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Editorial
Milí čtenáři prázdninové Stonávky,
Další číslo našeho společného mikroregionálního časopisu je na světě. Školní prázdniny
se nenápadně přehouply do druhé poloviny
a ukrojily z letních radovánek podstatný díl.
Letní měsíce jsou v našich obcích ve znamení
řady kulturních, společenských, ryze dětských
nebo sportovních akcí. Následující stránky
jsou toho dostatečným důkazem. V některých
vesnicích se zase na akce spojené s nejrůznějšími oslavami teprve chystají, takže neváhejte
a využijte možnosti se aktivně zúčastnit.
Počasí nám zatím více než přeje, byť se
vždycky najdou lidé, nejrůznější skupiny lidí,
firmy, společnosti organizace, spolky, kteří si
budou stěžovat, že třeba málo prší, nebo zase
leje až příliš a proto je to špatné. Nenechme se
zviklat. S počasím je to pořád stejné, je nevyzpytatelné, zvláštní, dělá si, co chce a kdy chce.
V čtvrtém čísle Stonávky v tomto roce vás
čeká pořádná porce zajímavých informací,
například o úspěchu mladého fotbalisty ze
Smilovic nebo o možné běžecké hvězdě
z Komorní Lhotky. Přečtěte si o dětském naučném táboře, společné akci se Slováky v rámci
projektu „Poznávejme CHKO Beskydy a NP
Malá Fatra. Nabídka aktivit Univerzity třetího
věku v Třanovicích je určena seniorům. Podle
ohlasů samotných účastníků v minulém čísle
stojí rozhodně za to se zapojit a naučit se
novým věcem i v pokročilém věku. Nebo se
podívejte, jak se senioři vrátili po 55 letech do
lavic v hnojnické škole. To muselo být hezké
vzpomínání…
Z Moravskoslezského kraje nám přišel příspěvek o aktivitách kraje v oblasti podpory třídění odpadů. Kraj mimo jiné plánuje rozšíření
sítě kontejnerů na odpad a distribuci třídících
tašek do domácností i na Frýdecko-Místecku.
Užijte si zbytek léta
Vladimír Raszka,
šéfredaktor

Smilovické pracovní prázdniny.
str. 2

s tyčkařem Kudličkou

s čokoládovou tretrou

Z Komorní Lhotky až na Zlatou Tretru
■ Kdo by neznal ostravskou Zlatou tretru. Největší
atletická akce roku v České republice se letos konala
na sklonku června. I bez vynikajícího jamajského
sprintera Usaina Bolta byl mítink přehlídkou špičkových světových atletů. Představilo se na něm mimo
jiné sedm olympijských vítězů a další medailisté z Londýna. A taky jeden kluk z Komorní Lhotky.
Devítiletý Martin Fujtík z Komorní Lhotky se
v odpoledním programu postavil na start finálového běhu na 200 metrů. Doběhl na 6. místě,
ale než jeho umístění je daleko zajímavější, jak
se na světovou sportovní událost dostal.
„Mamka mně přihlásila nejprve v květnu na
závody do Třince, kde jsem skončil třetí. Pak
jsme jeli do Frýdku-Místku, a tam už jsem
vyhrál. A tak jsem mohl jet na finále do Ostravy,“
popisuje svou cestu na prestižní akci Martin

Setkání s hokejisty Třince.

Fujtík. Ony dva zmíněné závody byly součástí
tzv. Čokoládové tretry, souboru závodů, na
nichž stovky malých atletů bojují o zážitek
z finále před vyprodanou tribunou ostravského
stadionu. Kvalifikační síto je nemilosrdné –
postoupí jen vítězové.
Martin za sebou nechal mnohé závodníky,
kteří se již připravují pod vedením atletických
trenérů. Jeho příprava na závody začala nedávno a podle jeho slov spočívala v běhání okolo
domu. „Později jsem si dal jen o něco delší
kolečko,“ říká Martin. Teď, po závodech v Ostravě, už Martin dostal od rodičů nové tretry. A od
nového školního roku bude trénovat doopravdy ve Frýdku-Místku. Další Pavel Maslák by se
nám určitě hodil…
VR

Konec školního roku u Baltu.
str. 3

Poznáváme Beskydy.
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Smilovické pracovní prázdniny Mikroregion obcí povodí Stonávky
■ Tak jako každoročně jsme využili
strukcí WC v kulturním sále
letošních prázdnin a pustili se do generální opravy sociálních zařízení v naší
základní škole.
Kompletně se vymění a nově
vyzdí jednotlivá WC, včetně
nových odpadů a podlah. Provádí
se také montáž nové vzduchotechniky ve školní jídelně. Pro
opravu našich místních komunikací jsme zajistili asfaltový recyklát,
který se rozvezl na cesty a pomocí
další techniky položil a později
uválcoval. Vzhledem k tomu, že
materiálu chybělo, problém se
v nejbližší době bude řešit. Ještě
předtím jsme cestu odvodnili
a vyčistili příkop. Tryskovou metodou jsme také opravili ostatní
místní komunikace, ještě by se
měla provést úprava opravených
recyklátových cest. Vzhledem
k zamoknutí zdi v nově otevřeném
kadeřnictví jsme museli provést
vyčistění kanalizačního odpadu.
Bylo zjištěno, že tento je nefunkční, proto byl proveden výkop
v chodníku a položení nového
odpadního potrubí. Během srpna
se začne s opravou příjezdové
komunikace a parkoviště k hřbitovu a taktéž chodníku a mobiliáře
vně hřbitova. V době oprav je
možné použít příjezdu a parkování od TJ. Možná, že se nám taktéž
podaří začít, ještě během prázdnin, s opravou střechy a rekon-

a v budově bývalé restaurace.
V současné době se provádí výběrové řízení firmy, která rekonstrukci provede. Také Vás, Vážení
občané, chci všechny pozvat na
„Den obce“, který se uskuteční
v sobotu 17. srpna 2013 od 13.
hodin ve Sportovním areálu Smilovice. V programu je vystoupení
hostů ze Slovenska, naší dechovky, dechovky Huťařky. Dále fotbalové utkání starých gard Smilovic
a Třince. Večer pak k tanci budou
hrát další oblíbené soubory.
O občerstvení se postarají členové
našich spolků a organizací. Jsou
připravené i atrakce pro děti.
Srdečně Vás všechny zvu.
M. Nogol, starosta obce

Kalendář akcí na rok 2013
Datum Obec
17.8.2013
7.9.2013
31.8.2013
21.9.2013
20.9.2013
22.8.2013
26.9.2013
10.10.2013
1.12.2013
16.11.2013
7.12.2013
7.-8.12.2013

Smilovice
Horní Tošanovice
Střítež
Řeka
Ropice
Komorní Lhotka
Komorní Lhotka
Komorní Lhotka
Komorní Lhotka
Smilovice
Řeka
Horní Tošanovice

Výherci křížovky
Celá věta, v které se skrývala
tajenka z minulého čísla Stonávky, zní: Nejdelším visutým
mostem na světě je most
v japonském městě Akaši-Kaikyo, který byl dokončený v roce
1998 a jehož rozpětí je 1980
metrů.
Správně odpověděli a vylosováni
byli:
Helena Ferfecká, K. Lhotka 333
Magda Tomeczek, Smilovice 29
Barbora Silbrníková, Střítež 144
Na převzetí výher se prosím
domluvte na OÚ v Horních Tošanovicích, tel. 558 696 459.

