroty a  taky 
váha byla v  pořádku, protože 
byla moje. To je prostě tak, 
když jste líní se pořádně napít 
a  najíst! Ale zpátky k  vaření. 
Soutěže se nakonec zúčastnily 
týmy složené ze složek hasičů, 
zahrádkářů, PZKO a sportovců. 
Vítězný guláš uvařil Ivo Čopnik, 
zástupce sportovců, který po-
tvrdil, že na domácím hřišti se 
má vyhrávat. Na druhém místě 
skončili hasiči, třetí zahrádkáři 
a  bramborovou medaili získalo 
PZKO. Ale jak jsem již řekl při 
vyhlašování, vyhráli všichni, kdo 
se zúčastnili, kdo přišli a  nao-
pak poražení byli ti, co zůstali 
doma. Zpestřením určitě bylo, 
že si každý návštěvník mohl 
za pouhých 10 Kč koupit de-
gustační porci a  tím si vlastně 
sám udělat názor na kvalitu jed-
notlivých gulášů. A zde je třeba 

si přiznat, že zájem o degustaci 
byl veliký a cca 250 porcí, bylo 
rozhodně málo. Závěrem bych 
chtěl poděkovat všem, kteří po-
mohli při organizaci této akce, 
členům složek hasičů, zahrád-
kářů, PZKO i sportovců a neby-
lo jich tentokrát rozhodně málo. 
Bez jejich pomoci by tato akce 
určitě nebyla hodnocena tak 
pozitivně našimi spoluobčany. 
Svoji zásluhu na tom má i  hu-
dební produkce, s diskžokejem 
hrajícím na přání. Že se jednalo 
o podařenou akci, dokumentuje 
fakt, že hned po degustaci se mi 
přihlásilo několik družstev již na 
příští rok. Všem jsem odpověděl 
stejně, máte rok na to dopilovat 
recepty a za rok se tady sejde-
me. Taky doufám, že stávající 
elán nepřejde nejen je, ale i or-
ganizátory. Protože do budouc-
na máme hodně odvážné plány, 
chceme, aby se tato akce stala 
tradicí na úrovni a byla tak i vi-
zitkou obce Hnojník.

Josef Kasper

Vážení a milí čtenáři Stonávky,

čtvrté číslo Stonávky, které 
jste právě otevřeli je neklamným 
znamením, že letní prázdniny se 
přehouply do druhé poloviny. 
„Léto začíná letním slunovratem 
a  končí podzimní rovnodennos-
tí,“ píše hned na protější straně 
Libiše Ovčaříová. Doporučuji se 
posadit a přečíst si, jak k létu ne-
odmyslitelně patřily trhy, jarmarky 
a poutě. 

„V létě se lidé věnovali jen prá-
ci na polích, sklizní sena, která se 
nazývala „senoseč“ a  sklizní obilí 
a  té se říkalo „žně. Tradiční trhy 
a  jarmarky se konaly od pradáv-
na. Lidová řemesla měla velkou 
tradici a umění našich řemeslníků 
bylo vyhlášeno daleko za hra-
nicemi. Dříve nebyly žádné ob-
chody, a když bylo potřeba něco 
koupit, muselo se na trh, kde se 
dalo sehnat v  podstatě všechno. 
Návštěva trhu byla vždy sváteční 
události.“ Ne, to není pohádko-
vé vyprávění ani dávná historie. 
Z hlediska dějin to byla to realita 
jen před několika desítkami let. 

Toto číslo je především o  ak-
cích. Nejen o  těch, které se již 
uskutečnily, ale i  těch, které nás 
teprve čekají. Věřte, že je jich celá 
řada a stojí za to, si alespoň něja-
ké z nich vybrat a navštívit. Den 
obce Smilovice, poutě v Hnojníku 
a  Třanovicích, Loučení s  létem 
v  Dolních Tošanovicích nebo 
podobná akce v  Ropici, dožínky 
v  Horních Tošanovicích a  Třa-
novicích atd. To jsou jen některé 
z  nich, které i  daty naleznete na 
straně 2 a 12.

Hezké letní dny

Vladimír Raszka

editorial

Datum  Obec  Akce

14.-16.8.2019  Smilovice Příměstský 3D tábor pro děti
17.8.2019  Třanovice Nohejbalový turnaj SDH
17.8.2019  Smilovice Den obce
18.8.2019  Hnojník Pouť
24.8.2019  Střítež Pytlácká noc
25.8.2019  Třanovice Pouť
31.8.2019  Dolní Tošanovice Loučení s létem
7.9.2019  Ropice Zakončení léta
14.9.2019  Horní Tošanovice Dožínky
14.9.2019  Řeka Noční hasičská soutěž
21.9.2019  Třanovice Dožínky 
22.9.2019  Smilovice Slavnost výročí Karmelu
27.9.2019  Ropice Turnaj v přehazované
28.9.2019  Třanovice Setkání u čtyřmezníku
28.9.2019  Horní Tošanovice Dýňování
14.10.2019  Třanovice Třanovický podzim - setkání seniorů
1.11.2019  Komorní Lhotka Lampionový průvod
8.11.2019  Ropice Svatomartinská zábava
16.11.2019  Komorní Lhotka Teatr PZKO
23.11.2019  Komorní Lhotka Koncert CASD
30.11.2019  Třanovice Rozsvícení vánočního stromu
30.11.2019  Dolní Tošanovice Rozsvícení vánočního stromku/Adventní 
koncert
30.11.2019  Řeka Mikulášské odpoledne
30.11.-1.12.2019  Komorní Lhotka Vánoční výstava
1.12.2019  Střítež Adventní koncert
1.12.2019  Komorní Lhotka Rozsvícení vánočního stromku
7.-8.12.2019  Horní Tošanovice Vánoční výstava
15.12.2019  Komorní Lhotka Koncert SCEAV
22.12.2019  Třanovice Večer svátečních melodií
prosinec  Ropice Zpívání koled

Kalendář akcí na rok 2019



3Srpen 2019

 ■ Po skončení každoročních 
žňových prací se vždy organi-
zovaly slavnosti úrody – dožín-
ky. Řada obcí a spolků se snaží 
tuto tradici i  v  našem regiónu 
oživit a udržovat.

Nejinak je tomu i  v  Horních 
Tošanovicích, kde již po čtrnác-
té se budou dne 14. září 2019 ko-
nat Tošanovické dožínky v pro-
storu před Motelem Tošanovice. 
Slavnostní průvod vyrazí ze se-
řadiště u kravínů v 13.00 h k Mo-
telu. Kočáry s koňským spřeže-
ním, traktory profi i  amatérské 
výroby, alegorické vozy aj. vy-
jedou v  doprovodu dechovky 
k Motelu. Samotný program se 
již tradičně v  odpoledních ho-
dinách ponese v  lidovém du-
chu. Po dožínkovém obřadu se 
můžete těšit na lidové soubory 
z  Polska (Maliniorze Brenna), 
ze Slovenska (Malý Rozsutec 
z  Terchovej). Českou decho-
vou hudbu bude reprezentovat 
oblíbená Hornická kapela ze 
Stonavy s  mažoretkami. Pod-
večerní program obohatí sou-
bor Šubaduba z Frýdku Místku 
a Valdemar Matuška revival. Ve 
večerním bloku vystoupí kapela 
Blond a  jejich vystoupení pod-
trhne slavnostní ohňostroj. 

Po celou dobu Dožínek je 
připraveno bohaté občerstve-
ní. Organizátoři chystají různé 
atrakce nejen pro dospělé, ale 
i  pro děti. Absolutní novinkou 
bude v  letošním roce jízda 
zručnosti traktorem s  vlekem. 
Soutěžící budou na čas závodit 
v jízdě traktorem s vlekem, kde 
budou muset prokázat svou do-
vednost jízdy včetně couvání do 
vymezeného prostoru s vlekem. 

Zveme všechny zájemce 
z  obce i  okolí k  hojné účasti 
v průvodu, soutěži nebo jen tak 
přijďte strávit krásné odpoled-
ne s  tradicí. Podrobností na-
jdete na našich internetových 
stránkách.

HT

Tradiční Dožínky 
v Tošanovicích

Léto, doba dovolených, času pro své nejbližší…
 ■ V dnešní velmi uspěchané 

době, kdy nemáme na nikoho 
čas, vše vyřizujeme přes mo-
bilní telefony. Někdy dokonce 
spolu ani nemluvíme, jen si vše 
píšeme…Chtěla bych Vás po-
prosit, abyste si našli chvilku 
času a  odpočinuli si, když je 
doba dovolených, našli si chvil-
ku pro své nejbližší. Prostě jen 
tak si vyrazit do přírody, vzít si 
nějakou pěknou knížku nebo 
si právě přečíst tento článek, 
ve kterém bych chtěla připo-
menout, jak léto trávili naší 
předkové. 

