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Editorial

Ve světle projektu Edison
■ Všechno to začalo nabídkou studentské organizace
AIESEC a otázkou ředitele školy v Hnojníku, zda do pro-
jektu půjdeme. Jedná se o týdenní pobyt sedmi zahra-
ničních vysokoškolských studentů ve škole,
ubytovaných v rodinách našich žáků, a o velkou příleži-
tost pro naše žáky poznat cizí země zblízka.

Organizací celého projektu byla pověřena
Mgr. Gabriela Tomiczková. Nejdříve vše postu-
povalo pomalu. Ochotných rodin stále nebyl
plný počet. Nakonec se to ale podařilo a mohla
se konat první orientační schůzka s rodiči. Byla
to novinka pro nás pro všechny, tak se jen opatr-
ně vyslovovaly nápady, plány. Seznam studentů
byl stále nejasný, stejně jako země, odkud mladí
lidé přijedou. 

A máme jasno, přijedou dvě dívky z Indoné-
sie, slečna z Ukrajiny, chlapec a děvče z Bulhar-
ska, jeden student z Brazílie a jeden z Austrálie.
Hosté jsou rozděleni do rodin, teď už jen vše
zrealizovat. V neděli v 18 hodin studenti přijeli
vlakem do Hnojníku a rodiče si je tam převzali.
U nás ve škole bylo vše připravené. Studenti byli
rozděleni do tří skupin. Ve třech učebnách,
vybavených veškerou technikou a internetem
se mohli připravovat na své prezentace. Od dru-
hé do šesté vyučovací hodiny prezentovali
našim žákům všechny zajímavosti z oblasti his-

torie, zeměpisu, zvyků, tradic, kultury. Třídy se
střídaly a každá tak měla možnost prezentace
zhlédnout. Žáci devátého ročníku si zahráli na
tlumočníky a zhostili se své úlohy na velmi dob-
ré úrovni. Z každého hosta čišela radost, protože
hostitelské rodiny se o ně příkladně staraly, za
což jim patří náš velký dík. Ve středu jsme se
s učiteli, žáky i hosty vydali na procházku do
Komorní Lhotky. Počasí nám přálo, mohli jsme si
popovídat, občerstvit se v sauně a pak se navrá-
tit autobusem do Hnojníku, ke svým rodinám. 

Nadešel den našich prezentací a den loučení.
Žákyně osmého ročníku představují česká nej ze
všech oblastí. Sbor pod vedením Mgr. Táni Farné
zazpívá několik písní. Druhou hodinu zahajuje
vystoupením Ukrajinka Iryna. Je členkou taneč-
ního lidového sboru, tak se nemůžeme divit, že
se vznáší jako víla. Hned je plná hudebna taneč-
níků, jak se k ní všichni přidáváme. Ukrajinskou
diskotéku vystřídáváme my, s písní Tancuj, tan-
cuj, vystoupením děvčat a následnou polkou
všech lidí v učebně. Celá hodina je pak zakonče-
na moderními brazilskými rytmy a tancem. Všu-
dypřítomné fotografování, objímání a potoky
slz. Hosté potom navštívili naše menší žáky, kte-
ří se jim rovněž úžasně věnovali. 

Vážení a milí čtenáři ,

máte před sebou druhé číslo mikroregio-
nálního časopisu v tomto roce. Opět plné zají-
mavých článků a informací, pozvánek na akce
všeho druhu. 

Sportovní terminologií řečeno, v tomto
vydání na hřišti jasně dominuje Hnojník. Pro-
létnete-li jen letmo obsah „dvojky“, aktivitou
hýří právě tato obec. Ať na poli úřadu, školy
nebo aktivitou občanů.

O některých obcích zase ani nevíme, zda
ještě vůbec existují. No schválně, kdy jste
naposledy něco četli v souvislosti s Dolními
Tošanovicemi? 

Velikonoční svátky jsou za námi. Šmigrust
nám letos obohatily přívaly mokrého sněhu,
které způsobily řadu potíží zejména řidičům.
Sníh se v některých místech drží zuby nehty,
přestože astronomicky již máme jaro. No, jak
kde, že ano… V nejbližších dnech v centrálním
Rusku může teplota vzduchu klesnout na
mínus 19 stupňů Celsia. Silné sněžení před
nedávnem zasáhlo Španělsko. Počasí, nehledě
na kalendář, i nadále přináší spíše zimní pře-
kvapení.

Je jen málo zemí v Evropě, jejichž obyvate-
lé by si nemohli postěžovat na hrůzy uplynulé
zimy. Sněžení, mrazy, nárazový vítr ale postih-
ly Ameriku i Asii. Experti však tvrdí, že minulá
zima byla normální. Anomálie, přesněji, ty kli-
matické jevy, které lidé považují za anomálie,
jsou normou pro toto roční období, zdůrazňu-
je např. expert ruského Institutu geogra-
fie Andrej Šmakin. Asi má pravdu.

Nezbývá než to vzít jako fakt a pouze kon-
statovat, že nastávající jaro nás zatím teplem
příliš neobdařuje. Milovníci tepla si proto
budou muset ještě počkat. Nebo odletět za
teplem někam jinam, mohou-li si to nyní
dovolit. Mimochodem, nedávno ruští vědci
zjistili, že přechod mezi zimou a létem je stále
rychlejší a jaro, jako roční období, je stále krat-
ší. Ale zatím tu pořád je. Můžeme se proto
radovat, že přišlo. Alespoň to kalendářní.

Hezké jarní dny!
Vladimír Raszka, 

šéfredaktor
pokračování na str. 5



■ Začátek roku 2013 byl v Místní akční
skupině Pobeskydí ve znamení přípra-
vy na příjem žádostí o dotaci v rámci
výzvy č. 8, která byla vyhlášena 2. led-
na. Ve dnech 8. a 10. ledna proběhlo
školení potenciálních žadatelů. Celkem
se školení zúčastnilo 33 zájemců.
Samotný příjem žádostí byl stanoven
od 14. do 24. ledna. 

V 8. výzvě bylo možno podávat
žádosti do Fiche č. 1 - Občanská
vybavenost, Fiche č. 3 - Rozvoj
zemědělského podnikání a Fiche
č. 4 - Cestovní ruch. Celkem se
sešlo 30 žádostí s požadavkem na
dotaci ve výši 18 439 445 Kč. Alo-
kace na tuto výzvu byla pouze ve

výši 8 039 665 Kč. Ve dnech 25.
ledna až 18. února probíhala tzv.
administrativní kontrola a kontro-
la přijatelnosti podaných žádostí.
V rámci této kontroly se posuzuje
přijatelnost daného projektu
a kontrolují se veškeré náležitosti,
které vyplývají z Pravidel IV.1.2.
Programu rozvoje venkova 2007 –
2013 Ministerstva zemědělství ČR,
dle kterých jsou žadatelé povinni
postupovat. Všech 30 žádostí tou-
to kontrolou prošlo. Dne 19. února
se uskutečnila veřejná prezentace,

při které samotní žadatelé či jejich
zástupci předstoupili před členy
výběrové komise MAS Pobeskydí
a své projekty jim odprezentovali.
Především prezentace z řad země-
dělských podnikatelů byly velice
zajímavé. Týden na to, tedy 26.
února, se členové výběrové komise
sešli znovu, a to již k samotnému
hodnocení předložených žádostí.

Jak je patrné z výsledků, tak nej-
úspěšnějším mikroregionem, jež je
v území působnosti MAS Pobesky-
dí, je Mikroregion Frýdlantsko-Bes-
kydy. V rámci tohoto mikroregionu
bylo k podpoře vybráno celkem 6
žádostí z celkových dvanácti pod-

pořených. Definitivní schválení
dotací ovšem podléhá rozhodnutí
Státního zemědělského intervenč-
ního fondu.

Touto cestou blahopřejeme
vybraným žadatelům a připomí-
náme, že je čeká ještě spousta prá-
ce, aby své projekty úspěšně
dokončili, a doufáme, že naše spo-
lupráce přispěje k bezproblémové
realizaci jejich projektů.

Ing. Aneta Struhalová, admini-
strátorka projektů MAS Pobeskydí

■ Opětovně bychom Vám rádi předali
novinky týkající se naší činnosti.

Na základě rovnoměrnějšího
a účelovějšího rozvrstvení policej-
ních sil a zlepšení poskytovaných
služeb dochází s platností od 1.
dubna 2013 k rozšíření služebního
obvodu Policie ČR Hnojník o další
obce. K současným obcím Hnoj-
ník, Třanovice, Komorní Lhotka,
Smilovice, Řeka, Horní a Dolní
Tošanovice, Střítež a Vělopolí, kte-
ré tvořily již stabilní členy našeho
služebního obvodu, byly dále
začleněny obce Dobratice, Horní
Domaslavice, Vojkovice a Soběšo-
vice, které spadaly do působnosti
Obvodního oddělení Nošovice,
a obec Ropice, která spadala do
působnosti Obvodního oddělení
Třinec. Některé obce se tak po
desítkách let vracejí zpět do
působnosti Policie ČR Hnojník
(Ropice, Dobratice a Vojkovice).
Jak jim, tak samozřejmě i všem
občanům našeho služebního
obvodu, se budeme snažit posky-
tovat co nejprofesionálnější služ-
bu. Stále platí, že Obvodní
oddělení v Hnojníku můžete kon-
taktovat telefonicky na mobilu
+420 605 427 336, který má hlídka

policistů vždy u sebe. Využít
můžete bezplatné linky 158 a 112,
přímé linky 974 732 741
a 558 696 203 nebo email
fmoophnoj@mvcr.cz. S vašimi
problémy Vám rovněž poradíme
přímo na Obvodním oddělení
v Hnojníku, č.p. 222, vedle obecní-
ho úřadu. 

A teď z naší policejní činnosti.
V lednu a únoru letošního roku
došlo v obci Řeka k vloupání do
několika rekreačních objektů. Poli-
cistům zdejšího oddělení se pod-
ařilo zadržet pachatele, a to
zejména za přispění informací
občanů. Tento pachatel měl
u sebe i část odcizených věcí, kte-
ré se v současné době postupně
vracejí k majitelům. S uvedeným
případem Vás žádáme o všíma-
vost, zda se ve vašem okolí či
u sousedů nepohybují podezřelé
osoby nebo vozidla. V současné
době je zvýšená četnost vloupání
do objektů, jako jsou rodinné
domy nebo rekreační objekty. Čím
dříve se o tomto dozvíme, tím
lépe. Může být planý poplach, ale
někdy pro nás cenná informace.

