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Editorial
Vážení a milí čtenáři, přátelé Stonávky,

předposlední číslo mikroregionálního časopisu
v tomto roce je právě venku. Konečně. Musím si
upřímně oddechnout. Každá uzávěrka, ať je pátá,
padesátá nebo dvoustá, jsou nervy. Většina z nás
asi dělá všechno na poslední chvíli. Redakční mail
se totiž pravidelně zaplňuje desítkami příspěvků,
článků, inzercí, pozvánkami, otázkami, žádostmi
a dotazy pravidelně až v den uzávěrky, res. den
i dva po ní. Musím se přiznat, že toto vydání vzni-
kalo tentokrát až moc napjatě. Ne snad tím, že by
se přispěvatelé z našich 10 obcí opět po čase pro-
budili, nabrali formu a rozepsali se s ultra rychlos-
tí připomínající Jihoafričana Chrise Frooma na
letošní Tour de France. A to až natolik, že toto
vydání natahujeme opět až na 16 stran, a to ještě
jsme nuceni oželet křížovku o ceny… Ale v době
řazení článků, korektur a oprav, v době, kdy je již
ze 70 procent hotovo, tak můj notebook najed-
nou zčernal a zhasnul.  Asi už mně má dost, roz-
hodl se spát nadobro, napadalo mne. Data pryč,
záloha, jak jinak, neuložena …Co teď?  V době
uzávěrky jde o hodiny a minuty ne dny či týdny.
Všechno do sebe musí zapadat, čeká na vás grafik,
korektury, tiskárna, distribuce. Což o to, k emailu
se lze dostat i z jiného počítače. Než ale tohle dám
znovu dohromady, bude po volbách…napadalo
mne a slušně řečeno mi nebylo vůbec dobře.

Zkrátím to. Píšu opět na svém notebooku.
Z toho vyplývá, že nikdy není nic ztraceno, i když
to tak vypadá. Do prekérních situací jsem se
nedostal poprvé, a i nyní nakonec se podařilo
všechno zvládnout. Bleskově se našel někdo, kdo
dokázal být nablízku, vrátit ten černý tenký příst-
roj zpět do života v horizontu hodin a minut tak,
že Stonávku máte opět před sebou (tady by patřil
dík Jirkovi a Adamovi…).  A aniž byste cokoli tuši-
li, kdybych vám tady o tom zdlouhavě nevyprá-
věl…

Čtěte Stonávku číslo 5, nabitou informacemi
a články dokládající minimálně to, že v obcích
mikroregionu se nezahálí, neklábosí se zbyteč-
nosti, ale pracuje se, plánuje, vylepšuje, přestavu-
je, rekonstruuje a pak po zásluze třeba oslavuje
nebo odměňuje.

Přeji co nejslunečnější podzimní dny
Vladimír Raszka, šéfredaktor

Nový školní rok ve střítežské škole v novém
■ Když se řekne nový školní rok, neznamená to jen
nový název školního roku, pro žáky nový ročník, nová
přátelství, ale konkrétně v naší škole přinesl mnoho
dalších novinek - nové III. oddělení mateřské školy,
nové II. oddělení školní družiny…

V pondělí 2. září 2013 jsme navíc zahájili tak
nějak víc slavnostně - naše škola totiž dostala
novou tvář - nová okna, nový nábytek, nově
vymalované prostory. Náročná rekonstrukce
(výměna oken a izolace půdních prostor), která
proběhla v srpnu, se mohla uskutečnit jen díky
projektu přeshraniční spolupráce se slovenskou
základní školou Krasňany. Našim zaměstnan-
cům, zaměstnancům obce i ochotným rodi-
čům, kteří neváhali přispěchat na pomoc, vzala
mnoho sil, přes nemalé komplikace jsme však
stihli dokončit práce včas a školní rok jsme
zahájili v řádném termínu. Chtěla bych na tom-
to místě opravdu srdečně poděkovat všem 
jmenovaným a také vedení obce za velkou pod-
poru. V tomto školním roce čeká naše žáky
mnoho zajímavých akcí. Kromě tradičních pro-
jektů školních i regionálních, které pořádají ško-
ly zdejšího regionu (např. přehazovaná,
orientační běh, florbal, vybíjená, Děti před opo-
nou, Krajina kolem nás, atletický trojboj), se

chceme v naší škole zaměřit na podporu sportu
jako prevenci i nápravu narůstajícího nezdravé-
ho životného stylu dětí. Například zapojení do
projektu Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů (OVOV) - pohybového programu, jehož
cílem je přispět ke zvýšení osobní aktivity co
největšího počtu dívek a chlapců. Dát současné
generaci školáků příležitosti zkusit sportovní
začátky podobnou formou, jaká se osvědčila
olympijským vítězům Robertu Změlíkovi
a Romanu Šebrlemu, garantům projektu. Na
doporučení okolních škol chceme umožnit
našim žákům účast na týdenním lyžařském
výcviku v nedalekém středisku Ski areál Řeka.
Čeká nás jistě zajímavý, ale zároveň náročný
školní rok, neboť kromě zmíněných událostí
budeme v průběhu roku společně se sloven-
skou partnerskou školou organizovat další řadu
výměnných akcí a soutěž „Rozvíjej se, poupát-
ko“ se v květnu a červnu představí opět ve třech
regionech - Stonávka, Třinecko a Jablunkovsko.
Věříme, že všechny zmíněné novinky přispějí
k obohacení života školy a přinesou našim
žákům i učitelům příjemné zážitky a zajímavé
zkušenosti.

Dagmar Machálková



■ Obec Smilovice obdržela z Moravsko-
slezského kraje účelovou neinvestiční
dotaci, určenou na úhradu výdajů pro
zabezpečení péče o válečné hroby
v Moravskoslezském kraji ve výši
40.000 Kč.

Dotace byla poskytnuta na
výdaje související s projektem:
„Pomník padlých - Smilovice“, evi-
denční číslo válečného hrobu CZE-
8121-21916. Jedná se o válečný
hrob bez fyzických ostatků, vzta-
hující se k událostem 1. světové
války, jehož vlastníkem je obec
Smilovice. Výše uvedený pomník
byl po provedení výběrového říze-
ní restaurován reprodukčním
sochařem a restaurátorem M. Boc-

kem v těchto etapách: čištění,
konsolidace kamenného materiá-
lu - doplnění chybějících částí,
doplnění barevného sjednocení,
úprava korpusu Krista a montáž
desky. Z poskytnuté dotace byla
realizována rekonstrukce pomní-
ku a k pietním aktům byly zakou-
peny i dva stojany na věnce.
Celkové náklady na realizaci:
40 135 Kč.

(RL)
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Tajenka křížovky ze Stonávky č. 4
zní takto:
1. část: až třicet metrů. 
2. část: hmotnost se rovnala.

Správně odpověděli a vylosováni
byli: 

Gustav Smilovski, Hnojník 264
Veronika Rylková, Třanovice 155
Kamil Jaroš, Ostravská 58, Č.  Těšín
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Informujme sa navzájom
…. Co je nového?

Rekonstrukce pomníku

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Kalendář akcí na rok 2013
Datum Obec Akce

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 Mikulášské odpoledne

7.-8.12.2013 Horní Tošanovice Vánoční výstava

Mikroregion obcí povodí Stonávky

■ V červnu jsme vás informovali
o zahájení projektu přeshraniční
spolupráce se slovenským mikro-
regionem Bystrická dolina. 

Specifickými cíli tohoto projek-
tu je vytváření společných infor-
mačních systémů a rozvoj
spolupráce a komunikace mikro-
regionů s využitím moderních
informačně-komunikačních tech-
nologií. Co se nám už podařilo
v projektu realizovat?

V prázdninovém čase se neod-
počívalo, ale byly vybudovány plá-
nované Wi-Fi zóny, a to dle
projektu dvě v obci Řeka a po jed-
né v obcích Smilovice a Třanovice.
Znamená to, že firma SIMPO CZ,
s.r.o. zajistila dodávku a montáž
Wi-Fi přístupových bodů (AP) 2,4
GHz s možností časové a datové
regulace připojení. Vzniklé Wi-Fi
zóny umožní návštěvníkům obce
i samozřejmě místním ve vymeze-
ném prostoru přijímat signál, tj.
připojit se k internetu pomocí
notebooku, telefónu či tabletu. Na
přítomnost zón a možnost napo-
jení budou upozorňovat informač-
ní směrové tabule.

Naplno běží základní aktivita
projektu - Vytvoření hodnotných
databází s informacemi o regionu,
obcích, turistických cílech míst-
ních atraktivitách, možnostech
trávení volného času, zajímavých
akcích, apod., jejíž naplňování má
na starost STONAX, o.p.s. Tyto
informace by měly být průběžně
aktualizovány, ať už z informač-
ních center, tak i samými poskyto-
vateli služeb, aby informační
zařízení podávala v čase pravdi-
vou výpověď a zvýšila se informo-

vanost cílových skupin obyvatel
na obou stranách hranice. 

Průběžně se připravují výběrová
řízení na instalace infokiosků
v obcích Řeka, Smilovice a Třano-
vice včetně směrových tabulí
k těmto zařízením a digitalizace
map mikroregionu, dále umístění
systémů QR kódů, které umožní
majitelům mobilních telefonů
pomoci jednoduché aplikace zís-
kat rychlé informace. U posledně
jmenovaného dochází ke změně
oproti původnímu projektu, jeli-
kož mělo jít o umístění tzv. „tag-
gů“, které pracují se schopností
mobilních telefonů načítat za
pomoci jednoduché aplikace spe-
ciální 2D grafické kódy a propojit
je s interaktivní akcí – nasměrová-
ní na webovou adresu nebo stáh-
nutí dat. U těchto systémů by do
budoucna bylo zřejmě nutné
počítat i s výdaji za umístění infor-
mací na příslušných serverech
výhradních výrobců, což u QR
kódů odpadá.  

Ke konci roku se začne připravo-
vat i společná webová stránka
projektu s databázemi výše zmí-
něných informací, které budou
rovněž k dispozici na elektronic-
kém médiu (CD), jehož náplň
a vnější podoba je předmětem
pracovních schůzek koordinační-
ho týmu. 

Projekt se tedy zatím podařilo
rozběhnout úvodními aktivitami,
které jistě budou dobrým zákla-
dem pro naplnění hlavních aktivit
naplánovaných na rok 2014.

Jana Liberdová
koordinátor projektu, 
ŠOV Třanovice, o. p. s.

■ Sedmého září proběhly v Horních
Tošanovicích již tradiční Dožínky. 

Vše začalo Dožínkovým průvo-
dem, který byl velmi pěkný, a za
jeho přípravu patří poděkování
především panu Janu Motykovi.
Po příchodu průvodu do areálu
zámku proběhlo tradiční předání
Dožínkového věnce a chleba hos-
podáři, společně s požehnáním.
Po oficiálním zahájení se rozjela
pravá Dožínková veselice s vystou-
pením folklorních souborů Pilky ze
Lhotky, Jaworze a souboru Bukoň.

Po jejich vystoupení hrála cimbá-
lová muzika Jánoš a večer bylo
vystoupení Kabát Revival a DOGA.
Po celou dobu bylo zajištěné
bohaté občerstvení, které k Dožín-
kám patří. Chtěli bychom poděko-
vat panu Tadeáši Gryczovi za
konferování celého odpoledne
a všem, kteří se podíleli na přípra-
vě celých Dožínek. Zvláště pak
děkujeme rodině Hegrových za
poskytnutí prostor areálu zámku.

PM

Projekt „Informujme sa navzájom – rozvoj  informačných systémov
v Bystrickej doline a povodí Stonávky“ OPCS SR-ČR 2007 – 2013 je

spolufinancován z prostředků ERDF
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■ Prázdniny sú čarovné nielen preto, že
nemusíme chodiť do školy, ale aj tým, že
spoznávame nové zaujímavé miesta
a ľudí. Keď nám na konci školského roku
pani učiteľka oznámila, že za odmenu
pôjdeme do tábora na Moravu do
Komorní Lhotky, veľmi som sa potešila.
Hlavne preto, že tam pôjdem so svojimi
priateľmi. 

Krásne ubytovanie v penzióne
Zátiší s veľkým bazénom (kde sme
sa kúpali každý deň), pieskovým
ihriskom (hrali sme tam prehadzo-
vanú a volejbal), posedenie na
opekanie (opekali sme 2krát),
minibowlingom, soľnou jaskyňou,
bolo ideálnym miestom na tráve-
nie voľného času. Turistika bola
takmer každý deň, nielen na spo-
znávanie krajiny, ale aj na spozná-
vanie rastlín a živočíchov
zábavnou formou. Lektori nás
naučili veľa zaujímavého. Tiež
hasiči nám pripravili ukážky
naozajstnej techniky a zásahu.
Tiež nás učili strieľať zo vzduchov-
ky na terče. V turnaji prehadzova-
nej sme najskôr súťažili so svojimi

českými kamarátmi. Keď sme zví-
ťazili, súťažili sme i s ďalšími deťmi
z anglického tábora. A tí nás pori-
adne nabili. Jeden deň sme boli na
ranči Mon cheri. Poprezerali sme si
stajne, koniky sme mohli osedlať
a vyviesť ich von. Potom sme na
nich jazdili. Za všetky súťaže sme
boli odmeňovaní veľkými čokolá-
dami. Krásne ubytovanie, chutná
strava, milí a ochotní ľudia – taký
bol náš tábor. P.S.: Mimochodom,
prvý deň som si rozbila koleno
a museli sme ísť do nemocnice do
Třínca, aby mi ho zašili. Mama mi
volala, či nemá prísť po mňa, aby
som šla domov. Ale ja som pove-
dala, že nie, lebo som tušila, že to
bude úžasný a výnimočný tábor.
Vďaka všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave a realizácii tohto stret-
nutia detí zo Slovenska aj z Čiech.
Nadviazali sme nové nezabudnu-
teľné priateľstvá. 