Léto je nejteplejším ze čtyř 
ročních období a  zároveň má 
i  nejdelší dny a  nejkratší noci. 
Léto začíná letním slunovratem 
a končí podzimní rovnodennos-
tí. K  létu neodmyslitelně patřily 
trhy, jarmarky a poutě. V létě se 
lidé věnovali jen práci na polích, 
sklizní sena, která se nazývala 
„senoseč“ a sklizní obilí a té se 
říkalo „žně“. Tradiční trhy a  jar-
marky se konaly od pradávna. 
Lidová řemesla měla velkou 
tradici a  umění našich řemesl-
níků bylo vyhlášeno daleko za 
hranicemi. Dříve nebyly žádné 
obchody, a  když bylo potřeba 
něco koupit, muselo se na trh, 
kde se dalo sehnat v  podstatě 
všechno. Návštěva trhu byla 
vždy sváteční události. Trhy se 
dělily na týdenní, které se kona-
ly každou sobotu nebo výroč-
ní, a  ty se vztahovaly na určité 
události v roce, a to např.: svá-
tek světce. Dnes se tato skoro 
již zapomenutá tradice začíná 
objevovat znovu – farmářské 
nebo řemeslné trhy. Senoseč 
neboli sklizeň sena byla důle-
žitá, aby bylo v zimě čím krmit 
dobytek. K sečení trávy se po-
užívaly kosy a  sousedé si na-
vzájem vypomáhali. Posečená 
tráva se musela důkladně vy-
sušit, aby vydržela celou zimu. 
Po vysušení se seno sváželo do 
stodol. První senoseč probíhala 
nejpozději do poloviny června 
tak, aby stačila narůst ještě dru-
há tráva: otava. Druhá senoseč 
se odbývala zhruba čtyřicet až 
šedesát dnů po té první, v závis-
losti na počasí, a pokud se rok 
vydařil, v září se mohlo pokosit 
ještě potřetí. Hospodář dobře 

věděl, že kvalita trávy a  usu-
šeného sena z  různých sečí je 
rozdílná: červnová tráva býva-
la mohutná, s  dostatkem živin, 
kvůli přebytku vlákniny, byla pro 
zvířata příliš tuhá, ale velmi vy-
datná. Otava už byla zpravidla 
nižší a  jemnější, obsahovala 
totiž méně stonků, ale zato více 
listů a sloužila ke krmení men-
ších zvířat nebo mláďat. Kon-
čící senoseče byly znamením 
nadcházejících žní. Žně bývaly 
velkým svátkem pro celou ves. 
Každý, kdo měl zdravé ruce 
a nohy pomáhal na poli, mužům 
a  mládencům, kteří obilí kosili, 
se říkalo „ženci“ a ženám a dív-
kám, které obilí odebíraly a vá-
zaly do snopů se říkalo „vázač-
ky“. Když přišli „ženci“ na pole, 
smekli a nábožně se pokřižovali. 
Pak vzali kosy do rukou a udě-
lali s nimi ve vzduchu kříž nad 
obilím. Kosení přerušovali jen 
kvůli kratičké svačině a  brou-
šení nástrojů. Potřebný brousek 
nosili v toulci, který byl zhotove-
ný z kravského rohu. Sekáči ne-
únavně kosili zralé obilí a  ženy 
za nimi se srpem dočišťovaly 
a vázaly. Obilí se kladlo po hrs-
tech na „povřísla“ a  vázalo ve 
snopy. Než se začalo vázat, tak 
se muselo „povříslem“ třikrát 
otočit, aby se sklidilo šťastně 
a aby se žně vydařily. První snop 
musela uvázat vždy hospodyně. 
K  večeru se ze snopů stavěli 
panáci. Když se skončilo s  ko-
sením, bylo zvykem, že sekáč 
zabrousil kosu, a  to proto, aby 
čert nevěděl, co sekal. Druhého 
dne se šlo hned, jak začalo sví-
tat. Práce spojené se žněmi mu-
sely skončit co nejdříve, dokud 
přálo počasí. Ke kosení obilí se 
váže několik pověr. Jestliže byl 
některý klas ještě stále kvetou-
cí, znamenalo to hlad pro celý 
kraj. Dvojitý klas znamenal, že 
obilí nabude na ceně. Pokud se 
takovýto klas protáhl novoroze-
něti skrze prsty, čekalo na dítě 
v  budoucnu velké štěstí. Když 
se sekalo první pole a  blížila 
se bouřka, vrhali se všichni při 
prvním zahřmění k zemi ve víře, 
že je nebude, po celý rok bolet 
v  kříží. Když se odváželo obilí 
z pole, zastavil první vůz u po-
toka, řeky či rybníka. Hospodář 

vzal z vozu tři klasy, které namo-
čil ve vodě. Činil tak ve víře, že 
mu obilí ve stodole neshoří. Při 
cestě z  pole nesměl hospodář 
celou cestu promluvit, tím měl 
ochránit obilí před hlodavci. Po 
sklizni obilí nejbohatší nebo 
největší hospodář obce byl 
zvolen za „gazdu“. Na Těšínsku 
se oblékal do gorolského kro-
je, jeho povinnosti bylo převzít 
od „ženců“ věnec a pohostit je 
jídlem a pitím. Hlavní částí do-
žínkových slavností byl průvod. 
Dožínkový průvod byl zpestřen 
alegorickými vozy, na nichž se 
předváděly různé hospodářské 
práce: tlučení másla, pečení 
chleba, zpracování zelí, mlá-
cení cepy, čištění obilí apod. 
V některých rodinách se zpívaly 
při cestě s  poslední fůrou obilí 
nábožné písně. „Ženci“ nesli vě-
nec v průvodě do hospodářova 
domu, kde jej slavnostně předa-
li hospodáři a  hospodyní. Než 
jim věnec předali, volali: „Paní 
mámo zlatá, otvírejte vrata, ne-
seme Vám věnec ze samého 
zlata“. Dožínkový věnec býval 
zavěšen v  síni na stropě nebo 
nad dveřmi, a to obvykle až do 
příštích dožínek. Hospodář je 
obdaroval penězi a  pálenkou, 
hospodyně koláči. Večer se 
všichni sešli v hospodě na tan-
covačce. Připravovaly se také 
společné věnce. Kolektivní vě-
nec se zanesl do kostela, kde 
zůstával po celý rok. Po ukon-
čení dožínek se obilí mlátilo po-
mocí cepů. Pytel vymláceného 
zrní se nechal přes zimu na dal-
ší výsev. Věřilo se, že poslední 
zrno v  sobě skrývá magickou 
moc a  sílu, která se projeví při 
dalším setí a  způsobí dobrou 
úrodu. Dožínková hostina se 
konala i v pozdějším podzimním 
čase, po skončení žatevních 
prací včetně sklizně okopanin. 
Dožínková slavnost přešla i  do 
současné tradice na Těšínsku. 
Z dožínek se stává společenská 
a kulturní záležitost, v níž převa-
žují složky scénické i divadelní.

Libuše Ovčaříová

Tímto bychom chtěli pozvat všechny občany mikroregionu na tradiční 
„Dožínky “, které se budou konat dne 14. 9. 2019 v Horních Tošanovi-
cích a o týden později 21. 9. 2019 v Třanovicích. Obě tyto akce začnou 
v 13:00 hod. tradičním průvodem. Dožínky proběhnou jako součást 
projektu „Beskydský folklor – zvyky a obyčeje “, který je spolufinan-
cován z prostředku Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci 
Programu INTERREG V-A  Česká republika – Polsko 2014-2020 ze 
státního rozpočtu prostřednictvím Euroregionu Beskydy. Podrobnější 
informace naleznete na plakátech, které budou vylepeny s dostateč-
ným předstihem, také na webových stránkách obcí.

Obec Ropice: hydrogeologické posouzení a návrh 
řešení odvádění a likvidace odpadních vod

Obec Ropice byla úspěšná 
v  žádosti o  dotaci z  programu 
„Podpora návrhu řešení naklá-
dání s  vodami na území, příp. 
části území, obce pro roky 2019-
2020“ Moravskoslezského kraje 
na realizaci projektu „Obec Ro-
pice – hydrogeologické posou-
zení a  návrh řešení odvádění 
a  likvidace odpadních vod“. 

Jedná se o  získání potřebných 
informací pro následnou žádost 
o dotaci na výstavbu domácích 
čističek odpadních vod z dotace 
Ministerstva životního prostře-
dí. Dotace Moravskoslezského 
kraje pokryje 57,14 % celkových 
způsobilých výdajů na projekt.

Mgr. Uršula Waniová,  
starostka obce
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Střítežské léto s gulášem

 ■ V Komorní Lhotce je každo-
ročně poslední květnový pátek 
spojen s konáním kulturní akce 
– festivalu kreslení s  názvem 
„Krajina kolem nás“, jehož or-
ganizátory jsou Základní škola 
T.G.Masaryka a  Obecní úřad 
v Komorní Lhotce.

Letošní XIX. ročník se konal 
za slunečného počasí, soutěžit 
přijelo téměř 150 účastníků ze 
základních škol okolních obcí 
Komorní Lhotky, z Frýdku-Míst-
ku a  polských měst Jaworze 
a  Boronów. Soutěžilo se v  pěti 
věkových kategoriích (od prv-
ňáčků až po studenty nad 15 
let), zvláštní kategorii tvořili kli-
enti DOZP z  Komorní Lhotky. 
Každý soutěžící se snažil ztvár-
nit libovolnou výtvarnou techni-
ku přírodu a objekty v podhůří 
Beskyd. Pětičlenná odborná 
porota hodnotila výtvarná díla 
každé kategorie zvlášť. Vítězo-
vé byli odměněni zlatou, stří-
brnou či bronzovou medailí, 
diplomem a  věcnými cenami. 
Z výherních obrázků bude opět 
vytvořen obecní kalendář pro 
následující rok. Nikdo z festiva-
lu neodcházel s  prázdnou, ne-
boť pro všechny byly připraveny 
pytlíky s drobnými pozornostmi 
a sladkosti. Za finanční podpo-
ru děkuji Třineckým železárnám, 
a.s., manželům Waliczkovým 
a  Obecnímu úřadu v  Komorní 
Lhotce. Děkuji rovněž pedago-
gům ZŠ Komorní Lhotka, za-
městnancům OÚ, paní J. Santa-
riusové za přípravu obědů, paní 
P. Mlčochové za zhotovení ke-
ramických upomínkových před-
mětů a  všem dobrovolníkům, 
kteří se na organizaci a  zdár-
ném průběhu této náročné akce 
podíleli.

Výsledky
I. kategorie (1. třída): 1. mís-

to: Klara Coborowska (ZPO 
Boronów), 2. místo: Laura 

Sokolíková (ZŠ Střítež), 3. mís-
to: Barbora Brzežková (ZŠ Třa-
novice), Zofia Barwicka (ZPO 
Boronów).

II. kategorie (2. a  3. třída): 1. 
místo: Anežka Bonczeková (ZŠ 
Komorní Lhotka), Lucie Moli-
nová (ZŠ Třanovice), 2. místo: 
Sofie Serafinová (ZŠ Komorní 
Lhotka), Beáta Ponczová (ZŠ 
Komorní Lhotka), 3. místo: Tere-
za Konečná (ZŠ Střítež), Magda 
Pfeiferová (ZŠ Střítež).

III. kategorie (4. a 5. třída): 1. 
místo: David Čolig (ZŠ Komor-
ní Lhotka), Natálie Lasotová 
(ZŠ Střítež), 2. místo: Gabriel 
Bonczek (ZŠ Komorní Lhotka), 
Natalia Otiskova (ZŠ s pol. jaz. 
vyuč. Hnojník), Joel Pietak (ZŠ 
Smilovice), Kornelia Kruczek 
(Jaworze), 3. místo: Aneta Laso-
tová (ZŠ Střítež), Wiktoria Jania 
(Jaworze).

