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Editorial
Jmenovala se Virginie O'Hanlonová a žila v New

Yorku. Jednoho prosincového dne roku 1897 napsa-
la deníku Sun následující čtenářský dopis: "Je mi
osm let. Někteří z mých přátel říkají, že žádný Santa
Claus neexistuje. Táta tvrdí, že Sun vždycky píše
pravdu. Řekněte mi tedy, prosím: Chodí Santa
Claus?" V redakci z toho nejprve zavládly rozpaky.
Pak ale šéfredaktor Francis Church rozhodl, že důvě-
ru malé čtenářky ve vševědoucnost a pravdomluv-
nost medií nelze zklamat. A pokládal záležitost za
tak závažnou, že osmileté Virginii odpověděl osob-
ně - a to na titulní stránce Sunu:

„Milá Virginie, Tvoji malí přátelé nemají pravdu.
Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže exis-
tovat nic, co nemohou postihnout svým malým
rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží
dospělému nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako
maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje,
abychom postihli a pochopili celou pravdu."
A pokračoval: ,Ano, Virginie, Santa Claus existuje.
Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost.
Jelikož toto vše existuje, může náš život být krásný
a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Santa Clause!
To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii -
nic z toho, co život činí snesitelným. Zůstal by jen
třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dět-
ství, které prozařuje svět, by muselo uhasnout.  San-
ta Claus existuje, protože jinak bys nemohla věřit
ani svým pohádkám.  Jistě, mohla bys požádat tatín-
ka, aby na Štědrý večer vyslal lidi, kteří by Santa
Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. Co
by to dokázalo? Žádný člověk ho nevidí jen tak. To
nedokazuje vůbec nic.  Nejdůležitější věci zůstávají
mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které
tančí v měsíčním svitu na paloučku. A přesto existu-
jí. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš roz-
lomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné
útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc.  Proč?
Protože skutečný svět je zahalen závojem, který ani
žádné násilí nedokáže protrhnout. Poodhrnout ten
závoj může pouze víra a poezie a láska. Potom
najednou spatříme všechnu krásu a nádheru za
ním.  Je to také pravda?, zeptáš se asi. Ano, Virginie,
je, a nic na tomto světě není pravdivější a trvalejší.
Santa Claus žije, a bude žít věčně. Ještě tu bude za
desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti, jako jsi Ty
a naplnil radostí každé otevřené srdce. 

Veselé vánoce, Virginie, Ti přeje Tvůj Francis
Church."

■ Pravda nebo fikce? Na obrázku vidíme nádražní
budovu obce Ligotka s krytým nástupištěm. Takže
pravda, ale poněkud malá, a to v měřítku 1 : 120.

Jedná se o část modelového kolejiště v uve-
deném měřítku, tedy velikost TT. Kolejiště je na
ploše 2 x 1,5 m, má 10 m kolejí a vyhybek,
spoustu domečků, skály a 130 různých postavi-
ček. Kromě nádraží s nástupištěm je na modelo-
vém kolejišti i statek s polem brambor,
kravkami a koňmi v ohradě, ovocný sad a děde-
ček s fajfkou, sedící na lavičce a pozorující oko-
lí. V jednom rohu panelu je i zahradní
restaurace Pod lipou s venkovním posezením,
kde návštěvníci netrpělivě čekají na obsluhu.
Ale ta nepřichází. Protože je plastiková. K ves-
ničce s poštou, chatami a skupinou školáků
s řevem opouštějící školu (hrozící školnicí) patří
i koupaliště s chatkami. Vesnička má i náměstíč-
ko s květinami a pěknou radnicí, radniční hotel,
který si nezadá s naší Godulou. Za tratí je i kou-
sek úhoru s posedem, krmítkem i haldou dřeva.
Jen ještě srnky a jeleni nedoběhli. Snad v zimě
si tam krmelec najdou. Stavba modelového

kolejiště trvala 3 roky, strávilo se na ni 3 500
hodin. Jen elektrická výbava kolejiště trvala ¾
roku. Při tvorbě takového kolejiště jeho tvůrce,
případně tým, musí zvládnout řadu různých
činností, jako je na příklad: práce se dřevem,
s lepidly (co s čím slepit), slaboproudou elektři-
nou (jako je pájení polovodičů, užití relé, svíti-
cích diod LED) atd. Mládež různého věku se při
tvorbě naučí různé rukodělné činnosti, cílevě-
domosti, vytrvalosti, představivosti a užije si
i radosti z dosaženého výsledku, nebo zvládnu-
tí smutku při nezdaru. Když jde o tým, pak se při
tvorbě zažije spoustu legrace, týmové atmosfé-
ry a vzniknou mnohé kamarádské vztahy. Což
za to stojí. Nejkrásnější na tom je, když po kole-
jích modelu jezdí různé lokomotivy (parní, elek-
trické čí motorové) táhnoucí osobní vagony,
nebo nákladní vagony. Mezi nimi se může pro-
plétat i malý motoráček zvaný „Hurvínek“, ane-
bo taky elektrická souprava REGIO JET, která
zastaví na nádraží Ligotka.

Jaromír Jahn

Železniční nádraží v Komorní Lhotce



■ Tak a další rok je téměř za námi.
Co nám přinesl a byl vůbec dobrý?
Nad touto frází se zamýšlí v tomto
období skoro každý.  Pro policii
Hnojník byl velmi změnový už tím,
že nám byl rozšířen služební
obvod a já bych chtěl na konci
roku 2013 ještě jednou vše sečíst
a podtrhnout.   V řeči čísel, náš slu-
žební obvod je tvořen nyní 14.
samostatnými obcemi a to naši
mateřskou Hnojník, dále Komorní
Lhotka, Smilovice, Řeka, Ropice,
Vělopolí, Střítěž, Třanovice, Horní
Tošanovice, Dolní Tošanovice, Voj-
kovice, Dobratice, Soběšovice
a Dolní Domaslavice. V řeči čísel
něco okolo 12.500 obyvatel a roz-
loha služebního obvodu se pohy-
buje již k 110 km čtverečním.   

V letošním roce nás nejvíce trá-
pily v prvním pololetí vloupání do
rekreačních chat a snad po celý
rok vloupání do rodinných domů,
novostaveb a v ojedinělých přípa-
dech nebyly ušetřeny ani byty.  Od

poloviny roku jsme zase zazname-
nali u nás i okolních útvarů zvýše-
ný počet krádeží jízdních kol.
Takže stále platí již známé: buďme
všímaví ne jen ke svým problé-
mům, ale i ke svému okolí!

Tímto všechny žádáme: nebuď-
me pasivní a při jakémkoliv zaregi-
strováni výskytu podezřelých
vozidel, osob, osob na kole např.
v nepřirozeném ročním údobí nás
informujte na tel. číslech OO PČR
Hnojník – 725 516 507, 605 427
336, 558 696 203, případně na lin-
ce 158.

Závěrem jménem celého kolek-
tivu policistů Hnojník děkuji za
příkladnou spolupráci v uplynu-
lém roce všem občanům, veškeré
samosprávě, právnickým a fyzic-
kým osobám a přejeme klidné
prožití svátků vánočních a mnoho
optimismu v novém roku 2014. 

npor. Mgr. Michal BERKA, 
vedoucí Policie Hnojník

■ Škola obnovy venkova v Třanovicích,
o. p. s. pořádá na ukončení zimního
semestru Virtuální univerzity 3. věku
a k doplnění studijního tématu „Čínské
byliny v naší zahrádce“ přednášku
Mgr. Jarmily Podhorné „O působení
bylin na lidský organismus“.

Přednáška proběhne ve středu
18. 12. 2013 od 10 hod. ve školicí
místnosti Kapplova dvora, Třano-
vice č. 1. Přednášky se mohou úča-
stnit i zájemci z řad veřejnosti.
Dozví se více o účincích bylin
a jejich použití v praxi, fytoterapii,
gemmoterapii a jejich významu
v prevenci civilizačních onemoc-

nění. Paní Podhorná z Brodku
u Konice vyrábí od roku 2000 tink-
tury z bylin a pupenů rostlin. Mezi
její hlavní činnosti ovšem nepatří
jen pěstování a sběr bylin a výroba
tinktur, ale také osvětová činnost.
Její přednášky patří k hojně vyhle-
dávaným, během loňského roku
jich měla celkem 83 - v Brně, Olo-
mouci, Ostravě, Praze a Českých
Budějovicích. K podpoře své čin-
nosti také vydala knihu „Pupeny
léčí“ a součinnost prezentovala
v pořadech „Přidej se“ a „Náš ven-
kov“. Více na www.nadeje-
byliny.eu.
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Přednáška o účincích bylin

Úspěch trenérů sambo na
Mistrovství Evropské unie

zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Kalendář akcí na rok 2013
Datum Obec Akce

7.12.2013 Řeka Vítaní občanků a Mikulášské odpoledne
14.-15.12.2013 Horní Tošanovice Vánoční výstava

Mikroregion obcí povodí Stonávky

■ Sambo není zkomolený název
latinskoamerického tance, ale rus-
ký národní bojový sport, který má
svůj původ v armádě. Jedná se
o sebeobranný systém používaný
profesionálními ruskými vojáky při
boji muže proti muži (sambo zna-
mená v překladu „sebeobrana
beze zbraně“).
Tento bojový sport mají možnost
trénovat děti z Komorní Lhotky
každé pondělí a středu v 16:30 -
17:30 v místní sportovní hale pod
trenéry Janem Paldusem, Lucií
Blehovou a Stanislavem Louckým.
Že se jedná o zkušené trenéry,
dokazuje účast na Mistrovství

Evropské unie v sambo, konaném
23. 9. 2013 v Praze. Jan Paldus se
umístil na druhém místě v katego-
rii mužů nad 100 kg, druhé místo
taktéž získal Stanislav Loucký ve
váze do 100 kg a s prázdnou neod-
jela ani Lucie Blehová, která vybo-
jovala bronzovou medaili. Tento
turnaj byl vstupenkou na Mistrov-
ství světa v Combat Sambo, které
se uskuteční v polovině listopadu
v Petrohradu. Naši zápasníci mají
velké ambice a věří, že časem
budou moct na tyto velké šampio-
náty doprovázet i své svěřence
z Komorní Lhotky.