Akce
Den obce
Dožinky
Volejbalový turnaj
Noční hasičská soutež
Turnaj v přehazované
Setkání seniorů - Klič
Setkání jubilantů
Vítání občánků
Vánoční výstava
Bowlingový turnaj regionu Stonávka
Vítaní občanků a Mikulášské odpoledne
Vánoční výstava
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Střítežské léto 2013
■ Prázdniny jsou v plném proudu. Parné léto nastoupilo a každý, kdo mohl,
před ním utekl k vodě nebo alespoň do
chladu a stínu svého domova. Poklidný
ráz naší obce přesto v minulých dnech
narušily dvě společenské události.
Tou první bylo páteční sportovní a soutěžní odpoledne, které
jakožto nultý ročník bylo pouze
předehrou k již tradičnímu Střítežskému létu. V odpoledním progra-

jeho vystoupení se lidem tajil
dech z vystoupení skupiny Gimnaści. Tento vendryňský gymnastický soubor předvedl celou
sestavu živých pyramid. Závěrem
večera nás provedla hudební skupina Šajtar, která s příchodem noci
předala pomyslnou štafetu vynikající taneční a ohňové show Růže
draka. Tečkou na závěr byla
hudební produkce DJ Michala

mu se postupně předvedli
vítězové pěvecké soutěže „Rozvíjej
se, poupátko“, byli vyhlášeni vítězové pátečního soutěžního odpoledne a dvěma šikovným klaunům
se dařilo bavit nejmladší publikum. Na pódiu se poté vystřídala
netradiční dechovka Huťařka,
westernová taneční skupina Kanafas a své taneční dovednosti nám
předvedli i Denisa Galandžárová
s Martinem Prágrem, mistři České
republiky v latinskoamerických
tancích. S přicházejícím večerem
se na pódiu objevil frýdecký písničkář René Souček, který mnohé
pobavil svými vtipnými texty. Po

Čudy, která zakončila celou akci.
Protože by ale takové akce nebyly
ničím bez doprovodného programu a něčeho dobrého k jídlu a pití,
bylo i zde klasicky několik stánků,
jak Rady rodičů, sportovců HC
Technici, tak místního sdružení
PZKO. Celým programem nás provedl všem známý a ostřílený
moderátor, pan Jan Herec. Střítežské léto 2013 proběhlo za přízně
počasí i diváků a rozhodně patřilo
k těm nejvydařenějším. A tak tedy
nezbývá než věřit, že i příští ročník
bude minimálně stejně dobrý jako
tento.
Martin Švéda

Úspěchy malých fotbalistů Tošanovic
■ Po vítězství žáků Tošanovic v okresním poháru ve fotbale, které bylo velkým překvapením, vybojovali následně
i vítězství v okresním přeboru pro rok
2012 - 2013.
V boji o prvenství v tabulce zdolali v rozhodujícím zápase žáky TJ
Smilovic a poté v superfinále žáky
Bystřice nad Olší. Je to obrovský
úspěch, za který patří velký dík
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hráčům, trenérům, ale i neuvěřitelnému klubu fanoušků. Blahopřejeme vám k postupu do krajské
soutěže a přejeme vám hodně
úspěchů. Věříme, že se nezaleknete ani mužstev jako je Havířov,
Bohumín, Horní Suchá, Frýdlant
nad Ostravicí apod.
Petr Martiňák,
starosta obce

Setkání s hokejisty
HC Oceláři Třinec
■ Na konci května 2013 se uskutečnilo
setkání s hokejisty hokejového klubu
Ocelářů Třinec. Pozvání do Domova
pro osoby se zdravotním postižením
v Komorní Lhotce přijali útočník Martin
Adamský, obránce Martin Lojek a brankář Šimon Hrubec.
Setkání se zúčastnily také děti
z místní základní školy. Hokejisté
nám přiblížili svou hokejovou
kariéru a svůj denní program.
V současné době se již připravují
na další sezónu 2013/2014. Klienti
DZP a žáci ZŠ si připravili spoustu
všetečných otázek, na které hokejisté s úsměvem odpovídali. Také
hokejisté se zajímali o dění
v Domově, jakým způsobem tráví

klienti svůj volný čas, kdo se věnuje sportu a kdo vyniká v jiných činnostech. Po poutavém vyprávění
hokejistů následovala autogramiáda a předání fotografií a drobných upomínkových předmětů.
Na oplátku dostali hokejisté od
klientů vlastnoručně vyrobené
demižony z košíkářské dílny. Klienti ochotně provedli hokejisty po
Domově, ukázali jim víceúčelové
hřiště, kde hrají tenis a kopanou,
také ping-pongový stůl a dílny, ve
kterých se zabývají pletením košíků, keramikou a výtvarnými aktivitami.
Mgr. Irena Peterková, vedoucí
DZP ISÚ Komorní Lhotka

Léto jak (ne)má být
■ Konečně! Prázdniny, sluníčko,
dovolená. Úmorné horko. Také čas
pro sklizeň úrody a zavařování.
Zahrádkáři jsou v jednom kole.
Kosit trávník, zalévat a zase zalévat. A že se letos zapotí, to vědí
nejlépe oni sami.
Po dlouhodobém deštivém
počasí by to chtělo krumpáč. Zem
je jako skála. Cibuli ne a ne
vytrhnout, česnek ne a ne vyrýt.
A že český česnek je náš poklad,
není třeba ani uvádět. Ten se musí

sklidit za každou cenu. A cena je
opravdu vysoká!
No a bude po létě.
Dětem začne škola a nám seniorům také. Univerzita třetího věku
v Třanovicích bude pokračovat
zimním semestrem. Připojte se
k nám! Ještě pár volných míst ve
„školních“ lavicích zbývá! A hlavně
- máme výbornou paní profesorku
i kolektiv. Takže se ptám, Quo vadis
seniore?
LV

Hasiči Dolních Tošanovic zvou na oslavy
80. výročí založení SDH Dolní Tošanovice
v sobotu dne 31. 8. 2013 v areálu místního hřiště.
Program:
14.00 hod. zahájení programu, reprodukovaná hudba
s moderátorem,
14,05 hod. Okrsková soutěž v požárním sportu,
15,30 hod. vystoupení dětského folklórního souboru Ostravička,
16.00 hod. pásmo her a soutěží pro děti,
16,30 hod. kapela "Staré časy",
Skákací atrakce pro děti 14-17 hod. Po celou dobu výstava
dobových fotografií s hasičskou tématikou, ukázka hasičské techniky, bohaté občerstvení,vstup zdarma. V případě
nepříznivého počasí se akce bude konat v kulturním sále
multifunkční budovy na hřišti.

4

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky
pro třídění, výtěžnost atakuje průměr ČR!
■ Moravskoslezský kraj se postupně
zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2012
dosáhl meziročního nárůstu výtěžnosti
tříděného sběru plastů, papíru, skla
a nápojového kartonu ve výši 7 %, což
je mezi všemi kraji České republiky nejvyšší zlepšení. Ukazuje se také, že obyvatelům Moravskoslezského kraje není
třídění odpadů a životní prostředí lhostejné. Každý z nich v loňském roce
vytřídil v průměru téměř 38 kg plastu,
papíru, skla a nápojových kartonů.
Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik
společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadalo v uplynulém
roce bezmála 18 kilogramů vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla
a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů,“ uvedl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast životního prostředí
Mgr. Daniel Havlík. Dodal, že celkové výsledky kopírují celorepublikový průměr. Nadprůměrně se
v kraji třídí barevné sklo a plasty.
Takové zlepšení souvisí podle
představitelů Moravskoslezského
kraje zejména s dlouhodobou
podporou a popularizací třídění
odpadů. „Společně s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a.s. se již osmým rokem
snažíme rozvíjet a zdokonalovat
celý systém nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů. V poslední době aktivity cíleně
zaměřujeme na oblasti se slabšími
výsledky. Tento směr se nám
osvědčuje a hodláme v něm
i v budoucnu pokračovat,“ sdělila
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Součková. Za období trvání
společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, a.s. se podařilo
zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho občana bezmála na
dvojnásobek - z 19,2 kilogramů
papíru, plastu, skla a nápojových
kartonů v roce 2004 na loňských
37,8 kilogramů.