Natália Žilková, 
žiačka 6. A triedy zo ZŠ Ž. Bosnia-

kovej v Tepličke nad Váhom

■ Náplní projektu, který byl zaměřen
především na prohlubování spolupráce
na úrovni ZŠ, byly dva letní naučné
tábory.

První z nich se uskutečnil
v Chráněné krajinné oblasti Besky-
dy ve dnech 22. - 26.7.2013 v obci
Komorní Lhotka, druhý naučný
tábor se konal v Národním parku
Malá Fatra ve dnech 12. -
16.8.2013 v obci Strečno. Cílem
bylo, aby děti z mikroregionů Sto-
návky a Terchovské doliny pozná-
valy nejen kulturu, tradice,
odlišnost území z hlediska přírod-

ního dědictví a památek, ale také
získávaly nové informace o příro-
dě, zvířatech a historii území. Děti
se rovněž vzájemně poznávaly,
vytvářely nové kontakty a překo-
návaly jazykovou bariéru. Benefi-
cient projektu je Mikroregion obcí
povodí Stonávky, partnerem toho-
to projektu je Sdružení obcí Mikro-
regionu Terchovská dolina. Žádost
o grant zpracoval a celý projekt
organizačně zabezpečila společ-
nost Stonax, o.p.s.

Monika Gillová

■ Léto je pryč, podzim nastoupil v plné
síle. Chtěli bychom vás upozornit zej-
ména na ranní a večerní šero a napada-
né listí na mokrých pozemních
komunikacích. Také doporučujeme vět-
ší vnímavost, zvýšenou pozornost
a hlavně ohleduplnost při jízdě.

Jen za posledních 14 dnů došlo
v našem služebním obvodě
k několika vážným a opravdu těž-
kým dopravním nehodám, ať už to
byl čelní střet dvou motorových
vozidel, nebo střet přímo s vlako-
vou soupravou. Vždy zde byly 
příčinami nerozvážnost, nepozor-
nost a nepřizpůsobení jízdy stavu
a povaze vozovky. Všichni řidiči si
opravdu musí uvědomit, že jsou
odpovědní jak za sebe a spolu-
jezdce ve svém motorovém vozid-
le, tak rovněž i za další účastníky
silničního provozu. A teď již z jiné-
ho soudku - letní sezóna je za
námi a my můžeme trochu rekapi-
tulovat. Již z předcházejících člán-
ků víte, že došlo k rozšíření
služebního obvodu Policie Hnoj-
ník a k současným obcím Hnojník,
Třanovice, Komorní Lhotka, Smilo-
vice, Řeka, Horní a Dolní Tošanovi-
ce, Střítež a Vělopolí, které tvořily
již stabilní členy našeho služební-
ho obvodu, byly dále začleněny
obce Dobratice, Dolní Domaslavi-
ce, Vojkovice, Soběšovice a Ropi-
ce. Samozřejmě navýšením počtu
obcí se nám zvýšil počet oznáme-

ní, ale nejedná se o nic, na co
bychom nebyli připraveni
a neuměli si s tím poradit. Feno-
mén letošního roku v problemati-
ce veřejného pořádku na území
celé republiky jsou vloupání do
rodinných domů, která se nevyh-
nula ani nám. Rovněž krádeže
z domů, kdy se majitelé pohybují
kolem domu na zahradě a nechá-
vají vstupy do dvorů nebo domů
nezajištěné. Poté se totiž pro
potencionální pachatele jedná jen
o opravdu minutové časové úseky
od vniknutí po odchod z uvede-
ných domů. Závěrem chceme
informovat o našem dalším mobil-
ním služebním telefonním čísle,
a to +420 725 516 507. Naše
původní +420 605 427 336 sice
stále používáme a dovoláte se na
něj, ale během příštího roku zanik-
ne a zůstane jen nové. Proto již
s předstihem informujeme
a budeme dále upozorňovat na
tuto opravdu velmi důležitou
změnu. Všem, kterým záleží na
tom, co se v jejich okolí děje,
a nelení nás telefonicky vyrozu-
mět např. o pohybu podezřelých
osob ve Vaší obci, případně
o podezřelém vozidle, patří podě-
kování. Za uvedenou iniciativu
jsme moc rádi. Bezpečnost a veřej-
ný pořádek je záležitost nás všech.

npor. Mgr. Michal Berka, 
vedoucí Policie ČR Hnojník

Nech žijú prázdniny!

Policie Hnojník informuje

Památník Jiřího Třanovského

Říjen 2013 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Prázdninové tábory pro děti
v CHKO Beskydy a NP Malá Fatra

■ Farní sbor Slezské církve evangelic-
ké a.v. v Třanovicích v současné době
dokončuje realizaci projektu „Památník
Jiřího Třanovského v Třanovicích“.

Jiří Třanovský, nazývaný „slo-
vanský Luter“ byl evangelickým
pastorem, spisovatelem a básní-
kem působícím na území dnešní
české, polské a slovenské republi-
ky. Příjmení jeho předků je odvo-
zeno od obce Třanovice, kde žili.
Nejznámějším dílem Jiřího Třa-
novského je kancionál Cithara-

sanctorum. Jeho písně jsou
dodnes součástí zpěvníků. Cílem
projektu je vytvoření stálé expozi-
ce o životě a díle Třanovského.
Expozice bude připravena ve spo-
lupráci s Muzeem Těšínska. Projekt
je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Euroregio-
nu Těšínského Slezska – ŚląskCies-
zyński. Partnerem projektu je
ParafiaEwangelicko-Augsburska
v Dzięgielowie.



Smilovické aktivity

■ V letních měsících se rozběhly pláno-
vané investice. Během školních prázd-
nin byl realizován projekt pod názvem
Stavební úpravy – zateplení a výměna
oken a venkovních dveří v ZŠ v Komorní
Lhotce. 

Obec na tento projekt získala
dotaci ze Státního fondu životního
prostředí České republiky ve výši
1.534.050 Kč. Celkové výdaje pro-
jektu byly 3.073.561 Kč. Obec
Komorní Lhotka ze svého rozpoč-
tu doplatila 1.539.511 Kč. V sou-
časné době se připravuje projekt
na rekonstrukci kotelny v ZŠ. Další
významnou investicí, kterou obec
Komorní Lhotka hradila ze svého
rozpočtu, byla oprava některých
vybraných místních a účelových
komunikací. Konkrétně se jednalo
o místní komunikaci kolem pana
Karla Zagory až po hranici s obce-

mi Dobratice a Horní Tošanovice.
Každá z obcí se na této opravě
podílela 1/3 nákladů. Dále byla
opravena místní komunikace
kolem čistírny odpadních vod, pří-
jezdová cesta ke hřbitovu, místní
komunikace kolem pana Pavla
Smoloně, místní komunikace
k panu Bronislavu Pastuszkovi
a část komunikace kolem pana
Romana Zientka. Celkové náklady
na všechny tyto opravy činily
1.285.833 Kč. Obce Dobratice
a Horní Tošanovice z toho přispěly
svým podílem 301.216 Kč. Opravy
dalších místních komunikací by
měly následovat příští rok. Věříme,
že všechny investice a opravy při-
spějí ke zkvalitnění života občanů
i návštěvníků naší obce.

Miloslav Hampel, 
Jaroslav Szromek

■ V letním období se začalo s rekon-
strukcí sociálního zařízení a vzducho-
techniky v budově Základní škole.
Veškeré práce byly ukončené o prázdni-
nách a děti mohly nastoupit do školy
a používat nové záchody od samého
začátku školního roku. 

Dále jsme využili možnosti
opravy silnice v Neborech
a dovezli jsme větší množství
asfaltového recyklátu, který se pak
použil na rekonstrukci místních
komunikací. O prázdninách se
začalo s rekonstrukcí příjezdové
komunikace a chodníku na

místním hřbitově, veškeré práce
by měly být ukončené v měsíci říj-
nu 2013. Začalo se také s rekon-
strukcí sociálního zařízení
a střechy nad kulturním sálem
v budově Obecního úřadu. Na
projekty „Rekonstrukce kulturního
a společenského zařízení Smilovi-
ce“ i „Revitalizace obecního hřbi-
tova“ byla získána finanční
podpora ze SZIF z Programu
obnovy venkova, informace o dal-
ších projektech naleznete na
webových stránkách obce pod
záložkou „Projekty“. V srpnu letoš-
ního roku se po malé odmlce pod-
ařilo úspěšně obnovit kulturní akci
„Den obce“ (více na str. 9) a dle
účasti a hodnocení návštěvníků se
všichni těší, že se bude pokračovat
i v dalším období. V kulturním sále
bychom chtěli také uspořádat
„Obecní ples“, který je naplánován
na pátek 21. února 2014. Byla také
ukončena rekonstrukce nebyto-
vých prostorů po bývalé restauraci
a místnosti jsou nově vybaveny
nábytkem a zařízením. Tyto míst-
nosti by měly sloužit obci, místním
organizacím, ale i k pronájmu
občanům k různým akcím a osla-
vám.

Miroslav Nogol, starosta obce

■ Klienti Domu Sv. Josefa v Ropici trá-
ví čas aktivně. Svědčí o tom i kulturní
a společenské akce, které v tomto
domově pro seniory probíhají.

Během prázdnin jsme měli dva
vzácné hosty: prvním byli členové
SDH z Komorní Lhotky, kteří ukáz-
kou hasičské techniky a zajímavou
přednáškou zaujali všechny úča-
stníky besedy. Dalším hostem byl
dětský pěvecký sbor „Trallala“
z polské základní školy v Českém
Těšíně, pod vedením Beaty Brzós-
ka. Toto vystoupení bylo zároveň
generální zkouškou před jejich
soutěží v Makedonii, kde, jak jsme
se později dočetli, vyzpívali zlaté
pásmo. Další oblíbenou aktivitou
je „Putování po Evropě“ - povídání,
hry a soutěže o evropských stá-
tech, které ve spolupráci s naší
kuchyní, která příhodně sestaví
jídelníček, vždy nabídne hodně
zajímavostí a dojmů. Takto jsme
„navštívili“ už Česko, Maďarsko
a Itálii a chystáme se na Slovensko,
do Polska a Ruska. V srpnu jsme
uspořádali výlet do přírody s opé-
káním párků. Ačkoliv hlásili krásné
počasí, nečekaně nás překvapila

průtrž mračen s bouřkou. Přístřeší
jsme našli u sauny v Komorní
Lhotce, kde nám dokonce paní
lázeňská nabídla teplé deky. Pro
klienty i toto byl nevšední zážitek.
V září se konala 4. letní olympiáda
pro seniory. Tyto olympiády jsou
pořádány již tradičně ve spoluprá-
ci s Charitním domem pokojného
stáří sv. Josefa v Hnojníku. Letos se
soutěžilo například v házení kruhů
na tyče, poznávání bylin, věšení
prádla a v dalších zajímavých dis-
ciplínách. Nálada byla výborná.
Celkovým vítězem se stala Irena
Pawlasová z Ropice, která pro
Ropici vyhrála i putovní pohár.
Druhé místo obsadil Jan Walach,
třetí Jana Lisztwanová. Výhercem
za ChDPS Hnojník se stal Stanislav
Adamiec, druhé místo
obsadila Marie Pospíšilová
a třetí Eliška Kočendová. Výher-
cům i všem účastníkům srdečně
blahopřejeme. Poslední listopado-
vý pátek se bude konat v našem
domově již tradiční adventní
výstava, na kterou všechny srdeč-
ně zveme.

Mgr. J. Szpyrcová
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Léto v Komorní Lhotce ve
znamení investic a oprav

Aktivní stáří v Ropici
zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Prázdninová proměna školy
ve Smilovicích

■ O prázdninách se podařilo částečně
zrekonstruovat prostředí pro děti. Po
změně už dlouho volaly žákovské
záchody, které byly původní od otevře-
ní školy (z r. 1974). Z prostředků obce
Smilovice se nejen vyměnily záchodové
mísy, ale i odpady, vybudovaly se
kabinky a prostory prozářila nová dlaž-
ba a obklady. 

Nové šatní boxy zase věnoval
žákům ZŠ Klub rodičů a přátel ško-
ly a sponzorsky také pan Paľo.
Během prázdnin jsme zprovoznili
druhé oddělení školní družiny. Pro
nedostatek prostor jsme museli
využít k odpolednímu provozu
běžné třídy, kterou bylo třeba
vybavit nábytkem a hračkami.
Podařilo se to díky prostředkům ze
sběru starého papíru a díky spon-
zorskému daru Ing. Riedela.

Postupně se snad podaří vytvořit
dětem ještě příjemnější prostředí
pro jejich odpolední činnosti.
Změnu zaznamenala i školní
kuchyně. Z obecních prostředků
byla vybudována nová vzducho-
technika. Tyto změny byly nutné
z hlediska hygienického i bezpeč-
nostního. Nově tak hlídá školní
dvorek „plechová žirafa“ – komín
vzduchotechniky. I zde bylo třeba
přidat ruku k dílu a upravit interiér
i okolí školní kuchyně po staveb-
ních úpravách. Děkuji všem zamě-
stnancům a jejich rodinným
příslušníkům za ochotnou pomoc,
především pak panu Samiecovi.
Děkujeme také zřizovateli - Obci
Smilovice a všem sponzorům.

Jana Dybová
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■ Vážení občané, s politováním vám
musím oznámit, že rozhodnutím Kraj-
ského soudu v Ostravě se do funkce
ředitele Masarykovy Základní školy
v Hnojníku vrací Mgr. Tomáš Krpel,
odvolaný ze své funkce na jaře 2011.