Magda Paldusová

■ Ve dnech 28. a 29. září 2013 probíha-
la desátá jubilejní výstava ovoce a zele-
niny, kterou připravili členové Základní
organizace Českého zahrádkářského
svazu v Komorní Lhotce. Konala se
v prostorách sálu Kulturního domu
v Komorní Lhotce. Stala se důstojným
připomenutím čtyřicetileté činnosti
organizace. Výstavu zhlédlo 215
návštěvníků.

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Komorní
Lhotce byla založena 13. února
1973. Na ustavující schůzi se sešlo
27 členů, do výboru bylo zvoleno
7 členů. Předsedou byl tehdy zvo-
len Alois Hlubek a funkci vykoná-
val do roku 1985. Poté byla
organizace rok bez vedení, její čin-
nost začala stagnovat a uvažovalo

se dokonce i o jejím rozpuštění.
Teprve v červnu roku 1986 byl do
funkce předsedy zvolen Anton
Pavelka, který ji vykonává dodnes.
Počet členů byl v průběhu let růz-
ný. Nejvíce členů měla organizace
v roce 1984, a to 66. V současné
době ji tvoří 34 členů. Činnost
organizace se od svého počátku
zaměřovala na vzdělávání členů
formou odborných přednášek, na
organizování zájezdů s odbornou
zahrádkářskou tematikou
a v neposlední řadě na organizo-

vání výstav spojených s prodejem
pěstitelského materiálu, přede-
vším ovocných stromků a keřů.
Zahrádkáři se rovněž podíleli na
zvelebování prostředí naší obce.
Účastnili se různých brigád spoje-
ných s výsadbou okrasných strom-
ků, po určitou dobu se starali
o osazování květinových mís
v centru obce. První výstava ovoce
a zeleniny se konala v říjnu 1973.
Další výstavy byly pořádány
v letech 1977, 1979, 1982, 2000,
2002, 2003, 2008, 2011. V součas-
né době se kromě pořádání výstav
členové pravidelně účastní od
roku 2001 „Ligotského jarmarku“,
kde zajišťují prodej domácích
koláčů a zákusků připravených
členkami organizace, od roku

2011 probíhá ve spolupráci s Obcí
Komorní Lhotka akce „Za obec čis-
tější“ (sběr komunálního odpadu
podél cest a vodních toků).
V posledních několika letech jsou
připravovány tematicky zaměřené
zájezdy s prohlídkou okrasných
zahrad, skleníků a nákupem kvě-
tin, jež se těší velké oblibě. Nezbý-
vá než popřát Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu
v Komorní Lhotce hodně elánu do
další činnosti a nové aktivní členy.

Ilona Pavelková

Zahrádkáři z Komorní Lhotky
oslavili čtyřicítku výstavou
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■ Co se v naší obci uskutečnilo a poda-
řilo v letošním roce, je dílem celého
zastupitelstva a složek. 

V letošním roce jsme získali
dotaci a probíhá zateplení obecní
hospody u Hybše ve výši 2,2 mil.,
vyměnily se okna a dveře na obec-
ním úřadě z vlastních prostředků.
Začátkem roku 2014 budeme
rekonstruovat oba obecní sály
a sociální zázemí z přeshraniční
dotace ve výši 70 000,- euro a dále
budeme realizovat rozhlas v obci
díky protipovodňovému progra-
mu ze 1,1 mil. korun. Zda se uděla-
lo pro letošní rok maximum a zda
to bylo správně, to musí posoudit
občané a budoucnost. Pro mne je
velkou satisfakcí, když jsou spoko-
jení občané i turisté, kteří zavítají
do naší obce. Nedílnou součástí
naší obce jsou i podnikatelé, kteří
v naší obci podnikají a tím zvedají

určitou kultůru obce, čímž bych
jim chtěl poděkovat za různé
sponzorské dary. Samozřejmě, že
obec také stmelují i různé složky
počínaje SDH Řeka, Myslivecké
sdružení Smilovice – Řeka a MK
PZKO v Řece. Vám všem chci podě-
kovat za spolupráci v letošním
roce, bez které by nebylo možné
zorganizovat různé akce a setkání.
Samozřejmě velké poděkování
patří i místostarostce a zamě-
stnancům OÚ Řeka, ale i všem
občanům a občankám práci na
různých brigádách, jak ve školce,
tak kolem úřadu, ale i kolem
popelnic. 

Závěrem vám chci ještě jednou
všem poděkovat za spolupráci
v letošním roce a popřát Vám do
Nového roku 2013 hodně štěstí,
zdraví a vzájemné tolerance.

zastupitelstvo obce Řeka, staros-
ta Tomáš Tomeczek místostarostka

Jaroslava Sikorová

Poděkování a přání
Drazí spoluobčané, rok se s rokem
sešel a my, pohlceni atmosférou
vánoc, toužíme po odpočinku
a odbourání každodenních staros-
tí. A možná, že právě toto je příle-
žitost k tomu, abychom se
zamysleli nad tím, co se nám letos
podařilo. Pochvalme se tedy za to
dobré, ze zlého se ponaučme a na

smutné zapomeňme. Milí spolu-
občané, přejeme Vám všem krás-
né prožití Vánočních svátků,
hodně pohody a klidu. Do nového
roku hodně štěstí, pevné zdraví,
správná rozhodnutí, úspěchy jak
v zaměstnání, tak i v kruhu svých
nejbližších a v neposlední řadě
hodně lásky a trpělivosti.

Zaměstnanci Obce Hnojník 
a vedení obce

■ Minulý měsíc byla ukončena revitali-
zace místního hřbitova, kterou proved-
la firma Tokama ze Sviadnova. Veřejná
zakázka byla vysoutěžena za cenu
939 609 Kč s DPH. Revitalizaci prováze-
ly různé problémy, které se však vyřeši-
ly, a tak k svátku a památce zesnulým
již byl hřbitov předán k užívání.

Vzhledem k zastaralému oplo-
cení jsme začali i s jeho rekon-
strukcí, zatím je hotova jižní
strana. Do budoucna chceme pro-
vést i osvětlení příjezdové cesty
a parkoviště, taktéž by bylo dobré
provést i osvětlení chodníku 
uvnitř hřbitova. Vzhledem k tomu,

že došlo již ke krádežím okrasných
stromků, je prostor s přilehlými
plochami monitorován z důvodu
pohybu vandalů. Chci touto ces-
tou poděkovat všem občanům za
pochopení a trpělivost při rekon-
strukci a chci je poprosit, aby
nebyli lhostejní k našemu majetku
a vše co se jim zdá, že někdo dělá
na hřbitově protiprávně anebo
krade, hlásili na OÚ, tel.
č. 558 694 522, anebo přímo na
PČR Hnojník, tel.: 605 427 336,
558 696 203.

Miroslav Nogol, 
starosta obce

Prosinec 2013 zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu

Revitalizace místního hřbitova
ve Smilovicích

Technici sehráli dvojzápas se Stříteží nad Ludinou
■ V měsíci říjnu měli hokejisté Stříteže
volnější program v Beskydské amatér-
ské hokejové lize (BAHL) a tak vedení
týmu připravilo pro hráče zpestření
v podobě výjezdu na dvojzápas do
Nového Jičína. Na programu byl pikant-
ní souboj Stříteží – HC Technici Střítež
vs. HC Střítež nad Ludinou.

Tato malebná podhorská obec
se nachází v okrese Přerov a leží
6 km severně od Hranic na Moravě.
První utkání bylo na programu
v pátek 18. října ve večerních hodi-
nách. Před zápasem se obě muž-
stva podrobila společné fotografii,
kapitáni si vyměnili vlaječky a dár-
kové předměty obou obcí. O úvod-
ní buly se pak postaral starosta
Stříteže nad Ludinou Ing. Petr
Pajdla. Technici sehráli s papírově
silnějším soupeřem poměrně
vyrovnané utkání, v koncovce však
byli o třídu horší než soupeř a pro-
hráli 6:2. Po utkání se oba týmy
sešly v jedné šatně, kde zástupci
soupeře připravili pohoštění,
u kterého hráči v přátelské atmos-

féře probrali věci z hokejového
i běžného života. Druhé utkání se
hrálo v sobotu 19. Října v ranních
hodinách. Opět se hrál vyrovnaný
hokej, v koncovce však byli o něco
lepší hráči domácího mužstva,
když zvítězili těsně 5:4. Zástupci
obou celků byli s touto akcí nadmí-
ru spokojeni, a do roku 2014 si při-
slíbili další spolupráci. Že byl
dvojzápas dobrou herní průpra-
vou, ukázaly hned následující kola
BAHL. Technici vyhráli čtyři z pěti
zápasů a figurují v tabulce ligy na
druhém místě. Vedení týmu děku-
je obci Střítež za poskytnutí obec-
ních dárkových předmětů,
poděkovaní rovněž patří Rostisla-
vu Nogolovi z firmy Truck 4x4 za
bezplatné využití automobilu
Hyundai H1 na dopravu do Nové-
ho Jičína. Velké díky patří také
našim věrným fanouškům, kteří
dorazili podpořit náš tým na páteč-
ní zápas.

Martin Trpišovský

Rok v Řece. Jaký byl?



Výstavy v Knihovně Smilovice
■ Letošní podzimní čas v naší knihov-
ně oživily dvě nádherné výstavy. První
představila práce významného výtvar-
níka pana Borise Zvady, rodáka z Hor-
ních Tošanovic.