Za výbornými výsledky stojí,
kromě osvětových a vzdělávacích
aktivit, také stále se zlepšující
dostupnost kontejnerů na třídění.
Součástí spolupráce obou institucí
je totiž i zahušťování sběrné sítě
nádob na tříděný odpad. Tím se
stává třídění pro lidi pohodlnější.
„Tato skutečnost totiž významně
napomáhá nejen růstu množství,
ale i zvyšování kvality vytříděných
odpadů. Ke konci loňského roku
se na území Moravskoslezského
kraje nacházelo 19.535 barevných
kontejnerů. Největší podíl v současnosti tvoří nádoby na plast
a sklo. Oproti konci roku 2005
vzrostl počet nádob na třídění
odpadů v průměru o 80%.“ vysvětlil regionální manažer společnosti
EKO-KOM pro Moravskoslezský
kraj Lubomír Janda. Kontejnery na
tříděný sběr jsou tak občanům
v kraji blíž, neboť jedno průměrné
kontejnerové hnízdo slouží pro
přibližně 200 obyvatel. V roce
2005 to bylo o 140 lidí více.
„Jsem přesvědčen, že jdeme
správnou cestou. Třídění odpadů
dlouhodobě podporujeme. Tyto
výsledky přináší nám všem pozitivní signál v podobě každoročního nárůstu množství vytříděných
odpadů. Jsme rádi, že se nám systematická podpora vyplácí,“ dodal
náměstek hejtmana Havlík.
Ještě letos bude v kraji distribuováno dalších více než 890 kontejnerů na separovaný odpad
v hodnotě téměř 6 milionů korun.
„V celkovém počtu se tak na konci
roku dostaneme k počtu 20 500
nádob na tříděný odpad v Moravskoslezském kraji. Rovněž budeme pokračovat v distribuci
speciálních sad tašek na třídění
odpadů v domácnostech. Realizace probíhá již třetím rokem a letos
přibude dalších 14 tisíc sad
v oblastech Opavska, Frýdeckomístecka a v Českém Těšíně“
doplnila Silvie Součková.
PR
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XIV. ročník Ligotského
jarmarku je za námi
■ Počasí nám přálo, i když bylo opravdu velice teplo, spoustu lidí to neodradilo a přišli se podívat. Dopoledne nám
k poslechu hrál dechový orchestr TĚRLIČANKA. Odpolední program zahájil
s Klaun z Balónkova, který dětem tvořil
například zvířátka z balónku.
Svým pěveckým uměním nás
potěšily děti ze základní školy
v Komorní Lhotce, ze základní školy v Hnojníku a ze základní školy
s polským jazykem vyučovacím
z Hnojníka. Za zmínku bezesporu
stojí ukázka bojového sportu
SAMBO, kde se nám předvedly
naše děti, které tento sport již rok
trénuji. Svou tvorbu nám předsta-

návštěvníků koncertu, tak od
samotných aktérů. Prostě se jim
u nás líbilo! Jak „počasíčko“ a „čerstvej vzdoušek“, tak také atmosféra! Bubeník „Saportů“ doslova
napsal na sociální síti, že se
v Komorní Lhotce paří, jako v O2
aréně v Praze. Což mluví samo za
sebe, nemyslíte?
Ani letos nechyběly doprovodné akce: IX. ročník amatérského
cyklozávodu „Podgodulský okruh“
a výstava dřevěných hraček
doplněná o výstavu fotografií
“Komorní Lhotka včera a dnes“;
„Rynek včera a dnes“ od pana Karla Pryczka; „Významné osobnosti

vila skupina MAN-HU z Komorní
Lhotky, The lights of reims z Frýdku-Místku a pop-rocková kapela
CHERRY PIE ze Slovenska, která se
návštěvníkům líbila tak, že si ji přáli i na večerní zábavu. Večerní blok
zahájil a roztančil REVIVAL MICHALA DAVIDA. Hlavní hvězdou večera byli samozřejmě „SAPORTI“. Na
koncert SUPPORT LESBIENS přijela
spousta lidí. Dvakrát si je lidé
vytleskali zpátky na pódium.
I ohlasy na webových stránkách
byli velice dobré a vřele, jak od

Těšínského Slezska – Jan Grabowski“ Děti si mohly zaskákat na skákacím hradu, potočit se na
historickém kolotoči, nebo se projet na poníkovi Karlíkovi.
Závěrem nezbývá nic jiného než
velmi poděkovat spoluorganizátorům, sponzorům, našim ochotným
hasičům z SDH Komorní Lhotka
a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této letní akci podíleli.
Katarína Charbuliaková
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Konec školního roku u Baltu
■ V pátek 14. 6. se nás, 7 žáků ze ZŠ
Hnojník (z 8. A – Petr Cienciala, Veronika Mikulová a Daniel Ryba, Z 8. B –
Eunika Barabaszová, Pavlína Gomolová, Kristián Raszyk a Denisa Rusnaková), spolu s panem učitelem
Jaroslavem Molinem, vypravilo na 10
hodinovou cestu autobusem do polského města Puck, které leží u Baltského
moře poblíž města Gdyně.
V sobotu ráno jsme konečně
dorazili na místo, ubytovali jsme
se a šli prozkoumat okolí. Ještě
téhož dne jsme si všichni vyzkoušeli řídit plachetnici na moři.
V neděli jsme si to vyzkoušeli ještě
jednou, ale s podstatně menší loďkou. Dokonce jsme vyzkoušeli Baltik na vlastní kůži a můžeme
podotknout, že byl studený. To
nás ovšem neodradilo a byli jsme
pokřtěni. V pondělí jsme se vydali
lodí z města Gdyně do města Hell
na Hellském poloostrově, kde
jsme se byli podívat na lachtany
(fokarium), zhlédli mořský maják,

ze kterého šlo vidět na celý poloostrov. V úterý jsme byli v oceaniu
a na pláži. Ve středu jsme jeli do
města Wladyslawowa podívat se
do Hallerova muzea – rodného
domku, zhlédnout další maják
a na pláž. Po návratu do Pucku
jsme se zúčastnili turnaje ve volejbale. Ve čtvrtek jsme navštívili
amfiteátr v Sopotech (Leśna opera), kde se konají různé koncerty.
Poté jsme jeli do Gdaňska shlédnout Centrální mořské muzeum,
následně jsme se přesunuli do
Gdyně. Tam jsme mimo jiné měli
možnost sestoupit do vojenské
ponorky a kluci se vyfotili v hlavních pro torpéda. Po návratu jsme
hráli už jen přátelský volejbal.
Pátek byl den odjezdu. Loučení
jsme strávili odpočinkově u moře
na pláži, při volejbale a různých
míčových hrách. K večeru, když už
jsme měli věci sbalené, jsme se
vydali na cestu. Cesta byla dlouhá,
ale příjemně strávená (většinou

prospaná). Celý tento pobyt byl
velmi příjemný, s dobrým jídlem
a dokonce jsme i navázali nová
přátelství, protože polština nebyla
žádnou překážkou. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat zastupitelstvům obcí: H. Tošanovice,
Komorní Lhotka, Řeka, Smilovice

a Třanovice za finanční příspěvek,
díky kterému jsme mohli strávit
příjemný týden.
V. Mikulová a P. Cienciala z 8. A,
Masarykova ZŠ Hnojník