V odvolacím protokolu bylo
uvedeno celkem 21 závažných
nedostatků při výkonu funkce
ředitele školy. Jednalo se o poru-
šení z oblasti rozpočtové kázně,
dodržování ustanovení Zřizovací
listiny, pracovně-právních předpi-
sů a školského zákona. Jednotlivé
důvody byly potvrzeny i kontrolní
činností Krajského úřadu v Ostra-
vě, odborníky na poradenství
a služby ve školství. Snad největší
nedostatky byly zjištěny při pod-
vodném nakládání s finančními
prostředky z programu EU školám.
Velmi výstižně jednotlivá pochy-
bení ohodnotil ve svém záznamu
z kontroly PaedDr. Jan Mikáč, který
konstatoval: „Jedná o systémové
chyby, které vznikly chybným roz-
hodnutím bývalého ředitele školy
Mgr. Tomáše Krpela. Některé lze
přisoudit nízkému právnímu
vědomí nebo nedostačující kon-
trole dalších pracovníků, ale jiné
se dají označit jako záměrné
a vědomé nedodržování právních
předpisů. Jde o chyby, které lze
standardními postupy každého
orgánu snadno zjistit. Tato zjištění
mohou být vykládány jako poru-

šení rozpočtové kázně nebo
neoprávněné čerpání státního
rozpočtu. Chyby jsou zaznamená-
ny v účetnictví, až do doby skarta-
ce dokumentů je nelze odstranit
a dají se kdykoliv s odstupem
mnoha let vysledovat. Dokumen-
tace byla bývalým vedením školy
vedena nepravidelně, nesystema-
ticky, nesprávně, v rozporu s poža-
davky a znění právních předpisů.
Některá rozhodnutí a praktiky
bývalého ředitele představovaly
značná rizika pro práci školy
a ohrožení financování provozu.“ 

Záměrně zde nehodnotím
pedagogickou činnost pana Krpe-
la, protože mi to odborně nepřís-
luší. Z pozice člena Rady obce
Hnojník, vykonavatele funkce zři-
zovatele školy a starosty obce,
hodnotím jeho manažerské
schopnosti a morální vlastnosti.
Trestat pedagogy za demokratický
projev a názor bylo nedůstojné
postu ředitele školy a naplňovalo
charakter šikany. Pan ředitel
nezvládl komunikaci uvnitř školy
a byla zjištěna absence konstruk-
tivní spolupráce s pedagogy
a odboráři. Velké sebevědomí
a neomezená víra ve svou vlastní
pravdu vedla zřizovatele (Radu
obce) k názoru, že v osobě ředite-
le se skrývá manažerská a lidská
neschopnost vést tuto základní
školu. Docházelo ke zhoršování

vztahů na pracovišti a pedagogo-
vé ztratili klid pro svou práci. Rada
obce vyhodnotila situaci jako
závažnou, neboť učitelé prožívali
v zaměstnání stres a nebyli schop-
ni plnit úkoly s plným nasazením
ve prospěch dětí. Za tuto nepřízni-
vou pracovní atmosféru byl jedno-
značně zodpovědný pan ředitel
Mgr. Tomáš Krpel. Po komplexním
vyhodnocení všech zjištěných
skutečností a konzultaci s odbo-
rem školství, mládeže a sportu MS
na Krajském úřadě v Ostravě došel
zřizovatel k závěru, že situaci je
zapotřebí okamžitě řešit a odvolal
pana ředitele z funkce, neboť hro-
zilo další zhoršování vztahů na
pracovišti. Je smutné, že soudy
nechtěly posuzovat a soudit kon-
krétní nedostatky, ale hledaly pro-
cesní pochybení. Nevyhodnotily
dostatečně situaci uvnitř školy
z předložených důkazů a uvěřily
předem připraveným výpovědím
„věrohodných svědků“. Rozhod-
nutí soudu akceptuji, ale nezna-
mená to, že se s rozsudkem
ztotožňuji. Pocit křivdy je umoc-
něn faktem, že se jedná o politický
akt ze strany neúspěšných kandi-
dátů na post starosty v minulých
komunálních volbách. Nezbývá
než poděkovat za výborný herec-
ký výkon hlavním aktérům tohoto
divadla a za podpory tisku. Ze své-
ho telefonního seznamu bych

chtěl vymazat jména Kafonek,
Peterek a Malíková. Bohužel
nemohu, neboť respektuji jejich
pozice ve funkci zastupitelů obce
Hnojník. Snad po příštích komu-
nálních volbách. Na jedno jméno
však zapomenout nechci. Odchází
Mgr. Jiří Tomiczek, ředitel, který
převzal nelehkou úlohu a vzešel
z regulérního výběrového řízení.
Za dva roky si vytvořil respekt
a uznání zaměstnanců školy
a jeho pracovní nasazení by moh-
lo být příkladem pro řadu zastupi-
telů obce. Nezbývá než poděkovat
za odvedenou práci a dokonalou
spolupráci s vedením obce Hnoj-
ník. Chci věřit, že existuje ještě
cesta, jak splnit sen většiny peda-
gogů a zaměstnanců školy
o návratu pana Mgr. Jiřího Tomicz-
ka zpět do funkce ředitele školy.
Základním a společným cílem
zaměstnanců školy a vedení obce
je zcela jistě zabezpečit kvalitní
a profesionální vzdělávání našich
dětí. Rada obce Hnojník chce
ubezpečit všechny rodiče, že při
svých rozhodnutích se bude řídit
zákonem a právem a hájit dobré
jméno naší Masarykovy základní
školy. 

Tento článek vyjadřuje můj
osobní postoj k dané situaci.

Ing. Miroslav Molin, starosta
obce Hnojník

■ Reagujeme na situaci, která nastala
na naší škole po zveřejnění výsledku
soudního jednání. Soudní jednání pro-
bíhalo mezi Obecním úřadem Hnojník
a odvolaným ředitelem Masarykovy
Základní školy v Hnojníku panem
Mgr. T. Krplem. Odvolací soud uznal
neplatnost odvolání z funkce ředitele
školy.

Touto kauzou žijeme již přes
dva roky, ale neměli jsme zájem
ventilovat naše postoje a názor na
celou věc na veřejnosti. Ale před-
stava, že by se vše vrátilo do sta-
rých kolejí, kdy byl ve funkci
ředitele pan T. Krpel, vyvolala oba-
vy o chod školy a celkovou atmos-
féru na škole. Chtěli bychom
připomenout, proč jsme na jaře
roku 2011 požádali Radu obce
Hnojník o řešení neúnosné situace
na škole, která vládla několik let.
Atmosféra ponižování, strachu
a nedůvěry na jaře r. 2011 vrcholi-
la. Pedagogové se obávali o svá
místa, jakákoliv kritika byla trestá-
na z pozice moci. V březnu 2011
došlo ke snižování platů nepeda-
gogických pracovníků. Pan Krpel
situaci na trojkové obci v Třinci
neřešil, na schůzi výkonného
výboru odborové organizace
dokonce záměrně podal nepravdi-
vé informace. I proto se odboráři

zúčastnili Rady obce, kde jim byla
předložena zpráva z trojkové
obce, z které bylo zřejmé, že pan
Krpel byl několikrát vyzýván k jed-
nání o platech, ale jednání se
nezúčastnil. Také zde byla vyslove-
na nespokojenost krajského úřa-
du s nečinností pana ředitele T.
Krpla. Nato výkonný výbor svolal
členskou odborovou schůzi, na
které většinovým hlasováním při-
jal usnesení, ve kterém se obrací
na obec s žádostí o řešení situace
na škole. Není pravda, že musela
Rada obce složitě hledat důvody
k odvolání p. T. Krpla z funkce ředi-
tele školy. Podle našeho mínění
jich měla dostatek. Pan Krpel
porušoval zákoník práce, nepro-
jednával s odbory snížení mzdo-
vých prostředků, změny úvazků
a čerpání rozpočtu školy. Navíc
jeho celkové chování k zamě-
stnancům školy bylo ponižující,
neuctivé a často i hrubé. Jsme
smutní a zklamaní a žijeme nyní
v nejistotě z toho, co nás čeká. Za
ty uplynulé dva roky, kdy se změ-
nilo vedení školy, se daly do
pořádku věci (např. projekt EU
peníze školám), které byly v chao-
tickém stavu, rozjely se nové pro-
jekty, celkově se jednoznačně
zklidnila atmosféra na škole. Také

po ekonomické stránce škola pro-
speruje velmi dobře, což je výsled-
kem racionálního plánování.
V době hospodářské krize si pře-
sto pan ředitel Mgr. J. Tomiczek
našel prostředky jak pro motivaci
zaměstnanců, tak i pro bezproblé-
mový chod celého provozu školy
(zprovoznění ČOV, chod klimatiza-
ce, revitalizace kuchyňského zaří-
zení, ekonomická opatření
v oblasti el. energie, vody, tepla,
hovorného, zpřehlednění a zave-
dení systému inventarizace, vstříc-
ný krok k rodičům i vedoucím
zaměstnanců vzhledem k zavede-
ní inkasních plateb, zprovoznění
ranní družiny a mnoho dalších).
Byly nastaveny pevné pracovní
mantinely, které byly zaměstnan-
cům dobře srozumitelné a dávaly
jim pocit dobře vykonané práce.
Zaměstnanci cítili podporu, jisto-
tu, lidský a zároveň profesionální
přístup. A nejde jen o zaměstnan-
ce školy, ale především o děti,
jejich výchovu a vzdělávání! 

Je pro nás těžko představitelné,
že naši školu bude řídit člověk,
který nemá naši důvěru.

31 zaměstnanců MZŠ Hnojník

Spravedlnost, slušnost a otevřenost dostala červenou

„Jsou prohry, které jsou vítězstvím, 
a jsou vítězství, která jsou trapná.“

Mateřská škola
v Horních

Tošanovicích se
stala naší součástí
■ V souvislosti s ukončením činnosti ZŠ
Dolní Tošanovice vyvstala otázka, co
bude s mateřskou školou v Horních Toša-
novicích. Samostatná právní subjektivi-
ta takto malého zařízení by byla
náročná jak organizačně, tak i ekono-
micky.

Času nebylo nazbyt. Obec Horní
Tošanovice proto začala intenzív-
ně hledat školu, která by byla
ochotna přibrat jejich mateřskou
školu pod svá křídla. Na základě
shody obcí Třanovice a Horní Toša-
novice vznikla dohoda o převzetí
činnosti mateřské školy v Horních
Tošanovicích pod ZŠ a MŠ Třanovi-
ce, příspěvkovou organizaci. Od
1.9.2013 se tak mateřská škola
Horní Tošanovice stala součástí ZŠ
a MŠ Třanovice, příspěvkové orga-
nizace. Věříme, že spolupráce
obou zařízení bude přínosná a vel-
mi se na ni těšíme.

David Molitor

STONÁVKA
texty:

redakce.stonavka@seznam.cz
inzerce:

stonax.ops@tiscali.cz



■ W środę 18. września uczniowie dzie-
wiątej klasy Szkoły Podstawowej im.
Jana Kubisza w Gnojniku mieli nieco-
dzienne zajęcia. Pojechaliśmy bowiem
do Trzyńca zwiedzać hutę. Często gdzieś
wyjeżdżamy, np. do zielonej szkoły nad
morze, na wycieczki w góry, do różnych
miast, poznajemy wiele pięknych i cie-
kawych miejsc. Lecz tym razem było
zupełnie inaczej.

Wprawdzie wszyscy mieszkamy
w okolicy Trzyńca, często widzimy
hutę, jej kominy, ale przekroczenie
bramy i zobaczenie tych najważ-
niejszych miejsc, było dla nas
wszystkich niesamowitym przeży-
ciem. Mieliśmy okazję zobaczyć
wysoki piec, stalownię, walcownię.
Pan przewodnik opowiedział nam
o całym procesie produkcji. Było to
bardzo interesujące doświadczenie.

W imieniu całej klasy serdecznie
dziękuję Szkole, pani nauczycielce
Beneš oraz naszej wychowawczyni,
pani nauczycielce Siedlaczek. Dzię-
kuję również wspaniałemu panu
przewodnikowi, jak również
wszystkim, którzy zorganizowali dla
nas ekskursję i umożliwili zobacze-
nie huty od przysłowiowej kuchni.
Podczas zwiedzania podziwialiśmy
też jej pracowników, którzy
codziennie tam pracują. Teraz, kie-
dy idziemy do szkoły, oni są już na
swoich stanowiskach. Więc również
do nich kierujemy nasze podzięko-
wania oraz podziw i szacunek.

Adam Kubiczek, Szkoła Podstawo-
wa i Przedszkole im. Jana Kubisza

w Gnojniku

Ciekawa lekcja w hucie
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■ Byl czas, co bród (czyli przejazd przez
rzeke) na drodze kolo Kubisza w kierun-
ku „Polynin”, mogli przejechać tylko naj-
zdolniejsi kierowcy, bo betonowe plyty
na dnie rzeki byly wciaz polamane. 

Był czas, i to bardzo długi, co na
drodze od boiska sportowego po
młyn u Suchanka a także na drodze
koło Sodzawicznych i Dordów do
„Polynin” były głębokie dziury
i trzeba było wielkiej umiejętności,
jadąc na rowerze, by je ominąć.
Przypominam sobie, że mi się to
raz neudalo (bo już jakieś te lata
mam) i potem potłuczonego
i zakrwawionego mnie szwagier
Witasek odwiózł do szpitala. No
a jak były kałuże przez calą drogę,
to na grobli między Stonawką i sta-
wem sedymentacyjnym by trzeba
mieć skrzydła, aby do butów nie
nabrać wody. Był czas, co na lewym
brzegu Stonawki koło nowego
mostka dla pieszych przed Nowa-
kowicami spora parcela niczyja
zarastalą chąszczami i nikt się o to
nie starał. Kiedy zaś się w tych spra-
wach interweniowalo na gminie,
spotykało się obojętne wzruszenie
ramion i płone wymówki, że nie są

na to pieniądze. Dobrze, że to jest
już czas przeszły, bo dzięki prężne-
mu kierownictwu gminy, wszystko
się zmieniło. I chąszcze przed
Nowakowicami znikły i na bród
koło Kubisza są położone nowe
betonowe płyty, że można śmiało
przejechać. I dziury na drogach
znikneły, bo na asfaltówkach zosta-
ły zalatane a na drodze na „Polyni-
ny” czy koło Stonawki dano nową
nawierzchnie i posypano piaskiem.
Dziekuję rądzie gminy Gnojnik
i wójtowi p. Ing. Molinowi za te
zmiany na lepsze. Dzieki Wam za to,
że dbacie o estetyczny wygląd
naszej wioski. Myśle, że większość
obywateli to docenia i jest Wam
wdzięczna a także i za to, że organi-
zujecie dla nich wycieczki z „dar-
mowym” autobusem. Tego kiedyś
nie było. Od 64. roku zeszłego stu-
lecia (od kiedy jestem w Gnojniku
na stało), na wyżej opisanych dro-
gach nigdy asfaltu nie było.
Dobrze, że znaleźliście fundusze,
by zmienić na lepsze nasze
codzienne życie.

