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Editorial
Vážení a milí čtenáři,

zatímco na Moravě a ve Slezsku byl a je
(zatím a snad to tak i zůstane…) relativní klid,
zbytek republiky se v těchto dnech začíná vzpa-
matovávat z ničivých povodní. Voda zase po
několika letech napáchala škody obrovského
rozsahu, z nichž se lidé v postižených oblastech
budou dlouho vzpamatovávat. Doufejme, že to
je v tomto roce - po zimních a jarních přívalech
sněhu - zase nadlouho poslední katastrofa, kte-
rá nás letos potkala. Doufejme, že nás solidarita
zase neopustí. I když, člověk si už tak nějak
postupně zvyká, a čím je starší, má větší a větší
možnost srovnávat s tím, co již v minulosti zažil.
Taky si pamatuji, že jsem na prvního máje nešel
do tehdy povinného průvodu ulicemi, ale s par-
tou kamarádů a kamarádek lyžoval na Lysé
hoře. Stálo to za to! Byť nás čekala třídní důtka,
dopis rodičům, cože to mají doma za nepřátel-
ského živla a veřejné školní kárání jako bonus.
Průvody už dnes nejsou, stejně jako vlek na nej-
vyšší hoře Beskyd už taky není, důtky ani
výhrůžky vyloučením nás nezlomily. To je teď
vedlejší… Pokud chcete pomoci lidem, kteří na
tom nyní určitě nejsou dobře a potřebují
pomoct, na straně 9 najdete nejrůznější mož-
nosti jak to udělat.

V 3. vydání časopisu Stonávka v tomto roce si
nenechte ujít celou řadu zajímavých článků
z obcí sdružených v mikroregionu. Třeba o uni-
verzitě třetího věku a lidech, kteří bez ohledu na
to, kolik jim je a bude, neztratili zájem o dění
kolem sebe a rozhodli se i dále vzdělávat. Nebo
si pomalu naplánujte, co budete dělat ve vol-
ném čase v období školních prázdnin. Například
aktivní Sportcentrum ve Smilovicích má snad
na každý víkend přichystáno něco zajímavého.

Uvidíme se opět v srpnu. 
Mějte hezké dny

Vladimír Raszka, šéfredaktor

Vítězové Okresního poháru 
ve fotbale opět Tošanovice!

Vzdělávací aktivity Zeleného centra v Třanovicích

■ Žáci TJ Tošanovice obhájili po loňském úspě-
chu Okresní pohár ve fotbale na Frýdeckomís-
tecku. Jejich s úspěch je jen vzorová ukázka
toho, jak se i na malé vesnici dá hrát kvalitní
fotbal. Poděkování patří nejen hráčům, ale
především trenérům a fanklubu, kteří se starají
o celkové zázemí a vytváří neuvěřitelnou

atmosféru okolo týmu. Jsem hrdý na to, že se
naše TJ Tošanovice tak příkladně věnuje mlá-
deži a přeji všem, kteří se o tento skvělý výsle-
dek zasloužili, hodně zdaru i do konce letošní
fotbalové sezóny.

Ing. Petr Martiňák, starosta obce 

■ V Zeleném  centru  v Třanovicích  v současné  době
opět probíhají až do konce školního roku exkurze dětí
ze základních škol a studentů středních škol. Projekt je
letos realizován Školou obnovy venkova, o.p.s., opako-
vaně  za  finanční  podpory  Moravskoslezského  kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství.

Cílem projektu je praktická pomoc školám při
environmentální výchově, vzdělávání a osvětě
(dále jen EVVO) realizací odborných exkurzí
k doplnění a rozšíření školních programů ekolo-
gické výchovy. Na Kapplově dvoře, v prostoru
venkovské podnikatelské zóny a nejbližším

okolí, mohou školní skupiny v rámci exkurze
s odborným výkladem zhlédnout: 
• revitalizaci nevyužitých zemědělských objektů

(vysvětlení pojmu brownfields x greenfields)
• centrum pro biomasu, ukázku kotlů na dřevní

štěpku a peletky, ukázku paliv 
• využití solární energie (pojmy fotovoltaika

a fototermika)
• fungování sběrného dvora, separaci odpadů,

odpadové hospodářství
• fungování čističky odpadních vod 

pokračování na str. 2



■ Vyrábíte rádi? Pokud ano,
nechte se inspirovat výtvarnými
knihami nakladatelství Anagram.
9. května, letos již podruhé do naší
knihovny zavítala jeho lektorka
paní Zelinová, pod jejímž odbor-
ným vedením děti vyráběly půvab-
né dárečky ke Dni matek. Všechny
děti byly zručné a šikovné a někte-

rým se kreativní činnost natolik
zalíbila, že si ihned vypůjčily
výtvarné knihy z fondu knihovny.
Další tvůrčí dílna s Anagramem se
uskuteční koncem července. Na
tuto akci je nutno se přihlásit pře-
dem. Informace a přihláška budou
k dispozici v knihovně.

M. Lipowczanová

Výtvarné dílny 
s nakladatelstvím Anagram

• výstavu tematických panelů
k jednotlivým obnovitelným
zdrojům energie (dále jen OZE) 

• výstavu Revitalizace brownfields
v Moravskoslezském kraji, trvale
instalovanou v Galerii Kapplův
dvůr, v 1. patře (11 lokalit
v Moravskoslezském kraji, kte-
rým pro věc zaujatí lidé našli
nové příležitosti pro uplatnění
a pomohli tak zachránit hodnoty
dalším generacím) fungování
bioplynové stanice v Dolních
Tošanovicích.

Exkurze trvá 2,5 hodiny, obsa-
huje i prezentaci k využívání OZE
s výkladem. Program je připraven
pro žáky a studenty ve věku 13 –
19 let, ale jsme schopni připravit
i exkurzi „na míru“ pro mladší
věkové kategorie a navštěvují nás
i studenti z univerzit. Účastníci
školních exkurzí obdrží sadu pra-
covních listů s deseti tématy OZE,

které lze využít při výuce předmě-
tů dotýkajících se problematiky
EVVO. K dispozici je také brožurka
„Dobrodružství kocoura Brownfi-
elda“, srozumitelnou formou
vysvětlující podstatu brownfields,
a CD „Objevte je“ o skrytých úspo-
rách energií v domácnosti. 

Jinou alternativou exkurzí je
nabídka zajištění vzdělávacích
prezentací přímo v prostorách
škol s tématy přednášek o úspo-
rách energií nebo o velkých
šelmách v Beskydech.

Exkurze mají na školách dobrý
ohlas a je o ně pravidelně zájem,
v těchto dnech již naplňujeme
počet 4000 účastníků (žáků a stu-
dentů) od  začátku těchto aktivit
na podzim 2009.

Více informací o projektu Zele-
né centrum v Třanovicích nalezne-
te na: www.zelene-centrum.cz

Jana Liberdová, 
ŠOV Třanovice, o.p.s.
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Seznam schválených žádostí o dotace 
z rozpočtu obce Komorní Lhotka na rok 2013

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Kalendář akcí na rok 2013
Datum Obec Akce

15.6.2013 Smilovice Radovánky

22.6.2013 Komorní Lhotka Radovánky

15.6.2013 Střítež Radovánky

22.6.2013 Horní Tošanovice 80 let SDH

29.6.2013 Střítež Pouť sv.Petra a Pavla

29.6.2013 Komorní Lhotka Pálení Svatojanských ohňů

6.7.2013 Řeka XX. ročník O pohár starosty obce 

v požárním sportu

6.7.2013 Komorní Lhotka A jedeme dál

13.7.2013 Komorní Lhotka Červencová noc

20.7.2013 Komorní Lhotka Srnčí hody

20.7.2013 Střítež Střitežské léto

27.7.2013 Komorní Lhotka Ligotský jarmark

26.-28.7.2013 Řeka Slezský sraz dvoutaktů – 4. ročník

3.8.2013 Horní Tošanovice Poloninské ohně

17.8.2013 Řeka Hasičská zábava

7.9.2013 Horní Tošanovice Dožinky

31.8.2013 Střítež Volejbalový turnaj

21.9.2013 Řeka Noční hasičská soutež

20.9.2013 Ropice Turnaj v přehazované

22.8.2013 Komorní Lhotka Setkání seniorů - Klič

26.9.2013 Komorní Lhotka Setkání jubilantů

10.10.2013 Komorní Lhotka Vítání občánků

1.12.2013 Komorní Lhotka Vánoční výstava

16.11.2013 Smilovice Bowlingový turnaj regionu Stonávka

7.12.2013 Řeka Vítaní občanků a Mikulašské odpoledne

7.-8.12.2013 Horní Tošanovice Vánoční výstava

Mikroregion obcí povodí Stonávky

Žadatel Projekt Výše žád. dotace Schvál. dotace
Antrax Ligotka Antrax Ligotka 10 500 Kč 4 900 Kč
SRPDŠ při ZŠ KL Asterix a Obelix 3 500 Kč 3 500 Kč 
ZO ČZS K. Lhotka Vzdělávací zájezd PL 5 600 Kč 5 600 Kč 
SCEAV K. Lhotka Rodinný den s Biblí 10 000 Kč 8 000 Kč 
PZKO K. Lhotka Cestování za poznáním 7 000 Kč 7 000 Kč 
Obč. sdruž. KLÍČ S KLÍČEM ke kulturnímu 

a společenskému 
životu v obci 10 000 Kč 10 000 Kč 

Stáj JLB K. Lhotka Reprezentace stáje 
JLB Komorní Lhotka 10 000 Kč 3 000 Kč 

SSK K. Lhotka Stonávka CUP 10 000 Kč 8 000 Kč

■ Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka
na  svém  XXXVIII.  řádném  zasedání
konaném  20.  května  2013  rozhodlo
o přidělení grantů na spolufinancování
kulturních, sportovních a jiných aktivit
v obci Komorní Lhotka pro rok 2013. 