Projekt Virtuální Univerzita třetího věku v Třanovicích
■ Studium VU3V po prázdninách pokračuje - chcete
se připojit a aktivně trávit čas ve společenství seniorů
vašeho mikroregionu?
Oslovujeme všechny aktivní seniory v mikroregionu s nabídkou přistoupení ke studiu VU3V
v zimním semestru 2013/2014. Sledování přednášek přenášených přes internet bude opět
probíhat ve školicí místnosti Kapplova dvora
v Třanovicích od října do prosince 2013, připojte se k našim současným deseti studentům!
Průběh přednášky:
* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní
* Po každé přednášce vypracovávají účastníci
kolektivní test (poté samostatně, včetně závěrečného testu).
* Mezi jednotlivými přednáškami může senior
studovat na internetu individuálně. Vstupní
přihlašovací jméno a heslo na portál je seniorům přidělován na základě písemné přihlášky
v konzultačním středisku.
Podmínky studia:
* vyplněná a konzultačním střediskem potvrzená přihláška

* statut důchodce (senior, osoby se sníženou
zaměstnaností a 50 +)
* zaplacený studijní poplatek
* absolvování 6 semestrů studia
* výhodou – nikoliv však podmínkou – je znalost práce s počítačem a možnost přístupu na
internet v domácím prostředí.
Po ukončení studia obdrží účastník certifikát
o absolutoriu Virtuální Univerzity třetího věku.
Bude-li mít senior opět zájem o pokračování ve
studiu, může pokračovat ve svém středisku
v dalších zvolených tématech.

** Vývoj a současnost Evropské unie
** Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
** Etika jako východisko z krize společnosti
** Kouzelná geometrie
** Vývoj a historie české myslivosti
** Dějiny oděvní kultury
** Čínská medicína v naší zahrádce
** Osobní finance
** Lidské zdraví
** Hudební nástroje
** Život a dílo Michelangela Buonarroti
** Dějiny oděvní kultury II

Jak se přihlásit na VU3V
Písemně na adresu: Škola obnovy venkova Třanovice, o.p.s., 739 53 Třanovice č.1 Telefonicky:
na tel. 558 694 262, kl. 205 nebo 777 549 286
E-mailem. na adresu sov@tranovice.org
Další informace také na www.e-senior.cz.

Studijní poplatek
* Astronomie: 150,- Kč za 4 přednášky v měsíci
lednu,
* Lesnictví, Vývoj informačních technologií,
Vývoj a současnost EU, Podpora rozhodování
a řízení, Pěstování a využití jedlých a léčivých
hub, Osobní finance – 200,- Kč /semestr
* Etika, Myslivost, Geometrie, Odívání, Bylinky,
Zdraví, Nástroje, Buonarroti – 300 Kč semestr

Studijní program „Svět okolo nás“
Kurs (semestr) obsahuje 6 přednášek na jedno
zvolené téma:
** Lesnictví
** Využití informačních technologií
** Podporování rozhodování a řízení

Za ŠOV Třanovice, o. p. s. zve k účasti:
Ing. Jana Liberdová, pověřený lektor
konzultačního střediska

6

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Smilovice mají olympijské zlato
■ Na konci června se ve Zlínském kraji
uskutečnila Letní olympiáda dětí a mládeže, které se zúčastnily reprezentační výběry všech krajů.
Sportovci z celé České
republiky bojovali o medaile
v
osmnácti
sportovních disciplínách. Mezi
úspěšnými reprezentanty Moravskoslezského
kraje nechyběl
ani Filip Kubala,
třináctiletý fotbalista ze Smilovic v současné době
hráč FK Fotbal
Třinec, kam se
před sezónou
vrátil z ostravského Baníku.
Mladý fotbalista se stal s 10
vstřelenými
brankami nejlepším
střelcem
olympijského turnaje, kterého se
zúčastnilo 14 krajských výběrů,
a svými góly vystřílel Moravskoslezskému týmu zlaté olympijské
medaile. Moravskoslezský výběr
prošel celým turnajem bez porážky a prvenství mu patřilo po právu.
Smilovický odchovanec si kromě zlaté medaile přivezl ze Slovác-

ka také spoustu zážitků nejen ze
zahajovacího a závěrečného ceremoniálu včetně parádní atmosféry finálového utkání, které se
uskutečnilo na ligovém stadionu 1. FC
Slovácka v Uherském
Hradišti
a slavnostního
večerního předávání medailí po
vzoru opravdových olympiád.
Určitě na tyto
dny bude velice
rád vzpomínat.
Mladý fotbalista, který se stal
v právě skončené
fotbalové sezoně
se 48 vstřelenými
brankami nejlepším
střelcem
Žákovské
ligy
sever v kategorii
U14 před kanonýry Sigmy Olomouc a Baníku
Ostrava, tak dosáhl dalšího velkého sportovního úspěchu.
Vedení TJ a obce Smilovice mu
vyslovilo pochvalu za vzornou
reprezentaci obce a popřálo hodně dalších fotbalových úspěchů.
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Jak prožil Babyclub Smilovice
školní rok 2012/2013
■ Scházíme se 1x za dva týdny ve
SPORTCENTRU Smilovice, kde máme
k dispozici moderně vybavenou dětskou hernu. Maminky mají čas si popovídat, učíme se novým věcem. Dostatek
času máme i z toho důvodu, že ne vždy
musíme vařit – využíváme totiž i místní
restauraci a její výborná „menýčka“.
Během tohoto školního roku
jsme toho mnoho prožili. S dětmi
jsme se naučili písničky a básničky.
Děti cvičily, učily se rozeznávat zvířata, barvy a zvuky. Občas vyrábíme dekorace do našich domovů.
Navštívili nás hosté, např. kadeřnice, lékarnice. Slyšely jsme životní
příběh maminky, která prožila těžkou nemoc, i maminky, která žila
i rodila své děti v jiné zemi (USA).
Během našich setkání si povídáme
o rodině. Uvědomujeme si, že rodina je základní jednotkou jakékoliv
společnosti. Dítě potřebuje cítit lásku, bezpečí a teplo domova. Poví-

dáme si, jak se máme chovat, aby
se manžel s námi doma dobře cítil.
Zamýšlíme se, jak má fungovat
zdravá rodina. Na babyclubu jsme
měly i odborné přednášky o zdraví,
prevenci nemoci, výchově dětí
a jiné. Ve slunečných teplých dnech
navštěvujeme dětské hřiště v areálu střediska KARMEL Smilovice.
Srdečně děkujeme za prostory, které nám poskytuje SPORTCENTRUM
Smilovice a Křesťanské společenství, o.s. Děkujeme všem maminkám, které už Babyclub navštěvují,
za hezké společné chvíle a vzájemné obohacování našich životů.
Zároveň se těšíme na všechny další
maminky, které srdečně zveme
mezi nás. Příští setkání proběhne
11.9.2013 v 9 hod. ve Sportcentru
Smilovice. Více informací viz
www.babyclubsmilovice.webnode.cz. Rády vás uvidíme.
Ola a Romča