Wladyslaw Cieślar

Za Wrocławskimi krasnalami Dziekuje Radnym gminy Gnojnik
■ Pod koniec sierpnia MK PZKO Ligotka
Kameralna zorganizowało wycieczkę.
Dzięki dotacji gminy trasa była dalsza –
aż do Wrocławia.

Tuż za granicami miło było oglą-
dać szerokie łany skoszonych zbóż
i pól uprawnych, wszystkie pieczo-
łowicie obrabiane. Przejeżdżaliśmy
koło Raciborza, znanego z fabryki
cukierniczej „Mieszko“. Racibórz to
jedno z miast z najniższym wskaź-
nikiem bezrobocia. Mogliśmy też
z ciekawością obejrzeć dwujęzycz-
ne tablice miejscowości, polsko-
niemieckie. O tym, że zbliżamy się
do celu, informował nas widok na
najwyższy budynek w Polsce – Sky
Tower, mierzący 212 m. Wreszcie
dotarliśmy do celu. Wrocław, leżą-
cy nad Odrą i jej czterema dopły-
wami, z tego powodu często
nazywany jest Wenecją Północy.
Plasuje się na czwartej pozycji
w Europie pod względem ilości

mostów. Wyprzedza go Amster-
dam, Wenecja i Petersburg. 
Wrocław jest też czwartym mias-
tem  pod względem liczby ludno-
ści  w Polsce, ma ponad 600 000
mieszkańców.

Z historycznych źródeł wynika,
że według tradycji gród został
założony przez czeskiego księcia
Wracisława. Nazwa miasta być
może pochodzi od skróconej for-
my imienia założyciela. Miasto to
często zmieniało przynależność
państwową, należało wielokrotnie
do Czech, Polski lub Niemiec. Już
po kilku spojrzeniach byłam ocza-
rowana tym miastem. Zaraz po
przyjeździe na miejsce, po wypro-
stowaniu nóg i przeciągnieciu się,
poszliśmy naszą grupą mocnego
uderzenia w kierunku Panoramy
Racławickiej. Panorama Racławic-
ka to monumentalny obraz
o wymiarach 15 x 114 metrów,
upamiętniający zwycięską walkę
polskich kosynierów pod wodzą
Tadeusza Kościuszki z Rosjanami
w roku 1794. Obraz jest malowany
na płótnie  żaglowym sprowadzo-

nym z Belgii w czternastu kawał-
kach o długości 15 metrów. Tam,
gdzie kończy płotno, zobaczyć
można rzeczywiste krzaki, piasek,
stare wozy… Było to niesamowite,
ciekawe, interesujące. Po zwiedze-
niu Panoramy, każdy miał wolne
popołudnie do zwiedzenia Wrocła-
wia według własnych upodobań.
Wybraliśmy się na zwiedzanie sta-
rego rynku i ratusza z najstarszym
w Polsce zegarem i Piwnicą Świd-
nicką – najstarszą restauracją
w Europie i wielu innych historycz-
nych budynków. Duży rynek był
pełny ludzi, muzyki, atrakcji.  Dla
dzieci był interesujący pojazd kon-
ny, który objeżdżał rynek dookoła.
Oczywiście, gdzie indziej, jak właś-
nie tam trzeba było skorzystać
z takiej możliwości. Pojechaliśmy.
Nawet na myśl nam nie przyszło,
co jeszcze może być dla dzieci
interesujące na rynku, aż tu nagle

dzieci zauważyły krasnale. Jeden
stojący, dalszy na słupie wspinają-
cy się do góry, następni trzymali
skarbonkę, lub przepychali się
o dużą kulę na rynku… Jak dowie-
dzieliśmy się pózniej w autobusie,
we Wrocławiu jest ich już około
250. A jak zawędrował znak kras-
nala do Wrocławia? Krasnal to
pamiątka po słynnej grupie „Poma-
rańczowa Alternatywa“, działającej
we Wrocławiu w czasach komuniz-
mu. Wizerunek krasnala odbijano
na murach w ramach protestu
przeciw temu reżymowi. Niektórzy
wycieczkowicze zwiedzili kościoły
z wieżami widokowymi, słynny
Most Grunwaldzki i inne zabytki.
A że i pogoda dopisała – było co
zwiedzać. Do Ligotki dotarliśmy
już po ciemku. Było miło, ciekawie,
zabawnie, interesujaco. Myślę, że
gdy spotka się grono takich faj-
nych ludzi, to wszędzie musi być
dobrze. Za organizację wycieczki
dziekuję Zarządowi oraz członkom
i sympatykom  PZKO. 

Zuzana Mladá
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Norská jízda 2013

■ A co? No přece pohár pro vítěze tra-
dičního fotbalového turnaje družstev
Komorní Lhotky - Ligotka cup.

Hrál jsem tento turnaj snad po
pětadvacáté, ale nikdy jsem neměl
to štěstí ho vyhrát. Druhý jsem byl
snad desetkrát. A na „stará kolena“
to konečně vyšlo. Symbolicky, ve
finále proti minulým trojnásob-
ným vítězům prvenství, Penzionu
Zátiší, rozhodl jediným gólem můj
syn. Během turnaje prohlásil, že
jsem jako Horváth z Plzně. Ne a ne
ukončit kariéru. Teď prý už můžu.
Tak to tedy ne. Pro příští rok sesta-
vím družstvo veteránů a mladé ješ-
tě trochu proženeme. A který
ročník turnaje to vlastně byl? To už
nikdo neví. Vše začalo kolem roku
1979, tehdy se začaly každoročně
konat zápasy „češi versus poláci“.
Dosud si pamatuji sestavy. Já, brá-
cha Kamil, Zdeněk Kiša, Radek
Pawlik, Kaja Valach, Karel Blahut,
Tom Ručka, Ivo Sztefek… a proti
nám Karol a Gustav Zmeltové,
Heňo Huczala, Rado Wojnar, Pavel
Waliczek, Peťa Kovář v bráně atd.
To byly „řežby“. Následovaly zápasy
„svobodní - ženatí“, které se pak
hrály až donedávna vždy na Sil-
vestra dopoledne. Po několika
letech se začalo hrát turnajově.
Nejprve mezi složkami (SSM, hasi-
či, PZKO, Svazarm…) a posléze pod
názvy hospod, jako Kogaro, Godu-
la, Gril bar, Tesarek, Lesanka, Papi-

řok, Premier, Ondráš, Säntis. Turna-
je se účastnili tradičně i vedoucí
pionýrského tábora Dolu Dukla.
Několikrát i pozvané týmy mimo
naši vesnici, jako Raškovice, Hnoj-
ník, Střítež, Havířov. Jednou
dokonce hrál i tým Vietnamců
z Ostravy. Jindy nějaký tým z Pol-
ska. Postupně se ale upouštělo od
názvů hospod a názvy byly libo-
volné. Turnaj se vždy hrál na
malém hřišti pod školou. Řídí ho
pozvaní „profi“ rozhodčí. V týmech
nesmí hrát žádní cizí závodní hráči,
jen ti, co mají nějakou spojitost
z Komorní Lhotkou. Například mají
tady babičku, tetičku nebo chatu,
nebo reprezentují Kom. Lhotku
třeba na Zabijačkové míse v Hnoj-
níku a tak podobně. Turnaj každo-
ročně sledují davy, většinou
domácích diváků, kteří to mají, jak
to na fotbale chodí, i s klobásou
a pivečkem. Většinu ročníků jsem
sám organizoval, později spolu se
Sportovním klubem. Nyní záštitu
nad turnajem převzala samotná
Obec se správcem Víceúčelové
haly. A jak to letos tedy dopadlo: 1.
Sokol Nevim, 2. Penzion Zátiší, 3.
Hotel Säntis, 4. Rebels, 5. Hasiči, 6.
Příšerky, 7. Samostatná jednotka.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen
Honza Grutman a hráčem Radek
Tomeček.

Libor Przeczek

■ Ve dnech 24. 6. - 28. 6. do naší vesni-
ce opět zavítali naši přátelé z Norska,
poprvé k nám však přijeli na celý týden.
Volnočasové kluby pro mládež ze Stříte-
že (Cross Club) a z Hnojníku (H-klub) spo-
jily své síly dohromady a společně
s týmem Norů připravili program na
poslední týden školního roku.

Dopoledne jsme navštěvovali
žáky Masarykovy ZŠ v Hnojníku
a také Szkoły Podstawowej im.
Jana Kubisza v Gnojniku. Během
hodin se žáci mohli seznámit s nor-
skou kulturou, tradicemi, ale také
prohloubit své znalosti angličtiny
a skamarádit se s novými lidmi

z ciziny. Tato nová přátelství pak
mohli žáci prohlubovat i na odpo-
ledních akcích. Uspořádali jsme
pro mládež a dorost tři zajímavá
odpoledne, a sice Angličtinu
s Nory, Grill party a sportovní
odpoledne nazvané Norympiáda.
Za oba kluby musím říct, že jsme si
všichni tento týden opravdu užili
a chtěli bychom tímto poděkovat
vedením obou škol za to, že nás
pustila do svých tříd a umožnila
nám tuto akci uskutečnit. Těšíme
na další rok!

Zuzana Sassiková (H-klub)

■ Nový školní rok začal pro naše
žáky příjemným překvapením.
OSRPŠ při ZŠ v Třanovicích nám
zakoupilo nové reprezentační dre-
sy, abychom na sportovních turna-

jích, kterých je v průběhu roku
mnoho, vypadali dobře. 

Zároveň jsme také obdrželi
40 000 Kč na vybavení školy nový-
mi výškově nastavitelnými lavice-

mi, židlemi a vylepšení zařízení
školní kuchyně. Velmi si této pod-
pory vážíme a děkujeme. Od letoš-
ního školního roku dochází ke
změně ve vedení OSRPŠ. Ve funkci
předsedy končí pan Pavel Žwak
a na jeho místo nastupuje paní
Lucie Czerná. Rádi bychom podě-
kovali Pavlu Žwakovi za obětavou
práci v rámci OSRPŠ  a výbornou
spolupráci se školou. Děkujeme
také všem rodičům a přátelům
školy, kteří se nás snažili podporo-
vat a spolupracovali s námi. Věří-
me, že tato spolupráce bude
pokračovat i pod vedením nové
předsedkyně, která najde ochotné
a obětavé rodiče, s nimiž bude při-
pravovat zajímavé akce. 

David Molitor

Konečně jsem ho získal…

Poděkování za podporu Úpravy v základní škole
■ V průběhu letních prázdnin se naše
základní škola dočkala po dlouhých
letech příjemných změn. Obecnímu
úřadu v Komorní Lhotce se podařilo
realizovat projekt, který byl spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti a Státním fondem životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí.

Díky vedení obce se podařila
uskutečnit výměna oken, zateple-
ní budovy včetně sklepů a půdy,
výměna venkovních a vnitřních
parapetů, oprava soklu, výměna
vchodových dveří a škola se
s novou fasádou převlékla do
nového kabátu. Ráda bych podě-
kovala nejen zmiňovanému vede-
ní OÚ, ale i všem zastupitelům,

kteří tuto investici podpořili a jsou
školství v Komorní Lhotce naklo-
něni. Aby však byla celá budova
připravena pro výuku, stálo to
nemalé úsilí všech zaměstnanců.
Děkuji zejména paní školnici Lucii
Šimíkové za obětavou a vzorně
odvedenou práci, poděkování
patří rovněž všem paním učitel-
kám, vychovatelkám, kuchařkám
a maminkám, které s úklidem
pomáhaly. Věřím, že se všem
žákům i zaměstnancům bude
v novém prostředí dobře pracovat
a že v následujícím období bude-
me moci v úpravách ZŠ i MŠ
pokračovat.

G. Palarčíková, řed.ZŠ a MŠ
Komorní Lhotka



■ V polovině července se konala prázd-
ninová akce pro děti pod názvem Duho-
vé léto. Tohoto programu se zúčastnilo
13 dětí z Třanovic.