2 Duben 2013

8. výzva MAS Pobeskydí

Policie Hnojník informuje

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Kalendář akcí na rok 2013
Datum Obec Akce

4.5. Řeka Okrsková soutěž PS
5.5. Řeka Výšlap na Goduli a vaječina

10.5. Komorní Lhotka Festival kreslení – Krajina kolem nás
12.5. Třanovice Den matek a vítání občanků
15.5. Smilovice Setkání s jubilanty
18.5. Řeka Májová veselice a Forest Man
24.5. Střítež Rozvíjej se poupátko

2.6. Řeka Dětský den
5.6. Dolní Tošanovice Atletický trojboj ZŠ
8.6. Smilovice Vítání občánků
8.6. Horní Tošanovice Turnaj starých gard

15.6. Smilovice Radovánky
22.6. Komorní Lhotka Radovánky
15.6. Střítež Radovánky
22.6. Horní Tošanovice 80 let SDH
29.6. Střítež Pouť sv. Petra a Pavla
29.6. Komorní Lhotka Pálení Svatojanských ohňů

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Přijímáme objednávky 
na drůbež

Krůťata
Cena: 205 Kč/ks
Stáří: 6 týdnů
Odběry:  1) 27. 4. 2013 

a 2) 18. 5. 2013 
(od 8.00 – 10.00 hod)

Slepice (nosnice)
Cena: 145 Kč/ks
Stáří: 16 týdnů
Odběry: 27. 4. 2013 

(od 8.00 – 10.00 hodin)

Kohouti
Cena: 125 Kč/ks
Odběry: 27. 4. 2013 

(od 8.00 – 10.00 hodin)

Housata
Cena: 99 Kč/ks
Stáří: 4 dny
Odběry: 27. 4. 2013

(od 8.00 – 10.00 hodin)

Káčata
Cena: 48 Kč/ks
Stáří: 4 dny
Odběry: 27. 4. 2013 

(od 8.00 – 10.00 hodin)

Husokačeny (šlechtěné na maso)
Cena: 53 Kč/ks
Stáří 6 dnů
Odběry: 27. 4. 2013 

(od 8.00 – 10.00 hodin)

Brojlery
Cena: 53 Kč/ks
Stáří: 22 dnů
Odběry: 1. 6. 2013 

(od 8.00 do 10.00 hodin)

Jednotná záloha: 20 Kč/ks

Objednávky přijímáme na adrese:

HOBBY prodejna – chovatelské a
zahradnické potřeby
Dvořákova 177/14, Český Těšín
Tel. 558 712 038
Informace na: info@hobbychov.cz
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■ 8. března 2013 se uskutečnil ve
Sportovním areálu TJ Smilovice nohej-
balový turnaj o pohár obce Smilovice. 

Celkem se zúčastnilo 6 družstev.
Zvítězilo družstvo obce Sviadnov
před družstvem OŘ PČR Frýdek-
Místek a na třetím místě skončilo
družstvo IPA Třinec. Rozhodčí celé-
ho turnaje byl R. Procházka st.
a M. Nogol. 16. března 2013 se
uskutečnil již 3. ročník badminto-
nového turnaje smíšených druž-
stev mikroregionu Stonávka.
Turnaje se zúčastnilo 15 družstev
a podruhé zvítězil pár Michal

Hazuka, Hana Pietrová z obce
Ropice před párem Jaroslav Šotek,
Marcela Šubertová z obce Dolní
Tošanovice. Na 3. místě skončili
Hrabinský, Kyrychová a na 4. místě
pak pár Radek Kantor, Irena Kiend-
ziorová - obec Ropice. Nejlepší
manželský pár je Rostislav a Petra
Pilátovi ze Smilovic. Poděkování
patří rozhodčím p. Břetislavovi
Mutinovi a Janu Kowalczykovi.
Věcné ceny s poháry zakoupily fir-
my Prokeš Servis a Hyundai, s.r.o.

Miroslav Nogol, starosta obce

■ Zastupitelé obce Hnojník na svém
19. zasedání našli odvahu a souhlasili
s předloženým návrhem investic vede-
ní obce v letech 2013 - 2014. Schválili
rozpočtový výhled pro rozvoj obce do
konce roku 2017.
Vzhled obce Hnojník zkrášlí opra-
vená hasičská zbrojnice, česká

mateřská škola, přístavba nové MŠ
a ZŠ s polským jazykem vyučova-
cím Jana Kubisze. Zastupitelstvo
obce souhlasilo se zakoupením
Hotelu Park, jehož areál bude
využit k výstavbě společenského
sálu a venkovního kulturního
amfiteátru. Vyroste tolik žádané

a dlouhodobě potřebné centrum
zábavy a společenského života
v obci Hnojník. V ubytovacích pro-
storách Hotelu Park máme v plánu
vybudovat ubytování pro sociálně
potřebné občany a v horizontu
čtyř let tyto prostory využít pro
potřeby obecního úřadu. Zajistí-
me bezbariérový přístup pro starší
občany a lepší dopravní přístup-
nost pro občany mikroregionu
Stonávka. V prostorách současné-
ho obecního úřadu plánujeme do
budoucna zřídit šest až osm malo-
metrážních bytů vhodných pro
starší občany. Pro zajištění doprav-
ní obslužnosti místních sdružení
a spolků bude zakoupen mikro-
bus, který bude zároveň sloužit
pro výjezdovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů. Výše uvede-
né projekty jsou převážně finan-
covány z poskytnutých dotací ČR
a EU. Na základě podrobné finanč-
ní analýzy hospodaření obce
Hnojník, kterou provedli finanční
poradci bankovního sektoru,
můžeme občanům slíbit, že nadá-
le budeme pokračovat v opravě
vodovodního řadu, místních

komunikací a údržbě veřejné zele-
ně. Plánované investice nebudou
mít vliv na omezování doposud
poskytovaných služeb. Zároveň
vás chceme ubezpečit, že se snaží-
me přimět majitele hnojnického
zámku k jeho okamžité opravě
a údržbě zeleně v parku. Vedení
obce připravuje instalaci nového
dopravního značení v obci, rozší-
ření katolického hřbitova, úpravu
a osvětlení evangelického hřbito-
va a legalizaci provozování vodo-
vodního řadu. Od nového roku
jsme převzali plnou zodpověd-
nost za provoz obecních plyno-
vých kotelen a plnění lesního
hospodářského plánu díky nově
založené veřejně prospěšné spo-
lečnosti Služby Hnojník, o.p.s.
Vedení obce Hnojník věří, že svůj
zájem o dění v obci projevíte větší
účastí na zasedání zastupitelstva
obce Hnojník a z řad občanů tak
vyjdou další podněty na rozvoj
a zkvalitnění života v obci.

Ing. Miroslav Molin, starosta obce

Služby Hnojník, o.p.s. - návrat k tradici komunálních služeb
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■ Obec Komorní Lhotka vyhlašuje
grant na spolufinancování projektů,
jejichž cílem bude rozvoj kulturních,
sportovních, vzdělávacích, volnočaso-
vých a jiných aktivit společenských
organizací, sdružení, spolků a církví
v Obci Komorní Lhotka.

Do grantového řízení lze přihlá-
sit projekty zaměřené zejména na:
1. kulturní a společenské akce, 2.
volnočasové aktivity dětí a mláde-
že, 3. vzdělávací programy, 4. akce
pro seniory, 5. sportovní činnost, 6.
podpora činnosti zájmových sdru-
žení a místních spolků s celoroční

působností. Ke každému projektu
je nutno vyplnit „žádost o grant“
a tuto předložit společně s projek-
tem. Formuláře žádosti a pravidla
pro poskytování grantu obdržíte
na sekretariátě obecního úřadu
nebo jsou ke stažení z interneto-
vých stránek obce: www.komorni-
lhotka.cz. Žádosti vypracované na
předepsaném formuláři se odevz-
dávají na sekretariátě obecního
úřadu Komorní Lhotka nejpozději
do 10. května 2013.

Ing. Jaroslav Szromek,
místostarosta obce

Grant na spolufinancování kulturních,
sportovních a jiných aktivit na rok 2013

■ Obci Hnojník se podařilo po mnoha-
leté odmlce obnovit tradici komunál-
ních služeb. Zastupitelé obce našli
společnou řeč a na svém zasedání,
konaném dne 22. 8. 2012, jednohlasně
odsouhlasili zakládací listinu společ-
nosti Služby Hnojník, o.p.s.  Po vyřízení
všech nezbytných dokumentů, byla
tato zapsána ke dni 28. 11. 2012 do rej-
stříku obecně prospěšných společností. 

Služby Hnojník, o.p.s. převzala
k 1. lednu 2013 pod svou správu
provoz obecních kotelen, údržbu
zeleně a údržbu obecních komu-
nikací. V blízkém časovém hori-
zontu se plánuje také převzetí
provozu vodovodu, kanalizace
a bytového fondu.

Všem občanům obce a našeho
mikroregionu bychom chtěli
postupně nabídnout také zajíma-
vé doplňkové služby. Mezi ně by
měly patřit činnosti jako je štěpko-
vání, mulčování, sekání trávy,
vývoz splaškové vody ze žump
a septiků atd.

Budeme rádi, když nám zašlete
své zajímavé nápady, popřípadě
připomínky.

Kontakt:   Služby Hnojník , o.p.s.,
Hnojník č.p. 222,  739 53 Hnojník ,
e-mail :sluzby@sluzbyhnojnik.cz

Ing. Martin Gančarčík, ředitel
společnosti

Sportovní aktivity ve Smilovicích

INSTALATÉRSTVÍ FOBER BOHUŠ

montáž topení, plynu, vody, solárních kolektorů,
tepelných čerpadel

Hnojník  407   tel.: 603 701 025
e-mail: bohusfober@email.cz

PUMPY- GROUP,s.r.o., Hnojník č. 396
Telefon: 558 694 218
Mobil: 723 723 398

Nabízíme široký výběr čerpadel, vodáren včetně montáží. 
Prodej radiátorů, kotlů, vodoinstalace, zdravotní keramiky.



■ Povolení k uskutečnění III. ročníku
závodu na běžkách na soukromém
pozemku jsme získali, a tak již nic
nebránilo k započetí jeho příprav. „Den
D“ byl plánován na 20. 1. 2013.

Celé dva týdny před akcí, pokud
to sněhové podmínky dovolily,
náš tým vytvářel bílou stopu – trať
na louce za budovou České pošty
v Hnojníku. Trénovalo se „o sto
šest“, budoucí závodníci měli
k dispozici okruh o délce 1300 m.
Musím říci, že přípravu drtivá vět-
šina závodníků nebrala na lehkou
váhu. Pro muže byly určeny 3
okruhy, pro ženy 2 a pro děti 1
malý o délce 500 m.