Celkem se sešlo žádostí za
66 600 Kč, ale bohužel jsme nebyli
schopni uspokojit všechny žadate-
le na 100%. V rozpočtu obce byly

pro tento účet vyčleněny pro-
středky ve výši 50 000 Kč. 

Níže uvádíme seznam subjektů,
kterým byla přiznána dotace. 

Věříme, že poskytnuté finanční
prostředky budou ku prospěchu
nejen žadatelům, ale obohatí cel-
kový společenský život v naší obci.

Ing. Jaroslav Szromek, 
místostarosta obce

Norská jízda 2013
■ Již 3. rokem se mladí dobrovol-
níci z Norska účastní letní týdenní
akce od 24. do 28. června v obcích
a městech na Těšínsku. Letos obo-
hatí svým programem, prezenta-
cemi a společnými hrami žáky
Masarykovy ZŠ Hnojník a poprvé
také žáky Szkoły Podstawowej
w Gnojniku. Po dopoledním pro-
gramu ve školách bude následo-
vat odpolední program ve
spolupráci s místními dobrovolní-
ky z misíjních klubů Hklub (Hnoj-
ník) a Cross club (Střítež).
Odpolední setkání nabízí skvělou
příležitost poznat severskou kultu-

ru, tradice a užít si spoustu zábavy
bez ohledu na národnost. 

Odpolední program: 
25.6. Úterý - Angličtina s Nory
v Hnojníku, budova mateřské ško-
ly, boční vchod, od 18:00 
25.6. Středa - Grill párty ve Stříteži
od 17:00. 
25.6. Čtvrtek -  Norympiáda
v Hnojníku, budova mateřské ško-
ly, boční vchod, od 17:00 
Na všechny akce zve tým H- klub &
Cross club. Více informaci na
www.facebook.com/NorskaJiz-
da2013

pokračování ze str. 1
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■ Druhý  květnový  pátek  uspořádala
ZŠ T.G.Masaryka    a Obecní  úřad
v Komorní Lhotce tradiční festival kres-
lení. Na XIII. ročník přijalo pozvání 130
výtvarníků z Komorní Lhotky, okolních
škol  z mikroregionu  obcí  povodí  Sto-
návky, z polských měst Jaworze a Boro-
nów.

Vedení Obecního úřadu propůj-
čilo areál za sportovní halou, slu-
nečné počasí nezklamalo, a tak
měli organizátoři i účastníci zajiš-
těno skvělé zázemí. Soutěžilo se
v 6 věkových kategoriích, 7. kate-
gorii zastupovali klienti místního
Domu s pečovatelskou službou.
Nejlepší práce vybrala odborná
pětičlenná porota, kterou tvořili
zástupci Komorní Lhotky, okolních
škol a host z Polska. Z vybraných
prací bude vytvořen kalendář pro
následující rok.

Vítězové jednotlivých kategorií:
I. kat.:  
1. Adéla Dziergasová (ZŠ Ropice)
2. Johana Kozlová (ZŠ Smilovice)
3. Bára Boháčová  (ZŠ Střítež)

II. kat.: 
1. Barbora Hracká (ZŠ Ropice)
2. Karolína Klodová, Karolína
Miczková (ZŠ Komorní Lhotka),
Terezie Górecká (ZŠ Střítež)
3. Benjamín Szokala (ZŠ Hnojník)

III.kat.:  
1. Veronika Mokrošová (ZŠ
Komorní Lhotka), Paulina Kedzia
(Boronów)
2. Nela Wardasová  (ZŠ K. Lhotka)
3. Denisa Vrublová  (ZŠ K. Lhotka),
Vendula Gryczová (ZŠ Ropice)

IV.kat.: 
1. Zuzanna Czader ( Jaworze)
2. Agnieszka Jochymek (ZŠ Hnojník

s polským jazykem vyučovacím)
3. Monika Bilková (ZŠ Hnojník)

V. kat.:  
1. Anna Szkutová (ZŠ Hnojník

s polským jazykem vyučovacím)
2. Karolína Wlosoková (ZŠ Hnoj-
ník)
3. Kateřina Zagórová (ZŠ Hnojník

s polským jazykem vyučovacím)
3. Anna Nogolová (ZŠ Hnojník

s polským jazykem vyučovacím)

VI.kat.:   
1. Martina Burgová (Gymnázium
Třinec)
2. Kateřina Slivková (Gymnázium
Český Těšín)
3. Ivana Honzáková (Gymnázium
Český Těšín), Anna Wiencek
(Jaworze)

VII.kat.:   
1. Bronislav Folwarczny (DPS)
2. Josef Řezníček (DPS)

3. Milan Kotris (DPS)
Autoři nejzdařilejších prací byli

odměněni medailí, diplomem
a věcnými cenami, všichni účastní-
ci pak ještě drobnými upomínko-
vými předměty a sladkostí, každá
škola obdržela diplom za účast,
malou trofej a keramickou plake-
tu.

Ráda bych poděkovala obecní-
mu úřadu za skvělou spolupráci,
finanční pomoc, za propůjčení
areálu. Bez sponzorských darů by
se nám určitě taková velká akce
nepodařila zrealizovat, proto
děkuji za finanční dotaci Třinec-
kým železárnám, a.s., Severomo-
ravské plynárenské, a.s., a panu
JUDr. Petru Širokému. Poděkování
patří rovněž manželům Santariu-
sovým za skvěle uvařený oběd
a servis, který poskytovali zúčast-
něným a všem organizátorům,
díky kterým se festival zdařil.

Mgr. Gabriela Palarčíková, 
ředitelka ZŠ Komorní Lhotka

Červen 2013 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

„Krajina kolem nás“ v Komorní Lhotce

■ Letos v květnu se uskutečnil již třetí
ročník  třanovického kulturně – hudeb-
ního festivalu MAJ FEST. Změnou oproti
loňsku bylo  rozšíření  festivalu do dvou
dnů  –  letos  jsme  začali  už  v pátek  17.
května 2013 večer.

Vše začalo slovenskou skupinou
PREČO NIE?, následovala přednáš-
ka Dona Richmana z USA na téma
„Jak budovat dobré vztahy“, večer
pak posluchačům hrála skupina
FORGIVEN. 

Sobotní část festivalu zahájilo
vystoupení plné milých, veselých
dětských písniček sborečku
KUKAČKY pod vedením paní
Mgr. Matušínské. Následovalo
divadelní představení žáků Základ-
ní školy. Pod vedením svých
vyučujících předvedli profesionál-
ní vystoupení, které publikum
odměnilo bouřlivým potleskem.
Bylo vidět, že účinkující i jejich uči-
telé připravovali vystoupení
s plným nasazením a nadšením.

Hudební část festivalu se konala
na tradičně-netradičním místě –
pod dálničním mostem.  Netradič-
ním pódiem se stejně jako loni stal
návěs kamionu společnost SPETRA
CZ, které tímto velmi děkujeme za

spolupráci a ochotu. Účastníci
mohli slyšet vystoupení skupiny
Ikonium, Timotej, TEAM4D a RESET.
O své zážitky, pocity a postřehy se
rovněž podělil Mgr. Daniel Wacla-
vek, vojenský kaplan armády ČR,
který strávil půl roku na misi v Afg-
hánistánu. Večer se zcela naplnil
sál obecního úřadu a ochotníci pro
pobavení všech zahráli divadelní
hru „Švestka“, které se také jinak
říká „jevištní sklerotikon“. Děti se
v průběhu sobotního odpoledne
mohly vyřádit na skákacím hradu,

k dispozici byl rovněž traktor, kde si
mohly vyzkoušet, jak se kosí tráva.
Lákavá byla i nabídka občerstvení,
výborné slezské ražniči, výtečné
domácí koláče a sladkosti, kofola
apod.

Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem, kteří svým přiči-
něním přispěli ke zdárnému prů-
běhu festivalu. Díky patří
samozřejmě i sponzorům akce
Ing. arch. Marek Danyś, firma
REMER, s.r.o., RCTrading, s.r.o., Křes-
ťanské společenství, o.s.

Karin Tomanová

MAJ FEST 2013 v Třanovicích

■ Již třetím rokem studuji SŠ
obor Výchovná a humanitární
činnost a jako každý rok jsem si
i letos měla vybrat praxi. Loni
jsem byla v mateřské škole, ale
letos jsem chtěla zkusit něco
nového. Po zhlédnutí seriálu
„Život je ples“, který vysílala Čes-
ká televize, jsem věděla, že bych
ráda měla praxi právě v domově
seniorů.