Každé dítě dostalo svůj sešit
s křížovkami a soutěžními úkoly. Za
každou splněnou aktivitu dostáva-
ly děti papírové „medaile“.
V pondělí jsme si povídali o Jaru,
četli jarní příběh, tvořili kočičky
z luštěnin, slepičku ze skořápek,
hráli dávno zapomenuté hry jako
„Střelba na ptáka“, „Házení vajíček“,
„Káču“. Děti se dozvěděly základní
informace o jaru, které pak uplatni-
ly v soutěžním testu. V úterý jsme
si povídali o Létě, četli příběh „Tři
kameny“, soutěžili, tvořili brýle,
moře a zmrzlinu z papíru, hledali
kvetoucí kapradiny, sbírali 12
apoštolů a na základě informací
o létě napsali soutěžní test. Ve stře-
du jsme si povídali o Podzimu, čet-
li podzimní příběh o zatoulaném
ježkovi, tvořili draka z přírodnin,

korkové prostírání, ochutnávali
ovoce a zeleninu – jako soutěžní
úkol se zavázanýma očima, závodi-
li s bramborou a psali test z pod-
zimních informací. Ve čtvrtek jsme
si povídali o Zimě, četli příběh
o Štědrém dnu, tvořili ledního
medvěda z kokosu, sněhuláka
z domácí modelíny, soutěžili venku
– házeli sněhovými koulemi (z
papíru), trefovali se sněhulákovi (z
pilin) do klobouku a „lyžovali“ na
čas. Na závěr nechyběl test z infor-
mací o zimě. V pátek jsme četli pří-
běh o dobrodružství hrdinů
z celého týdne, plnili soutěžní úko-
ly ze všech ročních období – tvořili
kraslice, plnili láhev luštěninami,
loupali ořechy a zdobili pískové
perníčky, luštili křížovky a na závěr
děti dostaly odměnu za medaile,
a také si odnesly domů krabici
plnou vlastních výrobků z celého
týdne.

Za MK Třanovice Lilie Tyrlíková

■ Šestašedesát kol, která jste pro-
střednictvím Charity Třinec věnovali
pro Afriku, byla převezena do meziskla-
du v Ostravě a v říjnu spolu s ostatními
koly poputují do Gambie.

Pan Roman Posolda, ředitel
obecně prospěšné společnosti
www.kolaproafriku.cz, která tuto
akci pořádá, vyjádřil poděkování
všem dárcům a také přání uspořá-
dat besedu na téma cesty kol do
Gambie s jeho osobními postřehy,
neboť sám bude tyto kola dopro-
vázet a osobně v Gambii předávat.

Termín besedy je z tohoto důvo-
du závislý na  době jeho  návratu,
proto přesný termín konání bese-
dy bude zveřejněn koncem října
na stránkách Charity Třinec
www.charitatrinec.cz 

Dále informujeme, že Charita
Třinec bude ve sběru starších kol
pokračovat začátkem listopadu.
Bližší informace také budou zveřej-
něny na  našich webových strán-
kách.

Marta Bezecná

■ Za posledních pár desetiletí jsme
si zvykli, že při loučení se starým
rokem a na uvítanou nového roku
ozařují noční oblohu stovky ohňo-
strojů. A protože tyto pyrotechnické
výrobky jsou k dostání po celý rok,
máme možnost je použít i k jiným
oslavám jako jsou narozeniny, jubi-
lea či svatby. 

Jenže mnozí z nás si neuvědomu-
jí, co všechno se může při spuštění
ohňostroje přihodit. Některé obce
vydaly za tímto účelem i vyhlášku,
ve které zakazují ohňostroje v blíz-
kosti škol, školek, zdravotnických
zařízení, domovů pro seniory apod.
Ale málokoho napadne, že ohňo-
stroj může nadělat hodně škody i na
jinak poklidném venkově. Nejenže
jsou vystrašeni ze spánku občané
(od 22,00 hod. začíná noční klid)
a stresované psy hledají možný
úkryt. Je třeba si totiž uvědomit, že
na pastvinách jsou krávy a koně.
Jakmile odpálíme ohňostroj, dají se
zvířata na útěk a elektrický ohrad-
ník málokdy je zastaví. Tak se i před
pár léty stálo, že koně utekly z ohra-

dy, protože tam omylem spadly
i vypálené části ohňostroje. A hor-
kým létem spálená tráva by se také
mohla vznítit. 

Navíc je na místě připomenout,
že pro použití výbušných pyrotech-
nických předmětů (výrobky IV. třídy
nebezpečí) se vyžaduje povolení
českého báňského úřadu. Jedná se
o tak zvané ohňostrojné práce, kte-
ré provádí odborník. U menších
ohňostrojů do III. třídy nebezpečí je
lepší nahlásit akci na městský/obec-
ní úřad, policii a hasiče. Všeobecná
ohleduplnost je předpokladem
dobrého dlouhodobého soužití
nejen nás, ale i našich dětí. A dobré
sousedské vztahy jsou zásadním
předpokladem spokojeného života
především na venkově.  

A úplně poslední tečka za tímto
„upozorněním“ je, že auta projíždě-
jící kolem koní by neměla neočeká-
vaně zatroubit těmto čtyřnohým
miláčkům za zadkem, protože jsem
osobně byla svědkem, jak se splašil
kůň!    

Vladislava Latochová

■ Prázdniny utekly jako voda a přišlo
opět září. Děti začaly navštěvovat
mateřské i základní školy. V řadě z nich
došlo během prázdnin ke změnám.
I naše Mateřská škola v Horních Tošano-
vicích se řadí mezi ty, ve kterých úpravy
proběhly.

Zastupitelé v čele s panem sta-
rostou Ing. Petrem Martiňákem se
zasloužili o nové a příjemné pra-
covní zázemí pro zaměstnance.
Byla zrekonstruována šatna učite-
lek, WC, šatna a sprcha kuchařky,

položeno nové linoleum v chodbě,
kancelář učitelek byla vybavena
novým nábytkem, zmodernizová-
na byla kuchyňská linka a zřízen
nový pracovní stůl. Do MŠ bylo
zavedeno internetové připojení,
pracovnice MŠ mohou začít využí-
vat PC a notebook. Protože základ-
ní škola v Dolních Tošanovicích
ukončila své působení, zakoupila
obec pro naši MŠ interaktivní tabu-
li a keramickou pec, které budeme
rovněž využívat při práci s dětmi.

Chtěla bych poděko-
vat vedení obce v Hor-
ních Tošanovicích,
rovněž panům L.
Novotnému, Z. Slani-
novi, P. Kičmerovi a fir-
mě D. Hanka za
realizaci výše jmeno-
vaných úprav a dobře
odvedenou práci pro
naši mateřskou školu.

M. Stoláriková, 
vedoucí učitelka MŠ

■ Ve čtvrtek 26. září 2013 proběh-
lo slavnostní setkání jubilantů
v kavárně Kulturního domu
Komorní Lhotka. Všechny zúčast-
něné přivítala členka sociálního
výboru Marcela Wursztová a s bla-
hopřáním se připojil taktéž staros-
ta a místostarosta obce. Svými

písněni a básničkami popřáli
našim jubilantům děti Základní
školy a Mateřské školy T. G.Masary-
ka. V příjemné atmosféře společně
všichni zavzpomínali na svá proži-
tá léta. Ještě jednou všem jubilan-
tům srdečně blahopřejeme. 

LB
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Ohlédnutí za létem v knihovně Charita Třinec informuje

Ohňostroje módní trend?

Školka je po úpravách, děkujeme Setkání zástupců obce 
Komorní Lhotka s jubilanty
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■ Krásné slunečné počasí, krásný areál
TJ Smilovice, velká návštěvnost a vyni-
kající kulturní a sportovní akce byly
ozdobou oslav dne obce ve Smilovicích.

Po zahájení ve 13 hod. hrála
k poslechu smilovická dechová
kapela, kterou vystřídaly folklorní
soubory z družebních obcí Bitaro-
vá a Kamenná Poruba (Slovensko),
které se představily tanci a zpěvy
svého kraje a také velmi pochvalně
hodnotily pozvání a pozornost
hostitelů. Současně ve sportovním
zápolení se utkali fotbaloví benja-
minci r. 2004 a mladší Tošanovic
a domácího družstva. Po velmi
pěkném, bojovném utkání zvítězi-
ly Tošanovice 6:3 (3:2). Branky Toša-
novic: T. Novotný 3 a T. Pielesz  3, za

domácí M. Skupin, T. Cienciala a Š.
Sabela po 1. Šlágrem sportovního
odpoledne bylo utkání starých
gard domácích Smilovic a Třince.
Hvězdná sestava Třince: K. Mro-
zek, M. Huťka, T. Daňo, L. Vašek,
P. Svoboda, K. Kučera, Č. Mulerski,
R. Pastorek, S. Staško, Š. Kuchar,
Z. Dembinný, P. Sostřonek, P. Zbon-
čak, V. Blín. V samém závěru byla
uhrána remíza 2:2 (2:1). Domácí

v sestavě: Vl. Helioš, J. Kubiczek, J.
Rajnoch, M. Vlachovič, J. Tomášů,
V. Hradil, L. Kubala, G. Kisza, F. Gad-
lina, T. Nogol, J. Galacz a K. Mořkoš.
Vynikající dechový orchestr Huťař-
ka z Frýdku Místku, Smolaři, Dora-
bemal a Starý forum hráli
k poslechu a nakonec i k tanci do
pozdních nočních hodin. Ke spo-
kojenosti návštěvníků se zapojily
spolky svým bohatým bufetem
(myslivci gulášem a klobáskami,
PZKO výbornými bramboráky,
zahrádkáři výbornými zákuskami).
K pohoštění přispěly další stánky
s cukrovou vatou, popkornem
apod. Všechny stanky poskytovaly
dostatek nápojů. Poprvé se před-
stavil blízký pivovárek Radas. Mno-

ho atrakcí pro děti (trampolína,
skákací hrad, jízda autíčky, malová-
ní apod.) velmi oceňovali rodiče.
O hladký průběh této akce se kro-
mě zastupitelů obce, hlavně pak
starosty M. Nogola, postaral perso-
nál TJ Smilovice pod vedením T.
Červenky (kuchyně, bufety, soc.
zařízení, hřiště atd.). 

Rudolf Procházka st.

■ Do Smilovic na pozvání organizátorů
přijely v první srpnovou sobotu týmy
Hnojníku, Dobratic, Oldřichovic a místní
fotbalisté, aby společně na hřišti uctili
fotbalem vzpomínku na Vladislava Krej-
zu. Tento milovník sportu a předseda
tělovýchovné jednoty zemřel v době
budování sportovního areálu v této ves-
nici ve věku necelých 44 let.

Výsledky Memoriálu V. Krejzy:
Hnojník – Smilovice 2:0, góly Ganc-
zarczyk a Walica. Dob-
ratice – Oldřichovice
2:2 (2:1 na penalty), L.
Klesniak, Březina
a Lýsek - Rusniok 2.
O 3. místo: Smilovice –
Oldřichovice 8:0,
branky Svoboda 3,
Niemczyk 2, Gerlich,
Barteczek a Smolka.
Finále: Hnojník – Dob-
ratice 2:0, branky:
první vlastní, druhou
přidal Hlávka. Všech-

ny zápasy se hrály za úmorného
vedra, což dalo všem fotbalistům
na hřišti docela zabrat. Při závěreč-
ném předávání cen zúčastěným
týmům nechyběl bratr zemřelého
předsedy L. Krejza, který společně
se starostou obce Smilovice M.
Nogolem a T. Červenkou za místní
TJ, předal aktérům Memoriálu
V. Krejzy připravené poháry.

Karel Moškoř

■ V polovině srpna se ve sportovním
areálu TJ Smilovice uskutečnil vydařený
Den obce Smilovice. Počasí bylo doslova
parádní a tak sluníčko a den bez mráčků
přilákalo spousty diváků.

V rámci oslav připravili organizá-
toři bohatý program a tak si mohl
každý vybrat podle svých před-
stav. Hudební představení začala
Smilovická dechovka pod taktov-
kou Petra Bromka, po nich se obje-
vily na pódiu dva slovenské
soubory z družebních obcí Bitaro-
vé a Kamenné Poruby. Poklidné
odpoledne završil dechový soubor
Huťařka. Ve večerním bloku se
představili další hudební tělesa,
Dora Band, Smolaři
a Stary Forum. Svoje
dostaveníčko měli
i sportovci. Na fotba-
lovém hřišti se nej-
prve utkali fotbaloví
benjamínci r. 2004
a mladší z Tošanovic
a domácího družstva.
Po velmi pěkném
a bojovném utkání za
slušné návštěvy
nejen rodičů zvítězily
Tošanovice 6:3 (3:2). Branky Toša-
novic vstřelili T. Novotný a T. Pielesz
3, za domácí M. Skupin, T. Cienciala
a Š. Sabela. Šlágrem sportovního
odpoledne bylo utkání starých
gard domácích Smilovic a Třince.
Hvězdná sestava Třince zahrnovala
ty, kteří zažili nejsvětlejší okamžiky
třinecké kopané, a pro domácí
veterány to byla výzva podat tako-
vý výkon, aby zápas nebyl fiaskem.
V třineckém dresu chytal v bráně
např. nejstarší hráč V. Blín (71 let).
V domácím výběru neušel pozor-
nosti diváků L. Kubala, který ode-
hrál celý zápas bez střídání, a to má
ještě o tři roky více než zmiňovaný
gólman! Domácí Smilovice hrály
s některými hosty v této sestavě:

V. Helioš, J. Kubiczek, J. Rajnoch, M.
Vlachovič, J. Tomášů, V. Hradil, L.
Kubala, G. Kisza, F. Gadlina, T.
Nogol, J. Galacz a K. Moškoř.
Konečný výsledek Smilovice – Tři-
nec 2:2 (2:1), góly K. Moškoř 2 –
R. Pastorek a P. Zbončák. K celkové
pohodě bezesporu přispěly i vyni-
kající dobroty a speciality připrave-
né na stáncích místními spolky.
Nechyběli zde zahrádkáři, myslivci,
včelaři, PZKO, Godulanka i zástupci
místní TJ. Pro děti bylo taky dost
zábavy, mohly si vyzkoušet, jak se
jezdí na el. motorkách, zaskákaly si
na skákacím hradu nebo se necha-
ly různě pomalovat na tvář. Zkrát-

ka, Den obce se opravdu vydařil
a je třeba si přát, aby se takto
dovedli občané nejen ze Smilovic
potkávat i v budoucnosti. K dob-
rým zvyklostem a společným
posezením to jen prospěje. Jaká
byla atmosféra ve Smilovicích, řekl
jeden z přímých účastníků, pan
R. Procházka starší: „Žiju ve Smilo-
vicích přes 50 let, ale tak dobře při-
pravenou a krásnou akci jsem zde
nezažil. Byl jsem svědkem i organi-
zátorem mnoha akcí, jen lituji
všech těch, kteří mohli přijít
a nepřišli, a děkuji všem, co všech-
no pěkné pro nás takto zajistili.“

Karel Moškoř

Dva pohledy na jeden den obce Smilovice

Memoriál Vladislava Krejzy
■ 21. září 2013 se uskutečnilo ve spole-
čenské místnosti obecního úřadu v Hor-
ních Tošanovicích tradiční Vítání nových
občánků v obci.