Návštěvníci mohli obdivovat
jeho kresby tužkou i perokresby,
které zdobí nejednu domácnost.
Svá díla pan Zvada vystavuje na
mnoha místech naší země a jeho
něžné a zároveň velice reálné
obrázky mají své obdivovatele

také ve Spojených Arabských Emi-
rátech, v Kanadě, USA atd. Druhá
výstava, která proběhla, je putov-
ní, určená hlavně dětem a před-
stavuje ilustrace předního
českého grafika, malíře a ilustráto-
ra pana Jiřího Fixla. Výstavu jste
mohli v naší knihovně zhlédnout
do 28. 11., pak putovala do kni-
hovny v Žabni.

M. Lipowczanová

■ V sobotu 16. listopadu 2013 se ve
Sportcentru Smilovice uskutečnil 3.
ročník bowlingového turnaje smíše-
ných družstev mikroregionu Stonávka. 

Do soutěže se přihlásilo 10
družstev, které byly rozděleny do
dvou kategorií - družstva starostů
(celkem 4 družstva) a ostatní.
Sponzorem akce byla firma Ham-

rozi. V kategorii „ostatní“ se na
prvním místě umístil pár Martin
Hrabinský a Zdeňka Havlíčková
z Horních Tošanovic s 486 body,
před párem Zbyšek a Helena
Zahradníkovi s 379 body a párem
Gustav Chwistek a Anna Ondracz-

ková s 370 body, na 4. místě man-
žele Dybovi - 351 bodů V druž-
stvech „starostové“ se na prvním
místě umístili manželé Nogolovi
s 488 body, před manžely Tomá-
šem a Lenkou Tomeczkovými
s 379 body. Na třetím místě pak
manželé Petr a Sylva Martiňákovi
s 354 body, na 4. místě pak manže-
lé Petr a Dáša Machálkovi s 326
body. Byla vyhodnocena i nejlepší
žena, a to Marie Nogolová, která
měla stejný počet bodů jako
Zdeňka Havlíčková. Obě měly 195
bodů, o vítězství rozhodla 1 desít-
ka, kterou měla uvedená vítězka.
Stejně dramaticky skončila i kate-
gorie mužů, kdy o vítězství Miro-
slava Nogola rozhodly 2 body.
Vítěz měl 293 bodů a Martin Hra-
binský 291 bodů. Tyto dva body
rozhodly i o celkovém vítězství
v párech. Za sponzorské dary
a osobní předání odměn děkuji
panu Bohuslavu Hamrozimu.

Miroslav Nogol

Celkové výsledky bowlingové-
ho turnaje „Smilovice 2013“
Kategorie „ostatní“ : Martin Hra-

binský, 117+174=291 bodů, Zdeň-
ka Havlíčková, 105+90=195 bodů,
celkově:  486 bodů. Zbyšek
Zahradník, 103+121=224 bodů,
Helena Zahradníková, 63+92
bodů, celkově: 379 bodů. Gustav
Chwistek, 106+99=205 bodů,
Anna Ondraczková, 84+81 bodů,
celkově: 370 bodů. Vlastimil Dyba,
104+97=201 bodů, Jana Dybová,
71+79=150 bodů, celkově: 351
bodů. Bohuslav Hamrozi,
128+102=230 bodu, Lenka,
52+51=103 bodů, celkově: 333

bodů. Erich Nowak, 95+114=209
bodů, Tomáš Tomeczek ml.,
42+79=121 bodů, celkově: 330
bodů. Kategorie „starostové“:
Miroslav Nogol, 150+143=293
bodů, Marie Nogolová,
106+89=195 bodů, celkově: 488
bodů. Tomáš Tomeczek,
124+95=219 bodů, Lenka Tomecz-
ková, 86+74=160 bodů, celkově:
379 bodů. Petr Martyňák,
104+121=225 bodů, Sylva Marty-
ňáková, 47+82=129 bodů, celko-
vě: 354 bodů. Petr Machálek,
74+107=181 bodů, Daša Machál-
ková, 79+66=145 bodů, celkově:
326 bodů.

Bowlingový turnaj potřetí
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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

■ Letošní tradiční setkání občanů
u Čtyřmezníku, které pořádající obce
Třanovice a Těrlicko, se z obavy ze špat-
ného říjnového počasí přesunuly na ter-
mín o měsíc dříve, na sobotu 28. září.

A opravdu počasí vyšlo, i když
dlužno dodat, že letošní konec říj-
na rovněž nebyl k zahození. Na
programu tohoto sousedského
setkávání na pomezí obcí Třanovi-
ce, Hradiště, Koňakov a H. Žukov
bylo pouštění draků dětí základ-
ních škol a hlavně amatérské jez-
decké soutěže na koních.
Výrazným dílem k uspořádání sou-
těží pro 21 zúčastněných koní
v několika disciplínách přispěl pan
Slávek Žilinský z Newport ranče
v D. Domaslavicích, který dovezl
překážky a postavil soutěžní trasy,

za což mu pořadatelé touto cestou
ještě jednou děkují. Vítězové jed-
notlivých disciplín: Parkur: jezdky-
ně Eliška Geratová na koni Sága
z Newport ranče. Jízda zručnosti:
jezdkyně Barča Jíchová na koni
Stalone ze stáje Hermex. Barel
race: jezdkyně Míša Tkáčová na
koni Lotka ze Soběšovic, která pak
zvítězila i ve slalomu. Nakonec
předvedla skupina děvčat z o.s.
Voltiž Duha z Newport ranče ukáz-
ku voltižního umění. Zde zaujaly
diváky nádhernými a odvážnými
figurami nejen jezdkyně, ale i jejich
kůň Hasan, který vyhrál s jasnou
převahou diváckou soutěž o nej-
krásnějšího koně.

Petr Korč

Setkání u Čtyřmezníku

■ Srdečně Vás tímto zveme na
slavnostní otevření Muzea Jiřího
Třanovského v Třanovicích
(Museum Georgii Tranoscii), které
se uskuteční v neděli 29. prosince
2013. 9.00 hod. – Slavnostní
bohoslužba v evangelickém kos-
tele v Třanovicích, kázání Jan Wac-
ławek, biskup Slezské církve
evangelické a.v. V programu
vystoupí smíšený pěvecký sbor
s písněmi Jiřího Třanovského. Po
skončení bohoslužby se uskuteční
před budovou Muzea slavnostní
akt s pozdravy hostů a následně

proběhne otevření Muzea Jiřího
Třanovského.

Projekt je spolufinancován
z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj prostřed-
nictvím Euroregionu Těšínské-
ho Slezska – Śląsk Cieszyński.
Partnerem projektu realizova-
ného Farním sborem Slezské 
církve evangelické a.v. v Třano-
vicích je Parafia Ewangelicko-
Augsburska v Dzięgielowie.

Otevírá se Muzeum Jiřího Třanovského
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Výlet za poznáním – projekt NatTechVe Sportcentru Smilovice zahájena
halová zimní liga přípravek v kopané

Je opakovaná lež pravdou?
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■ ZŠ a MŠ Třanovice se ve spolupráci se
SOŠ Český Těšín zapojila do projektu
„Podpora přírodovědného a technické-
ho vzdělávání v Moravskoslezském kra-
ji (NatTech)“.

V rámci tohoto projektu se 15.
11. 2013 uskutečnil výlet za
poznáním do Zlína. Nejprve jsme
navštívili muzeum obuvi, kde nás
průvodkyně důkladně seznámila
s nejrůznějšími druhy bot z celého
světa. Dozvěděli jsme se také
mnoho o historii výroby bot ve Zlí-
ně. Součástí naší prohlídky byla
návštěva expozice věnované svě-
toznámým cestovatelům Jiřímu
Hanzelkovi a Miroslavu Zikmun-
dovi. Po výborném obědě v hotelu
Moskva naše kroky směřovaly do

nedaleké ZOO Lešná. Protože již
bylo po hlavní turistické sezóně,
měli jsme celou zoo v podstatě
pro sebe. Mnozí žáci tuto zoolo-
gickou zahradu navštívili vůbec
poprvé a všem se velmi líbila. Po
celou dobu se o nás na této akci
staraly dvě studentky Melánie
Renzová a Nikola Murinová ze ŠOŠ
Český Těšín v roli průvodkyň. Měly
výborně připravenou celou trasu
a obohatily nám prohlídky spous-
tou zajímavých informací, které
využijeme v hodinách přírodově-
dy a vlastivědy. Děkujeme za spo-
lupráci ŠOŠ Český Těšín a těšíme
se na další zajímavé akce.

David Molitor

■ Tento mezinárodní turnaj fotbalo-
vých přípravek si v loňském roce odbyl
svoji úspěšnou premiéru a také v prů-
běhu letošní zimní přestávky budou
pravidelně soupeřit malí fotbalisté roč-
níků 2003 až 2007. Více než desítka
týmů bude v jednotlivých kategoriích
soutěžit až do jara 2014, kdy o celko-
vém vítězi HLP rozhodne součet bodů
ze všech kategorií. Veškeré dění týkají-
cí se HLP můžete sledovat na 
stránkách: turnaje.sportcentrum-smi-
lovice.cz. V prvním turnaji ukázali své
začátky nejmladší hráči ročníku 2007.

Deset družstev s 99 hráči v 25
utkáních podávalo velmi bojovné
výkony. Každý dobrý zásah bran-
kářů a 101 vstřelených branek
bylo odměňováno bouřlivým
skandováním velkého množství
diváků, kteří doprovázeli své rato-
lesti. Vítězství v turnaji získalo pol-
ské družstvo z Jastrzebie, které ve
finále hrálo s Žukovem 0:0 a na

penalty zvítězilo 3:1. Pohár a bron-
zové medaile získalo družstvo
z Opavy vítězstvím s Třincem 6:2.
Překvapením bylo i družstvo
domácí, které hrálo takový turnaj
poprvé (zisk 4 bodů a v boji o 7.
místo porazili Frýdek-Místek 5:1).
Nejlepším střelcem s 9 brankami
se stal René Kožík z Opavy, nejlep-
ším brankářem Artur Broda z Třin-
ce a nejlepším hráčem Oliwier
Polak z Jastrzebie. Za vynikající
přípravu a organizaci, kterou oce-
ňovali vedoucí, trenéři a mnoho
diváků, patří manažeru SC Smilo-
vice p. Tomáši Červenkovi díky.
Druhý turnaj roč. 2007 se uskuteč-
ní 16. 2. 2014. V neděli 24. 11. od
9:00 hod. se uskuteční další turnaj,
a to roč. 2006 za účasti družstev
Žiliny, Frýdku-Místku, Opavy, Kar-
viné, Vítkovic, Třince, Jastrzebie
a Smilovic.