Dům sv. Josefa v Ropici jsem
znala už ze ZŠ, kdy jsme taměj-
ším seniorům zpívali se sborem.
Už tehdy se mi dům moc líbil,
a protože jsem z Českého Těšína
a mám to do Ropice kousek, roz-
hodla jsem se absolvovat praxi
tam. V domově je 31 klientů
a vládne zde úžasná rodinná
atmosféra. Jsou zde milí pracov-
níci, kteří mají skvělý přístup jak
ke klientům tak k praktikantům. 

Věřící zde mají svou kapličku,
která zároveň slouží jako spole-
čenská místnost, ve které se hrají
společenské hry, vyrábí se různé
výrobky, a kde se mohou všichni
setkat a navzájem si popovídat
u šálku čaje či kávy. 

Klienti se mohou zúčastnit tra-
dičního smažení vaječiny, papu-
čového bálu, besed, přednášek
a mnoha dalších zajímavých akcí.

Veřejnost si může každoročně
zakoupit ruční výrobky, vyrobe-
né v domově, na velikonoční
a vánoční výstavě. 

Má praxe ve zdejším domově
trvala pouze dva týdny, ale pro-
tože mě práce se staršími lidmi
zaujala, chtěla bych obyvatele
domova občas navštívit i po pra-
xi a opět si s nimi popovídat, pro-
tože jejich šťastný úsměv za to
stojí. 

Hana Tomiczková

Má praxe v domě
sv. Josefa

■ Naše 1. třída se přihlásila do
Preventivního programu DM dro-
gerie marks  s.r.o.

Veselé zoubky. Děti plnily úko-
ly a za ně dostaly krásné dárky.
Práci dětí jsme nafotili, vytvořili
prezentaci a zaslali do další sou-
těže o zájezd do Prahy na vystou-
pení Spejbla a Hurvínka. Dne
21. 5. 2013 nám přišla zpráva, že
se naše škola stala jednou z 10
výherních škol. Hurá!, Už 4. 6.
2013 vyrážíme do hlavního měs-
ta.

■ Velké poděkování patří dobro-
volným hasičům z Řeky, kteří se
i v době velikonočního svátku
sešli a pomohli při odstraňování
těžké vrstvy sněhu ze střechy
budovy základní školy ve Smilo-
vicích. Díky jejich zásahu se moh-
ly děti vrátit po velikonočních
prázdninách do školy bezpečně.

Veselé zoubky

Poděkování SDH Řeka



■ V rámci Operačného programu cez-
hraničnej spolupráce Slovenská repub-
lika  –  Česká  republika  2007  –  2013"
pod názvem „Rozvoj  cezhraničnej  spo-
lupráce  prostredníctvom  vytvorenia
siete  aktívnej  spolupráce  základných
škôl“  2012-2014  se  děti  škol  našeho
mikroregionu  Stonávka  zúčastnily
začátkem května projektu „Děti zvířát-
kům“  spolu  se  slovenskými  kamarády
z Krasňan.  Akce  se  konala  v kouzelné
beskydské přírodě v oboře Bahenec.

Děti se během programu sezna-
movaly s krásami přírody a zajíma-
vostmi ze světa lesních rostlin
a zvířat, a to pod vedením studen-
tů lesnické školy, kteří se tento den
stali jejich průvodci při nabývání
nových vědomostí. 

Během bohatého a zajímavého
programu si děti mohly například
vyzkoušet rozpoznávání přírodnin
hmatem, odhad a měření výšky
stromu apod. Asi nejzajímavější
částí dne byla pro všechny přítom-
né komentovaná prohlídka obory,
kterou poutavě vedl majitel obory,
pan Stanislav Martynek. K vidění

byla lesní zvěř., jako např. daněk
evropský, výr velký, káně harrisova
nebo v přírodě vzácný živočich,
tetřev hlušec. V rámci projektu se
děti seznámily také s tradicemi
a náplní lesnické profese. 

V odpoledních hodinách byla
připravena prohlídka preparova-
ných exponátů zvířat žijících na
území Evropy spojená s výkladem
našich průvodců. Na závěr byl
dětem dán prostor k tomu, aby
zhodnotily své zážitky a postřehy
z celého dne. Po příjezdu do školy
ve Stříteži čekal děti ještě závěreč-
ný program – skládání obrázků se
šifrou. Řešením byly obrázky zví-
řat, která byla k vidění v oboře,
s popisem jejich života. 

Den plný zážitků umocněn krás-
ným slunečným počasím zanechal
ve všech nezapomenutelné
dojmy.  Pro nás, učitele, je příjem-
né zjištění, že se dětem takový typ
„lesní výuky“ moc líbil a příští rok
by podobný „výlet do lesa“ chtěly
prožít znovu.

Michaela Křivánková

■ Pilotní kurs Astronomie a řádný kurs
Lidské zdraví zdárně ukončilo 9 studen-
tů  Virtuální  Univerzity  třetího  věku
v konzultačním středisku v Třanovicích.

Všichni svorně tvrdí, že od října
budou pokračovat v zimním
semestru 2013/2014 – téma před-
nášky si zvolí sami.

Studenti se od ledna účastnili
celkem 10 video přednášek,
samostatně vyplnili deset e-testů
k přednáškám a 2 x závěrečné tes-
ty na ukončení témat.

Nepovinnou součástí studia
bylo psaní esejí, do kterého se
nakonec pustili téměř všichni stu-
denti. Níže si můžete přečíst, jak
kursy vnímali někteří z nich:

Kurs Astronomie 
Vladislava Latochová

Konečně se mi splnilo přání stu-
dovat na univerzitě. Nebudu sice
bydlet na kolejích, brouzdat s děv-
čaty a kluky večerním městem, ale
budu studovat! Mládí je sice pryč,
ale na druhou stranu mám více
zkušeností, větší rozhled i stabilitu.
Ale že bych musela začít studovat
zrovna astronomii? Doposud mi
nescházela, spíš jsem se zajímala
o věci „přízemní“ jako příroda
a zeměpis. Jsem sice teprve u dru-
hé přednášky - ale u mne dobrý.
Zajímavé. A líbily by se mi sluneční
hodiny. Nemusí být největší,
prvenství přenechám Kalifornii.
Stačí takové akorát do zahrádky.
Místo trpaslíka.

Kurs Lidské zdraví
Miloslav Lejka

V době když jsem ukončil pra-
covní činnost a vstupoval na
zasloužený odpočinek, dal mi do

vínku můj, o pár let starší přítel
několik rad. Jednu z nich jsem si
zapamatoval nejvíce a dosud jsem
se jí řídil. Rada zněla: „Synku
nechoď jako emerit mezi dědky
do parku, tam se dozvíš jen
o jejich chorobách a rázem dosta-
neš všechny“. Dodržoval jsem jeho
rady do dnešní doby. Osudem
řízení jsme si jako studium odhla-
sovali, spíše odhlasovaly, „Lidské
zdraví“. Studium bylo fajn, hodně
jsem se toho dozvěděl, procvičil si
mozek, těšilo mně docela úspěšné
ukončení testů, jenom jsem
zapomněl na tu dobrou radu
mého kolegy. Měl pravdu. Každá
přednáška ve mně vzbuzovala
domnění, že i já bych případně
mohl takové zdravotní problémy
mít. S každou další přednáškou
jsem byl více a více nemocný.
Mám strach jít rychleji na Lysou,
aby se něco nepokazilo v pravé či
levé komoře srdeční, mám obavy
z některých jídel, které jsem tak
miloval, abych neonemocněl mož-
ná začínající aterosklerózou, když
si nemohu vzpomenout na jméno
některého herce, říkám si: a už je
to tady, to bude alzheimer, nebo
jen začínající demence? Doufám,
že si příště vybereme praktičtější
téma.

Noví zájemci o studium na
VU3V se mohou průběžně hlásit
a přistoupit ke studiu od října
2013! Za ŠOV Třanovice, o. p. s. zve
k účasti:

Ing. Jana Liberdová, pověřený
lektor konzultačního střediska, tel.
558  694  262, kl. 205, mobil
777  549  286, sov@tranovice.org,
http://sov.tranovice.org

■ Všímavý  občan  Mikroregionu  Sto-
návka projíždějící obcí Střítež si již jistě
všiml nápisu „Pivovar RADAS“ na bývalé
budově  obchodu  u nádraží.  Nedávno
jsem oslovil  vlastníka,  zda by pro naši
soutěž  třineckých  „werkovych“  sládků
nebylo možné koupit sud piva s označe-
ním „Beskydské naše“.

Jak to dopadlo? Byl jsem odmít-
nut, jelikož pivovar s nápisem
RADAS (r. založení 2012) ještě
neprovozuje svou činnost z důvo-
du problémů s povolením provo-
zování tohoto zařízení. Jelikož
o vaření piva taky něco vím, jsem
absolventem VŠCHT, kde kolegové
na vedlejší fakultě povinně vařili
na praktických cvičeních pivo
(např. Václav Berka – manažer
pivovaru Plzeňský prazdroj), tak
mi bylo umožněno shlédnout
místní pivovar ve Stříteži. Zavede-
nou technologii bych bez nadsáz-
ky označil jako “technologii BAT“,
stejně jako jsou prosazovány tech-
nologie v metalurgii s tímto ozna-
čením, tj. Best Available
Techniques – nejlepší dostupné
technické metody.