Dva týdny uběhly jako voda,
a tak III. ročník závodu na běžkách
v Hnojníku mohl konečně začít. Po
úvodním slovu pořadatele a pre-
zentaci všech závodníků všechny
přítomné přivítal starosta obce
Ing. Miroslav Molin.  Účastníci sou-
těže bojovali velmi statečně. Oce-
nění za první místo v kategorii
mužů si odnesl pan Pavel Plucnar
z Hnojníku, za druhé pan Tomáš
Ernst z Ropice a za třetí Aleš
Novotný z Hnojníku. První místo
v kategorii žen obsadila paní Jar-
mila Chaňová z Ostravy, druhé
paní Lada Hloušková z Hnojníku
a třetí paní Lenka Plucnarová, také
z Hnojníku. Zlatou, stříbrnou
i bronzovou výhru v kategorii děti

do 15-ti let získali děti bydlící
v Hnojníku, a to Matěj Palarčik –
zlatá, Matouš Labuda - stříbrná
a bronzová připadla Kateřině Dra-
gošové. 

A protože si všichni účastníci
závodu právem zasloužili odmě-
nu, obdrželi diplom. 

Organizátoři akci letos zpestřili
možností projížďky dětí na poní-
cích a jízdou na saních tažených
traktorem. Během celé akce se
opékaly párky a popíjel teplý čaj.
Dospělí se měli možnost zahřát
svařeným vínem. Atmosféra toho-
to setkání byla nadmíru příznivá.
Potěšující je také skutečnost, že

zájem o zimní sporty v obci Hnoj-
ník má stoupající tendenci. Svědčí
o tom statistické údaje: rok 2010
čítal 26 závodníků, rok 2012 25
závodníků a letos, tj. rok 2013,
rekordních 34 závodníků. 

Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na realizaci i přípravě
závodu. Zároveň poděkování patří
všem sponzorům: fa Zielonka,
Familky, s. r. o., Walmark, a. s.,
p. Svierkoš a Obec Hnojník.  

A co závěrem? Snad jen motto
slovem básníka:

„Je nutno trénovat, je nutno se
připravovat a za rok se to bude
opakovat“ .

Karel Vitásek

■ FOREST MAN 2012 je 3. ročník setká-
ní amatérských dřevorubců s meziná-
rodní účastí Slovenska, Polska
a Srbska, které je organizováno OÚ
Řeka v rámci prohlubování přeshranič-
ní spolupráce s partnerskými obcemi.

Akce bude probíhat v sobotu
18. 5. 2013 u obecního úřadu
v Řece, při Májové veselici, kde
mimo jiné vystoupí různé taneční
folklórní soubory a také i známé
tváře jako je např. zpěvačka Heidi
Janků, Kabát revival a další překva-
pení. Pravidla FOREST MAN: Sou-
těží tříčlenná družstva, účastníci
musí být starší 18 let a mít stejné
a bezpečné oblečení. Při práci
s motorovou pilou bude každý
účastník používat ochranné brýle,

rukavice a vlastní motorovou pilu,
štípací sekyru a obouruční pilu
(kaprovku). Každý z družstva se
musí zúčastnit minimálně 2 dispic-
lín a účastník, který bude pracovat
s motorovou pilou, musí doložit
osvědčení a potvrzení o proškole-
ní pro práci s motorovou pilou.
Před zahájením soutěže účastník
podepíše prohlášení, že soutěží na
svou odpovědnost a pořadatel
tedy nenese žádnou. Na obě akce
jste srdečně zváni, pokud máte
zájem přijít, nebo i soutěžit, bližší
informace k oběma akcím nale-
znete na webových stránkách
obce www.obecreka.cz.

Tomáš Tomeczek

■ Bude už konečně jaro s teplými slu-
nečními paprsky a zelenajícím se tráv-
níkem? Tuto otázku jsem si položila pár
dní před prvním jarním dnem.

Ačkoli letošní zima nebyla nějak
zvlášť extrémní, co se výkyv teplot
a sněhové nadílky týče, přece
jenom toho sluníčka bylo pramá-
lo. Jak se již někdo zmínil, dokonce
nejméně za posledních sto let.
Takže končím s krmením ptactva,
odnesu do kůlny hrable na sníh
a hurá do přírody. Začnu od
zahrádky a pak opustím hranice
obce a navštívím něco většího.
Nabízí se zájezd vělopolských
zahrádkářů, jarní Flora Olomouc,
výstavy skalničkářů, botanické

zahrady a arboreta. Víte, že jedno
takové máme na dosah ruky? Park
plicního sanatoria v Jablunkově.
Vedle Arboreta Nový Dvůr je dru-
hou nejbohatší sbírkou dřevin na
severní Moravě. V roce 1975 byl
vyhlášen spolu s budovou sanato-
ria státem chráněnou památkou.
Budova sanatoria, navržena archi-
tektem Lamlem, patří k čelným
dílům konstruktivismu u nás.
Pokračování. Je neděle 24. března
a rtuť teploměru klesá k mínus 20
stupňům Celsia! Nemohu tomu
uvěřit a v oněmění zírám! Kdy už,
jaro, přijdeš k nám?

Vladislava Latochová

■ Poslanecká sněmovna ČR dala sou-
hlas k ratifikaci Evropské charty regio-
nálních či menšinových jazyků. Česká
republika slíbila, že přijatá ustanovení
Charty bude uplatňovat v souladu se
svým ústavním pořádkem a příslušný-
mi mezinárodními smlouvami, jimiž je
vázána.

Náš stát v souladu s Chartou
prohlásil, že za menšinové jazyky,
kterými se na jejím území hovoří,
považuje slovenštinu, polštinu,
němčinu a romštinu. ČR zároveň
prohlásila, že bude ustanovení
Charty aplikovat na tyto jazyky:
polštinu v Moravskoslezském kraji
na území bývalých okresů Frýdek-
Místek a Karviná, slovenštinu na
celém území ČR. Obec Hnojník
dostala od úřadu vlády ČR již
podruhé neinvestiční dotaci
k zajištění vjezdových a výjezdo-
vých tabulí v polském jazyce.
Jejich instalace je v souladu
s Chartou a legislativou ČR. Někte-
ří občané považují časté znečišťo-
vání a ničení tabulí za velmi

zábavné a vtipné. Chtěl bych upo-
zornit občany, že poškozování
těchto tabulí je posuzováno jako
ničení státního majetku a je trest-
ně postižitelné. Vedení obce se
distancuje od vandalismu tohoto
druhu a nebude tolerovat tyto
projevy pubertálních jedinců.
Dodržování zákonů a legislativy
ČR je závazné pro všechny občany
a za aplikaci zákonů do praxe je
odpovědno vedení obce. Zdvořile
vás prosím o racionální úvahu nad
danou problematikou, šetřete náš
čas na zajišťování věcí potřebněj-
ších a důležitějších. Vedení obce
již nebude omlouvat ničení majet-
ku a je připraveno přísně postih-
nout pachatele. Touto cestou se
obracíme na všechny poctivé
a slušné občany obce Hnojník
a širokého okolí ke spolupráci při
ochraně státního majetku a zajiš-
tění klidného života v obci
a mikroregionu Stonávka.

Ing. Miroslav Molin, 
starosta obce

4 Duben 2013

Na běžkách, díl třetí

Jaro, kde jsi…

Dvojjazyčné nápisy v obci Hnojník

FOREST MAN 2012 
a Májová veselice

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu



5

■ Vělopolí je rájem nejen pro far-
máře a cykloturisty, ale pro všech-
ny lidi co mají rádi přírodu
a pohled na ní. Penzion U strhané-
ho klempíře nabízí všem návštěv-
níkům restaurace nejen pohled na
panoráma těšínských Beskyd, ale
zdarma i sportovní vyžití v přile-
hlém areálu spolu s malou farmič-
kou, kde se můžete podívat
a pohladit jak ovečky, tak slepičky
s kohoutem, nebo se podívat na
rybičky v rybníčku. Je zde i mož-
nost se svlažit sprchou, nebo si
zaplavat. Nejen děti zde naleznou
spoustu vyžití a to jak na lezecké
stěně, tak na dětském pískovišti,
kde můžou stále něco nového
objevovat a zdokonalovat nejen
svojí zručnost. Do areálu mají
zákaz vstupu psi. Ne proto, že by je
tam neměli rádi, ale s ohledem na
děti a klid jejich rodičů. Ti tak
mohou v klidu odpočívat a nemít
strach o své ratolesti. Kuchyň
místního penzionu se za pět let
provozu stala vyhlášenou a to
nejen svými porcemi, ale i chutí
a domácímu přístupu. Je pravdou,
že v některých chvílích je čekací
doba na jídlo poněkud delší zato

je jistotou, že na talíři dostáváte
kvalitní jídlo uvařené přímo pro
Vás. Nezřídka zde probíhají různé
oslavy a akce, výjimkou nejsou
i menší svatby konané přímo na
louce penzionu. Ubytování na
penzionu nalézají nejen golfisté,
ale i široká veřejnost. O akcích se
dozvíte jak přes web stránky
a facebook, tak na letácích ve své
obci.

V dolní části obce se nachází
odpočívadlo pro cyklisty, nově
vybudované veřejné hřiště a to
v těsné blízkosti místního rybníč-
ku. Opodál se majestátně tyčí ved-
le hlavní cesty památkově
chráněná Lípa, která je místní
dominantou. Povšimnutí si jistě
zaslouží i třešeň v horní části obce
u autobusové zastávky, a to hlav-
ně z jara, kdy každoročně překrás-
ně rozkvete a rozzáří, spolu se
sluníčkem, celé Vělopolí. Obcí pro-
bíhají cyklostezky, Euroregionální
Těšínské Slezsko č. 56, místní
cyklostezka Těšín-Komorní Lhotka
6089. Určitě nasměrujte své nohy
a kola i tímto směrem, budete mít
na co vzpomínat.

Projekt Edison očima našich žáků

Projekt Edison očima rodičů

Povelikonoční pozdravení z Vělopolí
Duben 2013 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Prezentaci o našich tradicích,
o Velikonocích, kterou přednesla
p. Mgr. Marie Blahutová, vystřídalo
praktické zdobení vajíček. Hostům
se odtud ani nechtělo, ale očeká-
valy je další tradice, např. zdobení
perníčků, které organizovala
p. Mgr. Olga Fidzinská. Hosté zdo-
bili, ochutnávali… a pak poslední
oběd, poslední loučení. Pro mno-
hé žáky se celá akce stala motivací
ke studiu anglického jazyka
a poznávání cizích zemí, což je jis-
tě velmi přínosné. Krásné a pouč-
né na tom všem bylo, že jsme my
i naši žáci, kromě všech zajímavos-
tí i informací viděli, jaká skromnost

a úcta ke starším osobám je úpl-
nou samozřejmostí třeba v Indo-
nésii. Viděli jsme taky, jak je možné
si za pár dnů tak moc oblíbit člově-
ka. Slova pana ředitele, ať pozdra-
vují své rodiče a vyřídí jim, že mají
skvělé děti, je nesmírně zahřála
a potěšila. Mě pak slova mladého
Bulhara Stamena, který mi při lou-
čení řekl, že to byla jejich poslední
škola i rodina v České republice,
ale jak se všichni shodli, byl to nej-
lepší týden, nejupřímnější, od srd-
ce. Loučení u vlaku, poslední
mávání. Tolik emocí a objetí jsme
dlouho nezažili a věřím, že nám
ten příjemný pocit v srdci zůstane
nadlouho.