Rudolf Procházka st.

■ Rok 2013, čtvrtek 24. října, 4 hod.
a 30 minut - stáli jsme na vlakovém
nádraží v Českém Těšíně. V tom se
k nástupišti přiřítil rychlík směr Praha,
Hlavní nádraží. Nastoupili jsme a vědě-
li jsme, že nás čeká dlouhá cesta. Kro-
mě toho s námi ve vagónu cestovala
třída řvoucích puberťáků, kteří přistou-
pili někde u Ostravy. Za 5 hodin jsme
konečně vystoupili.

Prohlídka Prahy začala na Vác-
lavském náměstí, které se v minu-
lém století jmenovalo Koňský trh.
Následoval sestup 60 metrů pod
povrch země, abychom se mohli
svézt metrem. Super zážitek!
Navštívili jsme Pražský hrad, kde
jsme se dokonce podívali do Chrá-
mu sv. Víta. Škoda, že nepršelo.
Moc se mi líbily chrliče na bráně,
ale nechrlily vodu. Pokračovali
jsme Zlatou uličkou a vynořili jsme

se u Černé věže. Tolik lidí jsem
v jedné uličce ještě neviděl! Pro-
hlídka dále vedla po hradbách
Pražského hradu. Protože se
pomalu blížil čas oběda, sešli jsme
z hradeb do McDonaldu, mé oblí-
bené restaurace. Po obědě jsme šli
na Karlův most. Je na něm spousta
soch a cizinců. Přes most jsme se
dostali do Starého Města Pražské-
ho, kde jsme viděli orloj a pány,
kteří se nasprejovali na stříbrno
a dělali ze sebe sochy. Čas našeho
výletu se pomalu chýlil ke konci,
ale protože do odjezdu vlaku zbý-
valy ještě dvě hodiny, zavedla nás
paní průvodkyně na dětské hřiště,
kde nás opustila. To byl konec pro-
hlídky Prahy. Cesta domů byla
podobná jako ta do Prahy, ale
uteklo mi to rychle, protože jsem
si hrál s kamarády. Celý výlet se mi
moc líbil a chtěl bych jet znovu.

A. Kozel, 3. roč. ZŠ Smilovice

■ Dovolujeme si využít možnosti vyjá-
dřit se k„osobnímu“ názoru Ing. Molina
v minulém čísle, ve kterém se o nás
jmenovitě zmiňuje.

Základem je mylná informace
o ukončeném soudním sporu
ředitel Krpel proti Obci Hnojník,
kdy byly zveřejněny informace
o tom, že soud se nezabýval důvo-
dy odvolání, ale pouze procesním
pochybením ze strany obce. Sku-
tečnost je taková, že Krajský soud
v Ostravě potvrdil rozhodnutí
Okresního soudu ve Frýdku-Míst-
ku, že sice mohl právě pro proces-
ní pochybení celou záležitost
„smést“ ze stolu, ale neudělal to
a zabýval se i všemi uvedenými
důvody pro odvolání – dle pravo-
mocného rozsudku, které nebyly
shledány závažnými tak, aby vedly
k odvolání ředitele Krpla z funkce.
Z tohoto důvodu toto soudní jed-
nání Mgr. Krpel vyhrál. Jelikož
Ing. Molin uvedl nepravdivé infor-
mace, začaly ve škole iniciativy

vyučujících a kampaň za účelem
opětovného odvolání p. Krpla
z pozice ředitele školy. To vše má
za následek, že školská rada využi-
la svou novou pravomoc dle nove-
ly školského zákona z roku 2012
a po svém jednání podala návrh
radě obce na odvolání ředitele bez
udání důvodů. K této záležitosti se
prozatím více nebudeme vyjadřo-
vat, ale musíme reagovat, neboť
tentokrát již jako starosta obce
Hnojník Ing. Molin na třídních
schůzkách konaných 19. 11. 2013
ve školní jídelně české základní
školy nás opět jmenovitě napadl
a nazval nás „organizovanou sku-
pinou“, která podávala informace
soudu apod. My ale máme za to,
že tyto informace jsou veřejné
a nemají být utajovány, jak by to
některým osobám vyhovovalo… 

Dagmar Malíková, Mgr. Tomáš
Peterek, Jaromír Kafonek
zastupitelé obce Hnojník

Výlet do Prahy



Školský pohár České Pojišťovny ve florbalu

Turnaj ve stolním tenise
Středa 23. října byla na Základní
škole v Třanovicích ve znamení
stolního tenisu. Pod záštitou
sponzora Hyundai Motor Manu-
facturing Czech s.r.o. a KST Třano-
vice (Klubu stolního tenisu) jsme
prožili odpoledne, kdy poměřili
své síly jak žáci, tak i jejich rodiče.
Turnaje se zúčastnilo asi 30 hráčů.

Soutěžilo se ve 3 kategoriích –
děti, ženy a muži a na organizaci
akce dohlížely pověřené osoby
z KST Třanovice. Ve skupině žáků
nakonec po dlouhých bojích
obsadili Vašek Bialoň 1. místo,
Radek Stolárik 2. místo a Míša
Rusnok 3. místo. Rádi bychom
poděkovali také všem mamin-
kám za nachystané občerstvení,
které všichni hráči s nadšením
přivítali, a KST Třanovice za přípra-
vu tohoto napínavého turnaje.

Věra Recmanová 

Poslední let broučků
Listopad je měsíc, kdy se příro-

da ukládá ke spánku a vrcholí pří-
pravy lidí i zvířat na dlouhé
období zimy. Děti z třanovické
školky a školní družiny sbíraly
žaludy a kaštany, aby lesním zví-
řátkům pomohly přečkat toto
nelehké období.

Dne 6. 11. 2013 proběhlo
setkání dětí, rodičů a pedagogů
třanovické školy. Příjemným hos-
tem byl pan myslivec Karel
Tomiczek, který vyhodnotil
a odměnil nejlepší sběrače: 1.
místo Radek Stolárik, 2. místo
Petr a Pavel Nowokovi, 3. místo
Vojtěch, Tomáš a Barbora Nowa-
kovi. Všichni jsme se také dozvě-
děli spoustu zajímavostí ze života
lesních zvířat a pochutnali si na
výborném moučníku a voňavém
čaji. Venku se začínalo stmívat,
a tak nastal čas rozsvítit světýlka
v lucerničkách a vydat se na pro-
cházku. Třanovické děti se tak na
chvíli proměnily v broučky, kteří
za soumraku vytvořili zářivý svě-
télkující průvod.

Radmila Holubcová
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■ Po pravidelném a pilném tréninku se
tým třanovických florbalistů dočkal
prvního turnaje této sezóny.

Dne 19. 11. 2013 odjížděli naši
borci do Frýdku-Místku, kde se
utkali s týmy ze základních škol: J.
Čapka F-M – Lionit dvojka, E. Krás-
nohorské F-M – Borci z pětky, Nošo-
vic – Potměnoši a ZŠ Staré město
F-M. Pro třanovické tento turnaj
nebyl novinkou, již loni ho úspěšně
absolvovali v téměř stejné sestavě
a zjistili, že jsou rovnocennými sou-
peři. Jako první proti nám naruko-
vali hráči Nošovic. Soupeře jsme
znali z nedávného přátelského
utkání. Bez náznaku nervozity naši
hráči nastoupili na hrací plochu.
Celých 15 minut nedali klukům
z Nošovic příležitost a podle toho
vypadal i výsledek 16:0.
Branky: Š. Kaleta 8, R. Stolárik 5, M.

Tovaly 1, M. Rusnok 1, P. Nowok 1. 
Asistence: P. Nowok 4, F. Tomiczek 3,
Š. Kaleta 2. 

Třanovice - Lionit dvojka    5:8
Po rozehřívacím prvním zápase nás
čekal těžký soupeř, fyzicky i tech-
nicky velmi zdatný. Naši si přesto
věřili a nezalekli se. V průběhu hry
dotahovali výsledek. Těchto 15
minut nebylo lehkých a i přes vel-
kou bojovnost nakonec třanovičtí
podlehli. 
Branky: Š. Kaleta 4, P. Nowok 1. 
Asistence: R. Stolárik 1. 

Třanovice - Borci z pětky   9:2
Borci z pětky obhajovali loňské
prvenství. Naši byli na ně dobře při-
praveni. Opět kvalitní obrana
a dobře mířené útoky přinesly jed-
noznačný výsledek. 

Branky: Š. Kaleta 6, R. Stolárik
2, T. Tomiczek 1. 
Asistence: Š. Kaleta 2, R. Stolárik 2,
P. Nowok 1, M. Tovaly 1. 

Třanovice - Staré město   5:0
Do tohoto utkání vstupovali třano-
vičtí s klidnou hlavou. Trenér hodlal
zapojit všechny kluky, kteří si přijeli
zahrát, a dobře udělal. Naši měli od
začátku převahu a mohli si vyzkou-
šet, co se na tréninku naučili. 
Branky: Š. Kaleta 3, D. Horváth 1,
R. Storárik 1. 
Asistence: R. Stolárik 1, F. Tomiczek
1. 