Rozvoj minipivovarů a vaření
piva se v poslední době hodně
rozmáhá i v domácích podmín-
kách, jelikož milovník piva, což je
většina našich občanů, (samozřej-
mě i žen), si přeje stále něco nové-
ho, originálního. Pro informaci
uvádím, že naši metalurgové umí
nejen recepty pro „vaření“ ocele
v Třineckých železárnách, ale umí
se pustit i do vaření piva skutečně
s vynikajícími výsledky, což
potvrdil v minulém roce 1. ročník
degustace piva.

Jsem přesvědčen, že v nejbližší
době za dobrým pivem nemusíme
ke „Koníčkovi“ do Vojkovic, do
Vyšních Lhot Na Kohútku či na Tři-
necké kvasnicové na Karpentné,
nebo mezi domácí sládky, ale
v budoucnu snad i pivo RADAS ze
Stříteže okoštujeme a osloví nás
všemi smysly. Pokud vím, tak
v Mikroregionu Stonávka pivovar
ještě není, a proto přisouzení
„várečného práva“ by mohlo být
uskutečněno před letní sezónou –
nebo nikoliv? 

Gustav Chwistek

■ TJ Tošanovice, oddíl kopané zve
všechny příznivce rockové hudby
na již 3. ročník rockového festivalu
"CHECHČA ROCK FEST", který se
koná 6.7.2013 od 15,00 hodin na
fotbalovém hřišti v Dolních Toša-
novicích.Jako hlavní letošní tahák
se představí brněnská kapela
MORČATA NA ÚTĚKU. Dále vystou-
pí: SG Sjetý gumy, Ares, Panter,
Spider X, Biolid, Slepí křováci a PBK
Blues. Vstupenky je možno zakou-
pit i v předprodeji v restauraci

U Ječmínka v Horních Tošanovi-
cích, Jardův šenk v Dolních Doma-
slavicích, na fotbalovém hřišti
v Dolních Tošanovicích nebo
na tel.: 604 585 337.
Kromě skvělé hudby se budou
samozřejmě podávat speciality
jako domácí klobásky, langoše
nebo hamburgry. K pití nebude
chybět Radegast. Hlavním spon-
zorem akce jsou Uhelné sklady
Bruzovice.

Srdečně zvou pořadatelé.

4 Červen 2013

Virtuální Univerzita třetího
věku – první semestr za námi

Chechča Rock Fest

Polemika o pivovaru

Děti zvířátkům
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■ Ve středu 24. 4. 2013 proběhl
na Základní škole v Dobraticích
8. ročník šachového turnaje
žáků  1. – 5. tříd. Celkem se této
soutěže zúčastnilo 38 žáků z pěti
základních škol. Naši školu repre-
zentovali tito žáci: Dominik Hor-
ňák z 5. třídy vybojoval plný
počet bodů. Tím si zajistil bez
jediné porážky zlatou medaili.
Odvahu k šachovému souboji
našel také Filip Pospěch z 5. třídy,
který se umístil na 11. místě
a Lukáš Ponížil ze 3. třídy, který
získal krásné 25. místo. Všem
těmto žákům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy.

Církevní restituce budovy „Sarepta“ Šachový turnaj
Červen 2013 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

■ Vzhledem k tomu, že se mezi občany
Komorní  Lhotky  začaly  šířit  některé
dezinformace  týkající  se  případného
navrácení budovy Domova pro seniory
„Sarepta“,  rozhodlo  se  zastupitelstvo
obce zjistit a zveřejnit dostupné infor-
mace,  které  se  předmětného  tématu
týkají.  K tomuto  účelu  byla  zřízena
čtyřčlenná komise,  složená ze zastupi-
telů  obce,  kteří  se  o problematiku
navrácení  budovy  „Sarepta“  církvi
budou zabývat.

Obec Komorní Lhotka požádala
dopisem Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových –
odloučené pracoviště Frýdek-Mís-
tek (ÚZSVM) o sdělení informací,
které se týkají případného navrá-
cení budovy církvi. Výše zmíněný

úřad dopisem ze dne 2. 5. 2013
sdělil následující: 

„Slezská církev evangelická,
a. v. vyzvala Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových pod-
áním ze dne 18. 3. 2013 k vydání
stavby Komorní Lhotka čp. 210
(Sarepta) podle zákona
č. 428/2012 Sb. Tuto informaci
Vám poskytujeme pouze z důvo-
du, že Vaše příspěvková organiza-
ce Integrovaný sociální ústav se
sídlem Komorní Lhotka užívá
předmětnou stavbu na základě
smlouvy o výpůjčce nemovitosti
ze dne 18. 6. 2007. Další informace
o průběhu zahájeného řízení Vám
však do jeho ukončení poskytnout
nemůžeme, protože se jedná

o řešení majetkoprávních vztahů
výhradně mezi státem a uvede-
nou církví na základě speciálního
zákona.“

Ze sdělení ÚZSVM je patrné, že
až do ukončení řízení nebudou
třetím stranám poskytovány
žádné informace a rovněž je patr-
né to, že obec do tohoto procesu
nemůže nijak vstupovat, jelikož
není účastníkem řízení. Komise
zastupitelů na ÚZSVM vyvolala
i osobní jednání, na kterém jim
bylo sděleno stejné stanovisko
jako v zaslaném dopise. 

Provoz Integrovaného sociální
ústavu zůstává nezměněn.

zastupitelé obce Komorní Lhotka
■ Porota festivalu kreslení 2013
v Komorní Lhotce hodnotila práce
v 5 věkových kategoriích a my se
můžeme radovat z úspěchů Ben-
jamina Szokaly (2. třída) a Martiny
Honzákové (3. třída) za 3. místo
a Karolíny Wlosokové (9. B) za 2.
místo. Jejich výsledky budeme
moci obdivovat v kalendáři, který
je každoročně vydáván.

■ Pro všechny malé zájemce ve
věku od 6-10let nabízí sdružení
Voltiž Duha o.s., nezisková orga-
nizace, atraktivní voltižní výuku
(gymnastika na neosedlaném
koni). Trénujeme třikrát týdně
pod vedením zkušených cvičite-
lek s cvičitelskou licencí a kurzem
Pečovatelka o děti. Pro ostatní
jezdce i nejezdce je připravené
vožení na koni a také výuka kla-
sického ježdění na koni, to vše po
dohodě.
Kontakt: 
www.voltiz-duha.webnode.cz
Tel: +420 604 484 721 nebo +420
777 660 371

■ V úterý 23. 4. proběhlo na ZŠ  Stří-
tež  divadelní  představení  Popelka.
Školní benjamínci – prvňáčci – nastu-
dovali  pod  vedením  paní  učitelky
Michaely  Křivánkové pohádku Popel-
ka.  Divadelního  představení  se  zúča-
stnili  všichni  žáci  ZŠ  Střítež  a rovněž
děti z mateřské školy.

Zpracování pohádky se setka-
lo s velkým ohlasem. Děti ocenily
jak samotné provedení pohádky,
vynikající herecké výkony malých
herců prokládané veselými
a vtipnými písničkami, tak krásné 
kostýmy a ručně vyrobené
a namalované kulisy. Paní učitel-
ce Michaele patří velké poděko-
vání nejen za vynikající režijní
zpracování námětu, ale také za
nadšení, s jakým se nastudování
pohádky ujala, a v neposlední
řadě za velkou trpělivost s našimi
nejmenšími žáky.

Jan Ament, žák 5. roč. ZŠ Střítež

Festival kreslení

VOLTIŽ DUHA o.s. působí 
v D. Domaslavicích

Představení „Popelka“



6 Červen 2013zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

■ Dlouho  očekávané  jaro  už  k nám
dorazilo, příroda ožila a ožili  i žáci v ZŠ
Smilovice.  Opět  se  ze  školní  zahrady
ozývá  veselý  dětský  smích.  Naši  žáci
velice rádi pobývají v přírodě, a proto se
snažíme,  aby  o přírodě  také  hodně
věděli.  Nejlépe  se  člověk  učí  vlastním
pozorováním a praktickou činností.

Na počátku března si žáci v rám-
ci pracovní výchovy vyzkoušeli
vytvořit budky pro hnízdění sýko-
rek. Z prostředků získaných sbě-
rem starého papíru jsme zakoupili
sady dřevěných nařezaných dílů
na výrobu budek. Ve slohu se žáci
seznámili s pracovním postupem
výroby „sýkorníků“  a v pracovních
činnostech už směle popadli kla-
dívko a hřebíky a vyzkoušeli si
jejich výrobu na vlastní kůži.  

V rámci oslav Dne Země jsme
pozvali na besedu do školy chova-
tele plazů p. Valka z Nýdku. Žáci se
dozvěděli zajímavosti ze života
plazů, dozvěděli se, jak se chovat
v přírodě při setkání s hadem. Na
závěr besedy jim chovatel odpově-
děl na záludné otázky a mohli si
některé „mazlíčky“ pohladit
a ponosit. Beze strachu zvládly
tuto besedu i malé děti z obou
našich mateřských školek.

Úzce spolupracujeme s mysli-

veckým sdružením Řeka-Smilovi-
ce, které nás koncem dubna
pozvalo na výstavu mysliveckých
trofejí do sálu OÚ Řeka. Chlapce
zaujala především výstava palných
zbraní p. Šturce. Všichni jsme se
dozvěděli, proč myslivci střílejí
srnčí a jelení zvěř, a jak se hodnotí
myslivecké trofeje. Myslivcům za
pěknou podívanou děkujeme.