Mgr. Helena Molčanová

■ Projekt Edison byl nejen pro
mě, ale i pro mou rodinu zajíma-
vou a novou zkušeností. Hned
první den, co jsme se seznámili
s naším hostem, jsme věděli, že
jsme si padli do noty. Nebyly
žádné problémy se stravou, doro-
zuměním si jak z naší strany, tak ze
strany studenta. Za necelý týden
jsem se zdokonalila v anglickém
jazyce, získala nová přátelství
a spoustu zajímavých poznatků
o cizích zemích. Připravili jsme si
pro „mého bratra“ (jak jsem ho
oslovovala) program a vzhledem
k Sonově skromnosti to nebylo nic
těžkého. Jsme velmi rádi za tuto
zkušenost a neváhali bychom do
toho jít znova.

Veronika Mikulová, 8.A

V týdnu od 4. do 10. března 2013
navštívilo naši školu sedm studen-
tů vysokých škol z celého světa.
Byli to studenti z Austrálie, Brazílie,
Indonésie, Bulharska a Ukrajiny.
Přednášeli o své zemi, kultuře
a denním životě. Vše probíhalo
v anglickém jazyce. Dozvěděli
jsme se zajímavá fakta, ale přede-
vším jsme měli možnost procvičit
se v angličtině. Aby všichni poro-
zuměli, zvláště mladší žáci, pomá-
hali s překladem žáci devátých
tříd. Já jsem si vyzkoušel roli tlu-
močníka také. Týden se mi líbil
a jsem rád, že se projekt Edison
uskutečnil právě na naší škole.

Aleš Kubíček, 9.A

■ Jsem moc ráda, že jsem se se
svou dcerou do tohoto projektu
zapojila a poskytla zázemí a také
společnost studentce z Indonésie.
Přes počáteční obavy a také
(z mojí strany) jazykovou bariéru
jsme si nakonec celý týden užili
v pohodě a klidu. Má dcera, žáky-
ně 9.A Anička Motyková, byla
skvělou překladatelkou. Tímto
chci i poděkovat její třídní učitelce
Mgr. H. Molčanové a zároveň uči-
telce angličtiny za skvělou jazyko-
vou přípravu. I proto jsme naší
studentce, které jsme říkali Kristín-
ko, mohli ukázat alespoň malou
část našeho okolí. Byli jsme se
podívat na gutský kostelík, navští-
vili jsme třinecké muzeum a prošli

jsme starou část Třince, zajeli jsme
se podívat do polského Těšína.
Také jsme byli na hodině mé
angličtiny, kde jsme si s pomocí
lektorky popovídali o její rodné
zemi, rodině, o jejím studiu na VŠ
a školství vůbec. Náš společný
týden jsme završili bowlingem ve
Smilovicích, kde se sešly všechny
rodiny i se svými studenty. Rozlou-
čení bylo srdečné a smutné.
Pokud by byla znovu příležitost
pozvat novou kulturu, určitě bych
neváhala a do projektu se opět
zapojila. Velký dík bych také chtěla
předat škole, že se do tohoto pro-
jektu přihlásila.

Dana Motyková

OSB deska 3N rovná hrana 1250 x 2500 3,125 m2/ks
Tl. 12 mm rovná hrana     348 Kč/ks
Tl. 15 mm rovná hrana     428 Kč/ks
Tl. 18 mm rovná hrana     515 Kč/ks

OSB deska 4 P+D   625 x 2500   1,5625 m2/ks
Tl. 12 mm pero drážka     186 Kč/ks
Tl. 15 mm pero drážka     227 Kč/ks
Tl. 18 mm pero drážka     273 Kč/ks

Palubky obkladové smrk A/B a B/C profil Klasik 
12,5 x 96 x 3000-5000  Kvalita A/B   145 Kč/m2 B/C   104 Kč/m2

15 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   174 Kč/m2 B/C   124 Kč/m2

19 x 121 x 3000-5000      Kvalita A/B   211 Kč/m2 B/C   148 Kč/m2

Palubky podlahové smrk A/B a B/C profil Klasik 
24 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   284 Kč/m2

28 x 146 x 3000-5000     Kvalita A/B   326 Kč/m2

CENY VČETNĚ DPH, VÍCE INFORMACÍ: 
– www.dobrastodola.cz, tel. 725148501

Prodám levně kvalitní koňský hnůj. 
Hnojník, tel. 736 520 538, 539.

Ustájím koně, pronajmu koně, krytá hala, jízdárna,
pastviny, zkušený trenér. 

Hnojník, tel. 736 520 538, 539.

pokračování ze str. 1



Střípky ze života MZŠ Hnojník
Recitační soutěž

■ Ve středu 6. února se žáci druhého stupně Masarykovy ZŠ v Hnojníku sešli ve
školním kole recitační soutěže. 

Z první kategorie postoupily do oblastního kola v Třinci Kristýna Pawli-
ková ze 6.A a Vendula Svobodová ze 7.C. Starší žáky v Třinci reprezentova-
ly Anežka Indráková a Anna Motyková z 9.A. V oblastním kole v Třinci,
v silné konkurenci recitátorů, zvítězila ve čtvrté kategorii (žáci 8. a 9. tříd)
Anežka Indráková z 9.A. Ve třetí kategorii (6. a 7. třídy) postupující třetí
místo obsadila Kristýna Pawliková ze třídy 6.A. Obě žákyně postoupily do
okresního kola, které proběhlo v březnu ve Frýdku-Místku. V okresním kole
recitační soutěže z 35 zúčastněných Anežka Indráková postoupila do užší-
ho výběru. Z této čtvrté kategorie jich postoupilo pouze šest a naše žáky-
ně byla mezi nimi. I když do krajského kola se nedostala (vybrali pouze
dva), posluchačům při jejím přednesu tekly slzy. Bylo to tak dojemné.

Vybíjená
■ Ve čtvrtek 21. března 2013 MZŠ v Hnojníku pořádala 11. ročník turnaje ve vybí-
jené Mikroregionu obcí povodí Stonávky. 

Turnaje se zúčastnilo 5 škol: ZŠ Ropice, ZŠ Smilovice, ZŠ Střítež, ZŠ Třa-
novice a MZŠ Hnojník. Na 3. místě se umístili žáci ZŠ Třanovice, 2. místo
patřilo žákům ZŠ Ropice a na 1. místě se umístili naši žáci MZŠ Hnojník.
Sportovní dopoledne se všem líbilo a už se těšíme na další sportovní
zápolení. Děkujeme za sponzorské dary SRPDŠ při MZŠ Hnojník a firmě
pana Libora Zielonky.

„Veselé zoubky“
■ Naše 1. třída se přihlásila do Preventivního programu DM drogerie markt s.r.o.
„Veselé zoubky“. 

Dostali jsme výukové DVD „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“, školící
materiál, metodický program pro interaktivní tabuli a pro děti preventivní
taštičky s produkty péče o zoubky - zubní kartáček, zubní pastu, žvýkačky
bez cukru, přesýpací hodiny pro čištění zubů, antibakteriální kryt na zub-
ní kartáček a informační brožuru pro rodiče, díky které si budou moci spo-
lu s dětmi zásady prevence zopakovat. Děti se zájmem sledovaly příběh
o Hurvínkovi a jeho bolavém zoubku, plnily zadané úkoly, úspěšně vyplni-
ly závěrečný test na interaktivní tabuli. Odměnou jim byly taštičky plné
dárků. Věřím, že tato iniciativa přispěje k zlepšení povědomí o správné
péči o dětský chrup.

Děti 1. třídy Masarykovy ZŠ v Hnojníku a tř. uč. Mgr. Karla Molinová

Úspěch pěveckého tria
■ Konec února přinesl i úspěch v pěvecké soutěži ve zpěvu lidových písní „Zpěvá-
ček 2013“. 

Zasloužilo se o něj pěvecké trio ve složení Anežka Indráková z 9.A, Tereza
Mizerová z 9.B a Veronika Šigutová z 9.C. Děvčata si vyzpívala 1. místo
a postoupila tak do regionálního kola v Karviné. Trio připravila Mgr. Táňa Far-
ná. Děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v regionální přehlídce!
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Blaník - plody jsou střední až
nadprůměrné velikosti, kuželovité-
ho tvaru s malými žebry. Slupka je
lesklá, ojíněná, středně tlustá,
základní barvu překrývá červené
rozmyté líčko téměř na celém
povrchu plodu. Dužnina je světle
krémové barvy, středně pevná, roz-
plývavá, středně až více šťavnatá.
Chuť je navinule sladká, aromatic-
ká, velmi dobrá až výborná. Plod-
nost je brzká, velká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září,
konzumně dozrává v listopadu, dá
se skladovat do února až března.
Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní (Vf ), proti napadení
padlím jabloňovým je střední až
vyšší a vyšší je i odolnost proti
fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůda je vhodná pro přeroubová-
ní zdravých stromů a lze ji vysazo-
vat ve všech polohách vhodných
pro jabloně. Více o odrůdě na inter-
netu - Blaník, nová perspektivní
odrůda.

Petra - plody jsou střední až
nadprůměrné velikosti, kulovitého
až kuželovitého, méně pravidelné-
ho tvaru. Slupka je lesklá, hladká,
slabě mastná, středně tlustá,
základní barvu má zeleno žlutou
překrytou červeným žíháním pře-
cházející v rozmyté líčko v rozsahu
asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je
bílé barvy, středně tuhá až měkčí,
středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, slabě aromatická, velmi
dobrá v teplejších lokalitách až
výborná. Plodnost je brzká, dosti
vysoká a pravidelná. Sklizeň se pro-
vádí koncem srpna až v polovině
září, konzumně dozrává v září, dá
se skladovat do listopadu.  Odol-
nost proti strupovitosti je rezistent-
ní (Vf ), a proti padlí jabloňovým je
vyšší. Petra je nenáročná odrůda,
kterou můžeme pěstovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně.

Tábor - plod je větší velikosti,
kulovitého až ploše kulovitého tva-
ru. Slupka je lesklá, hladká, středně
tlustá až slabší, základní barvu má
zeleno žlutou překrytou červeným
líčkem většinou ve formě žíhání,
částečně přecházející v rozmyté líč-
ko v rozsahu  3/4 povrchu plodu.
Dužnina je žlutavé barvy, jemné
konzistence, nadprůměrně šťavna-
tá, středně pevná. Chuť je navinule

sladká až nasládlá, slabě aromatic-
ká velmi dobrá. Růst je nadprůměr-
ný, koruny vytváří vzpřímené,
později rozložité, středně husté.
Plodnost je raná, velká a při probír-
ce pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem září, konzumně dozrává
v říjnu a dá se skladovat do února.
Proti napadení strupovitosti je
rezistentní (Vf ) a proti napadením
padlím jabloňovým je vyšší. Pod-
nože lze použít velmi zakrslé až
středně vzrůstné.  Středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře
zásobené živinami a vláhou. Kvalit-
ní a atraktivní odrůda pro přímý
konzum. Můžeme ji vysazovat do
všech oblastí vhodných pro pěsto-
vání jabloní. Nejlepší kvality dosa-
hují plody ve středních a teplejších
polohách. 