IV. kategorie (6. a  7. třída): 1. 
místo: Jolanta Rucka (ZŠ s pol. 
jaz. vyuč. Hnojník), Natalia Ka-
nik (Jaworze), Aleksandra Am-
broz (Jaworze), 2. místo: Johana 
Kozlová (MZŠ Hnojník), Julia 
Krzywoń (ZŠ s  pol. jaz. vyuč. 
Hnojník), 3. místo: Monika 
Czernecka (ZPO Boronów).

V. kategorie (8. a  9. třída): 1. 
místo: Jolanta Rucka (ZŠ s pol. 
jaz. vyuč. Hnojník), Klára Vrob-
lová (7. ZŠ Frýdek-Místek), 2. 
místo: Katarzyna Malysa (ZPO 
Boronów), 3. místo: Weroni-
ka Oborna (ZŠ s pol. jaz. vyuč. 
Hnojník), Agáta Molinová (ZŠ 
s pol. jaz. vyuč. Hnojník).

VII. kategorie (DOZP – Do-
mov pro osoby se zdravotním 
postižením) – oceněno všech 
8 klientů DOZP za účast: Mi-
roslav Aust, Margita Badejová, 
Jiřina Hawliczková, Lubomír Kli-
mas, Luboš Kotas, Tomáš Nytra, 
Zdeněk Stempa.

Gabriela Palarčíková, ředitel-
ka ZŠ Komorní Lhotka

 ■ Již se stalo tradicí, že 
o  prázdninách pořádá obec 
s  MK PZKO a  SRPŠ akci Stří-
težské léto, které letos bylo ve 
znamení vaření kotlíkového 
guláše. 

Do soutěže se přihlásilo 
6  týmů, a  to SRPŠ, PZKO, Fa-
jermani, Papričky (zahradkáři), 
Flašky a Borek team a v pravé 
poledne po vydatné dešťové 
přeháňce byla soutěž odstar-
tována. Družstva měly 4 hodiny 
na celkovou přípravu guláše, 
následně každý účastník akce 
mohl ochutnávat každý druh 
a rozhodnout se komu dá hlas. 
Je nutno podotknout, že druž-
stva se důkladně připravily. Dů-
raz dali i na svou vizáž a mnozí 
do guláše přidávali různé in-
gredience v  očekávání, že ten 
jejich recept bude ten nejlepší. 
Za sebe musím říct, že všech-
ny byly vynikající, ale hlas lidu 
rozhodl a  vítězem se staly Pa-
pričky ve složení Anička Něm-
cová, Líba Janíková a Maruška 
Pyszková. Návštěvníci si dále 
mohli pochutnat na speciali-
tách MK PZKO – bigos, zapie-
kanki a  placki. SRPŠ prodával 
tradiční rojberku a  zahradká-
ři napekli zákusky a  koláče. 
O  naše žaludky bylo výborně 
postaráno a o pohlazení na duši 
se postarali účinkující se svým 
programem. Vystoupili finalisté 

akce „Rozvíjej se poupátko“, 
zahrál nám a  zatančil folklorní 
soubor Slezan, mnozí se těšili 
na vystoupení Elton John revi-
val a vystoupení místní Count-
ry kapely „Pár strun“. Tahákem 
večera bylo vystoupení rodinné 
rockové kapely Sagar. Každý 
návštěvník si mohl vybrat to 
své, pro děti byly nachystané 
různé atrakce – řetízkový ko-
lotoč, skluzavka, skákací hrad, 
malování na obličej, projížďky 
na koních a také mohly navštívit 
včelařský koutek. Účast na této 
akci byla úžasná – největší za 
několik posledních let. Chci po-
děkovat všem sponzorům, kteří 
se zasloužili o bohatou tombolu 
a  poděkování patří i  všem or-
ganizátorům celé akce a  těm, 
kteří celý areál nachystali. Ma-
lou kaňkou na celé akci bylo 
jen to, že úklidu se zúčastnilo 
jen několik nadšenců a mládež 
zůstala doma, což se mi nelíbilo. 
Děkuji manželům Porvisovým 
za přípravu programu a  ser-
vis, který nám poskytuje jejich 
agentura „Párty Servis Besky-
dy“. V  myšlenkách již máme 
spoustu nápadů, čím výjimeč-
ným zaujmout v  příštím roce 
a  věříme, že podpoříte i  další 
obecní akce, které proběhnou 
v tomto roce.

Miroslav Jaworek, starosta

IXX. ročník festivalu kreslení
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Úspěch smilovické přípravky

Jak nám jde čerpání dotací?

 ■ Na konci června se v Nebo-
rech uskutečnil mezinárodní 
fotbalový turnaj „Zina cup“ pro 
ročníky 2007 a 2010. 

V  ročníku 2007 bylo šest 
týmů, v ročníku 2010 osm týmů. 
Turnaje se zúčastnily týmy 
z  naší republiky, Slovenska 
a  Polska. V  ročníku 2007 jsme 
měli dvě mužstva tvořené hráči 
Smilovic a Nebor. Obě mužstva 
si to rozdala v posledním utkání 
o vítězství v turnaji. Utkání i celý 
turnaj nakonec vyhrálo béč-
ko. Na áčko zbylo druhé místo. 

V  ročníku 2010 nás reprezen-
tovalo mužstvo tvořené pouze 
kluky ze Smilovic. Ve složení 
Michal Příhoda, Petr Hotový, 
Luděk Bella, František Lyčka, 
František Misiar, Vojta a Ondra 
Tomečkovi. Naši kluci obsadili 
nepopulární bramborové místo 
z osmi týmů. Vzhledem k tomu, 
že naše mužstvo tvořili hlavně 
kluci narozeni v  roce 2011, be-
reme čtvrté místo jako úspěch. 
Navíc byl náš brankář Luděk 
Bella vyhlášen nejlepším bran-
kářem turnaje v této kategorii.

 ■ V zápisech z  minulých za-
sedání zastupitelstva obce jste 
se možná dočetli, že nám (obci 
Komorní Lhotka) bohužel ne-
byla „přiklepnuta“ nově žádná 
dotace.

Dvě žádosti na v současnosti 
dokončenou rekonstrukci po-
dával ISÚ. Jedna byla zamítnuta 
z důvodu chyb v žádosti a dru-
há skončila v  pořadníku, takže 
oba projekty budou plně hraze-
ny z desetimiliónového úvěru. 

Žádost o  dotaci na rekon-
strukci staré školky rovněž ne-
vyšla, celý projekt tedy bude 
uhrazen z obecní kasy a z úvěru 
16 milionů korun.

Dotace na rekonstrukci mos-
tu u ISÚ také skončila v pořad-
níku a projekt za 2,7 miliónu ko-
run tak bude uhrazen z obecní 
kasy. Na stavbu mostu u  Woj-
nara se dotace nežádala, celá 
zakázka za asi 2 mil. Kč bude 
hrazena z obecního rozpočtu.

Jediné projekty, na které 
v současnosti máme schváleny 
dotace je rozšíření kanalizace, 
kde k  původnímu rozpočtu asi 
14,5 mil. Kč byla přiznána dota-
ce přibližně 9,8 mil. Kč. Bohužel 
postupem času rozpočet akce 
stoupl na 20,5 mil. Kč, ale do-
tace zůstala stejná. Akce bude 
hrazena z  úvěru, který byl pů-
vodně schválen (myslím, že to 
bylo na 18 mil. Kč), ale asi se 
bude muset v  rámci rozpočtu 
navýšit o zmíněné dotace. 

Rekonstrukce chodníku od 
ZŠ směrem ke GrillBaru o  roz-
počtové ceně cca 5 mil. Kč je 
přiznána dotace asi 1 mil. Kč. 

Jak lze vidět, zatím tedy nej-
sme moc úspěšní, ale o to více 
budeme muset zabojovat u dal-
ších projektů.

Jan Křístek

Ani 171 podpisů nezměnilo názor…
 ■ Již v  minulém vydání Sto-

návky jsme Vás informovali, 
jak v  Komorní Lhotce probíhá 
výběrové řízení na opravu staré 
mateřské školky. 

Psali jsme o tom, že někteří ze 
zastupitelů projekt ani nečetli 
a  neznali jeho rozsah. Všichni 
zastupitelé byli upozorněni na 
některé chyby v projektu a také 
byla obci předaná petice s pod-
pisy 171 občanů, kteří s  rekon-
strukcí staré budovy nesouhlasí. 
Petici zastupitelé vzali na vědo-
mí a dál pokračovali, jako by se 
nic nestalo, což mne velice zkla-
malo, a  tak trošku to vnímám 
jako aroganci vůči voličům 
(občanům). Na prvním červen-
covém jednání ZO byl vybrán 
dodavatel na rekonstrukci ma-
teřské školky a  zastupitelstvo 
pověřilo starostu podepsáním 
smlouvy v  původním – soutě-
ženém rozsahu. Přestože dnes 
už všichni víme (a ví to i ti, kteří 
rekonstrukci schvalovali), že 
MŠ nelze zrekonstruovat podle 
schválené a  připravené doku-
mentace, zastupitelé většinově 
schválili podepsání smlouvy 
v původním znění a teprve ná-
sledně se bude s  vybraným 
dodavatelem komunikovat 
o  změnách v  projektu a  roz-
sahu prací. Všichni budeme 
doufat, že dodavatel na tyto 
požadavky přistoupí… Hlavní 
problém celé rekonstrukce je 
ten, že budova má téměř 200 
let a je historicky cenná. Stojí na 
břehu potoka a  největším ne-
duhem je zde vzlínající vlhkost, 
která samozřejmě má vliv na 
prostředí, ve kterém děti v ma-
teřské škole tráví čas. Projekt 
jen okrajově řešil právě onu sa-
naci vlhkosti, a to je pro dlouho-
dobé řešení to nejpodstatnější. 
V  momentě, kdy jsme na to 