V květnu nás čekají dvě akce
s ekologickou tématikou. Nejprve
k nám do školy zavítá na besedu
o zaměstnání rodičů p. Ing. Kačor,
který nám povypráví o práci horní-
ků, těžebních a následně rekulti-
vačních aktivitách uhelných dolů.
Koncem měsíce pojedeme na škol-
ní výlet do Martynkovy lesní obory
na Bahenec, kde žáci prožijí pod
vedením instruktorů střední les-
nické školy v Hranicích dopoledne
s lesní pedagogikou.

Poslední akce školního roku se
zaměřením na poznávání přírody
bude Den dětí. Letos se chystáme
po stopách zbojníka Ondráše na
naučnou stezku „Stezka pokladů
Godula“. Jestli nějaký poklad nale-
zneme, nevím, ale jistě zjistíme, že
největším pokladem je naše příro-
da, a proto stojí zato ji chránit.

Mgr. Jana Dybová

■ 18. květen byl pro nás neobyčej-
ně zvláštním dnem. Byla sobota
ráno a já se svým spolužákem
Tomášem Huczalou a naším oblí-
beným panem učitelem Jarosla-
vem Molinem jsme si museli
přivstat. Čekal nás výlet do polské-
ho městečka Jaworze nedaleko
česko-polských hranic, kde jsme se
měli zúčastnit soutěže v rybolovu. 

Po vřelém uvítání jsme nemeš-
kali a začali dychtivě nahazovat
udičky. Soupeřům se opravdu daři-
lo… Vylovili malé ryby, velké ryby,
zlaté ryby a kdoví co ještě, jen já

a Tomáš stále nic! I přesto jsme
s našimi polskými rivaly navázali na
břehu přátelské vztahy.

Po vypršení limitu jsme vytáhli
udičky z vody. Z háčků se na nás
zubily žížaly, které nám jako jedi-
ným „rybářům“ přežily celý závod.
Náladu nám však spravila pizza,
kterou jsme dostali od polských
přátel k obědu.

Domů jsme jeli sice bez trofeje,
zato se skvělými zážitky. Přivstat si
se vyplatí! ;-)

Kristýna Jančíková, IX.C

Žijeme s přírodou Rybářská soutěž v Jaworze

Poděkování zahrádkářům v Komorní Lhotce
■ Vedení obce srdečně děkuje
všem členům Místní organizace
zahrádkářského svazu a dalším
občanům za zorganizování brigá-
dy s názvem „Za obec čistější“, kte-
rá se uskutečnila v sobotu
20. dubna 2013. Velice si vážíme
iniciativy všech občanů, kteří se

této akce zúčastnili a věříme, že
toto bude inspirovat i ostatní sdru-
žení v naší obci k podobným
akcím. Nasbíralo se asi 50 pytlů
odpadu. Přejeme si, aby nám takto
uklizená obec vydržela co nejdéle.

M. Hampel, J. Szromek
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Daruj kolo, které
už nepotřebuješ

„Jsou na světě místa, kterým se můžeš
přiblížit jen pěšky nebo na kole. V Afri-
ce  jsou  pro  děti  obtížně  dostupné 
i školy.  Darováním  opotřebovaného
jízdního  kola můžeš  i Ty  změnit  život
dítěte v Africe.“

Dostat se do školy v Africe,
v malé zemi Gambii, je mnohdy
velmi nesnadné. Většina dětí do
školy chodí pěšky, některé kvůli
velkým vzdálenostem zůstávají
doma. Díky charitatívním  projek-
tům v posledních létech přibývá
dětí, které se KE VZDĚLÁNÍ dostá-
vají NA KOLE. Právě kolo umožňuje
dětem překonávat velmi dlouhé
vzdálenosti. 

Kolo znamená v Africe cestu ke
vzdělání, vzdělání představuje ces-
tu ke svobodě rozhodování o svém
životě, o svém zítřku. 

Darujte  své  nepotřebné  jízdní  kolo
(nejlépe  horské  nebo  širokoplášťové  ,
pojízdné  nebo  opravitelné,  náhradní
díly a kolářské nářad. Podpořte projekt
Kola  pro  Afriku  přispěním  (hlavně  na
dopravu  kol  do  Afriky)  na  účet
9595959595/2700. Děkujeme

Podrobné informace pro Střítež
a okolí získáte na tel. čísle
774590166.

■ Bývá u nás dlouholetým hezkým zvy-
kem,  že  děti  základní  školy  v Dolních
Tošanovicích  přijdou  s pěknou  pohád-
kou, potěšit děti mateřské školy v Hor-
ních  Tošanovicích.  Nejinak  tomu  bylo
i v pondělí 20. května, když „malé děti
ze školky“ netrpělivě očekávaly ty „vel-
ké děti ze školy“.

Pohádky, které si děti připravily
pod vedením paní učitelky Mlnaří-
kové a paní ředitelky Martiňákové,
se všem našim „mrňouskům“ velmi

líbily. První pohádka „O vráně a liš-
ce“ byla poučná a představitelé
hlavních rolí – Lukáš Volný a Natál-
ka Žuková nenechali nikoho na
pochybách, koho představují.
Lukáš přednesem i originálním
maňáskem na ruce zahrál vránu
a Natálka všem ukázala, že je
opravdu ta“ vychytralá liška“. V dal-
ší pohádce „O budce“ se představi-
ly ostatní děti, měly vlastnoručně
vyrobeny papírové loutky a snažily

se ze všech sil, aby se pohádka líbi-
la. A líbila se nám- všem. Setkání
dětí bylo zakončeno sladkých
pohoštěním a společným fotem do
kroniky. Asi bych ani o této návště-
vě školáků do školky nepsala, pro-
tože taková setkání se u nás konala
ročně dva i třikrát, ale tato návštěva
byla výjimečná tím, že byla posled-
ní. Proč? Protože v září se již neote-
vřou dveře do Základní školy
v Dolních Tošanovicích proto, aby
do ní vstoupili žáci a učili se. Nám
všem je to velmi líto, ale život se
s nikým nemazlí a jde dál…Pod
vedením ředitelky ZŠ Dolní Tošano-
vice paní Sylvy Martiňákové praco-
vala naše MŠ od roku 2003.
Spolupracovaly jsme spolu velmi
dobře, dobře jsme spolu vycházely,
vždy jsme se dokázaly domluvit.
Děkujeme tímto za skvělé vedení,
za pochopení, za spolupráci a dob-
ré vztahy. Provoz naší mateřské
školy přerušen nebude, bude
pokračovat, ale pod jiným ředitel-
stvím. Přeji nám všem, koho se tato
situace týká, hodně štěstí, trpěli-
vosti, pohody, dobré spolupráce
a úsměv na rtech.

Monika Stoláriková,
vedoucí učitelka 

MŠ Horní Tošanovice 

■ Naše  škola  letos  opět  organizovala
zájezd do Londýna. Jelikož  je tato akce
atraktivní a úspěšná, zúčastnilo se jí cel-
kem  42  dětí  a naplnili  jsme  tak  celý
autobus. Organizace se v letošním roce
ujala paní Mgr. Marie Ovčaříová.

A je tu 20. květen, den odjezdu.
Sraz účastníků je v 7.00 u zastávky
autobusu před školou. Všichni se
dostavili včas a výlet může začít.
V Olomouci jsme vyzvedli naši prů-
vodkyni - slečnu Evu. Pak už jen
cesta autobusem. V Calais nás čeká
nalodění na trajekt. Některé děti si
užívaly nákupů, jiné odpočívaly.
Přečkali jsme to všichni a šťastně
nasedli do autobusu v Doveru
v Anglii. Posunuli jsme si hodinky
o hodinu nazpět. A teď už vytouže-
ný LONDÝN.

Úterý 21.05.
Přivítalo nás „londýnské oko“

London Eye. Vydali jsme se na dlou-
hou poznávací procházku kolem
Temže, na Trafalagarské náměstí
a pak Oxford street - známou ulici,
plnou obchodů. Všichni jsme nále-
žitě využili tříhodinovou přestávku
na nákupy. Spokojeni, s nakoupe-
nými dárečky jsme pokračovali dál.

Prošli jsme parky k Buckingham-
skému paláci, jedno společné foto
a zpět k „londýnskému oku“, kam
přijel náš autobus. A cesta za rodi-
nami. 

Středa 22.05.
Ráno se děti doslova překřikova-

ly v nadšeném vyprávění o svých
rodinách. Spokojenost na všech

stranách. Čeká nás výlet na STONE-
HENGE – nejstarší megalitickou
památku v Evropě.

Dříve oáza klidu, dnes rušné
místo, plné turistů. Pokračujeme
dál do městečka SALISBURY
s majestátnou katedrálou, největší
ve Velké Británii. Chvilku rozchod
a pak Londýn a naše milé rodiny.

Čtvrtek 23.05.
Na ten den se děti těšily nejvíce,

obzvláště ti mladší a těch byla vět-
šina. Je tu LEGOLAND.

Atrakce střídá atrakci a stejně tak
i počasí-  je přímo aprílové. Dětem

to však moc nevadilo, byly spokoje-
né. A čeká nás poslední večer
v rodinách.