TK

Čápi, čápi a kobylky
■ Po naszymu pasikoniki. Večerní
ticho je přeplněno jejich cvrčením.
Když tak sedím v altánu a letní večer
pomalu končí, mám čas přemýšlet.
O všem možném. Hlavně o koloběhu
života a přírodních zajímavostech.
A jednu mám hned po ruce. Na louky pana Tadka Michalika se sneslo
hejno čápů. S traktorem mohl přijet
do jejich těsné blízkosti. Když opustil
kabinu, odlétly kus dál. A že jich
bylo! Napočítal kolem 70 čápů.
Pochutnávaly si na kobylkách.
Příroda jim zpestřila jídelníček, když

se žáby vytratily. Anebo se sluní
u přehrady v Těrlicku? A pro zpestření ještě jedno nepotvrzené. V Těrlicku jsou kolem cesty postaveny
zábrany pro žáby. Aby je údajně
nebylo třeba sbírat, tak je to zařízeno tak, aby skončily ve vědru. To
objevil jeden nejmenovaný čáp a tak
se nabaštil, že nemohl vzlétnout
a jenom se kolébal na svých dlouhých nohách. Krásné letní rozjímání
všem!
LV

Myslíme ekologicky
■ V letošním roce se naše škola zúčastnila soutěže ve sběru starého papíru
a PET lahví, kterou vyhlásila firma
Nehlsen Třinec. Za odevzdaných 44,1 kg
PET lahví jsme získali 2. místo a za
650,8 kg papíru jsme se umístili na
3. místě.
Finanční odměnu použijeme na
zakoupení pomůcek pro žáky školy.
Tradicí se pro naše žáky stala soutěž
rovněž ve sběru starého papíru
„Soutěžíme s panem Popelou“
a za získanou finanční odměnu
byl zakoupen výtvarný materiál
a odměny k soutěžím a hrám.
Výchova k ochraně životního prostředí se u nás řadí na přední místa
ve výuce, proto jsme již několik let
zapojení do projektu společnosti
ASEKOL „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“. Záměrem tohoto projektu je prohloubení znalostí žáků
v oblasti třídění a recyklace odpa-

dů. Sběr baterií a použitých drobných elektrozařízení do školy se tak
stalo nedílnou aktivitou dětí, rodičů, zaměstnanců i části veřejnosti.
V průběhu školního roku bylo
nasbíráno 544 kg elektrozařízení
a za získané body z katalogu
odměn byla škole doručena školní
sada florbalových hokejek. Ráda
bych poděkovala paní učitelce
Ing. Sylvě Tillové za koordinaci soutěží, paní školnici Lucii Šimíkové za
ochotu a pomoc a především
žákům a rodičům, kteří se zmiňovaných soutěží aktivně zúčastnili
a podporovali myšlenku odpovědného zacházení s životním prostředím a jeho ochrany v Komorní
Lhotce a věřím, že se tímto směrem
bude naše škola ubírat i v budoucnu.
Gabriela Palarčíková,
ředitelka školy

Cyklovýlet SK Třanovice
■ Letošní 13. cyklovýlet byl pojat vskutku sportovně. Výjezd měl každý z domova a cílovou stanicí byly Velké Karlovice,
které se nachází v podhůří Javorníků
a Beskyd.
Kemp „Mochůzky“, kde jsme byli
ubytování, nás uvítal příjemnou
atmosférou. Celé 4 dny nám sluníčko dopřálo užít si okolních cyklostezek a přejezdů po vrcholcích

kopců. Letos jsme nezaznamenali
žádný velký pád. Jen, jak už to
bývá, defektům jsme se nevyhnuli.
Poděkování patří Petrovi Korčovi
a Leošovi Ovčařiovi za letošní výběr
trasy.
Na závěr chci ještě zmínit, že
v září nás čeká třídenní autobusový
zájezd na Broumovsko.
Eva Janstová
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Třetí dětský sportovní den
■ Na sklonku května se v areálu KD
Hájenka v Horních Tošanovicích konal
již třetí dětský sportovní den pořádaný
občanským sdružením „Za naši vesnici“.
I když nám letos počasí moc nepřálo,
byla tato akce velmi úspěšná.
Letos Dětský den uváděli Křemílek a Vochomůrka v podání Blaženy
Bolkové a Martiny Baronové a každé dítko od nich obdrželo nádherné pexeso a stolní hru „Člověče
nezlob se“ s tématikou obce. Pro
děti všech věkových kategorií byla
opět připravena řada atrakcí a her
jako např. klouzačky, houpačky,
střílení z luku i vzduchovky, lovení
rybiček, házení do plechovek,
malování na tvářičky barvičkami,
kolo štěstí a mnoho jiných soutěží.
Za odměnu si pak každé dítě

mohlo utrhnout dáreček z pohádkového stromu, který pro ně připravila Blažena Bolková.
Všichni návštěvníci měli možnost
zakoupit si občerstvení, o které se
letos postarali členové občanského
sdružení. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem sponzorům za
finanční dary.
Rádi bychom poděkovali i za
poskytnutý finanční dar na 3. dětský sportovní den. Těší nás, že se
mezi námi najdou tací, kteří velice
rádi pomohou. To, že jste pro nás
a naše dětičky něco udělali, není
úplná samozřejmost. A už vůbec to
není Vaše povinnost. Proto Vám
všem mnohokrát děkujeme!
členové občanského sdružení
„ Za naši vesnici „

Vzpomínky na školní lavice
■ Píše se datum 30. června 1958. Osmdesát tři žáků naposledy zavřelo dveře
dvou osmých tříd Osmileté střední školy
v Hnojníku a po prázdninách nastoupilo
do učení nebo dalšího studia. Od této
doby se takto nikdy nesešli. Někoho
napadlo, že by bylo dobré po této době
zorganizovat setkání. A tak začala
nelehká práce.
Díky vstřícnosti Okresního archivu ve Frýdku Místku byl získán opis
třídních knih se seznamy žáků.
Postupně a někdy složitě byly nalezeny adresy a kontakty. Z celkového
počtu 83 žáků jich už 27 není mezi
námi. Ostatní byli kontaktováni
a pozváni na setkání, které se uskutečnilo 31. května 2013. Na setkání
přišlo 44 bývalých žáků.
Navštívili jsme školu, usedli do
lavic, vyzkoušeli si nové metody
výuky na testu z historie, který nám
připravili spolu se svou učitelkou
žáci 5. třídy. Prohlídka zrekonstruované školy pak byla ukončena
nezbytným fotografováním na
schodech před školou a následně
besedou s učiteli a pohoštěním. Od
žáků z keramického kroužku jsme
každý obdrželi pamětní medaili.
Naše setkání pak pokračovalo
v restauraci obědem, vzpomínkou
na ty, kteří už s námi být nemohli
a vzpomínáním na čas strávený ve
školních lavicích i povídáním
o všech těch letech, kdy jsme se

neviděli. Třídní sraz po 55 letech byl
velmi emotivní a krásný zážitek.
Velký dík patří především těm,
kteří už tuto nečekanou akci iniciovali a pomohli mi zorganizovat.
Setkání „bývalých“ žáků se „součas-
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Slavnostní otevření křižovatky