dostatečně dlouho poukazovali, 
došlo k rozhodnutí, že se změní 
technologie oddělení vlhkých 
základů od zdiva. Bohužel ve 
zdivu bude vlhkost ještě něko-
lik let a není tudíž možné udělat 
plánovanou fasádu, aby mohly 
zdi „dýchat“. Další změny už 
budou menší a budou spočívat 
v  upřesnění požadavků na po-
užité materiály a  vybavení. Se 
všemi takto navrženými změna-
mi musí dodavatel souhlasit, ale 
vedení obce věří, že to nebude 
problém. Projekt mateřské ško-
ly v  Komorní Lhotce je záleži-
tost, která se táhne několik let. 
Zastupitelé již jednou rekon-
strukci staré budovy schválili, 
ale pak pod tlakem veřejnosti 
od záměru ustoupili a  rozhod-
li se pro výstavbu školky nové. 
Projekt, který však za několik 
set tisíc korun vznikl, se ukázal 
jako příliš nákladný a  z mnoha 
dalších důvodů nerealizovatel-
ný. Proto se rychle vrátil do hry 
projekt rekonstrukce, aby za ta 
léta slibů alespoň něco bylo. 
Takže stavíme bez dotace, na 
cizím pozemku, a  rekonstrukce 
nás bude stát 21 mil. Kč z obec-
ní kasy. Považuji rekonstrukci 
stávající MŠ za špatné politické 
(investiční) rozhodnutí a  mrzí 
mně hlavně jedna věc. Že jsem 
nezaznamenal snahu dostat 
mateřskou školu k  budově so-
učasné základní školy. Což 
by všichni uvítali jako logický 
a velice rozumný krok, který by 
ukazoval na koncepční myšlení. 
Navíc rozumný projekt na no-
vou školku by stál stejné peníze 
(možná o trochu více). Nicméně 
by to byla budova nová, která 
nevyžaduje nadlouho další in-
vestice, a  provozní náklady by 
byly určitě daleko nižší.

Jaroslav Konderla
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 ■ Letošní rok zahájil pobočný 
spolek MS v Třanovicích bese-
dou spojenou s  videoprojekcí 
na téma „Skotsko křížem krá-
žem“ a „Itálie – Trentino – Mon-
te Bondone“.

Akce se uskutečnila 3. března 
v  sále Obecního úřadu v  Třa-
novicích. Po projekci následo-
vala beseda s autorem, panem 
Vladimírem Nohelem. V květnu 
nás čekala nejen zábava, ale 
i  práce – byli jsme požádá-
ni o  prodej ražniči na kulturní 
akci MAJ FEST. Přípravy masa 
a  následného stánkového pro-
deje v novém červeném stánku 
MS se zúčastnila tradičně stej-
ná část členů, za což jim ještě 
jednou děkujeme. Ražniči mělo 
úspěch a  brzy byly všechny 
porce vyprodány. Další akcí, 
na které se zúčastníme s  pro-
dejem ražniči, budou Dožínky 
v  Třanovicích a  Národopisné 
slavnosti v  Dolní Lomné, obě 
akce se budou konat v  září. 1. 
června se uskutečnil každoroč-
ní jednodenní poznávací zájezd. 
Tentokrát jsme se vydali kou-
sek na sever, cílem byl zámek 
Bruntál a město Opava. Barok-
ní zámek nás zaujal především 
svou unikátní sbírkou obrazů 

zahraničních mistrů z  16 – 18. 
století a  historicky hodnotnou 
knihovnou s  převážně latinsky 
a  německy psanými knihami. 
Po obědě v  Bruntále jsme se 
přesunuli do Opavy, kde nás če-
kala komentovaná prohlídka po 
historických památkách měs-
ta. Po dlouhém pěším okruhu 
v  tropických teplotách všichni 
jistě ocenili následný rozchod 
a osvěžení v některé z místních 
kaváren nebo restaurací. Pře-
devším se cenily klimatizované 
prostory místního obchodního 
domu. Na podzim je napláno-
ván další zájezd, datum a  pro-
gram bude včas oznámen. 

Další červnovou akcí bylo 
setkání u  koliby v  Třanovicích, 
které bylo spojeno s  tradičním 
smažením vaječiny. Akce se 
zúčastnilo 32 členů, někteří i se 
svými rodinnými příslušníky. 
Tradiční hojná účast byla ten-
tokrát podpořena i  slunečným 
počasím. Dalšími plánovanými 
akcemi bude již zmiňovaná pří-
prava ražniči na Dožínky a Slez-
ské dny a  podzimní zájezd. Za 
MS přeji všem hezký zbytek 
prázdnin a dovolených.

Jana Zatloukalová

Aktivity Matice slezské v Třanovicích Akce střídá akci

Tradiční radovánky se povedly

 ■ 7. června 2019 se uskutečnil 
autobusový zájezd hnojnických 
zahrádkářů na Oravu. Pro 52 
účastníků zájezdu z  řad členů 
ČSZ, ale i dalších občanů obce 
a okolí, to byl velmi hezký a po-
učný výlet.

Přálo i  počasí a  nechyběla 
dobrá nálada. První zastávkou 
byla oravská lesní železnice 
a  jízda výletním vláčkem po 
úzkorozchodné trati z  Orav-
ské Lesné do stanice Tanečník 
v sedle Beskyd. Železnice slou-
žila od roku 1928 do roku 1971 ke 
svozu dřeva a pouze k nákladní 
dopravě. Teprve později byla její 
část obnovena pro turistické 
účely. Jízda trvala asi 20 minut 
a mohli jste se pokochat výhle-
dy do krásné romantické kraji-
ny Oravy. V  horní stanici byla 
přestávka s výstupem k dřevě-
né rozhledně, s možností vidět 
masivy Malé Fatry, Západních, 
Vysokých a  Belianských Tater, 
či Oravských Beskyd. 

Další zastávkou byla Oravská 
přehrada, vybudována na sou-
toku Bílé a  Černé Oravy. První 
práce na vybudování započa-
ly již v  roce 1941 a  přehradní 
nádrž byla dána do provozu 
v  roce 1954. Výletním parníč-
kem se účastníci zájezdu pře-
vezli na Slanický ostrov, kde si 
mohli prohlédnout zachovaný 
kostel Povýšení sv. Kříže a malé 
národopisné muzeum, umístě-
né v  bývalé hrobce, s  expozicí 

lidového umění a  také historie 
zatopených obcí a  budování 
přehrady. V  odpoledních hodi-
nách navštívili účastníci zájezdu 
obec Klin, nad níž se tyčí socha 
Ježíše Krista, jež je věrnou kopií 
sochy v Rio de Janeiro. Jedná se 
v pořadí o třetí kopii brazilského 
Krista na světě a největší sochu 
na Slovensku s  výškou 9,5 m. 
Vytvořil ji místní lidový kame-
ník z  bílého kamene. Poslední 
zastávkou zájezdu bylo náměs-
tí ve Staré Bystrici s unikátním 
orlojem, představujícím sedící 
Madonu. Byl vystavěn z  pro-
středků EU v ceně asi 130 000 
Eur a slavnostně odhalen v roce 
2009. Díky dřevěné šindelo-
vé konstrukci není tento orloj 
pouze první, ale rovněž největší 
dřevěnou sochou na Slovensku. 
Průčelí orloje zdobí šest bron-
zových plastik významných 
slovenských osobností a  kaž-
dou hodinu se za zvuků dvou 
zvonů, odbíjejících čas, pak po 
orloji promenáduje sedm apoš-
tolů, zhotovených z topolového 
dřeva řezbářem Peterem Kurni-
kem. Tento orloj je nejpřesněj-
ším na světě, neboť je řízen po-
čítačem. Za vzornou organizaci 
velmi zdařilého zájezdu děkují 
účastníci zájezdu manželům 
Caletkovým, starostovi obce 
Ing. Molinovi pak za zajištění 
úhrady autobusové dopravy 
z prostředků rozpočtu obce.

Miroslav Gryc

 ■ Od 22. června je každý ví-
kend v  Komorní Lhotce věno-
ván nějaké veřejné akci. Možná 
je to až neuvěřitelné, že i na tak 
malé obci se najde tolik dobro-
volníků, kteří neváhají přiložit 
ruku k dílu, že v podstatě šest 
týdnů v  kuse dokáží připravit 
nějakou víkendovou akci! 

Začalo to Radovánkami orga-
nizovanými SRPŠ, pak Svato-
jánskými ohni spolku Klíč, A je-
deme dál… akce SSK Komorní 
Lhotka, Srnčími hody pořádané 
Mysliveckým spolkem Komorní 
Lhotka, Červencovou nocí po-
řádanou SDH a  momentálně 
skončeným Ligotským jarmar-
kem pořádaným obcí samot-
nou. Taky nemůžu zapomenout 

na dětský den, který u  nás 
v  obci, první víkend v  červnu, 
uspořádal Martin Prágr s  De-
nisou Galandžárovou a  jejich 
HAPPY Dance (mimochodem 
Martina uvidíme brzy ve Star 
Dance tančit s Gabrielou Kou-
kalovou). Na této akci se podí-
leli také členové SDH Komorní 
Lhotka. A  teď nás čeká ještě 
Memoriál Jaroslava Molina or-
ganizovaný opět SDH. Je to 
bomba! Jedna akce lepší než 
druhá! Je tady v  obci spousta 
lidí, kteří se nebojí přiložit ruku 
k dílu, moc si jich vážím a chtěl 
bych jím tímto za sebe, svou 
rodinu a své kamarády poděko-
vat! Moc Vám všem děkuji!

Jan Křístek

 ■ Jak se již stalo tradicí, 
v červnu se na hřišti ve Stříteži 
konají dětské radovánky. Jeli-
kož se v ten stejný den konalo 
i  několik dalších radovánek 
v okolních vesnicích, měl spo-
lek rodičů a přátel školy, který 
tuto akci pořádá, starost, aby 
přišlo dostatečné množství lidí. 