Pátek 24.05.
Ráno jsme se dostavili všichni

k autobusu. Počasí bylo nevlídné,
lilo, foukal vítr a bylo chladno.
Absolvovali jsme jízdu na London
Eye. Všichni jsme si užívali krásných
výhledů, fotili a studovali na table-
tech, umístěných po obvodu Oka,
informace o budovách a památ-
kách.

Následoval 4D film o Londýnu
a jeho krásách. 

Lodí jsme pluli po Temži do
Greenwiche, kde jsme většinu času
trávili v muzeích - především ve
známém Námořním muzeu-Natio-

nal Maritime Museum a taky se
občerstvovali v McDonaldu. 

Počasí bylo velmi nepříznivé, tak-
že deštníky, polámané větrem, moc
nepomohly.  

S nákupy potravin jsme se vydali
do boje s kilometry i mílemi.

Vše jednou končí a naše putová-
ní skončilo v sobotu po půlnoci, ale
šťastně.

Děti měly spoustu zážitků, získa-
ly mnoho informací a nezapome-
nutelných vzpomínek na krásná
místa a milé lidi.

Velkou radost jsme měli i my
pedagogové, že naše děti po celou
dobu byly dochvilné, chovaly se
slušně, což nám tlumočil i koordi-
nátor celé akce za všechny rodiny.    

Mgr. Helena Molčanová

LONDÝN, 20. 5. - 25. 5. 2013
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Tradiční květnové soutěžení
ve Stříteži

Założenie Sarepty

■ Hudební a výtvarná soutěž „Rozvíjej
se, poupátko“ patří k tradičním kultur-
ním  událostem  ve  Stříteži  nejen  pro
soutěžící, kterými jsou žáci mateřských
a základních škol regionu, ale také pro
obyvatele obce.

Letošní 11. ročník hudebního
a výtvarného projektu se konal za
finanční podpory Operačného pro-
gramu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013 pod názvem
„Rozvoj cezhraničnej spolupráce
prostredníctvom vytvorenia siete
aktívnej polupráce základných
škôl“ 2012-2014, a tak se jej z celko-
vého počtu více než 60 soutěžících
zúčastnilo bezmála 20 dětí ze 4 slo-
venských škol – Krasňan, Varína,
Terchovej a Strečna.

Od ranních hodin se zpěváci
v kulturním domě snažili okouzlit
porotu i publikum svými pěvecký-
mi výkony. Repertoár byl opravdu
pestrý, a tak si posluchači přišli na
své – sálem zněly písně populární,
folkové i lidové. Největší ozdobou
pěvecké části soutěže byli ti

nejmenší, kteří s odvahou a sympa-
tickým projevem podle slov poroty,
složené z profesionálních hudební-
ků, mnohdy zastínili své starší
kamarády. 

Odměnou pro děti kromě krás-
ných a hodnotných cen bylo
i vystoupení dospělých, kteří zazpí-
vali písně Čechomoru za doprovo-
du flétny a kytar pod vedením
Dariny Szymeczkové, učitelky
populárního zpěvu z třinecké
Základní umělecké školy.

Výtvarná soutěž probíhala
v místní základní škole. Téma neby-
lo vůbec jednoduché, malí výtvar-
níci museli ve své fantazii cestovat
až do dávné minulosti, neboť jejich
úkolem bylo z keramické hlíny
vymodelovat svou představu „pra-
věku“. Přesto jejich soutěžní práce
předčily očekávání odborných
porotkyň – ty byly dílky natolik
uchváceny, že chtěly ocenit všech-
ny soutěžící, čímž lehce zkompliko-
valy život organizátorům. 

Přívětivou a veselou atmosféru
pro všechny přítomné vytvářeli
svým neformálním a vtipným

vedením moderátoři Honza a Kat-
ka, za což jim patří náš obdiv
a poděkování. 

Chtěli bychom touto cestou
poděkovat také ostatním organizá-
torům a rodičům našich žáků, kteří
se postarali o hladký průběh akce,
stejně jako všem, kteří si našli čas
a přišli podpořit naše mladé talenty.

Výsledky pěvecké soutěže:
1. ktg. (MŠ) – nesoutěžní, cena
poroty – Matušínská Klára (MŠ Třa-
novice); 2. ktg. (1. ročník ZŠ) –
I. místo Sodzawiczna Viktoria (PZŠ
Hnojník), II. místo Danyšová Tereza
(ZŠ Třanovice), III. místo Farník
Matouš (ZŠ Střítež); 3. ktg. (2. a 3.
ročník ZŠ) – I. místo Indráková
Daniela (ZŠ Komorní Lhotka), II.
místo Marosz Dominik (PZŠ Hnoj-
ník), II. místo Chodura Anna (PZŠ
Hnojník), III. místo Honzáková Mar-
tina (ZŠ Hnojník); 4. ktg. (4. a 5.
ročník ZŠ) – I. místo Šugárová
Vanessa (ZŠ Varín), II. místo Roman-
číková Kristína (ZŠ Terchová), III.
místo Bobotová Simona (ZŠ Stří-

tež), III. místo Korčová Kristýna (ZŠ
Třanovice); 5. ktg. (6. a 7. ročník
ZŠ) – I. místo neuděleno, II. místo
Schlesingerová Adéla (ZŠ Hnojník),
III. místo – Niemczyk Jana (PZŠ
Hnojník); 6. ktg. (8. a 9. ročník ZŠ)
– I. místo Mizerová Tereza (ZŠ Hnoj-
ník), II. místo neuděleno, III. místo
Marosz Nela (PZŠ Hnojník)

Výsledky výtvarné soutěže:
1. ktg. (1.-3. ročník ZŠ) – I. místo
Kajzarová Zuzana (ZŠ Střítež),
I. místo Vávrová Ivana (ZŠ Komorní
Lhotka), II. místo Skalka Tomáš (ZŠ
Třanovice), III. místo Král Jiří (ZŠ Třa-
novice), cena poroty Piterzyková
Tereza (ZŠ Střítež), cena poroty
Emma Sušovská (ZŠ Komorní Lhot-
ka), cena poroty Lisníková Karolína
(ZŠ Dolní Tošanovice); 2. ktg. (4.
a 5. ročník ZŠ) – I. místo Unucková
Agáta (ZŠ Hnojník), I. místo Fiedo-
rová Nikola (ZŠ Střítež), I. místo
Mokrošová Veronika (ZŠ Komorní
Lhotka), cena poroty Bilková Kate-
řina (ZŠ Hnojník)

Danuše Herecová 
a Dagmar Machálková

■ Artykul ten ma za cel przybliżyć sku-
teczne wydarzenia  związane  z historią
Sarepty  (dzisiaj:  Integrovaný  sociální
ústav  v Komorní  Lhotce,  Domov  pro
seniory),  które  zapewne  nie  są  znane
tak  szczegółowo  szerokiej  publiczności
tej okolicy, choć istnieje dużo dokumen-
tów i zapisków, które potwierdzają  nie-
podważalną  historię  domu  opieki
Sarepta.  Zarazem  jest  obowiązkiem
naszej społeczności przyjmować spadek
naszych przodków i wzorować się na ich
ofiarności i poświęceniu.

Pierwsza wzmianka o Sarepcie
pochodzi z 1930 roku. W tym
samym roku zakupiono realność
w Ligotce Kameralnej od bezdziet-
nych małżonków Jana i Emilii
Mohylów. Budowę rozpoczęto
9 sierpnia 1934 a ukończono w sta-
nie surowym  23 listopada 1934
roku. Uroczystość poświecenia
i otwarcia odbyła się 10 październi-
ka 1934. 

Sarepte zbudowano wyłacznie
z dobrowolnych  składek ewange-
lickiego społeczeństwa oraz wspar-
cia z funduszy naszego
ewangelickiego Kościoła, Stowa-
rzyszenia Ewangelickich Niewiast,
Stowarzyszenia Gustava Adolfa
oraz dzięki szlachetnej osobie ze
zboru ligockiego, która ofiarowala
na budowe Sarepty wieksza sume.
Również Wilma Morgan z Londynu
ofiarowała na ten cel znaczną kwo-
tę. Był to jedyny zagraniczny datek
na budowę Sarepty.

Zakłady opieki socjalnej Betezda
i Sarepta utrzymywane byly przez
Stowarzyszenie Ewangelickich nie-
wiast (SEN). Zaraz na początku II
wojny światowej oba zakłady prze-
jela centrala we Wroclawiu. Schle-
sische Altersheime in Breclau. SEN
zostalo rozwiązane. Po wojnie kie-
rownictwo zakładów objal ks.
Pawel Janeczek, ustanawiając
zarzadcę Józefa Komberca.
Z początkiem roku 1948 wydział
Senioralny Kościoła i Powiatowy
Komitet Narodowy mianował kie-
rownikiem zakładów ks. Wladysla-
wa Santariusa, który prowadził
zakłady bezpłatnie, wzorowo
i z wielkim poświęceniem.

Betezda i Sarepta byly do listo-

pada 1949 zapisane w księgach
gruntowych jako własność nie-
miecka na Verand Schlesischer
Altersheime e.V. in Breclau. Dnia
2 czerwca 1949 założyl ks. Jan Unic-
ki wniosek przywrócenia własności
pierwotnemu właścicielowi, to
znaczy Kościołowi Ewangelickie-
mu-Augsburskiemu na Wschod-
nim Śląsku w Czechosłowacji. Dnia
25 listopada 1949 odbyła się roz-
prava sądowa w Sądzie Powiato-
wym w Czeskim Cieszynie pod

przewodnictwem dr. Komárka, pre-
sesa sądu powiatowego. Sąd ten
zwrócił majątek pierwotnemu wła-
ścicielowi i dokonał zmian własno-
ści w księgach gruntowych.