Starosta obce Ing. Petr Martiňák
přivítal 8 nových občánků – Amálii
Cieslarovou, Elišku Cieslarovou,
Annu Kelecsényovou, Eliáše Krupu,
Miu Martiňákovou, Annu Pupíko-
vou, Natálii Šulíkovou, Daniela

Žuka. Vítání se tradičně uskutečni-
lo za účasti rodičů, babiček
a dědečků, ale i prababiček dětí
a bylo zpestřeno krátkým kultur-
ním programem. Na vzpomínku
tohoto významného dne si noví
občánci odnášejí pamětní list
a drobnou pozornost, která je
věnována obcí.

Vítání občánků



Úpravy ve střítežské škole
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■ V průběhu letních prázdninových
měsíců proběhla v ZŠ a MŠ Střítež v rám-
ci Operačního programu SR - ČR 2007-
2013 z projektu „Rozvoj přeshraniční
spolupráce prostřednictvím vytvoření
sítě aktivní spolupráce základních škol“
výměna oken a byly zatepleny půdní
prostory školy.

Za vzájemné spolupráce doda-
vatelské firmy, pracovníků školy,
obce Střítež, externích firem a dob-
rovolníků z řad rodičů žáků, kteří
bezprostředně po výměně oken
v jednotlivých místnostech školy
malovali a uklízeli. Velký dík patří
všem, kteří pochopili, že je potřeba

pomoci, aby škola byla včas připra-
vena k zahájení školního roku. Ve
stínu této velké investiční akce se
souběžně v domě služeb (nad
poštou) připravovaly prostory pro
zřízení III. oddělení mateřské školy.
Aby byly splněny vysoké nároky
a podmínky pro provoz, čekalo nás
i zde hodně práce - vnitřní staveb-
ní úpravy, generální přestavba
sociálního zázemí, zřízení výdejny
stravy a malování. Celé partě
zaměstnanců obce pod vedením
Miroslava Košuta děkuji za dobře
zvládnuté dílo.

Petr Machálek, starosta

■ Druhý týden v září se žáci Základní
školy Třanovice zúčastnili akce „Listová-
ní s Lichožrouty“, kterou připravila
místní knihovna.

Zavítali k nám tři herci z Čech, se
kterými jsme se společně podívali
na kloub neustálému ztrácení jed-
né ponožky z páru. Zjistili jsme, že
jsou za to odpovědná stvoření
jménem „Lichožrouti“. Měli jsme
tak možnost nadšeně sledovat
dramatické ztvárnění děje
a naslouchat poutavému předčítá-
ní z knihy, kterou pro děti napsal
spisovatel Pavel Šrut a ilustrovala
Galina Miklíková. O zajímavosti
knihy svědčí skutečnost, že získala
mnohá ocenění, jmenovitě napří-
klad „Kniha desetiletí“. Na tomto
místě bychom rádi poděkovali
paní Lilii Tyrlíkové za výbornou
spolupráci a za organizaci této
akce, která potěšila všechny děti
i dospělé.

Věra Recmanová, 
učitelka ZŠ Třanovice

■ Výchova další generace dobrovol-
ných hasičů v Hnojníku začala na začát-
ku letošních prázdnin.

1. 7. 2013 proběhl nábor malých
hasičů – Mini Soptíků, čili dětí do 6
let a vzniklo nové družstvo Mini
dobrovolných hasičů Hnojník, její-
miž členy jsou Amálie Kavková,
Karolína Jelínková, Vojtěch Janec-
ký, Vojtěch Sliž, Miriam Sližová,
Tereza Válková, Natálie Válková,
Michaela Machandrová, Tobiáš
Godula, Sebastián Rozdolský, Alex
Novotný. Pod vedením vedoucích
Karin Kavkové a Radka Stryje naši
malí Soptíci absolvovali již 3 soutě-
že. Na soutěži v Nýdku se umístili
na krásném 1. místě, kde získali
nádherný pohár, který je bezespo-
ru motivoval pro další soutěžení.
Za zmínku stojí soutěž v Gutech,
kde bylo naše družstvo mini hasičů
zařazeno do mladších žáků a získa-
li velmi hezké 4. místo. Na soutěži
v Bruzovicích vyhráli 1. místo, kde
porazili i „ligové“ dobrovolné hasi-
če. Čeká je také soustředění na
chatě na Žermanické přehradě,
kde děti stráví víkend plný her
a zábavy. Bude pro ně přichystané
také překvapení, které zde nebu-
deme zmiňovat, protože pak by to
už překvapení nebylo. Ve výcviku
a výchově nám také pomáhají star-
ší žáci, kterým tímto moc děkuje-
me. Všichni malí Soptíci jsou
úžasní, a proto jim držme palce, ať
dobře reprezentují SDH Hnojník,
stejně, jak ho reprezentovalo druž-

stvo starších žáků, kteří tak konají
již úctyhodných pět let. Jsou to
žáci, kteří letos nastoupili na střed-
ní školy, a přesto se zúčastnili
Moravskoslezské ligy, kde před-
vedli úžasné výkony. Z celkové
tabulky dle jejich průběžných
výsledků jsou na 4. místě, což je
obrovský úspěch, jak pro žáky, tak
pro reprezentaci obce Hnojník.
Ještě je čekají dvě kola, takže

doufejme, že si toto umístění udrží,
nebo i zlepší. Mezi tyto žáky patří
Pavlína Kavková, Veronika Skálová,
Veronika Vojarová, Kristýna Biedra-
vová, Markéta Buchalová, Tomáš
Huczala, Dominik Kajzar, nesmíme
zapomenout na dalšího člena, kte-
rý z důvodu dlouhodobé nemoci

s žáky nesoutěžil, a to Martin
Lipowský. Soptíci na něj nezapom-
něli a mysleli na něho a Martin,
pokud mu to nemoc umožnila, je
jezdil podporovat a fandit jim na
soutěže. Nyní nezbývá nic jiného,
než poděkovat všem žákům SDH
Hnojník za krásný strávený rok
a úchvatnou reprezentaci hasičů
z Hnojníka, popřát jim spoustu
úspěchů na nových školách, dou-

fat, že na své vedoucí z „hasičů“
Karin a Radka nezapomenou. Věří-
me, že z nových Soptíků vyroste
také tak bezvadný tým, na který
budeme právem hrdí.

Katarína Charbuliaková

Listování 
s Lichožrouty

Sbor dobrovolných hasičů v Hnojníku

Novinka: „koštovací výlety“
■ Psát cokoli o pivu je poněkud ošidné,
neboť tento nápoj evokuje pocity širšího
záběru a zvláště v našich zeměpisných
šířkách má svou dlouhodobou tradici
a téměř všichni tedy k němu mají nějaký
vztah, který osciluje někde mezi zatra-
cováním a uctíváním.

Časy se však mění, a pokud se
vám mnohdy pozdává, že ve větši-
ně oblastí ne k lepšímu, v tomto
směru nejspíše ano! Pokud patříte
k dříve narozeným, tak jako já,
pamatujete se na všudypřítomné
tlustoskelné kríglíky v začouzených
hospodách zaplněných převážně
jednopohlavně a nyní i ta něžnější
část popíjí tento šlechtěný nápoj
v restauracích, dříve bychom řekli
vyšších cenových skupin, z desig-
nových sklenic a zdaleka nemusí
mít pocit, že by tím klesala blíže ke
společenskému dnu. A co více,
v poslední době jsem postřehl trend
„koštovacích výletů“ a k objevování
je zvláště v našem mikroregionu (a
nejen v našem) mnohé. Tradiční
a již kultovní pivovárek „U koníčka“
vaří své speciálky již léta a v kaž-
dém období můžete ochutnat

i jeden aktuální navíc, v Komorní
Lhotce začali vařit své pivko
v „Kohutce“, byl otevřen pivovar
Radas ve Stříteži, nová sezóna
v Sauně Lipka ve Vělopolí byla před
nedávnem zahájena fajnšmekrov-
skou lahůdkou stoutovského typu
Bernardova černá lavina a mohli
bychom pokračovat nejspíše i dále.
Každý si najde chuť podle své libos-
ti, od plzeňského, u nás tradiční
a zvláště před mnoha lety výjimeč-
ný Radegast, po mikropivovárkový
speciálek koštovatelný přímo
u zdroje. Dobrých zpráv není nikdy
dost a pochvala nikdy nezaškodí
a tak si myslím, že i v této méně
významné oblasti je namístě. Aby
však nedošlo k omylu, chválím
především vás, koštovací výletníci,
fajnšmekři, objevovatele drobných
perliček na dně, neboť bez vás, bez
vaší ochoty opustit gaučing, by
nebylo pro koho vařit a veškerá
snaha byla by marná. Na zdraví
a na pohodové zážitky plné různo-
rodých objevů!

A.S.

Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence. 
i.fluksova@volny.cz, Tel. 775 637 265



11Říjen 2013

■ Za pár dnů startuje nová sezóna
a stolní tenisté Komorní Lhotky dolaďu-
jí formu. Ta minulá byla úspěšná. Elitní
tým se po předchozím vítězství v kraj-
ské soutěži znovu po roce vrátil do Divi-
ze. V ní si vedli naší hráči výborně
a skončili na hezkém 9. místě ze čtrnác-
ti týmů.

Nejlepším hráčem celé soutěže
byl náš Vít Doležel s neuvěřitelnou
93 % úspěšnosti. Před sezónou ješ-
tě stihl vyhrát silně nabitý turnaj
ligovými hráči v Brušperku a po
sezoně i náš noční turnaj. V mla-
dém věku Vítek patřil k největším
talentům české reprezentace.
Zúčastnil se i Mistrovství světa
v Japonsku ale díky hříchům mla-
distvé nerozvážnosti talent utopil
a posléze přestal hrát úplně. Do
našeho klubu jsme ho přetáhli
před dvěma lety. Dostal znovu
šanci a důvěru a postupně se
v zdravém kolektivu otřepal. I díky
důsledné životosprávě a trénin-
kům se opět stává stolně teniso-
vou hvězdičkou. Bylo nám jasné,
že po sezóně se ho budou snažit
ulovit ligové týmy. Tak se i stalo. Vít
by rád hrál ligové soutěže a kývl na
nabídku Sika Orlová. Za hubičku
samozřejmě ale do Orlové neputo-
val. Prostředky jsme využili na
odkoupení krajské soutěže od
Nové Bělé. Tým B tuto soutěž letos
hrál, ale nepodařilo se ji udržet,
takže bude mít šanci to zkusit zno-
vu. Po získaných zkušenostech
a posilnění týmu by záchrana
neměla být problémem. Družstvo
C hrálo nejvyšší soutěž v okrese,
Okresní přebor, a skončilo na
výborném 4. místě. Déčko v Okres-
ní soutěži 1. třídy skončilo až jede-

nácté a sestoupilo níže, do 2. třídy.
Tým postihla velká marodka
a neustále nebyl kompletní, na což
doplatil. Tým E v nejnižší okresní
soutěži 5. třídy bojoval o postup
do 4. třídy a nakonec postoupil z 3.
místa. Tradiční noční turnaj za
účasti 88 hráčů byl zcela v domácí
režii. Ve všech třech soutěžích byly
finálové duely pouze domácí zále-
žitostí. Věcné ceny do turnaje
věnovali: Gril Bar, Restaurace
U Zajíce, Roland Krmaschek, Stani-
slav Plinta a samozřejmě domácí
klub. Ceny nejlepším předal staros-
ta obce, pan Hampel. Chtěli
bychom poděkovat ještě Obci
Komorní Lhotka, Romanu Raszy-
kovi od firmy Verdenhouse za
sponzorský příspěvek a zvláště
hlavnímu partnerovi klubu, firmě
Vento. Výsledky Nočního turnaje
Stonávka cup 2013: Hlavní turnaj:
1. Doležel Vít, Kom. Lhotka; 2.
Pagáč Zbyněk, Kom. Lhotka; 3.
Opřálka Roman, Pstruží; 4. Foldyna
Lukáš, Kom. Lhotka; 5. - 8. Glos
Tomáš, Třinec, Záškodný Marek,
Ostrava Sl., Urbanczyk Jakub, Tři-
nec, Kliment Miroslav, Třinec.
Čtyřhry: 1. Doležel – Foldyna, Kom.
Lhotka; 2. Pagáč – Kroupa, Kom.
Lhotka; Urbaniec – Urbanczyk, Tři-
nec; Záškodný – Chaloupka, Nová
Bělá. Vedlejší turnaj: 1. Glamus
Libor, Kom. Lhotka; 2. Kroupa
Pavel, Kom. Lhotka; 3. Drozd Aleš,
Vendryně; 4. Ogrocki Tomáš, Ropi-
ce; 5. – 8. Spiel Petr, Brušperk, Kan-
tor Jan, Dolní Lomná, Moškoř
Václav, Skalice, Benesz Radek,
Ropice.