Prožili jsme krásné dopoledne,
kdy kluci dokázali, že i v takové
malé škole, jako je ZŠ Třanovice, se
hraje florbal na vysoké úrovni.
Nezastupitelnou úlohu a velký
podíl na celkovém výsledku měl
brankář Vašek Bialoň. Naši klec
ostražitě hlídal a soupeřům nedal
moc šancí. Velké poděkování patří
trenérovi a řediteli školy v jedné
osobě, Mgr. Davidovi Molitorovi,
který pravidelně piluje se svými
svěřenci tento stále více populární
sport. Kluci, děkujeme za nádherné
druhé místo a přejeme Vám hodně
úspěchů nejen ve florbalu. A ještě
sestava: V. Bialoň, D. Horváth, Š.
Kaleta, P. Nowok, R. Stolárik, M. Rus-
nok, O. Slanina, F. Tomiczek, T.
Tomiczek, M. Tovaly. Trenér:
Mgr. David Molitor.

Anna Kaletová

■ Počátkem roku byl přestěhován
Obecní úřad a Místní knihovna do
dostavěné budovy č.p. 121  v areálu
místního hřiště. Nevzhlednou ruinu,
která přes dvacet let hyzdila a ohrožo-
vala okolí, již připomínají pouze dobové
fotografie.

Vybavili jsme kulturní sál
a kuchyňku, nacházející se také
v této budově. Sál je využíván jak
pro soukromé oslavy občanů, tak

hlavně pro zájmové spolky, jako je
Senior Club a Klub žen - Páteční
kroužek rukodělných aktivit pro
ženy, besedy, proběhlo zde
vystoupení dětského folklórního
souboru Ostravička u příležitosti
oslav 80. výročí založení SDH Dol-
ní Tošanovice, v prosinci Vánoční
minikoncert, v neposlední řadě se
zde konaly volby a místní referen-

dum. Byla ukončena činnost
Základní školy, z důvodu malého
počtu žáků, kdy by od září navště-
vovalo školu pouze 8 žáků. Přes
veškerou snahu se nepodařilo ško-
lu přijatelně naplnit. Ohledně
zachování činnosti Základní školy
Dolní Tošanovice proběhlo i místní
referendum, ve kterém měli obča-
né možnost rozhodnout o zacho-
vání činnosti školy, ovšem

zúčastnil se malý počet hlasují-
cích. Nebytové prostory bývalé
školy jsou nyní pronajímány. Díky
finančnímu příspěvku z fondu
Hyundai Dobrý soused byl uspo-
řádán zájezd na Floru Olomouc,
kdy v autobuse nezbylo jediné
volné místo. Pro ženy probíhá
„Páteční kroužek rukodělných
aktivit“ a část příspěvku byla

využita na oslavy výročí založení
SDH. Z obecního rozpočtu byly
také podpořeny místní spolky,
kromě již výše zmíněného SDH
Dolní Tošanovice také TJ Tošanovi-
ce, Klub maminek, Senior Club
a Klub žen. Každý z těchto spolků
se podílí na aktivním vyžití volné-
ho času občanů od dětí po senio-
ry, a všem, kteří tyto spolky vedou,
patří velký dík. Po několika letech,
kdy v obci nebylo zajištěno záso-
bování, byly zprovozněny Potravi-

ny Jitka v budově bývalého
obecního úřadu, což ocenili
především starší občané, protože
nemusí dojíždět nakupovat do
sousedních obcí, ale i ostatní, pro-
tože obchod je opravdu velmi
dobře zásoben a ceny příznivé.
Krásné Vánoce a splnění všech
přání v novém roce 2014.

Xenie Starobová

Dolní Tošanovice v roce 2013



Olympiáda mateřských
škol

Olympiáda v Soči začne sice až
v únoru, ale my jsme se rozhodli
už teď připravit pro děti a rodiče
z Třanovic a Horních Tošanovic
takovou malou olympiádu, na
níž by si mohli společně zasoutě-
žit a pobavit se.

Chtěli jsme také umožnit rodi-
čům i dětem obou našich mateř-
ských škol vzájemné seznámení.
K našemu milému překvapení se
akce zúčastnilo 20 dětí se svými
rodiči. Soutěžilo se v pěti dispiclí-
nách a bylo o co bojovat. Vítězo-
vé obdrželi medaile a pohár. Kdo
nechtěl „trápit“ své tělo, mohl si
procvičit mozek. V učebně
výtvarné výchovy, která sousedí
s tělocvičnou, byly připraveny
zajímavé hlavolamy, které má
naše škola zapůjčeny od VŠB
Ostrava. Tato akce byla podpoře-
na společností Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o. Těší-
me se na další společná setkání.

David Molitor

Vydrýsek v Komorní
Lhotce

Je chladné ráno, 12. 11. 2013.
V 5 hodin se vzbudím kvůli ště-
kotu psů, otevřu okno a slyším
hlasité naříkání, snad zraněná
srnka? Obléknu se, beru baterku
a jdu zjistit původce naříkání.

Je tma, zima a pláč zvířátka je
urputný. U cesty nic nenajdu, pak
si uvědomím, že pískání se ozývá
od potoka. Sejdu pod most a na
kamenu sedí vydří mláďátko. Po
hodině a půl je malá vydřička
v bezpečí Lesní správy v Komorní
Lhotce a čeká na příjezd ochrán-
ců zvířat z Ostravy-Bartošovic.
Tímto chci poděkovat pracovní-
kům Lesní správy v Komorní
Lhotce, zvláště paní Zapletalové,
která celou akci zorganizovala.

Monika Škodová

Cudze chwalicie, swego nie znacie…
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■ Gdy myślimy o wycieczce do Polski
przychodzą nam na myśl jakieś odległe
atrakcyjne miejsca. Tymczasem może-
my je znaleźć tak blisko - na obszarze
Śląska Cieszyńskiego.

Ponad 40-osobowa wyprawa MK
PZKO Śmiłowice wyruszyła 28. 10.
na całodniową wycieczkę autobu-
sową w okolice Ustronia i Wisły.
W Chacie Chlebowej w Górkach
Wielkich mogliśmy podziwiać stare
narzędzia rolnicze, piec, pomoce
kuchenne, posłuchać interesujące-
go opowiadania o tym, jak dawniej
ludzie radzili sobie bez prądu, piekli
chleb, robili twaróg, masło, pozyski-
wali miód. Mieliśmy także okazję
przyrządzić i posmakowac legen-
darnych podpłomyków. Następnie
autobusem wyjechaliśmy na Rów-
nicę (taka góra), by szukać pozosta-
łości po niedokończonym
diabelskim młynie i posmakować
tamtejszych diabelsko dobrych
specjałów. Najwięcej atrakcji czeka-
ło na nas jednak w Wiśle. Turystycz-

na Ciuchcia Martusia w rytmie disco
polo zawiozła nas pod skocznię im.
A. Małysza i pod Zamek Prezydenta
RP. Podróżowanie większość z nas
zakończyla na basenie w hotelu
Gołębiewskiego, hydrofobicy spa-

cerem po wieczornych atrakcjach
wiślańskiego deptaku. Wycieczka
była bardzo fajna i pozostawi we
mnie wspomnienia na długi czas.

Wiktor Kowalczyk

■ Głównym celem działalności naszego
Koła PZKO jest praca z młodzieżą. Po
walnym zebraniu odbył się bal ostatko-
wy, gdzie wystąpił nasz zespół tanecz-
ny. Kiedy spadnie śnieg to
organizujemy kulig, który jest zakoń-
czony opiekaniem parówek. Udane są
też świetlice z okazji Dnia Matki i sma-
żenie jajecznicy. Najbardziej lubiany
jest Dzień Dziecka. Wtedy są różne gry,
współzawodnictwa, zabawy i dzieci
mogą się wyszaleć. 

Również nasze wycieczki organi-
zujemy tak, że biorą w nich udział
nie tylko malusińscy, ale również
emeryci. W tym roku pojechaliśmy
do Witkowic zwiedzić stalownię,
a później do Dinoparku w Orłowej.
Nawet dziadkowie skorzystali
z przejażdżki bajkowym pociągiem
między ogromnymi dinozaurami.
W kinie uginali głowy, kiedy z ekra-
nu pędziły na nich prehistoryczne
zwierzęta. Do ulubionych akcji

należą Wakacje z tradycją, które
organizujemy już kilka lat. Naj-
pierw przychodziła grupka dzieci,
a w tym roku p. Dorocie Uherek
zgłosiła się cała trzydziestka. Pred
południem pani Zuzanna z Weroni-
ką ćwiczyły ze starszakami pro-
gram dożynkowy, a maluchy uczyły
się formą zabaw tańców ludowych.
W tym pomagały im Klarka i Mag-
dzia. O żołądki troszczyły się p. B.
Filipiec i p. B. Skulina. Nagrodą dla

kucharek były puste talerze oraz
kolejki na dokładkę. Po południu
dzieci szalały na boisku i w lasku,
lub tworzyły laurki oraz ozdoby.
Kiedy przychodzili o godz. 17 rodzi-
ce, musieli długo czekać na swoje
pociechy, ponieważ im się do
domu nie chciało. Wyćwiczony pro-
gram pod tytułem Rok rolnika był
bardzo udany i wszystkim się
podobał. Jesienią piękna i wietrzna
pogoda sprzyjała puszczaniu

latawców. W dniu ziemniaka doro-
śli mieli za zadanie wybrać ze swo-
ich zbiorów największy ziemniak,
z których potem były smaczne
placki. Trudno uwierzyć, że dzie-
ciom udało się wytworzyć z ziem-
niaków i kasztanów słonia, kościół,
żyrafę oraz wiele innych zabawek.
Najbardziej lubianą akcją
w naszym Kole PZKO jest Wigilijka.
Podarunki, łamanie się opłatkiem,
kolędy oraz pięknie ozdobiona
choinka przyciągają rzesze człon-
ków, którzy wspólnie chcą spędzić
to świąteczne popołudnie. Żeby
jednak utrzymać nasz Dom PZKO
potrzebne są pieniądze. Udało nam
się uzbierać finanse na wymiane
okien, niestety pomimo wielolet-
nich starań o przyznanie dotacji na
remont budynku nie otrzymaliśmy
ani korony. Mama nadzieję, że o ile
dzieci i młodzież w dalszym ciągu
będą tak chętnie przychodzić na
nasze acje, to nie grozi nam
zamknięcie świetlicy i praca
z narybkiem zaowocuje.