Obavy naštěstí naplněny ne-
byly a návštěvníků se dostavilo 
poměrně hodně. Den radová-
nek i dny předešlé byly opravdu 
velmi teplé, takže tomu bylo vše 
přizpůsobeno. Stany na ukry-
tí před sluncem, dostatečné 
množství tekutin, osvěžení for-
mou malé fontánky, které děti 
hojně využívaly. Skákací hrad, 
třpytivé tetování, koníci a  i stá-
nek s cukrovou vatou byli umís-
těni v parku pod stromy, kde byl 
dostatečný stín. Pro návštěvní-
ky byla jako obvykle přichystá-
na chutná rojberka, krkovička, 
jako novinka byl úspěšně za-
veden grilovaný hermelín, dále 

se podávaly langoše, hranolky 
a  mnoho dalšího. Odpoledne 
zahájili svým vystoupením děti 
ze dvou oddělení mateřských 
školek – jedni jako tygříci a dru-
zí jako kuřátka. Poté následovali 
žáci základní školy a  závěrem 
se páťáci svým vystoupením 
rozloučili se střítežskou školou 
a  jejími učiteli. Dalším bodem 
programu bylo hudební vystou-
pení dětí ze ZUŠ A plus Český 
Těšín. Poté žáci páté třídy při-
pravili opravdu krásný pohád-
kový les pro menší děti s mno-
ha úkoly, které děti plnily a  na 
konci je čekala sladká odmě-
na. Vrcholným bodem celého 
dne byla pro děti velmi bohatá 
a štědrá tombola s mnoha dár-
ky. Dětem se akce určitě líbila, 
svědčí o tom také to, že na par-
ketě zůstali i dlouho po setmění. 
Dospělí zase pro změnu zůstali 
až skoro do svítání.

Michaela Porvisová

Hnojničtí zahrádkáři na Oravě
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 ■ Ve středu  5. 6. 2019 se vy-
pravili autobusem do Horních 
Tošanovic do areálu KD Hájen-
ka malí sportovci z  1. stupně 
šesti škol mikroregionu povodí 
Stonávky, kde se uskutečnil at-
letický trojboj.

Soutěžilo se jako každý rok 
ve třech disciplínách – hod kri-
ketovým míčkem, skok do dál-
ky z místa a  sprint 50 m. Sou-
těže se zúčastnila i  družstva 
ze spřátelených obcí Jaworze 
(PL) a  Strečna (SK). Všechna 
družstva se pustila do zápole-
ní s pořádnou vervou a nebyla 
nouze o  krásné sportovní vý-
kony. Například Matyáš Gryga 
(ZŠ Třanovice, 4. ročník), který 
skočil z místa do dálky pěkných 
211 cm nebo výkon páťáka To-
máše Nowaka (ZŠ Třanovice), 
který hodil neuvěřitelných 39 

m. I v běhu na 50 m byl dosa-
žen krásný čas 9,08 s., o  který 
se postaral Filip Polášek z  pá-
tého ročníku ZŠ Střítež. Ale je 
potřeba vyzdvihnout výkony 
všech soutěžících, kteří svými 
výkony podpořili základní ško-
ly, které reprezentovali. 1. místo 
tak v celkovém hodnocení škol 
a putovní pohár obhájili žáci ze 
ZŠ Smilovice, na druhém místě 
se umístila ZŠ Třanovice a třetí 
místo obsadila ZŠ Ropice. Ško-
ly i  jednotlivci byli odměněni 
medailemi a hodnotnými cena-
mi. A  nám všem, kteří jsme za 
obec Horní Tošanovice atletický 
trojboj pomáhali organizačně 
zabezpečit, byly největší odmě-
nou úsměvy a spokojenost dětí. 
Všem sporťákům děkujeme za 
jejich aktivitu a výkony.

J. S.

 ■ S finanční podporou Hy-
undai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. se dne 8.6.2019 ko-
nal tradiční zájezd občanů Hor-
ních Tošanovic.

V  letošním roce jsme se vy-
dali za poznáním našeho kraje 
do oblasti Opavska. Dopoledne 
jsme navštívili venkovské muze-
um v Holasovicích a měli jsme 
možnost zavzpomínat, jak se 
kdysi žilo a  hospodařilo. Pro-
hlídka byla s odborným dopro-
vodem. Po prohlídce následoval 

velmi dobrý oběd a odpoledne 
jsme zavítali do známého arbo-
reta v  Novém Dvoře u  Opavy. 
Prohlídka byla opět s  průvod-
cem. Pevně věřím, že se výlet 
líbil a  již nyní se připravuje zá-
jezd na příští rok. Děkujeme 
i  společnosti Hyundai Motor 
Manufacturing Czech s.r.o. za 
finanční příspěvek v rámci pro-
jektu „Dobrý soused“.

P.M.

 ■ Letí to, letí. Čas! Kdo by si to 
pomyslel, že letos budeme při-
pravovat již 5. ročník Vělopol-
ské podkůvky společně se Stájí 
M z Ropice.

Každá tato akce, i  ta letošní, 
se konala poslední červnovou 
sobotu. A počasí nám opět přá-
lo. Vždy potřebujeme spoustu 
pomocníků, aby spokojenost 
byla nejen ze strany diváků 
a  jezdců, ale také na straně 
organizátorů z  dobře odvede-
né práce. Největší pracovní 
vytížení je den předem a  pak 
samozřejmě v sobotu, kdy pro-
bíhají soutěže, přicházejí náv-
štěvníci, podává se pohoštění. 
Pomáhali nám nejen členové 
jezdeckého klubu, ale také řada 
dobrovolníků. Všem náleží velké 
poděkování za zdárný průběh 
celé akce. Neobejdeme se také 
bez sponzorů, kterými byli: M. 
Chuděj s.r.o., Pro North Czech 
a.s., Kovona Systém a.s., Skoč 
na koně.cz, Animalia.cz, Pivovar 
Koníček, Obce Vělopolí a  Ro-
pice, MSK. Zázemí poskytli: 
Jursa Martin, Landecký Petr, 
Niemczyková Pavlína a  rodina 
Latochová. Nezapomenutelnou 
podívanou nám připravili všich-
ni členové Voltiže DUHA, na 
jejichž vystoupení se vždy moc 
těšíme a  obdivujeme jejich vý-
kony. Všichni si mohli pochut-
nat na kotlíkovém guláši. V na-
bídce byl i párek v rohlíku, frgály 
z Rožnova p. R., werkový koláč 
a  koláčky od místní cukrářky. 
A hrdlo bylo možno svlažit če-
povaným pivem nebo koňako-
lou od Koníčka z Dobratic. Jako 
by těch koní už nebylo dost na 
jízdárně! Vělopolskou podkůvku 
neúnavně celý den moderovala 
Ing. Vavrošová Jana a  k  posle-
chu nám pouštěl hudbu DJ Mi-
chal Čuda. 

1. Parkur do 60 cm pro děti 
a  juniory: 1. Anna Jonsztová, 
Nick; 2. Gabriela Rusnoková, 
Robi; 3. Klára Slováková, Den-
ny; 4. Zuzana Kajzarová, Apolo; 
5. Klaudie Raszková, J.Lo Little 
Hope.

2. Parkur do 75 cm open: 
1. Gabriela Labudová, Lotka; 
2. Kateřina Dudová, Henry; 3. 

Sandra Tyčová, Lilien; 4. Aneta 
Piwková, Wiktorie; 5. Klaudie 
Raszková, J.Lo Little Hope

3. Pohár obce Ropice – 90 
cm s rozeskakováním: 1. Eliška 
Ptáčková, Karolína; 2. Gabriela 
Labudová, Lotka; 3. Kateřina 
Dudová, Henry; 4. Michaela 
Křístková, Wiktorie; 5. Lýdie Hr-
báčková, Argo.

4. Parkur do 30 cm s  vo-
dičem: 1. Gabriela Šrotková, 
Ludwig von Beskyd; 2. Julie 
Martynková, Sindy; 3. Natalie 
Burawová, Stela; 4. Agnes No-
gová, Jurášek; 5. Ela Grygová, 
Jurášek.

5. Hobby horsing 
– nehodnoceno.

6. Židličková soutěž: 1. Bar-
bora Heczková, Bart; 2. Jolana 
Bosáková, Lotka; 3. Gabriela 
Rusnoková, Robi; 4. Daniela 
Pěgřimová, Stela; 5. Adéla Fu-
nioková, Jurášek.

7. Jízda zručnosti pro děti 
s vodičem: 1. Beata Byrtusová, 
Kuki; 2. Adriana Veselá, Jurta; 3. 
Lucie Svačinová, Lotka; 4. Tere-
za Veselá, Wiktorie; 5. Kateřina 
Svačinová, Lotka.

8. Jízda zručnosti open: 1. 
Gabriela Rusnoková, Robi; 2. 
Klára Slováková, Denny; 3. Bar-
bora Heczková, Bart; 4. Lucie 
Strušová, Robi; 5. Nikol Kociá-
nová, Evita.

9. Volná disciplína: 1. Gabrie-
la Rusnoková, Robi; 2. Klára 
Slováková, Denny; 3. Michaela 
Pachotová, Hasan.

10. Barely open: 1. Anna Jon-
sztová, Nick; 2. Nikola Kociá-
nová, Stela; 3. Gabriela Rusno-
ková, Robi; 4. Beata Byrtusová, 
Kuki; 5. Michaela Přikrylová, 
Jurášek.

A. Skákání se psy pro děti: 
1. Adéla Cieslarová, Endy; 2. Mi-
chaela Přikrylová, Amy; 3. Ela 
Šromová, Agáta; 4. Klára Slo-
váková, Grafit; 5. Ela Grygová, 
Kira.

B. Soutěž o nejlepší psí kou-
sek: 1. Adéla Cieslarová, Endy; 
2. Adéla Myslivcová, Atos; 3. 
Eliška Valíčková, Abungo.

Vladislava Latochová

Atletický trojboj Horní Tošanovice

Zájezd občanů Horních Tošanovic  
za poznáním našeho kraje

Pátý ročník Vělopolské podkůvky
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 ■ Ve smilovickém Sportovním 
centru se třetí červencovou so-
botu a hned následující pondělí 
konaly dva turnaje – memoriály.

V  obou si sportovci připo-
mněli dvě významné sportovní 
osobnosti obce, kteří svůj volný 
čas věnovali práci v tělovýchov-
né jednotě. Ten první zemřel 
velice mlád, ve věku 44 let, už 
v roce 1981. Přesto si jej, přede-
vším fotbalisté, stále připomína-
jí, protože stál u  zrodu nových 

změn sportovního areálu. Byl 
jím Vladislav Krejza. Na teniso-
vých kurtech si zavzpomínali ti 
dříve narození na svého par-
ťáka, sportovního nadšence, 
dlouholetého funkcionáře na 
sportovním poli, Rudolfa Pro-
cházku staršího. Ten opustil 
své blízké a sportovní kamará-
dy před čtyřmi roky ve věku 74 
roků.