Vltava - plody jsou nadprůměr-
né velikosti, kulovitého až kulovitě
kuželovitého tvaru. Stopka je střed-
ně dlouhá, silnější až středně silná.
Slupka hladká, středně silná, slabě
mastná, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červení ve formě
žíhání přecházející v rozmyté líčko
na 1/2 až  ¾ povrchu plodu. Dužni-
na je středně pevná, krémové bar-
vy, jemná, středně až více šťavnatá.
Chuť navinule sladká až nasládlá,
aromatická, velmi dobrá až výbor-
ná. Růst je bujný, koruny vytváří
vzpřímené, později rozložité, střed-
ně husté. Plodnost raná dosti vyso-
ká, pravidelná. Sklizeň se provádí
asi v polovině září, konzumně
dozrává v říjnu, skladovat ji lze do
ledna. Odolnost proti napadení
strupovitostí je rezistentní (Vf ),
proti napadení padlím jabloňovým
je vyšší. Podnože lze použít velmi
zakrslé až polozakrslé, v horších
půdních podmínkách lze pěstovat i
na bujných podnožích na kterých
též dobře plodí.  Požadavky: střed-
ně náročná na polohu, půdy vyža-
duje dobře zásobené živinami a
vláhou. Plody jsou chutné, atraktiv-
ního vzhledu, vhodné pro přímý
konzum i zpracování. Odrůdu lze
pěstovat ve všech polohách vhod-
ných pro jabloně bez chemické
ochrany proti houbovým choro-
bám.  Bližší informace o odrůdách
můžete získat na kontaktech tele-
fon: 317  814  354, 728 044 917,
e-mail: kumstapetr@seznam.cz 

Představujeme české jabloně
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Střípky ze života MZŠ Hnojník
Florbal žáků 1. stupně

■ V pátek 8. února 2013 se žáci 1. stupně zúčastnili turnaje ve florbalu v Třano-
vicích. 

Soutěžilo 5 družstev, naši žáci bodovali nejvíce a umístili se na 1. místě.
Zároveň získali cenu nejlepšího brankáře (V. Křenek nepustil ani jeden gól)
a cenu nejlepšího střelce (D. Maceček nastřílel 20 gólů).

Florbal dívek
■ Již před Vánoci se naše děvčata zúčastnila okrskových kol ve florbalu v Bystři-
ci, kde mladší dívky rozdrtily své soupeře a postupovaly do okresu v Brušperku z 1.
místa. Starší žačky postoupily do okresu v Paskově z 2. místa. 

Mladší žačky oslabené o hráčky 7. ročníku, které byly na lyžařském kur-
zu, se rozjely do Brušperku, kde po vyrovnaných bojích, v konkurenci
6 družstev, skončily na skvělém 2. místě a domů si dovezly pohár. Toto
umístění je pro naši školu historicky nejúspěšnějším ve florbalu mladších
dívek, žel na kraj postupují již jen vítězové. V okresním kole bojovaly hráč-
ky: Karin Haczková, Anna Jurzykovská, Adéla Šibrová, Lucie Lipovská,
Michaela Pilátová, Karin Slaninová, Sára Szturcová, Simona Riedlová, Ane-
ta Vihnárová, Markéta Kubešová, Kateřina Schwarczová a v bráně skvěle
zachytala Klára Unucková. Na konci ledna bojovaly starší žákyně o postup
do kraje v Paskově. V šestičlenné konkurenci se jim podařilo vybojovat
3. místo a domů dovezly pohár a diplom. V okresním kole bojovaly: Petra
Kostrhúnová, Karin Haczková, Anna Jurzykovská, Adéla Šibrová, Tereza
Hárendarčíková, Kateřina Schwarczová, Klára Unucková, Andrea Zuczko-
vá, Michaela Wavroszová, Veronika Vojarová, Pavlína Kavková, Izabela
Pientoková, Dominika Klosková a v bráně tým podržela Veronika Skalová.
Všem děvčatům tímto gratulujeme.

Šplh
■ V pátek 1. 3. se v Třinci konalo okrskové kolo ve šplhu. Naše dívky se umístily
na 2. místě, po součtu 3 nejlepších časů v družstvu zaostaly o pouhých 0,12 sekun-
dy. 

Školu reprezentovaly tyto dívky: Evelína Pnioková, Monika Bilková, Šár-
ka Bilková a Kateřina Schwarcová. Hoši ve složení: Šimon Sobek, Jan Bruk,
Ondřej Szkandera a Tomáš Kozák se umístili na 5. místě. V jednotlivcích
Šárka Bilková a také Jan Bruk shodně obsadili 3. místo. Děvčata poustou-
pila do okresního kola, které se konalo 14. 3. ve Frýdku, kde Šárka Bilková
v jednotlivcích opět získala 3. místo.

Zeměpisná olympiáda
■ Konec února přinesl i úspěch v pěvecké soutěži ve zpěvu lidových písní „Zpěvá-
ček 2013“. 

Dne 14. 3. se konalo na Gymnáziu P. Bezruče v Místku okresní kolo země-
pisné olympiády, kterého se zúčastnili dva žáci naší školy, a to Linda Chodu-
rová ze 7. B, která se umístila na 20. Místě, a Kristián Raszyk z 8.B, který
obsadil krásné 4. místo z 31 soutěžících. Při práci s atlasem byl ze všech nej-
lepší.

■ Nevlídné jarní počasí nás nutí setrvá-
vat v teple domova a tak je čas se ohléd-
nout zpět a možná i trochu bilancovat.

Jaký byl ten minulý rok v obci
Vělopolí? Investovali jsme do oprav
výtluků v celé obci a nově opravili
obecní komunikaci nad kravínem.
V místním parčíku vzniklo nové
hřiště. Nemálo se činily i místní
organizace. Zahrádkáři zorganizo-
vali dva zájezdy, jak je již nepsanou
tradicí, do Polska za kytkami a pak
do Frenštátu do mlýna na pohan-
ku. Mezi další akce patřilo smažení
vaječiny, plackové minihody
a vánoční posezení. Největší a vel-
mi náročnou akcí byla zářijová tří-
denní výstava ovoce a zeleniny.
Zde náleží vyslovit poděkování
výboru a dalším zahrádkářům, kte-
ří přiložili ruku k dílu. Zvláště pak si

ceníme úsilí, které tomuto věnoval
předseda pan Karel Sabela a paní
Magda Krzywoniová s rodinou za
aranžování. Manželé Humpolcovi
a Molinovi (SCEAV) zase v naší obci
vedou nedělní školku pro děti.
Minimálně dvakrát ročně se schází-
me v neděli odpoledne, a to u příle-
žitosti Dne Matek a v době
předvánoční na Mikuláše. Na pod-
zim KaSK o.s. Vělopolí (kulturní
a sportovní klub) uspořádal spor-
tovní den pro děti. Zde se činili
hlavně muži. Nejen že připravili
soutěže pro děti, ale ještě museli
„doladit“ terén po stavbě. Akce se
vydařila, protože široko daleko byl
slyšet dětský křik a povzbuzující
skandování rodičů. Těšíme se na
další povedené akce.

Vladislava Latochová

■ Stalo se tradicí, že se v březnu koná
turnaj ve stolním tenise pro neregistro-
vané hráče. Občané Horních Tošanovic
tak měli možnost změřit své síly v sobo-
tu 16. 3. 2013 v několika kategoriích.

V kategorii dětí vyhrála Evelina
Pnioková. V kategorii žen se na
prvním místě umístila Kateřina
Světlíková, druhá byla Zdeňka
Havličková a na třetím místě se

umístila Eva Světlíková. Nejpočet-
nější kategorií byli jako obvykle
muži. Celkovým vítězem se stal
Petr Baron, na druhém místě se
umístil Jan Keleczény a na třetím
Tomáš Světlík. V průběhu turnaje
bylo k dispozici i malé občerstvení.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným

PM

Tradiční turnaj ve stolním tenise

Jednodenní úplná uzavírka křižovatky v Třanovicích

Ve škole hovoříme s dětmi o všem
■ V letošním školním roce v naší škole
proběhly preventivní programy, které
vedli lektoři zabývající se již desítky let
prevencí na školách.

Deváté třídy se zúčastnily před-
nášky o nemoci AIDS, sexu, lásce
a věrnosti. V této přednášce nás
lektor Tomáš Řehák z občanského
sdružení Abatop seznámil s nemo-
cí zvanou AIDS, jejím vznikem
a šířením po světě. Celou akci jsme
s žáky i vyučujícími zhodnotili vel-
mi kladně. Tak citlivé a aktuální
téma se dotýkalo našich srdcí
i myslí. Přednáška byla zpracována
velmi netradičně, byla vhodně
doplněna zkušenostmi lektora,
prokládána humorem a nadsáz-
kou, ale zároveň neuhýbala před
tvrdou realitou, dnes tak hodně
přehlíženou. Informace byly před-
ávány nenásilně a lidsky. Dokázaly
zaujmout a udržet pozornost žáků.
Osmé i deváté ročníky navštívil
Roman Povala s besedou na téma
Život v závislosti. Cílem jeho před-
nášky bylo otevřeně ukázat na
oblasti života člověka, které závi-
slost likviduje či poznamenává
(přátelství, rodina, cíle, sny, morální
hodnoty). Roman Povala nám

vyprávěl o své několikaleté osobní
zkušenosti s drogovou závislostí,
o tom, co obnáší život narkomana,
jak jednoduše se člověk narkoma-
nem může stát a jak těžké je dostat
se z této závislosti. Jeho přednáška
byla hodnocena žáky jako velmi
působivá. Páté, šesté a sedmé roč-
níky spolupracovaly se sdružením
ACET. Lektora z tohoto sdružení
žáci vítali již na chodbách, protože
ho velmi dobře znali již z minulého
roku. Jeho přednášky, zabývající se
velmi aktuálními tématy, jako kou-
ření, šikana, ubližování, škodlivost
facebooku, žáky velice upoutaly.
Žáky šestých tříd navštívilo Cen-
trum nové naděje Frýdek-Místek
s besedami na téma Vztahy a upev-
ňování kamarádství ve třídě
a Schopnost řešit problematické
situace. Věříme, že beseda žákům
pomohla vybudovat si pevnější
kolektiv. Za finanční podporu
těchto programů bychom rádi
poděkovali starostům a zastupite-
lům obcí Horní Tošanovice, Komor-
ní Lhotka a Třanovice. Finanční dar
poskytl také pan Mgr. Luděk Gryž-
bon z Hnojníku.