Kierownikiem zakładów byl ks.
Władyslaw Santarius. Oba zakłady
Betezda i Sarepta miały ustaloną
nazwe: Ewangelicki Augsburskiego
Wyznania Zakład Socialny w Ligot-
ce Kameralnej (Evangelický a.v.
sociální ústav v Komorní Lhotce).
Jako podtytuł można było używać
Betezda i Sarepta. Właścicielem
zakładów był nasz Kościół. Zakłady
otrzymały zatwierdzony statut
i regulamin wewnętrzny.

Działalność zakładów, jako insty-
tucji kościelnej, opierala się o statut
zatwierdzony przez KNV w Ostra-
wie z dnia 28 marce 1950.
Wewnątrz kierowały się zakłady
regulaminem zatwierdzonym rów-
nieź przez powyższy urząd.

Ks. Władyslaw Santarius zarzą-
dzał zakładami Betezda i Sarepta
do 30 czerwca 1956. W okresie od
1 lipca 1956 do 31 grudnia 1959
funkcje te spełniał ks. Otakar Kož-
doń. Okresní národní výbor na
podstawie uchwały z 20 listopada
1959 przejąl zarząd obu zakładów
i z dniem 1 stycznia 1960 powierzył
kierownictwo Arnoštovi Švehelce.

Oba domy miłosierdzia w Ligot-
ce Kameralnej, Betezda i Sarepta,
zostały wybudowane przez Stowa-
rzyszenie Ewangelickich Niewiast.
Pierwszy dom Betezda ukończony
zostal w 1917 roku staraniem ks.
Karola Kulisza, dom Sarepta –
w roku 1937 staraniem ks. Jana
Unickiego.

PK
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■ Rozhodli jste se, že pomůžete lidem
postiženým povodněmi a nevíte  jak na
to?  Zde  je  přehled,  kam  se  s nabídkou
pomoci můžete obrátit.

Charitě ČR mohou lidé přispívat
přímo platbou na konta nezisko-
vých organizací nebo dárcovskými
textovými zprávami, někde je mož-
né využít i platbu kartou na inter-
netu. Organizace shánějí také čisticí
prostředky a další potřebný materi-
ál a otevírají evakuační střediska.

Účet veřejné sbírky Charity ČR -
11998822/0800, VS 906
a 88444422/0800, VS 906 Peníze lze
zasílat i přes mobil zprávou "DMS
CHARITAPOMOC" na číslo 87 777.

Člověku v tísni je možné pří-
spěvky posílat na povodňové kon-
to 72027202/0300. Přispět lze také
online. Poslat je možné i dárcov-
skou textovou zprávu ve tvaru
"DMS SOSPOVODNE" na číslo
87777. Sbírka se využije především
na pomoc vyplaveným rodinám.

Český Červený kříž zveřejnil
konto 222885/5500 s variabilním
symbolem 111. Zaslat je možné
dárcovskou sms s textem DMS CCK
na číslo 87777. V Českých Budějovi-
cích vyhlásil materiální sbírku.

Adventistická organizace
ADRA otevřela na pomoc lidem

zasaženým povodněmi sbírkové
konto. Dárci mohou finančně 
přispívat na číslo účtu
34983498/0300, variabilní symbol
391. Další finance mohou dárci
posílat prostřednictvím SMS ve tva-
ru "DMS ADRA" na číslo 87777.

Diakonii je možné na pomoc
zaplaveným poslat peníze dárcov-
skou zprávou DMS POMOCPOVOD-
NE na číslo 87777 či na konto 

359 6666 359/0800 s variabilním
symbolem 2013. 

Dárcovské zprávy, příspěvky
i potřebné věci na pomoc postiže-
ným mohou posílat zájemci i Armá-
dě spásy. Její sbírkové konto je 457
335 453, variabilní symbol 222. Na
číslo 87777 je pak možné poslat
textovou zprávu DMS ARMADA-
SPASY.

Povodňový účet má i Konto
Bariéry na pomoc lidem s handica-
pem. Přispěje jim na dočasné uby-
tování či náhradu zničených
pomůcek, jako jsou vozíky či ploši-
ny. Peníze mohou dárci posílat na
konto 17 111 444/5500, variabilní
symbol 0613 nebo dárcovskou
zprávou ve tvaru DMS KONTOBA-
RIERY na číslo 87777.

Sbírku pořádá i Národní rada
osob se zdravotním postižením,
a to na účet 248896031/0300
s variabilním symbolem 2013.
Lidem s handicapem pomůže zajis-
tit náhradní kompenzační pomůc-
ky, jejich zapůjčení či vyřízení
nových.

Speciální povodňové konto pod
číslem 3070207/0100 zřídila
rovněž pražská zoo, která je zapla-
vená a poničená.

Obce postižené povodněmi
mohou využít speciální aplikaci,
kterou na svých stránkách spustilo
Sdružení místních samospráv. Fun-
guje jako burza, kde postižené
obce uvedou, co potřebují. Sdružu-
jí se tam také nabídky obcí, které
chtějí pomoci. Takzvaná Burza soli-
darity je na internetových strán-
kách www.smscr.cz.

Pomozte lidem postiženým ničivými povodněmi!
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Informace z vaší obce
Co je potřeba zaplatit:

• nedoplatky stočného za  rok
2012 + I. Q 2013 - IHNED
• nedoplatky poplatku za odpad
2012 + poplatek na rok 2013  –
IHNED
• nedoplatky poplatku za psa
2013 - IHNED
Poplatek za odpad pro rok 2013
a osobu činí 700,-- Kč. Poplatek za
odpad pro rekreační chaty
a rodinné domy k rekreaci činí tak-
též 700,-- Kč za objekt – viz vyhláš-
ka č. 4/2012. 
Veškeré slevy na poplatku za
odpad bylo možné uplatnit do
konce dubna 2013!!! 

Platby lze provést v hotovosti
v kanceláři OÚ Komorní Lhotka
a prostřednictvím internetového
bankovnictví na č. účet: 23425-
781/0100:    
VS (stočné): 2321 SS: číslo domu
VS (odpadky): 1340 SS: číslo domu
VS (psi): 1341 SS: číslo domu

Harmonogram svozu separova-
ného odpadu – modré a žluté
pytle – rok 2013
10. 7., 21. 8., 2. 10., 13. 11., 27. 12. -
pátek                                                                       

Využijte možnosti uložení
odpadu v areálu ČOV K. Lhotka:
Úterý, čtvrtek 09.00 – 12.00
Sobota 08.00 – 14.00

Na obecním úřadě je možnost
zakoupit plastové odpadové nád-
oby na kolečkách za cenu 620
Kč/ks. 
Taktéž je možno zakoupit pozin-
kované odpadové nádoby za
cenu 735 Kč/ks.

Kulturní akce:
22. 6. – Dětské radovánky ZŠ T.G.
Masaryka Komorní Lhotka
22. 6. – Festyn szkolny Szkoły
Podstawowej im. Jana Kubisza,
Gnojnik 
29. 6. – „Pálení svatojánských
ohňů“- občanské sdružení „KLÍČ“
6. 7. – …a jedeme dál…, taneční

zábava – SSK Komorní Lhotka
13. 7. – Červencová noc – SDH
Komorní Lhotka
20. 7. – Srnčí hody – MS Komorní
Lhotka – Hnojník
27. 7. – „Ligotský jarmark“ – obec
Komorní Lhotka

Vypouštění odpadních vod do
veřejné kanalizační sítě
Důrazně upozorňujeme občany,
aby bez vědomí vedení obce
v žádném případě jednorázově

nevypouštěli do veřejné kanali-
zační sítě své odpady ze septiků.
Toto nezodpovědné jednání
výrazně ovlivňuje bezproblémový
provoz naší čistírny odpadních
vod, kdy dochází ke zničení čistí-
cích kultur v nádržích.
V případě zjištění takovéhoto jed-
nání bude viník pokutován.

Nedělní klid
Žádáme všechny občany a přede-
vším majitele rekreačních chat
a chalup, aby brali ohledy na své
sousedy a spoluobčany a v neděli
nepoužívali motorové a jiné
sekačky na trávu a plně se oddali
odpočinku. Děkujeme!

Ligotský jarmark
Srdečně zveme všechny občany
a návštěvníky obce na XIV. ročník
„Ligotského jarmarku“, který se
bude konat 27. července 2013. 
V programu vystoupí dechová
kapela, děti z Komorní Lhotky,
družební obce, hudební skupina
Cherry Pie, hudební skupina SUP-
PORT LESBIENS, revival Michala
Davida atd.
Pro naše nejmenší máme připra-
vený bohatý program. Změna
programu vyhrazena. Bude při-
pravena spousta dobrého jídla
a pití. Přijďte se určitě podívat. 
Součástí jarmarku bude výstava
dřevěných hraček, které můžete
zapůjčit a informovat se o výstavě
na obecním úřadě (Przeczková,
Wursztová, Charbuliaková).  
Taktéž bude opět organizován
cyklistický závod „Podgodulský
okruh“, na který srdečně zveme
všechny děti nejen z naší obce, ale
i celého mikroregionu.    
Doufáme, že kulturní program
potěší všechny zúčastněné, včet-
ně našich nejmenších. 