Libor Przeczek

Nejúspěšnější sezóna historie Program setkání na 
Karmelu ve Smilovicích

bohoslužby v 8.30 hod., biblické
hodiny a slavnosti v 15 hod. Neděl-
ní škola (besídka) pro děti každou
neděli v 8.30 hod. Srdečně zveme
všechny děti i s rodiči. V  říjnu:.
13.10. - Bohoslužby (společné),
13.10. - Biblická hodina, 20.10. - Bib-
lická hodina, 27.10. - Bohoslužby
(společné) se Zpovědí a Večeří
Páně, 27.10. - Slavnost památka
Reformace. V listopadu: 3.11. - Bib-
lická hodina, 10.11. - Bohoslužby
(společné), 17. 11. - Biblická hodina,
24.11. - Bohoslužby (společné) se
Zpovědí a Večeří Páně. V prosinci:
1.12. - Biblická hodina, 8.12. -
Bohoslužby (společné) se Zpovědí

a Večeří Páně, 8.12. - Biblická hodi-
na, 22.12. - Vystoupení dětí a chvíle
koled, 31.12. - Bohoslužby (společ-
né) v 17 hod., 31.12. - Silvestrovský
večer v 18 hod.

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 18 hod.
v prostorách obecního úřadu.

Srdečně zve Slezská církev evan-
gelická a.v. v Komorní Lhotce 

a Křesťanské společenství 

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

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

Téma konference – Spojenci namísto protivníků. Online přihlášky a další
informace naleznete na www.kr.sceav.cz. Srdečně zveme manželské páry
a rodiny s dětmi. Paralelně s programem pro dospělé probíhá kreativní 

program pro děti od 5 let věku.
Za přípravný tým Tomáš Tyrlík
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■ Víte, že jednomu obyvateli Morav-
skoslezského kraje trvá v průměru jen
čtyři měsíce, aby ve své domácnosti
vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám
váží? Kdybychom tento odpad ze všech
domácností v kraji za celý rok naložili na
nákladní vlak, jeho délka by dosahovala
neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom
by z těch „odpadků“ mohlo vzniknout
tolik nových věcí!

Zhruba polovinu z těchto odpa-
dů lze totiž znovu smysluplně
využít, dají se dále třídit a recyklo-
vat. Z vytříděných PET lahví se
dnes vyrábějí nové PET lahve. Z tři-
ceti recyklovaných PET lahví vznik-
ne jedna dětská fleecová mikina,
na tričko jich stačí pouze deset.

PET lahve - v nové podobě - jsou
součástí mnoha dalších výrobků,
s kterými se přicházíme denně do
styku a ani si neuvědomujeme,
z čeho vznikly. Ze směsných plastů
se vyrábějí např. plastové chodní-
ky, obrubníky, protihlukové stěny
kolem rychlostních silnic a dálnic,
přepravní palety, plotové plaňky či
zatravňovací dlažba. Ze stavebních
prvků vznikají dětské klouzačky
nebo prolézačky.

Z patnácti kartonů od džusů
nebo mléka vyrobí v papírnách
tolik papíru, že vydá na jedno dět-
ské leporelo, z deseti časopisů
vznikne jedna kartonová krabice
na televizi. Z pěti běžných skleně-

ných lahví se dá vyrobit nová váza. 
Z vytříděného skla se nejčastěji

vyrábí sklo obalové – lahve na
minerálky, alkohol a pivo, zavařo-
vací sklenice a různé skleněné
výrobky. Sklo se také používá jako
přísada do speciálních druhů beto-
nů, brusných hmot, tepelných izo-
lací a podobně. Papír se nejčastěji
recykluje v papírnách na nový
papír. Tímto způsobem může být
použitý až sedmkrát. Další mož-
ností jeho recyklace je výroba
tepelných izolací nebo příměsí do
stavebních hmot. Dobře využitelný
je i nápojový karton. Mimo nového
papíru se z něj vyrábí i lisované
a izolační desky, které se používají

ve stavebnictví jako alternativa
sádrokartonových desek nebo při
výstavbě montovaných rodinných
domů. 

Možností využití vytříděných
odpadů je opravdu mnoho. Aby se
dal odpad z našich domácností
dále využít, je důležité, aby byl
správně vytříděný. Pro jeho třídění
slouží známé žluté, modré, zelené
ale i bílé kontejnery, které jsou
navíc označené nálepkami podle
toho, co do nich patří. Není tedy
pochyb o tom, že třídění odpadů
má smysl!

Více se o třídění a recyklaci: na
www.jaktridit.cz nebo www.tonda-
obal.cz.

Vracejme odpady zpátky do života

■ Topná sezóna pomalu začíná
a jako každý rok nám opět volají
lidé s nejrůznějšími dotazy. Často
kladené dotazy směřují na to, jak
vlastně správně topit, jaký druh
topení je nejlevnější, co dělat
s vysokými zálohami či s vysokými
doplatky za plyn? Pokusím se vám
tedy přiblížit celou problematiku
a dát pár cenných rad, které vám
mohou pomoci.

Jakýkoliv druh topení v rodin-
ném domě má vždy své výhody
i nevýhody. Každému z nás jde
především o to, naložit se svými
penězi efektivně a protopit co
nejméně. Většina domácností topí
tuhými palivy nebo plynem. Pokud
si chcete vypočítat a porovnat váš
způsob topení, můžete tak učinit
s pomocí nejlepších odborníků
v České republice, konkrétně na
stránkách www.mmindustry.cz

Roční náklady na tuhá paliva
a plyn jsou dnes téměř ve stejné
výši, avšak pracnost a časová
náročnost topení tuhými palivy je
daleko vyšší a pro mnohé z nás
nemyslitelná. Náročnost je spojená
s brzkým vstáváním, pracným zatá-
pěním, vyklízením kotle, nanoše-
ním dříví, uhlí apod. 

Topení plynem je v podstatě
bezúdržbové, a dokonce dnes vel-

mi cenově přijatelné. Avšak je nut-
ná menší modernizace, a sice
výměna kotle. Váš současný kotel
možná topí skvěle, ale do komína
stále vypouští 120-200 °C. Nové
kondenzační kotle Viessmann
dokáží přeměnit toto teplo do top-
né vody a do komína tak jde pouze
40-80 °C. Výhodou je, že to, co jste
nyní vypouštěli z komína, vám zůs-
tává doma v topení. Jedná se o roz-
díl až 15 tisíc ročně. Tudíž
návratnost celkové investic je
menší než 5 let. Čím dříve se tedy
rozhodnete pro výměnu kotle, tím
více peněz dokážete ušetřit pro váš
rodinný rozpočet. 

Kotle Viessmann, které instaluje-
me, jsou garancí kvality, a to hlav-
ně díky jedinečným nerezovým
výměníkům a zásobníkům. Život-
nost kotle s nerezovým výmění-
kem je až 20 let. Stávající
atmosférické plynové kotle se
obvykle opravují nebo vyměňují již
po 8-15 letech. 

Tyto typy kotlů nejsou vybaveny
bezpečnostními prvky a používají
kyslík z okolního prostoru, proto je
nutné zajistit pravidelné odvětrá-
vání sklepa, či místnosti, kde je
kotel umístěn. Tento způsob pro-
vedení kotlů se dnes již nedoporu-
čuje. Z praxe mohu potvrdit, že po

výměně kotle ve sklepě stoupla
teplota až o 10 °C a podlaha
v prvním patře není již tak studená
jako v minulosti. I toto mohou být
další způsoby, jak ušetřit peníze
a zajistit si lepší podmínky pro vaše
bydlení.                

Kotle Viessmann byly vyvinuty
především pro nahrazení starých
modelů bez nutného zásahu do
stávajícího topného systému.
Výměna je tak velice rychlá a není
drahá. Obvykle ji firma zvládne za
jediný den, samozřejmě ale záleží
na obtížnosti sytému. Často se
s výměnou kotle spojuje i výměna
starých radiátorů. Starší litinové
radiátory jsou pro kondenzační
kotle nejvýhodnější, jelikož pomo-
cí ohřáté vody zajišťují, že se kotel
stále nezapíná, a tak se neopotře-
bovává. Proto je možné místo
výměny radiátorů provést pouze
jejich renovaci. 

Naši pracovníci prošli nutnými
školeními, a to jak pro montáž tak
i servis kotlů, včetně jejich řádného
uvedení do provozu a seřízení.
Správná výměna kotle zahrnuje
i kontrolu přívodu plynu, revizi ply-
nu, revizi komínu, protokol
o nastavení a seřízení spotřebiče,
kontrolu elektrického jištění kotle
a záruční list.  Díky kvalitě výrobků
Viessmann a nerezovým kompo-
nentům v kotli Vitodens je možno
získat až 5letou komplexní záruku. 

MM industry s.r.o. je smluvním
partnerem společnosti Viessmann
a zajišťuje stálou a pohotovostní
službu nejen výrobním závodům,
ale i domácnostem, a tak se už
nemusíte bát, že při nečekaném
problému budete doma mrznout.
Běžné náhradní díly máme skla-
dem a díky centrálnímu skladu
jsou další díly dostupné do 24
hodin. Každý kotel Viessmann je
navíc vybaven čárkovým kódem
a výrobním číslem, díky kterému
známe přesnou sestavu dílů použ-
itých v kotli, jejich cenu i dostup-
nost. Vždy tak dodáme správné
díly, které váš rozbitý kotel potře-
buje. Servis obvykle nebývá časově
náročný ani drahý.  

V případě, že byste měli zájem
o nezávaznou kalkulaci, můžete
nás kontaktovat na telefonních
číslech 775 345 045 či 558 622 456.
Dotazy vám zodpovíme i na 
emailové adrese:

info@mmindustry.cz.

Každý všední den od 7–15:30
hod. Vás rádi přivítáme v naší pro-
dejně na adrese Staroměstská
3479, Frýdek-Místek, kde si mimo
jiné můžete prohlédnout nejmenší
kondenzační kotel na trhu. 

www.mmindustry.cz

Výměna starého kotle
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Informace z vaší obce
Co je potřeba zaplatit:

nedoplatky stočného za I. a II.
kvartál 2013 – IHNED; nedoplatky
poplatku za odpad 2012 + popla-
tek na rok 2013 – IHNED; stočné za
III. kvartál 2013 se bude vybírat od
21. října 2013. Poplatek za odpad
pro rok 2013 a osobu činí 700,- Kč.
Poplatek za odpad pro rekreační
chaty a rodinné domy k rekreaci
činí taktéž 700,- Kč za objekt – viz
vyhláška č. 4/2012. Platby lze pro-
vést v hotovosti v kanceláři OÚ
Komorní Lhotka a prostřednic-
tvím internetového bankovnictví
na č. účtu: 23425781/0100: VS
(stočné): 2321 SS: číslo domu. VS
(odpadky): 1340 SS: číslo domu. 

Harmonogram svozu separova-
ného odpadu – modré a žluté
pytle – rok 2013: 13. 11., 27. 12. –
pátek. Žádáme všechny majitele
rodinných domů, rekreačních
chat a chalup, aby si v kanceláři
Obecního úřadu v Komorní Lhot-
ce vyzvedli tašky na tříděný
odpad.

Na webových stránkách obce:
www.komorni-lhotka.cz je možno
se přihlásit k odběru všech novi-
nek, které jsou zveřejňovány na
webových stránkách obce. Zadej-
te Vaší emailovou adresu.

Využijte možnosti uložení odpa-
du v areálu ČOV Komorní Lhotka:
Úterý, čtvrtek 9.00 – 12.00, sobota
8.00 – 14.00. Je možno zakoupit
pozinkované odpadové nádoby
za cenu 735,- Kč za kus.

Vypouštění odpadních vod do
veřejné kanalizační sítě – OPĚ-
TOVNÉ UPOZORNĚNÍ!
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 jednání bude
viník pokutován.

Ve dnech 25. – 26. října 2013 pro-
běhnou volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Voleb-
ní místnost bude ve Víceúčelové
hale. Zkontrolujte si, prosím, plat-
nost dokladu totožnosti – občan-
ský průkaz, popř. cestovní pas.
Pokud se v době voleb nebudete
zdržovat v místě svého trvalého
pobytu, můžete si vyřídit (v kan-
celáři Obecního úřadu) voličský
průkaz.

MK PZKO w Ligotce Kameralnej
serdecznie zaprasza na show for-
tepianowe „Historia muzyki w
pigułce“ w wykonaniu duetu Vrá-
na – Molin oraz na amatorskie
przedstawienie teatralne I. Kraus -
Żur: „W sieci“. Sobota 9. 11. 2013
godz. 17.00, sala Domu Kultury.
MS PZKO v Komorní Lhotce srdeč-
ně zve na klavírní show „Dějiny
hudby v kostce“ v podání dua Vrá-
na – Molin a na amatérské diva-
delní představení I. Kraus - Żur: „W
sieci“. Sobota 9. 11. 2013, 17.00
hod., sál kulturního domu
v Komorní Lhotce.

K.L.U.B. Z.D.R.A.V.Í 
Komorní Lhotka

Jak připravit své zdraví na zimu…
- přednáší Martina Skrlová. Kdy:
17. 10. 2013 v 17.30 hod. Kde: Kul-
turní dům Komorní Lhotka (Obec-
ní úřad). New start - 8 kroků ke
zdraví… - přednáší Mgr. Renáta
Chlebková. Kdy: 21. 11. 2013
v 17.30 hod. Kde: Kulturní dům
Komorní Lhotka (Obecní úřad).

Komorní Lhotka

Svoz objemných a nebezpeč-
ných odpadů bude v sobotu 26.
10. 2013 od 11.00 do 11.45 hodin
u obecního úřadu. Drobný odpad
(boty, kabelky, domácí potřeby aj.)
svažte do pytlů, koberce, lina pro-
síme stočit a svázat. 

Vlastníci soukromých příjezdo-
vých cest k rodinným domkům,
nezapomeňte na ořez větví. Trak-
tor potřebuje mnohem více pro-
storu než vaše osobní auto. Také

větve pod tíhou sněhu často zasa-
hují do prostoru, kde se pluží.
Zima se blíží a přispějete tak
k efektivnějšímu plužení. 
Obec Vělopolí má v záměru před
příchodem zimy, nakolik to dovolí
počasí, provádět kolem místních
komunikací ořez stromů z důvodu
zlepšení viditelnosti na cestách.
Vše bude záležet na souhlasu vla-
stníků sousedních nemovitostí,
protože se bude často jednat
o zásah do vlastnického práva.