Fotbalový memoriál V. Krejzy
 ■ Na fotbalovém hřišti se v so-

botní odpoledne setkaly týmy 
z Vendryně, Nebor, Oldřichovic 
a domácích Smilovic.

Hrálo se již zavedeným sys-
tém, nejprve dva zápasy, kdy 
si pak vítěz zahraje finále a po-
ražený o  třetí místo. Po prv-
ním zápase se konala krátká 
vzpomínka na V. Krejzu, kterou 
přítomných hráčům i  divákům 
přiblížil Miroslav Nogol. Symbo-
lickou kytici květin pak předal 
vdově po bývalém předsedovi 
TJ, starosta obce Miroslav Siko-
ra a po té se odebrala malá sku-
pinka s rodinnými příslušníky na 
blízký hřbitov položit další kytici 
k  jeho hrobu. To se již na hřiš-
ti opět hrál fotbal. Po druhém 

zápase fotbalových týmů zpes-
třili vzpomínkovou událost již 
zkušení a  bývalí hráči Smilo-
vic, kteří si mezi sebou zahráli 
a ukázali přihlížejícím, že s mí-
čem stále umí. A jak to nakonec 
dopadlo? Zde jsou výsledky tur-
naje: Smilovice – Vendryně 2:0, 
Oldřichovice – Nebory 0:3. O 3. 
místo: Vendryně – Oldřichovice 
3:1. Finále: Smilovice – Nebory 
4:2. Pro všechny týmy to byla 
dobrá příprava před nadcháze-
jící fotbalovou sezónou. Ceny 
pro všechny týmy předali sta-
rosta obce, Radek Procházka 
a  syn vzpomínaného předsedy 
Aleš Krejza.

Karel Moškoř

 ■ O dva dny později zavítali 
do SC Smilovice tenisté. Starší 
generace, mnoho hráčů už pře-
kročila sedmdesátku, si přijela 
zahrát čtyřhry.

Na samotném zahájení byl 
také přítomen jeden ze synů, 
Rudolf Procházka mladší. Po-
zvání exstarosty M. Nogola 
přijalo pět dvojic, všichni se 
pak vzájemně prostřídali na te-
nisových dvorcích v  zápasech 
proti sobě, což je nejspraved-
livější varianta. O  vyrovnanosti 
deblistů svědčí i  to, že tři páry 
měly shodný výsledek s  jed-
nou prohrou a tak o konečném 

pořadí mezi nimi rozhodla až 
minitabulka. Šťastnými vítězi 
se tedy stali Petr Burian, Eu-
gen Grzegorz, druzí skončili Jan 
Kotas, Robert Walica, dvojici 
Václav Boczek, Karel Moškoř 
připadla bronzová příčka. Na 
putovní pohár přibudou úplně 
nová jména, obhájci prvenství 
B. Pilát, M. Nogol totiž ve dvou 
utkáních zcela nezvládli závěry 
utkání, kdy měli proti svým pro-
tivníkům slibné vedení 5:1 a 4:1, 
skončili čtvrtí, pátí potom B. 
Grzegorz, M. Kaleta.

Karel Moškoř

 ■ V tradičním termínu, prv-
ní prázdninovou sobotu, tedy 
29.6.2019, jsme uspořádali 23. 
ročník oblíbeného tenisového 
turnaje ve čtyřhře, a  to opět 
na kurtech Sportcentra ve 
Smilovicích.

Za krásného letního počasí, 
které vybízelo spíše ke kou-
pání, od 9 hodin rozehrálo své 
zápasy šest dvojic (včetně jed-
noho smíšeného páru), rozdě-
lených do dvou skupin. Zápasy 
o  konečné umístění byly velmi 
napínavé a  vítězové byli známi 
až v podvečerním čase. A  jaké 
tedy byly letošní výsledky? 

Po odehrání zápasů ve 2 sku-
pinách systémem „každý s kaž-
dým“ na jeden set, postoupily 
vždy dvě dvojice do semifiná-
le. Zde se utkal pár P. Dorda, 

R. Mihoč s  dvojicí M. Galmus, 
V. Peterek a  druhý jmenovaný 
pár zvítězil 9 : 3. Ve druhém 
semifinále porazila dvojice R. 
Ochman, R. Kaleta dvojici T. 
Peterek, R. Kunc  9 : 6. Celko-
vým vítězem letošního roční-
ku se nakonec stala dvojice R. 
Ochman, R. Kaleta, která v na-
pínavém finále porazila pár V. 
Peterek, M. Galmus  6 : 2, 5 : 7, 
(10 : 4). Turnaj byl ukončen pře-
dáním věcných cen (viz foto). 
Děkujeme tímto především obci 
Komorní Lhotka a  firmě Kera, 
kteří poskytli věcné ceny. Tak 
zase příště a  ještě v  hojnějším 
počtu na 24. ročníku čtyřher ve 
Smilovicích, nashledanou!

Mgr. T. Peterek,  
organizátor turnaje

Dva memoriály během dvou dnů

Tenisový memoriál R. Procházky

Tenisový turnaj „Hnojník Open 2019“

Do Řeky se vrátil fotbal
 ■ Dne 20. 6. 2019 v  17 hod. se 

po dlouhých letech uskutečnil 
fotbalový zápas „horňáků“ proti 
„dolňákům“ z Řeky.

Utkání se nově odehrálo 
v  areálu restaurace Grunt, tu-
díž v samém ústředí obce, aby 
se předešlo spekulacím, kdo je 
na domácím hřišti (kdo se ze-
lím, kdo se šípkovou…). Zápas 
odstartovala zahájovacím výko-
pem naše paní místostarostka 
J. Sikorová. Zápas se odehrál 
v duchu fair play a přesto s vy-
sokým nasazením. Horňákům 
výrazným fotbalovým umem 
pomohl nejlepší hráč letošního 
playoff Vlado Dravecký (HCO), 
který si tak důrazně řekl o mís-
to v  základní sestavě i  v  Řece. 
Utkání přineslo mnoho hezkých 
fotbalových momentů, parádi-
ček a  líbivých branek, které by 

se s  přehledem vešly do ve-
černích branek, bodů, vteřin. 
Výsledek utkání nebyl důležitý, 
i když vyhrát chtěl každý. Mno-
hem důležitější bylo, že se vše 
obešlo bez šrámů a  zranění. 
Dle slov aktivistů by se fotbálek 
mohl udržovat i  nadále. Tedy 
každý čtvrtek od 17.00 hod. na 
hřišti restaurace Grunt. Svá 
slova kluci potvrdili hned další 
týden, kdy po fotbálku přidali 
smažení vaječiny a  v  násled-
ném týdnu byla grilovačka. Zve-
me tímto všechny věkové kate-
gorie k  pravidelnému fotbálku. 
Děkujeme všem za účast, orga-
nizaci, podporu a diváckou kuli-
su ze strany babiček, maminek, 
dětí a kolemjdoucích. Na závěr 
stačí jen dodat: „V Řece sportu 
zdar a fotbalu zvláště.“

Rostislav Kavulok
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Déšť sportujícím seniorům nevadil
 ■ Ve středu 29. května se 

v Třinci konaly 5. krajské spor-
tovní hry seniorů Moravsko-
slezského kraje. Z  různých 
obcí a  měst našeho kraje při-
jelo soutěžit rekordních 400 
účastníků! 

A mezi nimi také výprava se-
dmnácti členů Klubu důchodců 
Střítež. K  nim pak ještě přibyli 
další, kteří pomáhali jako roz-
hodčí u dispiclín. Nepřízeň po-
časí způsobila, že předem při-
pravená varianta, mít soutěže 
ve sportovní hale a také na at-
letickém stadiónu padla a  mu-
selo se skoro vše odehrát uvnitř 
sportovní haly STaRS. Přesto 
byla atmosféra úžasná a  mezi 
startujícími si výborně vedli 
střítežští senioři. Hry zahajovali 
a  také pak na konci nechybě-
li u  předávání cen, primátorka 
města Třince Věra Palkovská 
spolu s  ředitelem her Pavlem 
Glucem, předsedou Krajské 
rady seniorů MSK. Celou spor-
tovní část organizačně připravil 
a řídil hlavní rozhodčí her Karel 
Moškoř. Samozřejmě přede-
vším jeho potěšily výborné vý-
kony střítežských zástupců a po 
skončení her se vytvořila širší 
nominace seniorů na celostátní 
sportovní hry v Českých Budě-
jovicích. Jistou nominaci měl 
zajištěnou jen obhájce loňského 
prvenství ve víceboji K. Moškoř. 
Jestli se někdo další dostal na 

červencové hry seniorů na jih 
Čech, budeme rádi informovat. 
Medaile do sbírky KD Střítež 
získali: 1. místa: Kateřina Moško-
řová, Zdeněk Grim, Miroslav 
Gryžboň, Pavel Szalbut. 2. mís-
ta: Kateřina Moškořová, Zdeněk 
Grim. 3. místa: Marie Riedlová, 
Zdeněk Grim. Ve víceboji se stal 
nejlepším mužem v  kategorii 
nad 70 let Zdeněk Grim, třetí 
místo v  kategorii žen do 70 let 
vybojovala Kateřina Moško-
řová! Sportovní hry seniorů 
v Třinci očima hlavního rozhod-
čího: „Připravit největší setkání 
seniorů z  Moravskoslezského 
kraje na sportovní akci zabralo 
spousty času. Bylo to nesmírně 
náročné, protože jsem musel na 
poslední chvíli kvůli špatnému 
počasí měnit připravený har-
monogram a  improvizovat. Vše 
se událo rychle a o  to víc mne 
těšilo, že jsem se mohl spoleh-
nout na mnohé členy Klubu dů-
chodců Střítež a společně jsme 
celý průběh her zdárně zajistili. 
Ještě jednou chci touto cestou 
moc poděkovat vám, co jste při-
ložili ruku k dílu a  také dovedli 
rychle a  ochotně přistoupit ře-
šit tyto nečekané komplikace. 
Samozřejmě také gratuluji ke 
sportovním úspěchům a skvělé 
reprezentaci obcí z Mikroregio-
nu Stonávka.“

Karel Moškoř

Obhajobu zhatilo zranění

Cyklovýlet na Ostravici

 ■ Jak jsme psali v  článku 
o  krajských sportovních hrách 
v Třinci, před nejlepšími senio-
ry byly Mezinárodní sportovní 
hry v Českých Budějovicích. 