Barbara Filipiec

Młodzież w PZKO Trzanowice

Smilovická
přípravka

■ V létě opět začala v TJ Smilovice tré-
novat fotbalová přípravka. Přes 30 dětí
od 5 do 11 let se dvakrát týdně snaží
zdokonalovat své fotbalové umění.

Starší kluci hrají mistrovská
utkání v Třinecké lize a po podzim-
ní části jsou na 5. místě. Mladší
odehráli svůj první turnaj v rámci
Halové ligy přípravek, kterou pořá-
dá Sportcentrum Smilovice, skon-
čili na 7. místě. Stále přijímáme
nové nadšence do našich týmů,
tréninky jsou každé úterý a čtvrtek
od 16:00. Více informací p. Tomáš
Červenka, tel.: 602 605 144, anebo
na našich stránkách www.sport-
centrum-smilovice.cz.



„Nebojte se, hle, zvěstuji vám veli-
kou radost, která bude pro všechen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus
Pán, v městě Davidově.“ Lukáš 2,10-11

Za chvíli budeme opět slavit
vánoční svátky. Jejich biblický pří-
běh dobře známe. Andělé pastý-
řům oznamovali, že se v Betlémě
narodil Boží syn. To Bůh poslal
zprávu z nebe… Myslím si však, že
nejen v té době dal Bůh o sobě
vědět. Je totiž mnoho věcí, které
jsou důkazem Boží existence…
Mnoho z důkazů najdeme v příro-
dě, ve vesmíru, ve všem co nás
obklopuje. Přemýšleli jste někdy
o tom, jak dokonale funguje ves-
mír, země, příroda… To není výtvor
člověka. To nemůže být náhoda.
Bůh nám dává o sobě informaci,

jak je dokonalý, úžasný, velký. Sdě-
luje nám, že se mu nikdo nevyrov-
ná. Ale to není jediný způsob, jak
o sobě dává vědět. Abychom jej
mohli poznat, stal se Bůh člově-
kem! Přišel na tento svět a právě
jeho narození si o vánocích připo-
mínáme. Přemýšleli jste někdy nad
životem Ježíše Krista? Nad Bohem,
který se stal člověkem, proto, aby
nám ukázal, že Mu na nás záleží…?
Stejně jako Bůh dal o sobě vědět
pastýřům, dává o sobě vědět
i nám! A má to své důvody. Jaký byl
důvod toho, že se pastýři dozvědě-
li o Ježíši? Byla to výzva k tomu, aby
jej hledali. Pastýři – jsou pro nás
o Vánocích velkou výzvou! Oni
neřekli: „Tak na hledání dítěte
nemáme čas! Máme svých starostí

dost a ne abychom hledali nějaké
narozené dítě! Betlém je přeplně-
ný. Je sčítání lidu. Musíme hlídat,
protože se tady potuluje mnoho
cizích lidí, teď není vhodná chvíle
na hledání, nemůžeme řešit další
problém…“ Mnoho lidí v té době
na tuto zprávu reagovalo odmítnu-
tím. Proto jsou pastýři pro nás tak
velkou výzvou. Nutí nás zastavit se
a přemýšlet: Jak reagujeme na to,
když nám Bůh dává o sobě vědět,
když nás volá, abychom jej hledali
a přišli k němu? Přicházíme
k Bohu? Jak tomu bylo v tomto
roce? Neodmítáme jej s tím, že
máme dost svých starostí, že

v dnešní uspěchané době na něco
takového nemáme čas, že máme
jiné povinnosti, že máme jiné plá-
ny… Pastýři – obyčejní lidé – jsou
pro nás velkou výzvou, protože
pochopili jedinečnost onoho
pozvání! Kéž se tedy pro nás
Vánoční svátky stanou důkazem
Boží a výzvou k následování Toho,
jenž k nám přišel s jedinečnou
nabídkou naplnit naše nitra oprav-
dovým smyslem života a zachránit
pro věčnost! Za náš sbor SCEAV
v Komorní Lhotce přejeme požeh-
nané prožití Vánočních svátků.

R. Firlová, farářka SCEAV
v Komorní Lhotce

Komu září hvězdy? 
Jen pro vyvolené?
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Za chlebem… do Górek Małych

Vánoční zamyšlení

■ Od tysięcy lat chleb jest jednym
z podstawowych produktów żywnościo-
wych człowieka. Jest ważnym symbo-
lem religijnym, a także elementem
tradycji. Zapach świeżo pieczonego
chleba zawsze gromadził wokół siebie
rodziny, chlebem dzielono się na całym
świecie, „za chlebem“ ludzie też często
musieli wyjeżdżać. 

Szkoła Podstawowa im. Jana
Kubisza w Gnojniku już w czerwcu
w ramach realizowanego projektu
„Od ziarenka do bochenka” pod-
czas festynu obchodziła „Święto
Chleba“. Wtedy wielkim powodze-
niem cieszyła się wystawa i degus-
tacja chlebowych wypieków
naszych mam, babć i nauczycieli.
W środę 13. listopada br. ucznio-
wie klas 5 - 9 naszej szkoły wyje-
chali do Chlebowej Chaty
w Górkach Małych. Tam właśnie
Państwo Marian i Jadwiga Dudyso-
wie zapraszają gości i wypiekając
chleb opowiadają o symbolice, tra-
dycjach i zwyczajach związanych
z chlebem. Jak dowiedzieliśmy się
korzystają z tradycyjnego, znane-
go od stuleci przepisu. Na chlebo-
wy zaczyn składają resztki ciasta
z poprzedniego pieczenia, do któ-
rego dodaje się też ziemniaki, a to
dlatego, żeby chleb trzymał wil-
goć. Takie pieczywo nadaje się do

jedzenia nawet przez trzy tygod-
nie. Piekliśmy podpłomyki, które
później wszyscy ze smakiem pała-
szowali. Do nich podano nam
masło, miód i… smalec, wszystko
domowej roboty, a także kawę
zbożową. Nawet mogliśmy włas-
noręcznie spróbować w maselnicy
zrobić masło. Wkładając je do prze-
pięknych drewnianych foremek
przypomniałem sobie o tym, jak
babcia opowiadała mi o robieniu
masła u starki w Mostach. Następ-
nie dowiedzieliśmy się, jak powsta-
je dobry twaróg, pilśmy maślankę.
Ciekawe też były informacje na
temat miodu. W stodole poznawa-
liśmy, jak właściwie przebiega dro-
ga od ziarenka do bochenka, czyli
jak dawniej młócono zboże np.
cepami, jak mielono zboże na
mąkę, a przede wszystkim o tym,
jaki powinniśmy mieć stosunek do
chleba. Czas jednak mijał nieubła-
ganie i nawet się nie spostrzegliś-
my i musieliśmy wracać. Wszyscy
byliśmy zachyceni nie tylko wspa-
niałymi wyrobami, opowieściami
gospodarzy, ale także smacznymi
i prostymi daniami, których
w życiu nie jedliśmy.

Adam Kubiczek, klasa 9., Szkoła
Podstawowa im. Jana Kubisza

w Gnojniku

■ V jednom časopise zpochybňovala
nadcházející radostný vánoční čas vtíra-
vá otázka: Září hvězdy opravdu každé-
mu? Co si myslíte vy, milí čtenáři?
Možná, že právě proděláváte nějakou
životní krizi a v této vánoční době na
vás doléhá osamělost víc než kdy jindy.

Zastavme se na chvíli a přijmě-
me také pro sebe vánoční posel-
ství, které pastýřům na
betlémských pláních zvěstovali
andělé: „Narodil se vám dnes Spa-
sitel!“ Ano, tato zpráva je určena
pro každého bez rozdílu. Pán Bůh
nás miluje a ve své lásce poslal na
svět Ježíše Krista, aby se stal našim
Zachráncem. Na této zemi nežije
ani jeden člověk, kterého by Bůh
nemiloval. Ježíš přišel na svět pro
všechny. Přišel pro ty, kdo se mučí
starostmi a obavami, pro osamělé,
pro alkoholiky i jinak závislé, pro-
stě pro všechny, kteří si neví rady
a nemohou si sami pomoci. Pro ty,
kteří ponecháni sami sobě, se řítí
do zkázy. Nabízí lásku, pokoj
a radost všem, které společnost
odmítá a zavrhuje. Rozumí nám
lépe než kdokoli jiný. I kdyby o nás
nikdo nestál, Bůh nás neodmítá,
pro něho nejsme zbyteční. Možná,
že si řekneme: mne se to přece
netýká. Mám bezpečné zázemí
domova, lásku svých nejbližších,
mám i dobré zaměstnání, které
mne těší a uživí. A přece, aniž to
tušíme, můžeme žít ve skrytém
„otroctví“ sebe sama. I když se nám
daří, tak můžeme pociťovat vnitřní
prázdnotu, tíhu svědomí a nenapl-
něnost svého života. Pán Ježíš při-
šel ne proto, abychom prožili pár
pěkných chvil za rok, On přišel pro-
to, aby nás obdaroval hodnotami,
které nemůže dát nikdo. V knize,
kterou krátce před svou smrtí
vydal spisovatel G. B. Shaw, je
následující vyznání: „Přiznávám se,
že skoro po šedesáti letech pečli-
vého zkoumání lidí nevidím jinou
cestu z bídy světa, než tu jedinou,
kterou je Ježíš Kristus.“ A co vidíme
my? Září hvězdy opravdu každé-
mu? Pán Ježíš Kristus – ta jediná
veliká Hvězda, která všechny ostat-
ní zastiňuje svým jasem, svítí i pro
nás a chce prozářit náš život. Ote-
vřme se i v těchto dnech jeho jasu!