školní metodik prevence

■ Z důvodu realizace asfaltobetonové
vrstvy v rámci přestavby křižovatky
v Třanovicích bude v termínu 13. dubna
2013 (sobota) probíhat jednodenní úpl-
ná uzavírka, a to od 7.45 hod. do 4.00
hod. následujícího dne.

Stavební práce budou probíhat
za úplné uzavírky, nebudou obslu-
hovány linky veřejné dopravy na
zastávkách Hnojník - U Mlýna, Třa-

novice - U Labudy, Třanovice - Kři-
žovatka, Třanovice - Na Cymbálku,
Třanovice - Dolina, Třanovice - pod-
nikatelské centrum, Třanovice -
Zadky, Třanovice - U Paverů. V pří-
padě odvolání stavebních prací
z důvodu nepříznivého počasí jsou
stanoveny další dva náhradní ter-
míny, a to 20. dubna 2013 nebo 27.
dubna 2013.
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■ Členové divadelních kroužků při MZŠ
v Hnojníku chtějí touto cestou srdečně
poděkovat všem sponzorům za finanční
podporu i za obětavou pomoc, kterou
malým divadelníkům poskytují. 

Děkujeme těmto sponzorům:
Beskyd Cargo s.r.o., BONAP-ICCZ
s.r.o., Optimont 2000 s.r.o., M+P
prodej paliv s.r.o., fa Vitásek Lukáš,
fa Plinta Jaroslav – Doprava, fa
Maceček Břetislav – Stavebniny.
Všem sponzorům patří uznání i za

to, že přispěli k dobré věci a umo-
žnili dětem a divákům, aby se před
nimi mohl i nadále otevírat čarov-
ný pohádkový svět. Práce dětí, kte-
ré se věnují divadlu pod vedením
p. Anny Ševečkové, je chloubou
pro naši obec i školu. Přejeme
všem mnoho radosti ze společné
práce, vždyť jde o dobrou věc.

Jarmila Valášková ve spolupráci
s Annou Ševečkovou

■ Slunečné a teplejší počasí posledních
dní vytáhlo do zahrádek už spoustu
nedočkavců. Jaro je za dveřmi a s ním
i zvýšené riziko typicky jarních požárů
způsobených neopatrností při vypalo-
vání trávy a spalování odpadů na
zahrádkách nebo v lesích. 

Hasiči by měli varovat veřejnost
před tradičním nešvarem, kterým
je vypalování starého suchého
porostu (trávy). Vypalování poros-
tů je podle zákona o požární
ochraně striktně zakázáno. Všichni
občané mají zákonnou povinnost
počínat si při pálení tak, aby
nedošlo ke vzniku požáru. V přípa-
dě nedodržení zásad požární bez-

pečnosti při používání otevřeného
ohně mohou být lidé postiženi
pokutou až do výše 20 000 Kč,
pokud svým jednáním způsobí
požár, mohou dostat pokutu až ve
výši 25 000 Kč. Občané by se měli
seznámit se závaznými vyhláškami
obcí, které mnohdy upravují i způ-
sob pálení odpadů na volném pro-
stranství a někdy jej dokonce
zakazují. Pálení navíc není jediný
způsob, jak se zbavit biologického
odpadu. Je možné ho zkomposto-
vat, odložit ve speciálních kontej-
nerech nebo sběrných dvorech.

Zdeněk Kubina ,
starosta SDH Řeka

■ Ve čtvrtek 19. března 2013 se ve SKI
areálu na Bílé opět uskutečnilo setkání
starostů měst a obcí Regionu Beskydy,
spojené se závody představitelů obcí
v lyžování. 

Konkrétně se soutěžilo v dvou-
kolovém závodě v obřím slalomu,
účastníci se utkali v kategoriích
žen, mužů a tříčlenných družstev
(podle jednotlivých mikroregio-
nů). Náš mikroregion Povodí Sto-
návky reprezentovali podle
pravidel dva muži a jedna žena. Po
ranním seznámení se s prostředím

SKI areálu Bílé se všichni závodníci
sešli na jižní sjezdovce za Pokro-
kem, kde proběhl samotný závod.
Celkem se zúčastnilo 30 závodníků
(6 žen a 22 mužů, 10 družstev).
V kategorii žen jednoznačně kralo-
vala a 1. místo vyhrála Jaroslava
Sikorová. V družstvech jsme na
stupních nestáli. Ve velké konku-
renci to bylo opravdu náročné, ale
v příštím roce se opět připravíme
a pokusíme se získat nějakou
medailovou pozici. Tuto akci při-
pravil Region Beskydy.              TT

Malí divadelníci děkují sponzorům

Jaro přináší riziko venkovních požárů

Opětovný úspěch mikroregionu v lyžování

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
„Za naši vesnici“ v Horních Tošanovicích

pořádá dne 25. května od 14.00 hod.

3. SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN
Kde? KD Hájenka Horní Tošanovice

Čekají na Vás skákací hrad, trampolína, soutěže a mnoho
dalšího překvapení. Od 10.00 hod. budou probíhat soutě-

že v tenise, minikopané apod.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.



NOVÉ KADEřNICTVÍ
U TERKY

V řECE-V PROSTORÁCH PENZIONU U KATA
TEL: 733 791 335

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 8:00 – 12:00
13:00 – 17:00

SO-   8:00 – 12:00
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Program setkání 
na Karmelu ve Smilovicích

Duben: 14. 4. - Biblická hodina
NENÍ (Pěvecké odpoledne dětí
v KL); 21. 4. - Biblická hodina v 15
hod.; 28. 4. - Bohoslužby (společ-
né) se zpovědí a Večeří Páně v 8.30
hod. 
Květen: 5. 5. - Biblická hodina
NENÍ (Památka založení kostela
v KL); 12. 5. - Den Matek v 15 hod.;
19. 5. - Bohoslužby (společné) se
zpovědí a Večeří Páně v 8.30 hod.
(3. neděle v měsíci); 19. 5. - Biblic-
ká hodina v 15 hod.; 26. 5. - Biblic-
ká hodina v 15 hod. 
Červen: 2. 6. - Biblická hodina v 15
hod.; 2. 6. - 8. 6. Pobyt seniorů na
středisku Karmel. Srdečně zveme
na dopolední i odpolední pro-
gram; 9. 6. - Biblická hodina NENÍ
(Sborový den v KL); 16. 6. - Biblická
hodina v 15 hod.; 23. 6. - Bohosluž-
by (společné) se zpovědí a Večeří
Páně v 8.30 hod.; 23. 6. - Společné
setkání u pomníku na Goduli v 15
hod.; 30. 6. - Biblická hodina v 15
hod.

Program setkání v Řece

Bohoslužby v evangelické kapli:
21. 4. v 13.30 hod. (polské), 16. 6. v
13.30 hod. (české). Nedělní besíd-
ka pro děti každou neděli v 10.30
hod. v prostorách obecního úřadu.
Setkání mládeže - v pátek v 17
hod. v prostorách obecního úřadu.
Setkání River clubu - v pátek ve 20
hod. v prostorách obecního úřadu.

Srdečně zve Slezská církev evange-
lická a.v. v Komorní Lhotce a Křes-
ťanské společenství ve Smilovicích

a v Komorní Lhotce

CHYSTÁTE SE REKONSTRUOVAT STAVĚT RODINNÝ Dům, PřÍPADNĚ KOUPIT BYT?
POTřEBUJETE PORADIT A NEVÍTE KDE SE OBRÁTIT?

Nabízíme vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením včetně kompletního servi-
su v oblasti vašich financí - stavební spoření, investiční a životní pojištění Vital, penzijní připojiš-

těni PF KB, pojištění nemovitosti ALLIANZ , pojištění domácnosti 
ALLIANZ. Zařízení běžného účtu za nadstandartních podmínek, spotřebitelského úvěru, kreditní

karty v KB.  
možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním 

za zvýhodněných podmínek. 

Bc. Dana Hárendarčíková Ivana Homolíková
Rodinný finanční poradce Generální reprezentant
mobil : 724070197 mobil : 603464624

Email:  dana.harendarcikova@mpss.cz     Email:ivava.homolikova2@mpss.cz
Email:  danaharenda@email.cz 
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Informace z vaší obce
Co je potřeba zaplatit:

Nedoplatky stočného za rok 2012
– IHNED; nedoplatky poplatku za
odpad 2012 – IHNED. Poplatek za
odpad pro rok 2013 a osobu činí
700 Kč. Poplatek za odpad pro
rekreační chaty a rodinné domy
k rekreaci činí taktéž 700 Kč za
objekt – viz vyhláška č. 4/2012.
Veškeré slevy na poplatku za
odpad je nutné uplatnit do konce
dubna 2013. Poplatek za psa pro
rok 2013 činí 80 Kč, za druhého
psa téhož majitele je poplatek
280,- Kč. Splatný do konce měsíce
března 2013. Platby lze provést
v hotovosti v kanceláři OÚ Komor-
ní Lhotka a prostřednictvím inter-
netového bankovnictví na č. účtu:
23425-781/0100: VS (stočné):
2321 SS: číslo domu; VS (odpad-
ky): 1340 SS: číslo domu.

Očkování psů proběhne dne 25.
dubna 2013 (čtvrtek). Vakcína
v ceně 100,- Kč. S sebou doneste
očkovací průkaz. 8.00 – 8.25 točna
autobusů, 8.30 – 8.45 pod č.p. 104
(Sniegoň – „Rovně“), 8.50 – 9.15
„Stonávka“, 9.20 – 9.35 „Kamenec“,
9.45 – 10.15 areál KD.

Harmonogram svozu separova-
ného odpadu – modré a žluté
pytle – rok 2013: 17. 4., 29. 5., 10.
7., 21. 8., 2.  10., 13. 11., 27. 12.
(pátek).

Využijte možnosti uložení odpadu
v areálu ČOV Komorní Lhotka:
úterý, čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.,
sobota 8.00 – 14.00 hod.

Dne 25. května 2013 proběhne
svoz objemného a nebezpečné-
ho odpadu dle následujícího har-
monogramu: 8.00 – 8.45
autobusová zastávka „Kamenec“,
9.00 – 9.45 náměstí, 10.00 – 10.45
točna autobusů.

Vážení občané, organizátoři
„Ligotského jarmarku“, který se
letos bude konat 27. července, se
na Vás obracejí s prosbou o zapůj-
čení jakýchkoliv dřevěných hra-
ček z dob minulých i současných.
Doprovodnou akcí jarmarku bude
jejich výstava. Každý exponát
bude řádně označen a v pořádku
vrácen zpět majiteli. V případě
dotazů volejte p. Przeczkovou
nebo Wursztovou na tel. č.
558 696 826. Moc děkujeme!

ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Komorní
Lhotka, p.o. hledá vhodného kan-
didáta na pozici kuchař/ka do
školní jídelny na plný úvazek. Ter-
mín nástupu: 1. 8. 2013. Podmín-
ky: kvalifikace v oboru, praxe
výhodou, zdravotní průkaz, trest-
ní bezúhonnost, samostatnost,
zodpovědnost. Žádosti zasílejte
na zs.komornilhotka@seznam.cz
nebo doručte osobně Mgr. G.
Palarčíkové, ředitelce školy, pří-
padně vedoucí ŠJ paní B. Gillové.
Tel.: 558 696 858, 724 948 675
základní škola (G. Palarčíková);
558 639 100 školní jídelna (B. Gil-
lová).

Komorní Lhotka

Očkování psů
Proběhne v pátek 26. dubna 2013
od 8,00 hod. před obecním úřa-
dem. Následně od 8,30 hod. u
„Suchánka“. Náklady na vakcinaci
hradí držitel psa ve výši 100 Kč.
Doneste s sebou očkovací průkaz
psa.

Platební kalendář pro rok 2013
Poplatek ze psů pro rok 2013 byl
splatný do konce měsíce března
2013. 
Upozorňujeme naše občany na
povinnost přihlašování a odhlašo-
vání psů!

Sdělujeme, že na 16. zastupitel-
stvu Obce Hnojník dne 28. 11.
2012 bylo schváleno ponechání
poplatku za odpad pro rok 2013
na 500,-Kč/osoba/rok.
1. polovinu poplatku za odpad
(250,-Kč/osoba) je nutné uhradit
do konce dubna 2013. Složenky
budou rozeslány.
2. polovinu poplatku za odpad
(250,-Kč/osoba) je nutné uhradit
do konce měsíce října 2013. Slo-
ženky budou rozeslány.
Připomínáme i chatařům, že
poplatek za odvoz odpadků jsou
povinni hradit dle vyhlášky
3/2012, čl.2, odst. 1, pism..b).
Slevu na osoby, které se v místě
trvalého pobytu nezdržují (stu-
denti ubytováni na internátech,
osoby dlouhodobě služebně nebo
pracovně v zahraničí), jsou povinni
toto oznámit písemně do 15 dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost
zakládající nárok na osvobození.
Ve stejné lhůtě a stejným způso-
bem je poplatník povinen nahlásit
zánik nároku na osvobození.

Na 17. zastupitelstvu obce Hnoj-
ník dne 27. 12. 2012 bylo schvá-
leno ponechání vodného na
26,40 Kč za 1m3, včetně DPH od
1. 1 .2013.
Proti dlužníkům bude postupová-
no dle Smlouvy o dodávce pitné
vody z veřejného vodovodního
řadu ve správě obce Hnojník, odst.
V. Odečet a platba vodného:  „V
případě neuhrazení vodného
v požadovaném termínu je doda-
vatel oprávněn v souladu s obecně
závaznými předpisy přerušit
dodávku vody a účtovat úrok
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné
částky za každý den prodlení.
Obnovení dodávky vody provede

dodavatel až po úhradě dlužné
částky. Náklady spojené s přeruše-
ním a obnovením dodávky vody
nese odběratel v plném rozsahu.
Dodavatel nezodpovídá za škody,
které vzniknou odběrateli z důvo-
du přerušení dodávky z výše uve-
dených důvodů.“
Veškeré platby lze provádět hoto-
vostně do pokladny obce v úřední
dny, pondělí a středa od 8,00 –
17,00 hodin (pauza 11,30-12,30
hod.).

Ing. Miroslav Molin, starosta obce

Informace ze sběrného dvora
Sběrný dvůr bude od dubna opět
otevřen, každý čtvrtek od 12 do 16
hod. a v pátek od 8 do 12 hod. Při-
jímat se bude nadále komunální
odpad, sklo, papír, plasty, velkoob-
jemový odpad, pneumatiky, elek-
trozařízení. Stavební suť se bude
přijímat v omezeném množství -
množství větší než je na přívěs-
ném vozíku za osobním automo-
bilem doporučujeme vozit do
Třanovic k panu Vankátovi do fir-
my Stavorenol s.r.o. Nově je zahá-
jen ve sběrném dvoře sběr
nebezpečného odpadu, jako jsou
např. staré barvy, ředidla, motoro-
vé a převodové oleje, fritovací ole-
je, textilie znečištěné barvami
nebo oleji, obaly znečištěné zbyt-
ky nebezpečných látek, aku bate-
rie, monočlánky, pesticidy. Svoz
BIO odpadu z popelnic bude opět
zahájen 16. 4. a bude se svážet v
pravidelných 14 denních cyklech
každé sudé úterý. Zájemci o přidě-
lení BIO popelnice (zdarma) nebo
zrušení již přidělené BIO popelnice
v loňském roce, ať své požadavky
nahlásí p. Ciencialové na obecní
úřad. Věřím, že nás všechny, kteří
jsme v loňském roce třídili odpad,
potěší 41. místo v soutěži výtěž-
nosti tříděného odpadu na 1 oby-
vatele. Soutěž se uskutečnila v
rámci Moravskoslezského kraje,
kde se jí zúčastnilo celkem 257
obcí do 4000 obyvatel.

Ing. Zdeněk Škuta, místostarosta

Pozvánka
Dne 27. 4. 2013 se uskuteční v
obci Hnojník závod na horských
kolech. Start je v 15 hod. u Hotelu
Park. Soutěžit se bude na asi 6 km
okruhu v kategoriích děti, ženy,
muži, nejmladší a nejstarší úča-
stník. 

Vělopolí
Změna hodiny odvozu vel-

koobjemového odpadu ve
dnech 25. 5. 2013 a 26. 10. 2013:
přesouvá se na dopoledne od
11.00 do 11.45 hod. u obecního
úřadu.

Vyzýváme řidiče (vlastníka)
tmavozeleného osobního auto-
mobilu (Škoda Felicie), které
v sobotu 16. 2. 2013 kolem 6.30
hod. ráno poškodilo zábradlí u

rybníka, aby se přihlásil na obec-
ním úřadě za účelem opravy
poškozené věci. Také žádáme
svědky, kteří tuto událost viděli, o
poskytnutí bližších informací.

Očkování psů proti vzteklině
se koná v pátek 3. 5. 2013 v 7.45
hod. u autobusové zastávky Janík
a v 8.15 hod. před budovou obec-
ního úřadu. Poplatek zůstává ve
stejné výši 100,- Kč.

Hnojník

Obecní úřad opět upozorňuje
poplatníky, aby uváděli při plat-
bách přes internet správný varia-
bilní symbol (VS). Bez VS nebo se
špatným VS je platba špatně iden-
tifikovatelná. Pro jistotu uvádět
do poznámky specifikaci platby.

Důležité upozornění: V souvi-
slosti s tím, že stále malé obce
mají problém stahovat data pro
evidenci obyvatel, prosíme obča-
ny, kteří se odhlásí z trvalého
pobytu, nebo se jim narodí dítě,
aby jakoukoli změnu nahlásili
osobně nebo telefonicky na
obecní úřad. Tel.: 558 694 322
nebo 777 594 462. Děkujeme.

Obec Střítež hledá správce spor-
tovního areálu (vhodné pro obča-

na Stříteže) a správce evangelic-
kého pohřebiště (vhodné pro
občana Vělopolí nebo Stříteže).
Info na tel. 558 694 322.

Očkování psů
Vzteklina je nebezpečí, které trvá.
Očkováním psů i koček chráníte
zdraví jejich i své! Hromadné
očkování se uskuteční 30. 4.
8.00 – 8.30 u OÚ Střítež, 8.30 –
8.45 u statku, 8.45 – 9.00 na Zálesí
u p. Čarvaše. Vzteklina 100,- Kč,
kombinace 250,- Kč, vzteklina +
kombinace 350,- Kč. Každoroční
vakcinace proti vzteklině je
povinná pro psy starší 6 měsíců. U
starších psů očkovaných v roce
2012 stačí přeočkovat v roce
2014.

Střítež

Řeka

Chovatelská přehlídka trofejí
Myslivecké sdružení Smilovice –

Řeka pořádá ve dnech 26. - 28. 4.
2013 v sále Obecního úřadu Řeka
Chovatelskou přehlídku trofejí
ulovené zvěře v regionu Třinecka a
Jablunkovska. Pátek 10.00 – 18.00
hod., sobota 9.00 – 18.00 hod.,
neděle 9.00 – 12.00 hod. Těšte se
na zajímavé exponáty, myslivec-
kou kuchyni a občerstvení. Srdeč-
ně zveme.

Povinné očkování psů se usku-
teční v pátek 9. května 2013 na
těchto místech: 8.00 konečná
autobusová zastávka, 8.20 zastáv-
ka Ropičník, 8.45 horní obchod,
9.30 hasičská zbrojnice. Vakcinace
proti vzteklině je povinná pro psy
starší 6 měsíců. Nezapomeňte
očkovací průkaz!



Poplatky roku 2013
Odpad 500 Kč, pes 150 Kč, vodné
24 Kč/m3 + pevná sazba dle kapa-
city vodoměru. Bližší informace
jsou uvedeny v Obecně závazných
vyhláškách č. 2/2012, č. 3/2012 a v
Ceníku za dodávku vody pro rok
2013. Zálohy na vodné mohou být
zasílány i bezhotovostně, číslo
účtu a variabilní symbol je uveden
ve smlouvě. Platby v hotovosti při-
jímáme v pokladně obecního 
úřadu do 19. 5., poté budou roze-
sílány složenky k bezhotovostním
převodům.

Pronájem hrobového místa
Zastupitelstvo obce schválilo řád
veřejného pohřebiště a nový
návrh smluv o nájmu hrobového
místa. Cena za nájem hrobového
místa se skládá z nájemného a je
stanovena v souladu s Výměrem
MF ČR č. 01/2012, dále pak z ceny
za služby, vypočteno dle skuteč-
ných nákladů spojených s nájmem
hrobového místa. Obě ceny se
uvádějí v Kč/m2/rok (orientační
cena za hrobové místo cca 100
Kč/rok – záleží na velikosti hrobu).
Vzhledem k náročné přípravě pod-
kladů pro nové smlouvy bude
výzva k podpisu pro nájemce zve-
řejněna v průběhu roku.

Sportcentrum Smilovice
Nejbližší akce: 27. 4. Turnaj v bad-
mintonu – čtyřhry, 27. – 28. 4.
Plackobraní, 10. 5. Smažení vaječi-
ny. Připravujeme: Trampolínky
(nové cvičení pro ženy a dívky),
Tenisová liga – čtyřhry (červen –
září), Prázdninové sportovní kem-
py (fotbal, florbal, tenis), Angličti-
na (jazykový kurzy pro
začátečníky, pokročilé – září).
Kroužky pro děti: Fotbal (út – čt),

Florbal (po – st), Tenis. Veškeré
informace najdete na našich strán-
kách www.sportcentrum-smilovi-
ce.cz nebo u p. Tomáše Červenky,
tel.: 602 605 144. Do našeho kolek-
tivu hledáme servírky, servírky –
brigádnice (víkendové a prázdni-
nové akce). Kontakt: Tomáš Čer-
venka, Manažer Sportcentra
Smilovice, tel.: 602 605 144.