Střítež

Ve dnech 25. a 26.10. 2013 se
uskuteční volby do Parlamentu
ČR. Dovolujeme si Vás informovat,
že z důvodu bezbariérového přís-
tupu pro seniory a méně mobilní
občany se volební místnost bude
nacházet v budově Masarykovy
základní školy, č.p. 120 - vstup od
tělocvičny.

Další nádoby na separovaný
odpad v obci Hnojník

Vedení obce, po dohodě s firmou
Nehlsen s.r.o., získalo pro obec od
společnosti EKO-KOM darem dal-
ších 18 nádob na vytříděný odpad

- papír, plast a sklo. V obci již tak
máme 17 nádob na papír, 22 nád-
ob na plasty a 20 nádob na sklo.
Celkem jich tak již máme 59. Nád-
oby jsou rozmístěny po obci na 18
stanovištích, kde občané mohou
odkládat svůj vytříděný odpad.
Obec Hnojník tímto děkuje všem
občanům, kteří se již zapojili do tří-
dění komunálního odpadu. Ty,
kteří ještě netřídí, vyzýváme, aby
se k nám přidali. Šetříme tím nejen
finanční prostředky obce, ale i
životní prostředí nás všech.

Ing. Zdeněk Škuta, místostarosta

Vělopolí

Opisy  stavů  vodoměrů
Žádáme odběratele vody z vodo-
vodního řádu obce Třanovice,  aby
ve dnech 1.- 10. listopadu 2013
provedli opisy stavu domovních
vodoměrů a neprodleně tento údaj
níže popsaným způsobem oznámi-
li zaměstnancům společnosti Třa-
novice služby, o.p.s.
Oznámení, které musí obsahovat
jméno, adresu odběratele, včetně
čísla popisného a opsaný stav
vodoměru v metrech kubických,  je
možno provést:
- osobně v kanceláři Třanovice

služby, o.p.s. v době od 7.00 –
13.00 hodin

- telefonickým hlášením na pevnou
linku: 558 694 262

- telefonickým hlášením nebo
pomocí SMS na mobilní číslo: 775
323 751

- emailovou zprávou zaslanou na
elektronickou adresu: ops@trano-
vice.org 

V případě, že ze strany odběratele
vody nedojde k nahlášení stavu
vodoměru ve výše uvedeném ter-
mínu, bude fakturována částka za
odběr stejného množství vody jako
v průběhu I. pololetí letošního
roku.
Následnou úhradu vodného,
event. stočného bude možno
zaplatit po obdržení faktury v kan-
celáři společnosti Třanovice služby,
o.p.s., po případě složenkou na
poště nebo bankovním převodem
na účet společnosti Třanovice služ-
by, o.p.s.
Fyzická kontrola stavu vodoměrů,
včetně provedení odečtu spotře-
bovaného množství vody bude
provedena v průběhu měsíce květ-
na 2013, o čemž odběratelé budou
v dostatečném předstihu v průbě-
hu příštího roku informování.
Za včasné nahlášení stavů vodo-
měrů děkujeme.

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

Třanovice

Odečet vodoměrů
Od 1. do 15. 11. 2013 nahlaste
stav Vašich domovních vodoměrů
osobně, telefonicky nebo e-mai-
lem na obecní úřad v Horních Toša-
novicích. Tento termín je zároveň
platný i pro zaplacení odebrané
vody za 2. pololetí roku 2013. Ode-
čet vodoměrů se týká i občanů
Komorní Lhotky a Hnojníka, kteří
odebírají vodu z vodovodního řadu
obce Horní Tošanovice. Cena vody
je 20,- Kč/m3, telefonní číslo obec-
ního úřadu je 558 696 459,
e-mailová adresa: urad@hornitosa-
novice.cz.

Sběr a svoz nebezpečných
a objemných odpadů

Termín: 12. 10. 8.00 – 8.25 Horní
Tošanovice – pila Ručka, 8.35 – 9.00
Horní Tošanovice – Vyrubaná
(Marie), 9.10 – 9.35 Horní Tošanovi-
ce – u panelových domů, 10.20 –
10.45 Dolní Tošanovice – Tošanov-
ky (Blahut).
Připomínáme ještě termíny svozu
separovaného odpadu v pytlích
(plasty, papír), a to 3. 10., 14. 11.
U obchodu Ječmínek je umístěn
kromě kontejnerů na plasty a sklo
i kontejner na sběr papíru. Vzhle-

dem k tomu, že se v poslední době
rozšiřuje nešvar, že ke kontejnerům
na separovaný odpad je ukládán
komunální odpad, žádáme Vás
občany o pomoc, abychom tomuto
nešvaru zamezili.

Je možné objednat si na níže uve-
deném telefonu kominické služ-
by. Služby nabízí pan Morávek,
kontakt tel.: 607 678 080. Je mož-
nost využít služby provedení revize
dle nař. Vlády ČR 91/2010.

Ve dnech 14. a 15. prosince se
uskuteční tradiční vánoční výsta-
va v Horních Tošanovicích, na kte-
rou všechny již nyní srdečně
zveme. Touto cestou chceme oslo-
vit všechny občany, kteří by chtěli
obohatit expozici vánoční výstavy
svými výrobky, aby kontaktovali
OÚ do konce listopadu. Plakáty
s pozváním budou vyvěšeny
s dostatečným časovým předsti-
hem.

Občanské sdružení „Za naši vesni-
ci“ Vás srdečně zve na Večer s Cim-
bálovkou Ostravička v sobotu
9. listopadu v 17.00 hodin do KD
Hájenka v Horních Tošanovicích.

Obecní úřad upozorňuje na splat-
nost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která je
splatná do konce měsíce září.

Výzva maminkám: Obec Střítež
připravuje i v letošním roce vítání

našich nově narozených občánků
na čtvrtek 7. 11. 2013 v KD obce
Střítež v 16.00 hodin. Zájemce o
tuto slavnostní příležitost prosíme
o potvrzení účasti do pátku 1. lis-
topadu 2013 na tel. 777 594 462
nebo mailem stritez@obecstri-
tez.cz.

Horní Tošanovice

Hnojník
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Sociální poradenství pro občany
obce Hnojník zajišťuje Městský
úřad Třinec, probíhá vždy každé
první úterý v měsíci od 9:00 - 11:00
hod v prostorách Obecního úřadu
v Hnojníku.

Příklady poradenství:
Sociální služby (výběr pobytové,
ambulantní nebo terénní soc. služ-
by, pomoc při vyplnění žádostí
o soc. služby, zajištění jiných slu-
žeb).
Sociální dávky (informace, pomoc
s vyplněním žádostí o soc. dávky,
informace o možnosti získání prů-
kazu ZTP/P, atd.)

Finanční problematika (základní
fin. poradenství,bezplatná právní
pomoc pro soc. potřebné osoby,
formulace dopisů věřitelům, atd.)
Bytová problematika (informace
o možnostech náhradního ubyto-
vání v případě ztráty bydlení, info
o sociálních dávkách, souvisejících
s bydlením, atd.)
Jiné tíživé sociální situace (pora-
denství seniorům, zdravotně nebo
duševně nemocným, resp. jejich
rodinným příslušníkům při řešení
jejich potíží).

Pozvánka na Svatomartinské
vinobraní

pořadatel: ZO ČZS SMILOVICE.
Datum: 8. 11. 2013 (18 -24 hod.).
Kde: Sportcentrum Smilovice.
Hudba: DJ. Kachna, víno v ceně
300 Kč / os. Přihlášení a platba do
18. 10. 2013 - p. M. Lipowczanová,
tel. 774 359 919 (knihovna OÚ
Smilovice).

Smlouvy o nájmu hrobového mís-
ta uzavřené podle § 25 zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 479/2001 Sb. Cena za
nájem hrobového místa se skládá
z nájemného a ze služeb spoje-
ných s nájmem. Cena je splatná
předem na celou dobu trvání náj-
mu (13 let). Předmětem smlouvy
je zřízení nájmu k hrobovému mís-
tu / hrobce na veřejném pohřebiš-

ti. Hrobová místa jsou nově ozna-
čená čísly na bílých plastových
cedulkách, prosíme tedy nájemce
těchto míst, aby tabulky chránili
před zničením a zarůstáním do
plevele. K danému číslu hrobu
bude ve smlouvě uvedena plocha
v m2 a výsledná cena za nájem hro-
bového místa je součinem prona-
jaté plochy a ceny, tj. 40Kč/m2.
Smlouvy s vypočteným poplat-
kem za pronájem hrobového mís-
ta je možno vyzvednout na
Obecním úřadu ve Smilovicích,
kde je možné provést i úhradu v
hotovosti.

Nabídka zeminy pro urovnání
ploch na hřbitově

K urovnání ploch mezi jednotlivý-
mi hroby mohou nájemci hrobo-
vých míst použít zeminu uloženou
za zadní hřbitovní brankou.

Smilovice

Topíte správně?
Vzhledem k chladnějšímu počasí
se opět začalo topit v domácnos-
tech. Každý by si měl položit ruku
na srdce, zda to co dává do pece,
by se nedalo ještě recyklovat, a tím
by to posloužilo ještě minimálně
jednou. Už nyní se množí stížnosti
na některé občany, kteří bezohled-
ně zamořují prostředí při pálení
pet láhví v peci. Myslím, že máme
dost kontejnerů na tříděný odpad.
Za tříděný odpad dostáváme pří-
spěvek, který používáme na vel-
koobjemové kontejnery, které
nejsou zrovna levnou záležitostí. 

Upozorňujeme všechny občany,
aby obřezali větve kolem svých
domů, aby při vyorávání sněhu
nedocházelo k poškození traktoru.
Dále upozorňujeme vlastníky
pozemku pod cestami, kteří
nepřevedli bezúplatně pozemek
pod cestou na obec, aby toto ještě
zvážili a v případě se obrátili na
obec. 

Dlužníci za rok 2013
Upozorňujeme naše občany, že se
blíží konec roku a je nutno zaplatit
poplatek za zařazení do systému
sběru a třídění odpadu za rok
2013. Zároveň žádáme i ty, kteří
ještě neuhradili vodné, aby tak
učinili nejpozději na OÚ Řeka do
konce listopadu 2013. Zároveň
upozorňujeme občany na skuteč-
nost, že od nového roku 2013
zastupitelstvo odsouhlasilo zvýše-
ní vodného na 18 kč za m3 a zvýše-
ní cen za komunální odpad na 480
Kč za rok/občana.  Zaplatit je mož-
né v době konaní voleb do posla-
necké sněmovny.

Obracíme se na všechny občany
s prosbou zapůjčení starých foto-
grafii a dobových pohledu z Řeky
pro přípravu materiálů na příští
rok kdy bude obec slavit 370 let
obce Řeka. Kdo má i fotografie
z letošního roku a chtěl by, aby
byly v kalendáři 2014 prosíme o
jejich dodání na OU do 25.10.2013

Řeka

Poplatek za odpady, za 2. polole-
tí 2013, je splatný do 31.10.2013.
Můžete ho uhradit na pokladně
obecního úřadu (bez doručení slo-
ženky). Výše poplatku je 500 Kč za
osobu a rok, za pololetí tedy 
250 Kč za osobu.

Sběr nebezpečných odpadů
9.11. 2013

8:00 - 8:30 - obchod u Kišů
8:45 - 9:15 - cihelna, aut. zastávka
9:30 - 10:00 - bývalá pošta-golf.

prodejna
10:15 - 10:45 - centrum, aut. zast.
11:00 - 11:30 - u nádraží

Ropice

20. ročník soutěže o Pohár starosty

Poradenství v oblasti sociálních služeb

■ V Řece se podvacáté sešli dob-
rovolní hasiči nejen z našeho
regionu, ale i z Jaworze -  Polska
a Strečna, aby zde změřili své
dovednosti v požárním sportu
o pohár starosty obce Řeka. Tak
jako každoročně se soutěžilo
u požární zbrojnice v Řece, a to ve
dvou kategoriích.

Letos na soutěž dorazily 2 žen-
ské a 19 mužských družstev.
V kategorii žen se na prvním místě
umístilo tým SDH Hnojník, druhá
byla Baška. V kategorií mužů se
opět po loňském vítězství  podaři-
lo úspěšně zvládnout trať za pou-

hých 15,50 vteřin Frýdku – Místku
A, který skončil na prvním místě
a tím získal již potřetí putovní
pohár, který jim tak již zůstává.
Druhá příčka patří Frýdku – Místku
B (16,12) a třetím rozdílem par
setin skončila Dolní Lištná
A (16,31). 

Soutěž přišlo shlédnout okolo
200 lidí, a to hlavně díky velké
popularitě tohoto sportu v obci.
Obohacením dne byly ukázky
vyprošťování osoby v havarova-
ném autě.

TT

Čtvrtý slezský sraz dvoutaktů
■ Pořadatelem akce, která se
konala na konci července opět
v Řece, byl Veterán Trabant klub
Bohumín. Celkem se sjelo asi 40
těchto unikátů různých tvarů
a typů. V rámci akce se konaly sou-
těže, jízdy zručnosti a jiné doved-
nosti, do kterých se mohli zapojit
i diváci. 

V neděli 28.7.2013 byl oficiálně
Slezský sraz dvoutaktů ukončen.
Jestli bude stejné nadšení a ochota
organizátorů, bude se v příštím
roce pokračovat s ještě větším
počtem účastníků .Více fotek nale-
znete na stránkách obce Řeka.

TT
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Občanské sdružení 
„Za naši vesnici“

Vás srdečně zve na

VEČER S CIMBÁLOVKOU
„OSTRAVIČKA“

V sobotu 9.listopadu 2013 
v 17.00 hodin

Do KD Hájenka v Horních Tošanovicích
Srdečně zvou pořadatelé