Pak prožijeme pravou vánoční
radost – radost z toho, že se nám
narodil v Betlémě Spasitel světa,
Ježíš Kristus, a že už nikdy nemusí-
me být sami. Niech by dotarł do
serc naszych sens bardzo głębo-
kich słów znanej nam kolędy:
O błogosławiony, radością
natchniony, pełen łaski godowy
czas! Na ten świat zgubiony, Chrys-
tus narodzony, cieszcie, cieszcie się
chrześcijanie wraz! O błogosławio-
ny, radością natchniony, pełen łas-
ki godowy czas! Chrystus sam się
zjawił,aby nas wybawił, cieszcie,
cieszcie się chrześcijanie wraz!
Pokojnych, miłością i łaską napeł-
nionych Świąt Bożego Narodzenia,
i do nowego roku 2014 błogosła-
wieństwa Bożego I wiele radości.
Přejeme Vám v letošním období
adventu a Vánoc citlivé a vnímavé
srdce a především naplněnou tou-
hu po opravdovém duchovním
bohatství těchto svátků.

Farní sbor Slezské církve evange-
lické a.v. v Třanovicích, 

Tomáš Tyrlík, pastor sboru

Srdečně Vás zveme do našich
shromáždění - Serdecznie

zapraszamy do wspólnych zgro-
madzeń

1. 12. – Bohoslužby – 1. Adventní
neděle: 9.00 hod.; 
8. 12. – Bohoslužby – 2. Adventní
neděle: 9.00 hod.; 
15. 12. – Bohoslužby – 3. Adventní
neděle: 9.00 hod.; 
22. 12. – Vánoční slavnost s pro-
gramem dětí: 9.00 hod., 
Večer svátečních melodií: 17.00
hod.; 
24. 12. – Štědrovečerní bohosluž-
by: 21.00 hod.; 
25. 12. – Vánoční bohoslužby: 9.00
hod.; 
26. 12. – Mládežnické bohoslužby:
9.00 hod.; 
29. 12. – Seniorátní bohoslužby –
otevření Památníku Jiřího Třanov-
ského: 9.00 hod.; 
31. 12. – Děkovné bohoslužby na
závěr roku: 17.00 hod.; 
1. 1. 2014 – Novoroční bohosluž-
by: 9.00 hod.; 
5. 1. 2014 – Bohoslužby – 1. Nedě-
le Nového roku: 9.00 hod.
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Římskokatolická farnost Hnojník - pořad
bohoslužeb v době vánoční 2013/2014

Program setkání na Karmelu ve
Smilovicích

Bohoslužby v 8.30 hod., biblické
hodiny a slavnosti v 15 hod. Neděl-
ní škola (besídka) pro děti probíhá
každou neděli v 8.30 hod., srdečně
zveme na besídku všechny děti
i s rodiči. Prosinec: 1. 12. - Biblická
hodina; 8. 12. - Bohoslužby (spo-
lečné) se Zpovědí a Večeři Páně; 8.
12. - Biblická hodina; 22. 12. -
Vánoční odpoledne; 31. 12. -
Bohoslužby (společné) v 17 hod.;
31. 12. - Silvestrovský večer v 18
hod. Leden 2014: 1. 1. - Novoroční

biblická hodina; 5. 1. - Biblická
hodina; 12. 1. - Biblická hodina; 19.
1. - Biblická hodina; 26. 1. - Bohos-
lužby (společné) se Zpovědí
a Večeři Páně.

Program setkání v Řece
Bohoslužby v evangelické kapli:

2. 2. v 13.30 hod. (polské) se Zpo-
vědí a Večeři Páně; 2. 3. v 13.30
hod. (české). 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.

Vánoční zamyšlení

Slezská církev evangelická a.v. v K. Lhotce a
Křesťanské společenství ve Smilovicích a v K. Lhotce

„Adventní čas, připraví nás na dobu
vánoční,
Otevřít chcem svá srdce všem, tím
ať náš advent zní. 
Advent je příchod nebeských výhod, 
nejen slev na každý krám.
Honit se nesluší tomu, kdo na duši,
nechce mít bouli a šrám.“ 

(Ztracená kapela, Advent II)

Tak zní jedna z dětských advent-
ních písní, která nás má připravit
na čas, kdy otevřeme svá srdce
těm, kteří jsou kolem nás. Kdy
budeme vlídnější, mírnější a pokoj
vstoupí do našeho obydlí. To doká-
že člověk tehdy, když se zastaví,
začne naslouchat sobě a následně

druhým. Nebude se honit po štěs-
tí, které svět nemůže dát a zcela
naplnit. Adventní a vánoční čas je
opět příležitostí, jak najít ono ztra-
cené štěstí a přiblížit se k druhým
lidem. Zapomenout na nepříjem-
nosti a trápení, které nás potkává.      

Požehnané svátky narození Kris-
ta, plné radosti, pokoje a lásky
nejen o Vánocích, ale i po celý dal-
ší rok.  

Niech narodzony Jezus napełni
nasze serca pokojem, radością,
miłością a błogosławi dalsze dni
i w 2014 r. Życzy i w modlitwie
pamięta 

Mons. Rudolf Sikora, 
Římskokatolická farnost Hnojník

21. 12. K. Lhotka 15:30 (č); 
22. 12. 4. neděle adventní – Hnoj-
ník 7:30 (p), 8:45 (č), Třanovice
10:00 (č); 
24. 12. Štědrý den – Vigilie Naroze-
ní Páně – Hnojník 20:30 (č+p), Třa-
novice 22:00 (č), K. Lhotka 15:30 (č);
25. 12. Slavnost Narození Páně –
Hnojník 7:30 (p), 8:45 (č), Třanovice
10:00 (p), K. Lhotka 11:15 (p);  
26. 12. Svátek sv. Štěpána, prvo-
mučedníka – Hnojník 7:30 (p), 8:45
(č), Třanovice 10:00 (č); 
28. 12. K. Lhotka 15:30 (p); 
29. 12. Svátek sv. Rodiny Ježíše,
Marie a Josefa – Hnojník 7:30 (p),
8:45 (č), Třanovice 10:00 (p); 
31. 12. sv. Silvestra I., papeže a
zakončení občanského roku –

Hnojník 18:00 (č+p) Te Deum a
požehnání, Třanovice 17:00 (p+č)
Te Deum a požehnání, K. Lhotka
15:30 (č+p) Te Deum a požehnání; 
1. 1. 2014 Slavnost Matky Boží,
Panny Marie a Nový rok – Hnojník
7:30 (p), 8:45 (č), Třanovice 10:00
(č), K. Lhotka 11:15 (p); 
4. 1. 2014 K. Lhotka 15:30 (č); 
5. 1. 2014 2. Neděle po Narození
Páně – Hnojník 7:30 (p), 8:45 (č),
Třanovice 10:00 (č); 
6. 1. 2014 Slavnost Zjevení Páně –
Tří Králů – Hnojník 17:00 (č+p), Třa-
novice 16:00 (č+p); 
12. 1. 2014 K. Lhotka 15:30 (p); 
13. 1. 2014 Svátek Křtu Páně –
Hnojník 7:30 (p), 8:45 (č), Třanovice
10:00 (p).

■ Je to fajn chodit do „školy“, potkávat
se s vrstevníky. Pokaždé se těším. Ale
vůbec jsem se netěšila, když jsme si jako
studium vybrali Etiku jako východisko
z krize společnosti.

Stále mě láká Kouzelná geomet-
rie. I Hudební nástroje by nebyly
od věci. Pomohly by mi v luštění
křížovek. Ale většina rozhodla a tak
jsem byla zvědavá, co mi to dá.
Vždyť slušnost, ctnost, mi vštěpo-
vali už rodiče a rozhodně více
moudra jsem neočekávala. Ale

mýlit se je celkem přirozené. Každá
hodina mne obohacuje a touha
dovědět se víc graduje. A protože
ani celé číslo Stonávky by neob-
sáhlo studijní materiál, dovolím se
vybrat pár moudrých „skvostů“
a podělit s vámi. Podle doktora
Miroslava Tyrše (zakladatele Soko-
la) ke štěstí stoupáme aktivitou
vlastní. Kdo je pasivní, tak se štěstí
vzdaluje. Štěstí je v lidském ruchu
a to fyzickém i psychickém. Základ-
ní otázka zní: „Je štěstí v tom, co

svět dává nám anebo co my dává-
me světu?“ 

Skutečností je, že menší okruh
potřeb vede k většímu uspokojení
člověka. Pavel z Tarsu, jehož záslu-
hou se rozšířilo křesťanství jak po
Evropě, tak později v Americe, zase
říká, že „Ze všech ctností jsou nej-
výše víra, naděje a láska“. A Masa-
ryk byl přesvědčen, že mravnost
národa lze dosáhnout přes příklad
politiků. Zdůraznil požadavek na
jejich odbornost a nezpochybnitel-

ný mravní fundament. Ctnost se
vytváří a upevňuje opakováním. To
platí nejen při výchově těch
nejmenších. A závěrem: Štěstí není
muška zlatá, ale význam a smysl
života. 

Veškerý účel a cíl naší existence.
„Člověče, snaž se mít rád lidi! Myslí
na ně víc, než na sebe. A vždy, když
uděláš někomu něco dobrého
a pomůžeš mu, buď si jist, že budeš
šťastnější“.

Vladislava Latochová

Etika jako východisko z krize společnosti
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Informace z vaší obce

Upozornění
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 mini-
málně jednou. Už se množí stíž-
nosti na některé občany, kteří
bezohledně zamořují prostředí při
pálení pet láhví v peci. Je to
opravdu nepříjemné, dýchat tyto
zplodiny. Máme dost kontejnerů
na tříděný odpad a nikomu
neupadne ruka, když bude třídit
odpady. Za tříděný odpad dostá-
váme příspěvek, který používáme
na velkoobjemové kontejnery,
které nejsou zrovna levnou záleži-
tostí. Dále upozorňujeme všechny
občany, aby obřezali větve kolem
svých domů, aby při vyorávání
sněhu nedocházelo k poškození
traktoru. V případě, že tak nebude
učiněno, nezajišťujeme, že budete
mít vypluženou cestu. Dále upo-
zorňujeme vlastníky pozemků
pod cestami, kteří nepřevedli bez-
úplatně pozemek pod cestou na
obec, aby toto ještě zvážili
a popřípadě 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.
Zároveň upozorňujeme občany
na skutečnost, že od nového roku
2013 zastupitelstvo odsouhlasilo
(na posledním zastupitelstvu)
zvýšení vodného na 18,- Kč za m3,
dále dochází ke zvýšení cen za
komunální odpad na 480,- Kč za
rok/občana. Dále upozorňujeme
na možnost sběru šatstva do hně-
dých pytlů, které jsou k dispozici
na OÚ Řeka, svoz těchto pytlů
bude ve stejný termín, jako pytle
na papír a plast, termíny svozu
naleznete na stránkách obce
nebo ve Stonávce a v kalendáři.