■ V pondělí 17. června 2013 proběhlo za účasti hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava
Nováka, poslance Pavola Lukšy,
zástupců obce Třanovice a dalších
hostů slavnostní otevření okružní
křižovatky v Třanovicích včetně
autobusového terminálu. Investorem byl Moravskoslezský kraj, částečně se podílela obec Třanovice.
Na výstavbu okružní křižovatky

včetně chodníků navazuje stavba
„Veřejné prostranství v centru obce
Třanovice – parkoviště před OÚ“,
které je realizováno za podpory dotačního Programu rozvoje
venkova. Parkoviště tak poslouží
nejen občanům obce při návštěvách OÚ, ale i účastníkům kulturních a společenských akcí včetně
návštěvníků zdravotního zařízení.
KT

nými“ i školou bylo velmi milé a rádi
bychom řediteli školy Mgr. Jiřímu
Tomiczkovi a celému učitelskému
sboru i žákům touto cestou poděkovali za krásně prožité chvíle. Chci
také za pomoc poděkovat Marii Bártové, Lence Březinové, Janu Motykovi, Rudolfu Schlesingerovi

a dalším. Všichni účastníci se shodli
na tom, že příští rok to opět zopakujeme. Touto cestou chci taky poděkovat OÚ Třanovice za zapůjčení
ozvučovací aparatury.
K. Tomiczek
Foto: Emil Kroczek, Karel Tomiczek
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Poznáváme CHKO Beskydy
■ Prázdniny jsou tady! A s nimi čas
zábavy, her, dobrodružství a nových
zážitků. Dětské tábory, nejen ty letní,
jsou v naší republice fenoménem, který
nám mnohde ve světě závidí.
Dětský naučný tábor v Chráněné krajinné oblasti Beskydy se
uskutečnil v rámci projektu „Poznávejme CHKO Beskydy a NP Malá
Fatra“ a byl realizován od 22. 7. do
26. 7. 2013 v ubytovacím zařízení
penzion Zátiší v Komorní Lhotce.
Táboru se zúčastnily děti z Mikroregionu povodí Stonávky a Mikroregionu Terchovská dolina. Každý
den kromě posledního dne odjezdu se uskutečnila doprovodná túra
s průvodcem, který dětem přednášel. Děti se na táboře seznámily

s geografií a historií regionu, životním prostředím, životním koloběhem v lesích a ohroženými druhy.
Dále s nebezpečím požárů, jejich
dopady na přírodu a jak jim předejít. Místní hasiči dětem připravili
bohatý program, mohly nahlédnout také do hasičského vozu
a samy vyzkoušet, jak hasit. Dětským táborem byly protknuty
táborové hry o malé ceny, dále
sportovní a společenské hry, koupání, volejbal, jízda na koních
a bowling. O zdraví a bezpečnost
dětí na táboře se postarali paní
Ing. Eva Chmurčiaková a pan
Mgr. Jaroslav Molin.
Monika Gillová

Tenisový turnaj v Hnojníku
■ V sobotu 6. července 2013 se na tenisovém dvorci Sokola Hnojník uskutečnil
17. ročník oblíbeného tenisového turnaje ve čtyřhře mužů. Od 9. hodin rozehrálo tentokrát své zápasy pouze pět
zúčastněných dvojic.
Počasí nám zpočátku sice moc
nepřálo, ale v průběhu turnaje se
zlepšovalo, stejně jako výkony hráčů. K vidění tak byl i pohledný tenis
spojený s neodmyslitelnou bojovností rekreačních tenistů. A jaké
byly letošní výsledky? Po odehrání
zápasů základní skupiny, systémem „každý s každým“ na jeden

set, postoupily dvě nejlepší dvojice
do finále. Z prvenství v turnaji se
nakonec po velmi dobrém výkonu
radovala dvojice Vojtěch Peterek,
Roman Kunc, která překvapivě
porazila dvojnásobné vítěze turnaje z let 2005 a 2009 M. Macha,
M. Sochu 6:3, 6:3. Vydařené hnojnické čtyřhry byly po 17. hodině
zakončeny předáním věcných cen
finalistům turnaje. Další ročník se
uskuteční za rok, opět na přelomu
června a července.
Mgr. Tomáš Peterek,
pořadatel turnaje
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Ředitel očima zaměstnanců
■ Rádi bychom zhodnotili dvouleté
působení pana ředitele Jiřího Tomiczka
ve funkci. Na prvním místě bychom
vyzdvihli klidnou pracovní atmosféru
ve škole. Jako zaměstnanci cítíme
nemalou podporu našeho vedení, jistotu, lidský a zároveň profesionální přístup.
Přestože na naší škole pracují
dvě odborové organizace, vždy
jsme se dokázali shodnout a spolupracujeme na kvalitní úrovni. Pan
ředitel Tomiczek dokáže řešit problémy jak s rodiči a žáky, tak se
zaměstnanci. Přestože se problematické situace vyskytují často,
nikdy nebyla na panu řediteli znát
nervozita nebo únava. Škola se
také za dva uplynulé roky posunula dál v technické vybavenosti.
Během minulých letních prázdnin
byla zřízena jazyková učebna, která je na velmi vysoké úrovni. Do
pěti tříd byly instalovány dataprojektory, projekční plátna a PC technika. Také bylo obnoveno
vybavení učebny chemie, a to
včetně interaktivní tabule. Za
vedení současného ředitele byl
úspěšně doveden do konce projekt EU Peníze školám, přestože
byly ze strany Ministerstva školství
neustále měněny podmínky. Učitelé začali využívat program „Bakalář“ pro účely klasifikace žáků. Ta
by měla být od září přístupná rodičům na našich webových stránkách. Ty se také do značné míry
modernizovaly, zejména jejich
obsah je pravidelně aktualizován.
Zaměstnanci začali mezi sebou
i s rodiči komunikovat pomocí emailové korespondence, kterou
pan ředitel zavedl pro všechny
zaměstnance školy. Škola se úspěšně zapojuje do mnoha sportovních, jazykových či kulturních
soutěží. Na škole pracuje mnoho
zájmových útvarů, do dění školy se
zapojuje i žákovský parlament, který pomohl připravit řadu zajímavých projektů. Naše škola se letos

poprvé zapojila do mezinárodního
projektu Edison, kdy několik zahraničních studentů bylo hosty v rodinách našich žáků a sami nás pak
velice zajímavou formou seznámili
s jejich zeměmi a místními zvyklostmi. Škola za ty dva roky zorganizovala mnoho akcí a projektů,
o kterých bychom mohli psát velmi dlouho, snad bychom jen připomněli Den otevřených dveří, do
kterého se úspěšně zapojili jak
žáci, tak zaměstnanci. Podle ohlasů
návštěvníků byl velice dobře hodnocen. Na závěr můžeme konstatovat, že se na pana ředitele
můžeme spolehnout, je vždy
ochoten a schopen řešit jakoukoli
situaci a škole se věnuje opravdu
na celý úvazek. Vážíme si jeho
důvěry a respektujeme pevné pracovní mantinely, které jsou srozumitelné a dávají nám pocit dobře
vykonané práce. Také po ekonomické stránce můžeme být spokojeni, škola prosperuje velmi dobře,
což je výsledkem racionálního plánování. V době hospodářské krize
si přesto pan ředitel najde prostředky jak pro motivaci zaměstnanců, tak i pro bezproblémový
chod celého provozu školy (zprovoznění ČOV, chod klimatizace,
revitalizace kuchyňského zařízení,
ekonomická opatření v oblasti el.
energie, vody, tepla, hovorného,
zpřehlednění a zavedení systému
inventarizace, vstřícný krok k rodičům i vedoucím zaměstnanců
vzhledem k zavedení inkasních
plateb, zprovoznění ranní družiny
a mnoho dalších). Jsme přesvědčeni o tom, že po dobu dvou let
působení Mgr. Jiřího Tomiczka
v této škole se výrazně prokázaly
jeho kvality, které nejsou zcela
vyčerpány, a těšíme se pod jeho
vedením na další nové cíle.
„většina kolektivu“ Masarykovy
Základní školy a mateřské školy
v Hnojníku