Bezplatné kompostéry
Zastupitelstvo obce schválilo
záměr podat žádost o dotaci na
kompostéry pro občany.
Podmínkou dotace je zájem jed-
notlivých občanů o tyto nádoby.
Žádáme tímto všechny zájemce,
aby do 31.7.2013 svůj zájem
nahlásili na obecním úřadě, nebo
mailem na podatelna@komorni-
lhotka.cz.
V případě získání dotace bude
kompostér v ceně 2600 Kč distri-
buován zdarma všem zájemcům
na jaře 2014. Neváhejte a využijte
této jedinečné příležitosti, která
se již nemusí opakovat.

Komorní Lhotka

Akce
5. 6. 2013 Atletický trojboj ZŠ
8. 6. 2013 Turnaj starých gard,
taneční zábava
15. 6. 2013 Dětské radovánky 
6. 7. 2013 Chechča Rock fest
20. 7. 2013 Pohárová soutěž SDH
27. 7. 2013 Karneval SDH
31. 8. 2013 Oslavy 80. let založení
SDH Dolní Tošanovice

Upozornění na splatnost
poplatku za odpady
Poplatek za odpady je splatný jed-
norázově, a to do 30. 6. 2013
(odpadá možnost úhrady poplat-
ku pololetně). Výše poplatku zůs-
tává nezměněná 500 Kč na osobu
a rok.

Opis vodoměrů
Ve dnech 17. 6. - 30. 6. 2013 bude
probíhat opis vodoměrů a výběr
vodného za 1. pololetí 2013, cena
vody činí 18,- Kč/m3.

Otevření prodejny potravin
a smíšeného zboží
V měsíci dubnu byla zprovozněna
„Prodejna potravin a smíšeného
zboží Jitka“ v budově bývalého
obecního úřadu č.p. 36. 
Provozní doba: pondělí až pátek
7.30 – 16.30 hod., sobota 7.30 –
13.00 hod.

Fotografická soutěž
Knihovna Dolní Tošanovice vyhla-
šuje fotografickou soutěž na téma:
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA V DOL-
NÍCH TOŠANOVICÍCH, do soutěže
lze zaslat max. 12 ks fotografií na
elektronickém nosiči (CD, flash,
apod.) nebo emailem na
urad@dolnitosanovice.cz
První kolo uzávěrky je 31. 10.,
vítězné fotografie budou zveřej-
něny v kalendáři obce Dolní Toša-
novice na rok 2014, druhé kolo
uzávěrky je 31. 5. 2014. 
Bližší informace na tel. 558 696
215.

Hnojník

Odpis vodného
Proběhne od 20. do 30. června
2013 přímo v domácnostech a fir-
mách pověřenými pracovníky
Služby Hnojník, o.p.s. Žádáme,
abyste umožnili přístup k vodo-
měrům. Cena i s DPH je 26,40
Kč/m3.
Po odpisu stavu vodného budou

občanům zasílány složenky nebo
údaje k platbě na e-mail a firmám
faktury. 
Až po obdržení složenky nebo
údaje k platbě na e-mail a faktury,
je možno vodné hradit na poklad-
ně OÚ v úředních hodinách.

Dolní Tošanovice

Turnaj starých gard o pohár 
starostů Tošanovic

Dne 8. června se koná 16. ročník
tradičního mezinárodního turnaje
starých gard o pohár starostů Toša-
novic ve fotbale. Turnaje se zúčast-
ní družstva polského Jaworze,
slovenského Strečna, Tošanovic
a Dobratic. Začátek turnaje je
v 9.00 hod. V průběhu turnaje je
připraveno bohaté občerstvení. Po
skončení turnaje se koná taneční
zábava, hraje hudba ARES.

Dětské radovánky
V sobotu 15. června 2013 pořá-

dá Sdružení rodičů a přátel mateř-
ské a základní školy D.Tošanovice
na hřišti TJ Tošanovice dětské rado-
vánky. Od 14.00 hod. vystoupí se
svým programem děti mateřské
a základní školy. Následuje pro-
gram pro děti, tombola a jiné atrak-
ce. Občerstvení zajištěno.

Místní poplatky
Připomínáme občanům, kteří

nemají zaplacený poplatek za psa
na rok 2013, poplatek za svoz a ulo-
žení komunálního odpadu za 1.
pololetí roku 2013 a vodné za
1. pololetí rok 2013, aby tak učinili
buď osobně na obecním úřadě,
složenkou nebo přímou platbou na
účet ČS, a.s. 1681972319/0800  nej-
později do 30.6.2013.

Separovaný odpad v pytlích
Sběr separovaného odpadu

v pytlích proběhne 11. 7., 22. 8. 

Poleninské ohně
Jako každý rok, již tradičně při-

pravuje obecní zastupitelstvo se
sborem dobrovolných hasičů přá-
telské posezení občanů seniorů
Horních Tošanovic  u příležitosti
konání POLENINSKÝCH OHŇŮ
v sobotu dne 3. srpna 2013. Po
slavnostním obědě je připraven
kulturní program a beseda s členy
obecního zastupitelstva a hosty.
Všichni občané senioři budou
osobně pozváni, svoz na požádání
zajistíme. Poleninské ohně
vyvrcholí večerní zábavou, kde
k tanci a poslechu zahraje hudební
skupina „ RUM “. Bohaté občerstve-
ní, maso na grilu, placky apod. je
zajištěno. Jménem obecního zastu-
pitelstva a sboru dobrovolných
hasičů srdečně zveme všechny
občany z širokého okolí.

Víceúčelové sportovní hřiště
V areálu KD Hájenka je k dispozi-

ci víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem pro širokou
veřejnost. Hřiště je vhodné pro
malou kopanou, tenis, nohejbal
i volejbal. Bližší informace Vám
budou poskytnuty na obecním
úřadě v H. Tošanovicích nebo na
tel. č. 603571055, 608751120,
608751121.

Horní Tošanovice
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Program setkání na
Karmelu ve Smilovicích

9.6. - Biblická hodina NENÍ (Sboro-
vý den v KL)
16.6. - Biblická hodina v 15 hod.
23.6. - Bohoslužby (společné) se
zpovědí a Večeři Páně v 8.30 hod.
23.6. - Společné setkání u pomní-
ku na Goduli 15 hod.
30.6. - Biblická hodina v 15 hod.

V ČERVENCI
7.7. - Biblická hodina v 15 hod.

14.7. - Biblická hodina NENÍ
(Pěvecké odpoledne dětí v KL)
19.7. - Večer pro všechny generace
pod velkým stanem u Karmelu
v 17 hod
21.7 - 28.7. - proběhne 24. ročník
stanového tábora XcamP (u stře-
diska Karmel).
Program je připraven i pro širokou
veřejnost. (dopolední přednášky,
semináře, zastavení u Božího slo-
va  nebo hudební koncerty.)
Téma letošního kempu bude
„V jámě lvové“. Letošním hlavním
řečníkem (evangelistou) bude far.
Jiří Chodura z Oldřichovic, který
má k mladým lidem velmi blízko.
Měl by nás v průběhu týdne
seznamovat s životním příběhem
Daniele, ve finále bychom měli
dojít až k jámě lvové.

Podrobný program najdete před
začátkem tábora na obecní vývěs-
ce Křesťanského společenství
a Slezské církve evangelické a.v.
v centru obce nebo na int. strán-
kách:  www.xcamp.cz
22.7. - Bohoslužby pod velkým
stanem u Karmelu v 9.hod. v rám-
ci MISIJNÍHO DNE
23.7 - Biblická hodina NENÍ (nedě-
le vyhrazená pro návštěvy)

V SRPNU
4.8. - Biblická hodina v 15 hod.

11.8. - Biblická hodina v 15 hod.
18.8. - Biblická hodina v 15 hod.
25.8. - Bohoslužby(společné) se
zpovědí a Večeři Páně v 8.30 hod.

Program setkání  v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli
16.6. ve 13.30 hod. (české)  
20.10. ve 13.30 hod  (polské) -
v rámci Z a VP

Nedělní besídka pro děti  každou
neděli  v 10.30 hod v prostorách
obecního úřadu

Setkání mládeže - v pátek v 17h.
v prostorách obecního úřadu.
Setkání  River clubu - v pátek ve
20h. v prostorách obecního úřadu.

Srdečně zve :
Slezská církev evangelická a.v.

v Komorní Lhotce 
a Křesťanské společenství 

ve Smilovicích

Nabízím pomoc v domácnosti 
- praní, žehlení, mytí oken

a jiné dle domluvy. V případě
zájmu volejte: 732 680 885

Nabízím vedení účetnictví,
daňové evidence, 
zpracování mezd. 
TEL: 731 041 194

KOUPÍME RODINNÝ DŮM,
CHATU NEBO POZEMEK

V TÉTO LOKALITĚ. 
MÁME HOTOVOST! 
TEL. 724200050.
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LUŠTěTE! TŘI Z VÁS OBDRŽí HODNOTNé CENy!
Tajenku zašlete do 19. července 2013 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1. 

Ceny do křížovky věnuje obec Horní Tošanovice.