Konaly se ve dnech 16. – 19. 
července a  do výběru Morav-
skoslezského kraje se dostal 
nakonec i člen KD Střítež Karel 
Moškoř. Jel jako kapitán výběru 
kraje s cílem, co nejlépe repre-
zentovat nejen střítežský klub. 
A  jak to dopadlo? V konkuren-
ci 21 družstev z ČR, Slovenska, 
Maďarska a  Polska obsadil 
Moravskoslezský kraj 3. místo. 
V jednotlivých disciplínách mo-
ravskoslezští senioři přivezli 11 
medailí, z  toho K. Moškoř zlato 

v  běhu s  kolečkem a  bronz ve 
sprintu na 60 metrů. Právě 
v tomto běhu si obnovil zranění 
lýtkového svalu a v dalších dis-
ciplínách již nemohl naplno bo-
jovat o ty nejvyšší příčky, přesto 
víceboj dokončil na nepopu-
lárním 4. místě. Nemusel však 
smutnit, protože jeho členové 
v týmu zabojovali i za něj a zís-
kali v kategorii nad 70 let 1. mís-
to v ženách a 2. místo v mužích. 
V  týmové soutěži se poprvé 
hodnotily jednotlivé disciplíny 
a  Moravskoslezský kraj dovezl 
tři první, jedno druhé a  jedno 
třetí místo.

Karel Moškoř

 ■ Děti, které s  oblibou celý 
rok četly knihy ve svém volném 
čase, byly za svou píli odměně-
ny výletem na kolech. 

Dne 21. června 2019 se vý-
letu zúčastnilo 29 dětí. Počasí 
nám přálo a celý den se na nás 
usmívalo sluníčko. Trasa začí-
nala ve Frýdku-Místku a  po-
kračovala po cyklostezce přes 
Bašku, Hodoňovice, Frýdlant 

nad Ostravicí do cílové vesničky 
Ostravice a zpět. Cestou jsme si 
udělali piknik u  splavu, zahráli 
bojovou hru, navštívili jsme Ráj 
dřevěných soch v Ostravici, po-
chutnali si na zmrzlině a nakou-
pili domů dobrůtky a suvenýry. 
Výlet se skvěle vydařil a všichni 
jsme si odnesli spoustu hez-
kých zážitků.

A. Fikoczková

 Firma Jurosz nabízí
- žaluzie – horizontální, vertikální, venkovní

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

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

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

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

Koupím staré 
FILMOVÉ PLAKÁTY  
(ale i další: hudební,  

divadelní, reklamní...). 
Můžete volat, prozvonit 

(zavolám zpět), případně 
sms nebo email. 704404825, 

strapec1@email.cz

STONÁVKA
texty:

redakce.stonavka@seznam.cz
inzerce: 

admin@stonax.cz
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Z piosenką dookoła świata Był ciepły letni dzień…

Wyprawa po gnojnicki skarb

 ■ W sobotę 15. czerwca 2019 
odbył się tradycyjny Festyn 
Szkoły i  Przedszkola im. J. Ku-
bisza w Gnojniku.

W  ten upalny dzień zebra-
ło się na terenie gnojnickiej 
placówki wiele zacnych go-
ści, całych rodzin i  przyjaciół 
szkoły. Na wstępie przywitała 
wszystkich prezes Macierzy 
Szkolnej, p. Urszula Krzywoń. 
Uczniowie i przedszkolaki wraz 
z wychowawcami przygotowa-
li bogaty program artystyczny, 
który zatytułowano „Z  piosen-
ką dookoła świata“. Zaczęło 
się „u  nas“, na ludowo. Soliści 
zaśpiewali z  „Kapelą Bezmia-
na“, tancerze zaprezentowa-
li przekrój tańców ludowych. 
I  wyruszyliśmy w  świat: Było 
dynamiczne i  skoczne coun-
try, gorące afrykańskie rytmy 
podkreślone bębnami djembe, 
taniec indyjski – w każdym ru-
chu pełny wdzięku, nie zabrakło 
też hip-hopu. Taniec hiszpański 
pełen emocji i uczuć poprzedził 
występ pary tanecznej, która 
zaprezentowała bardzo wido-
wiskowe paso doble.

Wspólnie również zatań-
czyli dziewiątoklasiści, którzy 
na końcu czerwca pożegnają 
szkołę, wraz z  przedszkolnymi 

starszakami, którzy we wrze-
śniu siądą do ławek szkolnych 
na ich miejscach. Dla widzów 
zaśpiewali finaliści XVI Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej, a  wła-
śnie w  Gnojniku talentów jest 
sporo. Na sam koniec progra-
mu dyrektor szkoły, p. Tadeusz 
Grycz podziękował i  wysoko 
ocenił wszystkich wykonawców 
i całe zaplecze. W dalszej części 
zaśpiewał chórek szkolny „Oka-
zja“ pod batutą Pani Nutki, p. 
Sabiny Bolek wraz z  orłowską 
kapelą Old Boys Band. W  go-
dzinach wieczornych wszyscy 
wspólnie bawili się przy muzy-
ce DJ Bartnickiego. Zadbano 
o  to, by dzieciom nie zabra-
kło atrakcji. Był dmuchaniec, 
malowanie twarzy, kreatywne 
formowanie baloników, zaba-
wy prowadzone przez anima-
torów, koło szczęście, wędki. 
Na szkolnym boisku rozegrano 
mecz piłki nożnej. Nie zabrakło 
również poczęstunku, smaczne 
jadło z  grilla i  pyszne wypieki 
naszych mam. My, uczestnicy, 
uznajemy Festyn 2019 za super 
udany. Wspólnie spędzony czas 
był okazją do wielu rozmów, 
dobrej zabawy i  poznania się 
nawzajem.

Eva Petrovska

 ■ … kiedy postanowiliśmy 
z rodzicami wybrać się na wy-
cieczkę rowerową do pobli-
skiego lasu. Droga była prosta 
i  przyjemna do jazdy rowero-
wej, a wokół pachniało lasem.

Myślałam, że to będzie krót-
ka wycieczka, ale się myliłam. 
Jechaliśmy przed siebie, żar-
towaliśmy i  każdy z  nas miał 
dobry humor. Lecz po upływie 
jakiegoś czasu, droga zaczę-
ła mi się dłużyć i  nogi dawały 
o  sobie znać. Mówiłam moim 
rodzicom, że mnie bolą nogi 
i  jestem głodna, ale mama po-
wiedziała, że muszę wytrzymać 
i  jechać dalej, ponieważ zrobi-
my sobie „obóz przetrwania“. 
Mama poradziła mi żebym nie 
marnowała sił na narzekanie 
i zatrzymała je na dalszą drogę, 
a zaraz przystaniemy i znajdzie-
my coś do zjedzenia w  lesie. 
przestraszyłam się i  zaczęłam 
marudzić. Chciałam wracać, 
ale nie wiedziałam którędy. 
Bałam się, że jak zawrócę to 
się zgubię. Jadąc za rodzicami 
usłyszałam ich rozmowę o ma-
jących pojawić się przed nami 
bagnach przez które trzeba 
będzie przenieść rowery oraz 
dzikach żyjących w tych lasach. 
Pomyślałam, że tylko tego te-
raz nam było trzeba. Jechałam 
dalej, w lesie zaczynał zapadać 

zmrok i  kropić deszcz – było 
strasznie. Chcieliśmy już wra-
cać, ale okazało się, że zgubili-
śmy się. Przed sobą ujrzeliśmy 
polanę na której postanowi-
liśmy odpocząć. Mama z  tatą 
poszli się rozglądnąć, a  mnie 
zainteresowała duża czerwona 
mrówka, którą wzięłam na pa-
tyk i  obserwowałam. Po chwili 
oddechu ruszylliśmy dalej, a  ja 
poczułam mrówkę w  bucie, 
która mnie boleśnie gryzła. 
Tego już było za wiele, deszcz 
padał coraz bardziej, a ja byłam 
zmęczona – w przeciwieństwie 
do moich rodziców, którzy byli 
w świetnych humorach. I nagle 
zauważyłam, że jedziemy zna-
jomą mi drogą. Okazało się, że 
cały czas byliśmy blisko domu, 
a opowieść rodziców o „obozie 
przetrwania“ była tylko po to, 
aby urozmaicić mi wycieczkę. 
Gdy weszłam do domu zaczę-
łam się sama z  siebie śmiać 
i  nawet pogryziona noga już 
nie swędziała, a wszystkie prze-
szkody nie były takie straszne. 
Nigdy nie zapomnę tej przygo-
dy, choć niemało „najadłam“ się 
strachu, jednak jestem pewna, 
że na przyszłoroczne wakacje 
też wybiorę się z  rodzicami na 
wycieczkę rowerową.

Barbora Smilovská

 ■ We wtorek, 4 czerwca, 
w Przedszkolu im. Jana Kubisza 
w Gnojniku miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie. Odbyła 
się tu wyprawa po gnojnicki 
skarb.

Zaraz po śniadaniu przed-
szkolaki przywitały swoich kole-
gów i koleżanki z zaprzyjaźnio-
nego Publicznego Przedszkola 
nr 12 z Jastrzębia-Zdroju, którzy 
przyjechali do Gnojnika auto-
karem. Wspólnie cała grupa 
liczyła około 80 dzieci. Przed-
szkolaki zostały podzielone na 
grupy i  zamieniły się w  praw-
dziwych poszukiwaczy skarbu. 
Była przed nimi przygotowana 
ścieżka, gdzie mogły spotkać 
bajkowe postacie, dobrze zna-
ne z ukochanych książek, a szu-
kanie skarbu miało być główną 
finałową atrakcją. Na samym 
początku dotarły do rybaka, 
gdzie łowiły złotą rybkę. Dalej 
do myszek Mickey i Minnie, tu 
rzucały na cel. Następnie cze-
kali na drodze Pat i Mat i prosili, 
by dzieci pomogły im zbudo-
wać wieżę z klocków. Idąc dalej, 
niedaleko za dużym drzewem, 
czekały na dzieci aż dwa Koty 
w  Butach, które przygotowa-
ły tor przeszkód, który było 
trzeba pokonać w  olbrzymich 

kaloszach. Wędrówka prowa-
dziła do Czerwonego Kapturka, 
tu trzeba było skompletować 
koszyk z  podarkami dla babci. 
Za wykonanie zadania na każ-
dym stanowisku grupa zdobyła 
złoty kamyk. Wreszcie dzieci 
dotarły do leśnego skrzata, któ-
ry pilnował wejścia do gnoj-
nickiego lasku. Tu złote kamyki 
były potrzebne, by zapłacić 
skrzatowi za wstęp do lasu. No 
i  udało się, w  Gnojniku został 
znaleziony skarb.