Setkání absolventů
■ Poslední květnový pátek se uskutečnilo v Masarykově ZŠ v Hnojníku setkání
zdejších absolventů po 55 letech od
ukončení základní školní docházky.
Setkání plné poznávání, překvapení a radostí bylo umocněno
vstřícným a milým přístupem pana
ředitele školy Mgr. Jiřího Tomiczka,
některých pedagogů a žáků, kteří
pro nás připravili na interaktivní
tabuli znalostní testy. Soutěžili
jsme s chutí a i po tolika letech
mimo školní lavice jsme obstáli
na
výbornou.
Chtěla bych za
nás
všechny
zúčastněné
poděkovat ředitelství
školy,
pedagogům
i ostatním pracovníkům
za
skvělé
přijetí,

pohoštění, milé dárky, za příjemnou a dojemnou atmosféru a zároveň jim všem přeji pevné zdraví,
sílu a trpělivost v jejich náročné
práci. Velké poděkování patří
rovněž panu Karlu Tomiczkovi za
skvělou a bezchybnou organizaci.
Za absolventy VIII.A a VIII.B
z roku 1958
Dagmar Landecká, Hnojník
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Strażnicy polskiej wody
■ Tysiące ludzi zebrało się 6. - 7.7.2013
nad Jeziorem Międzybrodzkim, by po
raz 77 świętować fakt posiadania wolnego dostępu do rzek, jezior i morza.
Dzisiaj możemy się bawić i plażować,
pływać i żeglować, przewozić towary
wzdłuż i wszerz Polski, a przez porty,
wodami Bałtyku eksportować i importować.
Nie zawsze, jednak, tak było i nie
zawsze tak musi być – stwierdził
Prezes Okręgu Ligi Morskiej
i Rzecznej w Bielsku – Białej
Edward Szpoczek. Dlatego tak
ważną rzeczą jest, by tego skarbu
narodowego strzec, utrzymać, a jeśli będzie taka
potrzeba „na dnie z honorem lec”. Geograficzne
położenie Polski uświadomiło Polakom w 1918
roku, że aby nie być zależnym gospodarczo i transportowo od niedawnych
zaborców czy kaprysów
i złośliwości będącego de
facto w rękach niemieckich Wolnego Miasta
Gdańsk trzeba maksymalnie wykorzystać drogi
wodne odrodzonej Ojczyzny oraz
zagospodarować i bronić uzyskanego skrawka wybrzeża. „Odzyskawszy własny brzeg morski,
z którego dawniej nie umieliśmy
należycie korzystać, dziś winniśmy
ze wszech miar dążyć do wyjścia
przez ten brzeg na ten szeroki
świat mórz i oceanów – po bogactwa w nich zawarte winniśmy rękę
wyciągać, bogactwa te w miarę sił
naszych posiąść i z nich korzystać.
Nie wolno nam dopuścić, by
cudzoziemcy nas w tym uprzedzili,
gdyż to lenistwo mogłoby się na
nas srodze zemścić. Każdy statek
polski to nowa ziemia polska, to
nowy warsztat pracy, to nowy
skarb Narodu. Każdy statek po

Výlet za historií
■ I tak by se dal nazvat jednodenní
zájezd, který uspořádala Matice Slezská
v Třanovicích. V sobotu 13. července
jsme se sešli v hojném počtu a vyrazili
pohodlným autobusem firmy Spetra
směr Slovensko.
Naším cílem byla Vychylovka,
kde jsme navštívili zachovanou
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banderą polską – to słuszna duma
Narodu, to chwała i rozgłos imienia
polskiego”. Cytowana Odezwa Ligi
Żeglugi Polskiej z 1921 roku,
poprzedniczki
obecnej
Ligi
Morskiej i Rzecznej, winna być dla
każdego politycznego i gospodarczego realisty aktualna i dziś. Służąc tej sprawie przez 95, lat Liga
Morska i Rzeczna oraz Marynarka
Wojenna starają się podtrzymywać
świadomość morską społeczeństwa oraz gotowość do obrony
polskiego morza i wybrzeża. Temu
celowi służy także organizowane

przez Gminę Czernichów i Ligę
coroczne „Święto Morza na Podbeskidziu”. Ojcem sukcesu całego
przedsięwzięcia są od lat Wójt
Adam Kos i Przewodniczący Rady
Adam Badan, którzy rozpoczęli
tegoroczne świętowanie od uroczystego wbicia łopaty pod budowę nowej siedziby Urzędu Gminy.
Swój wkład wniósł także ks. proboszcz Jan Wodniak, który poprowadził modlitwę w intencji
tej inwestycji, a w niedzielę celebrował Mszę św. za Ludzi Morza.
Niewątpliwą zaś matką, gospodynią jest Wioletta Kadłubicka, która
czuwała nad przygotowaniem
i realizacją bogatego i atrakcyjnego programu. „Orkiestra Dęta OSP”
a funkčně obnovenou část bývalé
Kysucko-oravské lesní železnice,
jejíž část Chmúra – Beskyd – Tanečník byla v roce 1972 vyhlášena za
národní kulturní památku. Jízda na
úzkorozchodné úvraťové železnici
byla pro mnohé obrovským zážitkem, zejména když je tato dochovaná 10 km část ojedinělá v celé
Evropě. Ještě jsme byli plni dojmů
z jízdy, ale těšili jsme se na další
program. Následovala prohlídka
skanzenu, který
je
součástí
Muzea kysucké
dědiny. Zhlédli
jsme zde úžasnou
expozici
zachovávající
nejen architekturu, ale i kulturu a způsob
života v oblasti
Kysuc z 19. století a počátku stol.
20. V expozici se
nachází převáž-

pod dyr. Tomasza Drewniaka,
kabaret „Truteń”, „Damian Holecki
z Zespołem”, „Xeno Cover Band”,
„Ballady, Blues, Poezja” w wykonaniu Janusza Swoszowskiego,
Sebastiana
Adamczewskiego,
Ryszarda Strońskiego, Zespół Pieśni „Międzybrodzianka”
pod
dyr. Krystyny Bander, „Zespół RZD
Jaworzyna” i „Kapela Isepnica”
Tomasza Przybyły porywały do
tańca i śpiewu oraz prowokowały
do zadumy. Były regaty żeglarskie
i zawody wędkarskie, pokazy klubu Karate Seido i dziecięcego tańca nowoczesnego, sztuczne ognie
(Firma Surex), było spotkanie
z Wikingami i wiele zabaw dla dzieci. Kulminacyjnym wydarzeniem był Konkurs
Wianków oraz ich rzucanie do Jeziora, jako symbol trwałych więzi
Beskidów z Bałtykiem.
Otwierając tegoroczne
Święto Morza Adam Kos
powitał Posłów RP – Małgorzatę Handzlik, Małgorzatę Pępek i Stanisława
Szweda, Delegację miasta partnerskiego Neunkirchen – Seelschejd,
Szkolne Koło LMiR
w Jaworzu (opiekun Grzegorz Olejnik, Andrzej Stąsiek) i Hnojniku
(Czechy – opiekun Jarosław
Molin), ks. Stanisława Budziaka i ks.
Stanisława Czadra. Prezes Okręgu
odczytał zaś Okolicznościowy List
do uczestników od Prezesa LMiR
kpt. żw. dr Andrzeja Królikowskiego, który sprawował Honorowy
Patronat nad Świętem oraz od
naukowców Uniwersytetu Pedagogicznego – Instytut Biologii
z Krakowa współpracujących już
15 lat z Okręgiem.
Edward Szpoczek, Prezes Okręgu
Ligi Morskiej i Rzecznej
w Bielsku – Białej
ně obytné domy a hospodářské
budovy, ale i krčma z Korne, dva
mlýny a zděná kaplička ze Zborova
nad Bystricou. Jelikož se přiblížil
čas oběda, zastavili jsme se cestou
do Strečna u Žiliny, kde jsme se
občerstvili a nabrali síly na další
pokračování výletu do historie.
A to v pravdě doslova, jelikož jsme
odpoledne navštívili zříceniny hradu Strečno. Ten leží nad obcí Strečno, která je známa jako
archeologická lokalita. Vnitřní část
gotického hradu byla vybudována
ve 14. stol. na základech původního hradu. Ze zachovalé věže se
nám otevřel nádherný výhled na
široké okolí. Po poutavém výkladu
historie hradu Strečna a plni
dojmů jsme se vydali na zpáteční
cestu domů. V Třanovicích jsme se
rozloučili s pocity pěkně stráveného a vydařeného dne. Za skvěle
zorganizovaný zájezd patří velký
dík paní Jarmile Kašperové a panu
Karlu Březinovi, představitelům
Matice Slezské v Třanovicích.