Očkování psů
U starších psů očkovaných na
vzteklinu v roce 2012 stačí přeoč-
kovat až v roce 2014. Očkuje MVDr.
Kabot Stanislav, tel.: 603 214 384 v
úterý 7. května 2013: 8.00 hod. –
obecní úřad ve Smilovicích, 8.30
hod. – Rakovec (u Biedravy – tra-
fostanice), 8.45 hod. – u p. Szalbu-
tové. Pes musí mít náhubek, být na
vodítku a v doprovodu dospělé
osoby. Ceny za očkování: vzteklina
100 Kč (u starších psů na dva roky),
kombinace 250 Kč. Očkovací prů-
kaz je nezbytný! 

Místní poplatek ze psů za rok
2013: 1 pes 150 Kč, splatnost do
31. 5. 2013

Vážení spoluobčané, vzhledem
k tomu, že se blíží jaro a na naše
cyklostezky i cesty vyrazí opět
cyklisté, chci Vás požádat, abyste
v zájmu bezpečnosti odstranili
z trávníku lemujícího prostor
kolem Vašeho plotu nebo zahrady
různé kameny anebo „šutry“.
Vyhnete se tak riziku a nebezpečí,
že v případě nehody cyklisty
budete mít problém s dopravní
policií, popřípadě s pojišťovnou
ohledně způsobené škody na
zdraví nebo majetku. Dle dopravní
policie se jedná o nebezpečnou
překážku.

Smilovice
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Pozvání na očkování psů
Oznamujeme chovatelům psů, že
v úterý 23. dubna 2013 veterinár-
ní lékař MVDr. Stanislav KABOT
provede očkování psů (starších 3
měsíců) proti vzteklině na následu-
jících svodných místech:

-  u obecního úřadu              8,00 hod.
-  u p. Labudy                          8,45 hod.
- na Dolině                             9,15 hod.
- u p.Pavery                           9,45 hod.
- Cymbálek                          10,15 hod.
- Vyrubaná                           10,30 hod.

Upozornění
Každý pes musí být opatřen
náhubkem a předveden v dopro-
vodu dospělé osoby. Očkovací prů-
kaz doneste s sebou. Nový
očkovací průkaz si můžete vyzved-
nout u očkování.
Náklady na vakcinaci hradí chova-
tel ve výši 100 Kč.

Opisy stavu vodoměrů
Ve dnech 27. května až 7. červ-

na 2013 budou pověření pracovní-
ci společnosti Třanovice služby,
o.p.s. provádět opisy stavu domov-
ních vodoměrů spojené s fyzickou
kontrolou jejich umístění a stavu
neporušitelnosti plomb. Žádáme
příslušné odběratelé vody z vodo-
vodního řádu obce Třanovice (týká
se občanů obce Třanovice a částeč-
ně obcí Hnojník, Střítež a Dolní
Domaslavice), aby ve výše uvede-
ném termínu umožnili přístup k
domovním vodoměrům a umožnili
tak bezproblémový opis stavu
svých vodoměrů. Zároveň upozor-
ňujeme, že vodoměry mají být leh-
ce přístupné a umístěné v suchém
prostředí. 

Úhradu vodného a stočného na
základě doručené faktury bude
možno provést v kanceláři společ-
nosti Třanovice služby, o.p.s., slo-
ženkou na poště nebo bankovním
převodem.  

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

Třanovice

Ropice

V nově otevřené budově Linde
Roc Centru Ropice se uskuteční
Den otevřených dveří dne 1. 6.
2013 od 9.00 do 16.00 hod.

Vážení občané, připomínáme Vám,
že poplatek za psa měl být zapla-
cen do 31. 3. 2013. Výše poplatku
je 100 Kč za prvního psa, 150 Kč za
druhého psa, důchodci mají slevu
– hradí 50 Kč za prvního psa.

Poplatek za odpady je splatný
pololetně: za 1. pololetí 2013 do
30. 6. 2013, za 2. pololetí do 31. 10.
2013. Výše poplatku činí 500 Kč za
osobu na rok, slevu mají občané
nad 70 let a studenti ubytování
mimo obec Ropice – 250 Kč za
osobu na rok. Výše poplatku za
rekreační objekt činí 500 Kč za rok
a je splatný do 30. 6. 2013.

Plán sběru a svozu objemných
a nebezpečných odpadů

Způsob sběru: mobilní. Termín: 4.
5. 2013. 8.00 – 8.30 Ropice –
obchod u Kišů, 8.45 – 9.15 Ropice
– cihelna, autobusová zastávka,
9.30 – 10.00 Ropice – bývalá pošta
(golfová prodejna), 10.15 – 10.45
Ropice – centrum – autobusová
zastávka, 11.00 – 11.30 Ropice – u
nádraží.

Způsob sběru: stacionární – bikra-
ny. Termín sběru: 1. pololetí 2013
13. 4. - 14. 4. Baliny, obecní úřad,
Mlýn, Cihelna (kaple); 1. pololetí
2013 20. 4. - 21. 4. Oblasky, U Kišů,
bývalá pošta, Zimník.

Upozornění – vakcinace psů
proti vzteklině

Upozorňujeme, že dne 22. 4. se
koná povinná vakcinace psů proti
vzteklině. Vakcinace se nemusí
účastnit chovatelé, kteří si nechá-
vají očkovat psy u svého veteriná-
ře. Pes musí být na vodítku a mít
náhubek. Chovatel předloží vete-
rináři očkovací průkaz psa. Očko-
vání je zpoplatněné, sazba za
jednoho psa je 100 Kč. Časy a mís-
ta očkování: 8.30 hod. Ropice –
Baliny č.p. 160, 8.50 hod. Ropice
Oblásky p. Kantor č.p. 29, 9.10
hod. Ropice – býv. Pošta, 9.30 hod.
Ropice aut. zast. Cihelna p. Macu-
ra Karel č.p. 36, 9.45 hod. Ropice –
Za lesem obchod Kisza, 10.15 hod.
Ropice – Zálesí p. Josiek Jan č.p.
64, 10.30 hod. Ropice – za
zámkem p. Pieter č.p. 82, 10.45
hod. Ropice – obecní úřad, 11.00
hod. Ropice – směr Žukov p. Kuc-
zerová č.p. 17, 11.10 hod. Ropice –
nádraží, 11.20 hod. Ropice p. Kisza
Vladislav č.p. 19.

Očkování psů
Oznamujeme majitelům psů, že

ve čtvrtek dne 2. 5. 2013 proběh-
ne očkování psů proti vzteklině:
16.00 u pily Ručka, 16.10 u Vengla-
řů, 16.20 na rozcestí u p. Novákové
(Podlesí), 16.30 u obecního úřadu,
16.40 rozcestí na Zadkách, směr p.
Hanková. K očkování musí být
předveden pes v doprovodu
dospělé osoby a musí mít náhu-
bek. Nezapomeňte na očkovací
průkaz! Cena očkovací vakcíny cca
120 Kč. Je možné si zároveň uhra-
dit poplatek za psa na rok 2013,
který činí 50 Kč za jednoho psa, za
každého dalšího 100 Kč.

Opis vodoměrů
Ve dnech 22. 4. - 28. 4. 2013

bude pracovník obecního úřadu
provádět opis domovních vodo-
měrů s fyzickou kontrolou jejich
umístění a stavu neporušenosti
plomb. Žádáme, abyste umožnili
přístup k Vašim domovním vodo-
měrům a umožnili tak i bezproblé-
mový opis stavu svých vodoměrů.
Cena vody 1m3/18 Kč. Opis domov-
ních vodoměrů se týká i části oby-
vatel obcí Hnojník a Komorní
Lhotka, kteří odebírají vodu z řádu
obce 

Pálení čarodějnic a stavění máje
Přijďte podpořit a pobavit se při

tradičním stavění máje a násled-
ném pálení čarodějnic. Stavění
máje proběhne 30. 4. 2013 od
17.00 hod. na náměstíčku u zámku,
poté se přesuneme do prostoru u
obecních garáží, kde proběhne
malé občerstvení a následné pálení
čarodějnic. Srdečně zve zastupitel-
stvo obce a hasiči.

Sběr a svoz nebezpečných a
objemných odpadů

Termín: 11. 5. 2013. 8.00 – 8.25 H.
Tošanovice – pila Ručka, 8.35 – 9.00
H. Tošanovice – Vyrubaná, 9.10 –
9.35 H. Tošanovice – u panelových
domů, 10.55 – 11.20 D. Tošanovice
– Poleniny. Provádíme sběr těchto

nebezpečných odpadů: Oleje a
tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, roz-
pouštědla, kyseliny, hydroxidy,
detergenty, odmašťovací příprav-
ky, fotochemikálie, léky, pesticidy,
baterie a akumulátory, zářivky a
ostatní odpad s obsahem rtuti,
zařízení s obsahem chlorfluoruhlo-
vodíku, televizory, lednice, rádia,
počítače, monočlánky, autobaterie.
Současně provádíme do dalšího
kontejneru sběr objemných odpa-
dů a pneumatik (pouze z osobních
a dodávkových automobilů do
5 ks). Mezi objemný odpad patří
díly nábytku, plastové díly a nád-
oby, matrace, sporáky, pračky aj.
Upozornění velkoobjemový odpad
– stavební odpad – ne!

Připomínáme svoz separovaného
odpadu v pytlích – 18. 4., 30. 5.

Oznámení zájemcům o přijetí
dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřské školy
v Horních Tošanovicích pro školní
rok 2013-2014 se bude konat od
13. 5. do 17. 5. 2013 v dopoled-
ních hodinách od 8. do 12. hodiny.
Zástupci dětí nechť přinesou rodný
list dítěte. Děkujeme.

Stoláriková Monika, ved. uč. MŠ

Smažení vaječiny
V pátek 17. 5. 2013 od 17.00

hod. se v areálu Restaurace Ječmí-
nek koná tradiční smažení vaječiny.
Srdečně zveme všechny občany
Horních Tošanovic. S sebou přines-
te 2-3 vejce na osobu a hlavně dob-
rou náladu, občerstvení zajištěno.
Zvou hasiči a zastupitelé obce.

Turnaj starých gard
8. 6. 2013 se koná 16. ročník tur-

naje starých gard ve fotbale na
hřišti TJ Tošanovice. Turnaje se
účastní partnerské obce z Polska,
Slovenska a místní TJ Tošanovice.
Po turnaji bude na hřišti pokračo-
vat taneční zábava s bohatým
občerstvením. Srdečně zvou spor-
tovci.

Horní Tošanovice
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LUŠTěTE! TŘI Z VáS OBDRŽí HODNOTNé CENy!
Tajenku zašlete do 15. května 2013 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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