Impreza w plenerze sprawiła 
dzieciom ogromną frajdę. Po 
powrocie do przedszkola cze-
kała na przedszkolaków jeszcze 
jedna niespodzianka, była nią 
wizyta iluzjonisty. Podczas swe-
go wystąpienia był on w bezpo-
średnim kontakcie z  dziećmi, 
zaskakiwał, zadziwiał i  bawił 
swoimi sztuczkami. Były rów-
nież gołębie i papużki. Najważ-
niejsze, że był to mile spędzony 
dzień, pełny wrażeń.

Eva Petrovska

Program setkání na Karmelu ve Smilovicích

11.8. – Biblická hodina (15 h.), 14. – 16.8. – Příměstský 3 denní 
tábor pro děti, 18.8. – Biblická hodina (15 h.), 25.8. – Bohoslužby 
(společné) (8.30 h.), 1.9. – Biblická hodina (15 h.), 8.9. – Biblická 
hodina (15 h.), 15.9. – Biblická hodina (15 h.), 22.9. – Bohoslužby 
(společné) (8.30 h.), 22.9. – Slavnost výročí Karmelu (15 h.), 29.9. 
– Biblická hodina (15 h.). 

Bohoslužby na Karmelu (v 8.30 h.) – 27.10., 4.11., 31.12. (16.30 
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.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: 1.9. – Bohosluž-
by české (13.30 h.), 3.11. – Bohoslužby české (13.30 h.), 
1.12. – Dětská vánoční slavnost (14 h.). Bližší informace na  
www.sceavkl.cz

Koupím : Simson, Jawa, 
Stadion,Babeta, 

Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ,aj 
tel. 728222938
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Upozornění občanům 
– poplatky

Dne 30.6.2019 uplynula doba 
splatnosti poplatků za odpady, 
psy i  odebranou vodu. Obra-
címe se proto na občany, kteří 
ještě poplatky neuhradili, aby 
tak učinili v co nejkratším termí-
nu. Platby je možné posílat na 
účet obce č. 1681972319/0800, 
uhradit poukázkou nebo přímo 
na obecním úřadě do pokladny.

Dožínky v Horních 
Tošanovicích

Dožínky proběhnou v  sobo-
tu 14.9.2019 na ploše u Motelu 
v  Tošanovicích. Bohatý pro-
gram i  občerstvení bude zaji-
štěno. Podrobnější informace 
naleznete na plakátech, které 
budou vylepeny s dostatečným 
předstihem, také na webov-
ských stránkách obce: www.
hornitosanovice.cz.

Soutěž o nejpěknější 
květinovou výzdobu

Vážení občané, v týdnu od 8. 
do 14. července byly pořízeny 
fotografie květinové výzdoby 

rodinných domů v  naší obci. 
Jedná se o  výzdobu na balko-
nech, ale i  okenních truhlíků, 
pergol a  zahradních zátiší. Vy-
hodnocení soutěže proběh-
lo při setkání se seniory naší 
obce, kteří měli možnost hla-
sovat o  nejpěknější výzdobě, 
a to v rámci Poleninských ohňů 
3.8.2019. O  výsledcích soutěže 
budete informováni na webo-
vých stránkách obce, v příštím 
vydání Stonávky a vítězům bu-
dou předány věcné ceny u pří-
ležitosti Dožínek 14.9.2019.

Víceúčelové sportovní hřiště 
v Horních Tošanovicích

V  areálu KD Hájenka Horní 
Tošanovice je k dispozici více-
účelové sportovní hřiště s umě-
lým povrchem pro širokou ve-
řejnost. Hřiště je vhodné pro 
malou kopanou, tenis, nohejbal 
i volejbal. Bližší informace Vám 
budou poskytnuty na obecním 
úřadě v  Horních Tošanovicích, 
na webových stránkách obce 
nebo na tel. č. 603 571 055, 608 
751 120.

Horní Tošanovice

 ■ Při příležitosti 100. letého 
výročí Českého plynárenské-
ho svazu se dne 20. 6. 2019 
otevřel pro veřejnost pod-
nik Innogy Gas Storage, s.r.o. 
v Třanovicích. 

S  žáky 4. a  5. ročníku jsme 
se vydali prozkoumat podzem-
ní zásobník plynu. Žáci byli 
seznámeni s  podnikem a  jeho 

fungováním, prohlédli si areál, 
záchranář Báňské záchranné 
služby jim vysvětlil postup prá-
ce při zásahu v  nebezpečných 
situacích a  ukázal jim části 
ochranného oděvu a obuvi. Dě-
kujeme za umožnění velmi zají-
mavé exkurze.

A. Fikoczková

Exkurze do Innogy Gas StorageInformace z vaší obce

Recyklace potravinářských 
olejů a tuků

Sběrné barely na potravinář-
ské oleje a  tuky jsou umístěny 
v MIKSu a za obecním úřadem. 
Použitý olej sbírejte do nádoby 
a poté odneste na níže uvede-
ná místa v  tyto provozní hodi-
ny: MIKS – Po – Pá, 8.00 – 11.00 
a  14.00 – 16.30. Obecní úřad – 
Po a St, 10.00 – 11.00 a 15.00 – 
16.00. Pozn.: Nádobu, ve které 
jste přinesli použitý olej, si pro-
sím odneste zpět.

Poplatek za odpad za 2. pol.
Informujeme, že poplatek za 

odpad za 2. pol. 2019 je splatný 
do 30.9.2019. Žádáme občany, 
aby hlásili na Obecní úřad změ-
ny telefonních čísel, z  důvodů 
zasílání podkladů k platbám za 
místní poplatky. Děkujeme.

Oznámení a výzva občanům 
obce Střítež k územnímu 

plánu
Obec Střítež oznamuje svým 

občanům, že ve spolupráci 
s obcí s rozšířenou působností 
(ORP) Třinec pořizuje ve smys-
lu zákona č. 183/2006 Sb. (sta-
vební zákon) nový Územní plán 
Střítež.

Ve stručnosti se jedná 
o územně plánovací dokumen-
taci, která má za cíl vytvořit 
podmínky pro udržitelný roz-
voj obce, tj. navrhnout účelné 
využití a  prostorové uspořá-
dání území s  cílem dosažení 
obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů 
na rozvoji území. Do nového 
územního plánu nebudou au-
tomaticky zařazeny všechny 
dosud nerealizované záměry 
z  platného územního plánu. 
Pokud nejsou rozvojové plo-
chy z platného územního plánu 
využity, mohou být v  novém 

územním plánu vyřazeny. Do 
nového územního plánu bu-
dou automaticky zapracová-
ny územní záměry vyplývající 
z nadřazené územně plánovací 
dokumentace Moravskoslez-
ského kraje, dále záměry obce 
vyplývající ze Strategického 
plánu rozvoje obce Střítež do 
roku 2022, budou zohledněny 
územně analytické podkla-
dy včetně limitů využití území 
a požadavků na ochranu a roz-
voj přírodních, kulturních, a civi-
lizačních hodnot území zejmé-
na volné krajiny. Při zpracování 
územního plánu je také možno 
prověřit požadavky fyzických 
a  právnických osob na změny 
v území a na plánovaný rozvoj 
obce. Proto obec Střítež vyzývá 
své občany a vlastníky pozem-
ků ležících ve správním území 
obce k podání vlastních podně-
tů k územnímu plánu, a to nej-
později do 31.10.2019. K později 
podaným podnětům již nebude 
možno přihlédnout při zpraco-
vání tohoto nového územního 
plánu. Podněty je možno po-
dávat výhradně písemnou for-
mou na poštovní (Obecní úřad 
Střítež, č. pop. 118, PSČ 739 59) 
nebo emailovou adresu obce 
Střítež (stritez@obecstritez.cz), 
případně prostřednictvím da-
tové schránky obce (zkqb4rp). 
K  podání podnětu slouží for-
mulář, který naleznete na stán-
kách obce www.obecstritez.cz 
a  nebo si jej můžete vyzved-
nout na OÚ. Podání a podněty, 
které nebudou obsahově sro-
zumitelné nebo které nebude 
možno identifikovat, nebudou 
dále zpracovány. Dotazy k  této 
výzvě je možno směřovat na 
telefonní číslo obce Střítež (558 
694 322). Děkujeme předem za 
spolupráci!

Střítež

Komorní Lhotka
Memoriál Jaroslava Molina
SDH Komorní Lhotka pořádá 

opět v sobotu 10.8.2019 Memo-
riál Jaroslava Molina. Akce se 
bude konat jako vždy na louce 
za křižovatkou na Dobratice 
směrem k  sauně (500m z  Li-
gotského rynku). V  rámci akce 

proběhne soutěž hasičů. Přijďte 
se podívat a podpořit naši mlá-
dež, ženy a  muže! Skvělé pití 
a  jídlo zajištěno. Všichni sou-
sedé z  širokého okolí a  vesnic 
jsou srdečně zváni.

Čipování psů
Vážení občané, od 1. 1. 2020 

budou mít majitelé psů zákon-
nou povinnost nechat svého 
psa očipovat. Psa, který nebude 
očipovaný, nelze očkovat proti 
vzteklině, a to jak v rámci spo-
lečného očkování, tak v  jaké-
koliv veterinární ordinaci. Obec 

Ropice ve spolupráci s  veteri-
nární ordinací plánuje zajistit 
čipování psů v Ropici v budově 
obecního úřadu č. p. 110 a v bu-
dově č. p. 252 (Mařenka – Za 
lesem) v průběhu měsíce října 
2019. Konkrétní informace Vám 
poskytneme v následujícím čís-
le časopisu Stonávka.

Ropice
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Čtvrtek 15. 8. 2019 - malá pouť

Neděle 18. 8. 2019 - poutní slavnost
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