INFORMACE PRO
NÁVŠTĚVNÍKY
TŘANOVICKÝCH
KULTURNÍCH AKCÍ:
Třanovická pouť
v neděli 25. srpna 2013
Třanovické dožínky
v sobotu 31. srpna 2013
od 13.00 hod.
dožínkový průvod
(sraz u Kapplova dvora),
od 14.00 hod
kulturní program za OÚ
Setkání u čtyřmezníku
29. září 2013 (sobota)
Třanovický podzim –
setkání seniorů 2013
20. října 2013

Program setkání na
Karmelu ve Smilovicích
Bohoslužby v 8.30 hod., biblické hodiny a slavnosti v 15 hod.
Nedělní škola (besídka) pro děti
v 7. a 8. měsíci NENÍ. Děti mohou
přicházet do K.L. Od září bude probíhat každou neděli v 8.30 hod.
Srdečně zveme na besídku všechny děti i s rodiči.
Srpen: 11.8. - Biblická hodina,
18.8. - Biblická hodina, 25.8. Bohoslužby (společné) se Zpovědí
a Večeří Páně.
Září: 1.9. - Biblická hodina, 8.9. Bohoslužby (společné) se Zpovědí
a Večeří Páně, 8.9. - Biblická hodina,
15.9. - Biblická hodina NENÍ (Evangelický den v Kralicích na Moravě),
22.9. - Bohoslužby (společné) se
Zpovědí a Večeří Páně, 22.9. - Slavnost výročí otevření střediska Karmel po rekonstrukci (17.9.2000),
29.9. - Biblická hodina.
Říjen: 6.10. - Slavnost poděkování za úrodu v K.L., 13.10. - Bohoslužby (společné) se Zpovědí a Večeří
Páně, 13.10. - Biblická hodina,
20.10. - Biblická hodina, 27.10. Bohoslužby (společné) se Zpovědí
a Večeří Páně, 27.10. - Slavnost
památka Reformace.

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli
- 20.10. ve 13.30 hod. (polské) se
Zpovědí a Večeří Páně, 17.11. ve
13.30 hod. (české) se Zpovědí
a Večeří Páně. Nedělní besídka 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 evangelická a.v. v Komorní Lhotce a Křesťanské společenství ve Smilovicích
a v Komorní Lhotce
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Informace z vaší obce
Střítež
Obecní úřad Střítež upozorňuje
na splatnost poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, která je do konce měsíce září.
Složenky budou dodány během
měsíce srpna. Jinak můžete využít
pokladny na obci.
Obec Střítež děkuje všem, kteří
se podíleli na organizaci zdařilé
slavnosti Střítežké léto 2013 a těší
se na další spolupráci.

Vělopolí
Upozorňujeme na blížící se termín
úhrady poplatku za domovní
odpad občany, kteří tak ještě neučinili. Vyhláškou je stanoven na 30.
září.
Odpisy vodoměrů se budou provádět ve dnech 20.8. - 21.8.2013.

Horní Tošanovice
Svoz separovaného odpadu
v pytlích (modré – papír, žluté –
plasty) se uskuteční ve čtvrtek
22.8.2013, 3.10.2013.
Svoz objemných a nebezpečných odpadů ve 2. pololetí roku
2013 proběhne v sobotu
12.10.2013. Přesný harmonogram
svozu bude uveden v říjnové Stonávce.
Dožínky v Horních Tošanovicích
Dožínky proběhnou v sobotu
7.9.2013 v areálu zámku v Horních

Tošanovicích. Bohatý program
i občerstvení bude zajištěno.
Podrobnější informace naleznete
na plakátech, které budou vylepeny s dostatečným předstihem, také
na webových stránkách obce:
www.hornitosanovice.cz.
Upozornění
Vážení občané, v poslední době
dochází v naší obci ke krádežím
popelnic. Doporučujeme zvýšenou
ostražitost a případné zabezpečení
popelnic řetězem apod.

Firma Jurosz nabízí
- žaluzie – horizontální, vertikální, venkovní
- čištění a opravy žaluzií,
- rolety – vnitřní, venkovní i na elektrický pohon
- sítě proti hmyzu – pevný rám, na principu rolety
- plastová okna
- garážová vrata – sekční, lamelová - vjezdové brány
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla
Oldřich Jurosz, Hnojník 148 Tel.: 604 676 549
e-mail: o.jurosz@centrum.cz

STONÁVKA
texty: redakce.stonavka@seznam.cz
inzerce: stonax.ops@tiscali.cz

Srpen 2013
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Hečko Libor
opravy a montáže antén, DVB-T, satelitů
oprava spotřební elektroniky,
TV - VIDEO
servisuji dále tyto produkty:
PC, notebooky, netbooky, tablety, LCD
monitory, mobilní telefony,
herní konzoly, atd.
739 53 Hnojník 4, tel.: 604 607 819
hecko.libor@centrum.cz

Práce na estakádě ve F-M
jsou ve skluzu
■ Do konce července měla být hotova první strana mostu
ve Frýdku-Místku. Podle nejnovějších informací se ale situace mění a práce na estakádě jdou do skluzu.
Dopravní omezení, které trápí řidiče při vjezdu do
Frýdku-Místku ve směru od Českého Těšína bude na
estakádě déle, než se původně předpokládalo a to
i přes to, že realizace výstavby začala už začátkem
června. Stavební práce na první polovině mostu se
totiž v několika posledních dnech dostaly do skluzu.
Nina Ledvinová, mluvčí ŘSD: „Důvodem opoždění je
problém technického rázu. Vznikly zde komplikace
s aplikací izolace a nyní se snažíme tento problém
odstranit v co nejkratším možném termínu.“
V současné chvíli se tedy čeká na rozhodnutí
Ředitelství silnic a dálnic, které by mělo určit další
postup prací.
Karel Deutscher (ČSSD), náměstek primátora města Frýdku-Místku: „Stavbaři říkají, že v momentě, kdy
dostanou řekněme finální stanovisko, jak to mají provést, tak do třech týdnů jsou schopni tu první etapu
dokončit. Takže když si řekneme, že v podstatě do třech
týdnů až měsíce jsou schopni estakádu dokončit, tak
jsme někde na konci srpna.“
Poté by došlo k překlopení oprav na druhou stranu mostu. Zde už ale vyvstává další značné riziko
opoždění stavby a to kvůli klimatickým podmínkám.
V případě nepříznivého počasí by se totiž konečná
oprava estakády mohla z původně plánovaného termínu, který byl stanoven na konec září, protáhnout
až do příštího roku.
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LUŠTĚTE! TŘI Z VÁS OBDRžÍ HODNOTNé CENY!
Tajenku zašlete do 20. září 2013 na mailovou adresu redakce.stonavka@seznam.cz nebo na adresu Stonax o.p.s., 739 53 Třanovice 1.

Ceny do křížovky věnuje obec Komorní Lhotka.