Knihovna v Řece bude otevřena
i přes Vánoční svátky, přijďte si
půjčit knihu ke chvilce pohody.
Knihovna má i své webové strán-
ky www.knihovna-reka.ic.cz. Je
otevřena každou středu 13.30 -
16.30 hodin, pokud by měl někdo
zájem mimo výpůjční dobu, lze se
domluvit.         L. Tomeczková

Vodné: Stav vodoměru můžete
nahlásit e-mailem ou-
smilovice@smilovice.cz, písemně
nebo osobně. Odečet je nutné
provést nejpozději do 30. listopa-
du a následně provést úhradu.

Připravované akce: 5. 12. 2013
Rozsvícení vánočního stromečku
v centru obce Smilovice v 16.30
hodin, 21. 2. 2014 Obecní ples.
Srdečně zve vedení obce.

Harmonogram svozu odpadu
na rok 2014

Směsný komunální odpad –
popelnice 110 l, 1100 l, pytle čer-
né: Svozový den čvrtek, svoz 1x za
14 dní v sudé týdny, svoz 1x za 3

týdny v týdnech: 1, 4, 7, 10, 13, 16,
19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46,
49, 52. Občané a podnikatelé přis-
taví popelnici na předem stanove-
né místo svozu k místu nákladky
poblíž vozovky, a to v příslušný
den svozu na 6.00 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích –
papír, plast: Svozový den úterý,
svozové týdny: 3, 9, 15, 21, 27, 33,
39, 45, 51.

Kontejnery sběru objemných
odpadů budou přistaveny na sta-
novišti Centrum – parkoviště ve
dnech 7. 6. 2014 a 1. 11. 2014, a to
vždy od 7.00 do 15.00 hod. (kon-
tejner 40 m3 2x).

Svoz popelnic v roce 2014 bude
probíhat v pondělí každý sudý
týden.

ČZS Vělopolí zve občany obce na
vánoční posezení dne 18. 12. v 16
hodin do kulturního sálu. Dárek
v hodnotě 50 Kč a ochutnávka
doneseného cukroví.

Radostné a klidné prožití svátků
vánočních, naplněných pohodou
a štědrostí u rodinného krbu,
v novém roce 2014 pevné zdraví
a mnoho spokojenosti přejí všem
zastupitelé obce Vělopolí.

Vělopolí

Třanovice

Harmonogram svozu odpadů 
na rok 2014

Směsný komunální odpad – popel-
nice 110 l, pytle černé: Svozový den:
středa; Četnost svozu: 1x za 14 dní
– v sudé týdny. Občané a podnika-
telé přistaví popelovou nádobu ze
svého stanoviště na předem sta-
novené místo svozu – k místu
nakládky poblíž vozovky – a to v
příslušný den svozu na 6.00 hod.
ráno.

Směsný komunální odpad – kontej-
nery 1 100 l: 
Den: pondělí; 
Svoz: 1x za 14 dnů v liché týdny.

Separovaný odpad v pytlích – papír
(modrý), plast (žlutý):
Svozový den: středa; 
Svozové týdny: 4, 10, 16, 22, 28, 34,
40, 46, 52.

Harmonogram svozu odpadů
pro rok 2014

Směsný komunální odpad (popelni-
ce, pytle černé): Svozový den
čtvrtek, 1x za 14 dní, sudé týdny, 1x
za týden – každý týden.
Směsný komunální odpad (kontej-
ner 1100 l): Svozový den pondělí,
každý týden.

Separovaný odpad v pytlích – mod-
ré papír, žluté plast: Svozový den
čtvrtek, svozové týdny – 6, 12, 18,
24, 30, 36, 42, 48.

Upozornění: Odpady v roce 2013 –
týká se svozu 1x za 14 dní: Svoz
směsného komunálního odpadu -
poslední řádný svoz - 26. 12. 2013.
Poslední svoz separovaného odpa-
du v pytlích – 26. 12. 2013.

Plesy v obci
15. 2. 2014 se koná v KD Hájenka v
Horních Tošanovicích 19. obecní
reprezentační ples. Občerstvení a
bohatá tombola je zajištěna. Mís-
tenky budou v prodeji od 7. 1. 2013
na obecním úřadě.

22. 2. 2014 se uskuteční místenko-
vý ostatkový večírek hasičů v KD
Hájenka. Připraveno rozmanité
občerstvení a bohatá tombola.
Místenky budou v prodeji od 7. 1.
2013 na obecním úřadě.

Upozornění
Občany, kteří nemají uhrazené
poplatky za vodu, odpady nebo
poplatek za psa upozorňujeme,
aby si tyto nedoplatky uhradili do
konce roku 2013. Poslední úřední
den bude 30. 12. 2013 od 7.00 do
16.30 hod.

Horní Tošanovice

Řeka

Smilovice

■ Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého
kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů
a úniků zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.

K vánočním svátkům už tradičně patří charitní Tříkrálová sbírka a tak se
po roce opět u našich dveří během prvních dní nového roku objeví tříkrá-
loví koledníčci. „Tříkrálová sbírka trvá již více než deset let a za tu dobu se
stala tradicí. Jejím smyslem je především předat přání pokoje v začínajícím
se roce.“ popisuje Martin Hořínek, ředitel Charity Český Těšín, která se do
sbírky také zapojí. Protože se jedná o veřejnou sbírku, která je spojena se
sbíráním finančních prostředků na předem daný účel má tato akce také
sociální a pomáhající rozměr. Podle pravidel sbírky se 65% výnosu sbírky
vrací zpět Charitám, které finanční prostředky od dárců získaly, zbytek při-
padá na podporu projektů Diecézní charity ostravsko-opavské, projektů
Charity Česká republika a humanitární pomoc do zahraničí. „Charita Český
Těšín ze svého podílu Tříkrálové sbírky 2013, který činil 500 tis. Kč, podpo-
řila opravy a úpravy, stejně jako rozvojové aktivity v našich zařízeních, podí-
leli jsme se také na povodňové pomoci v Čechách. I pro nadcházející ročník
chceme podpořit všechna naše střediska, tak aby byla šíře pomoci co nej-
širší.“ sděluje k využití sbírky ředitel Hořínek a dodává, že mezi zařízeními
Charity Český Těšín se nachází domovy pro seniory a matky v tísni, terénní
služby pro seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností, ambu-
lantní zařízení pro děti i seniory, apod. Kompletní seznam schválených
záměrů sbírky bude v prosinci zveřejněn na internetových stránkách Cha-
rity Český Těšín. 

Tak, aby se zamezilo nejrůznějším pochybnostem, poznáte charitní tří-
králové koledníčky podle jednoznačných znaků – jsou vybaveni plastový-
mi kasičkami s červenobílým logem, rozdávají jako upomínku kalendáříky
a cukříky a vedoucí skupinek jsou zároveň v souladu s legislativou vybave-
ni kartičkami, které slouží jako plné moci a na vyžádání si můžete údaje na
průkazkách ověřit dle občanských průkazů. Charitní koledníčky potkáte
také ve vaší obci.

„Děkujeme dárcům, koledníkům a všem, kdo se podílí na Tříkrálové sbír-
ce a společně tak vytvářejí krásnou tradici, která tvoří pomyslnou tečku za
vánočními svátky. Děkujeme za pomoc a podporu, bez níž bychom
nemohli naplňovat své poslání, kterým je pomoc bližním v jakékoli nouzi.
Zároveň přeji všem požehnaný rok 2014.“ uzavírá ředitel Hořínek. 

(chčt)

Tříkrálová sbírka už pomalu
klepe na dveře

Srdečně Vás zveme na vánoční
odpoledne v neděli 8. 12. 2013
v 16.00 hod. v Kulturním domě
ve Stříteži. V programu vystoupí
děti z nedělní besídky a hudební

skupina. Možnost zakoupení lite-
ratury.

Slezská církev evangelická a. v. a
Křesťanské společenství

Střítež
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Hnojník

Provozní doba v období vánoč-
ních svátků: Obecní úřad: Od 24.
12. 2013 do 6. 1. 2014 – ZAVŘENO;
Matrika: Od 23. 12. 2013 do 1. 1.
2014 – ZAVŘENO; Stavební úřad:
Od 23. 12. 2013 do 27. 12. 2013 –
ZAVŘENO, 31. 12. 2013 – ZAVŘENO;
Knihovna: 13. 12. 2013, pátek –
ZAVŘENO, 20. 12. 2013, pátek 9:00
- 11:30 a 12:00 – 14:00 – OTEVŘE-
NO, 23. 12. 2013, pondělí - 1. 1.
2014, středa – ZAVŘENO.

Změna telefonního čísla hlášení
rozhlasu: Při vytočení telefonního
čísla 723 399 327 si můžete ve
svém telefonu poslechnout
poslední hlášení rozhlasu obce.

Odpisy stavu vodoměrů
k 31.12.2013

Na odpisovém lístku, který je vlo-
žený do tohoto časopisu, sdělte na
Obec Hnojník stav vodoměru stu-
dené vody k 31.12.2013. Tento
vyplněný lístek doručte do
10.1.2014 na Obecní úřad Hnojník
(buď osobně, nebo jej vhoďte do
poštovní schránky OÚ Hnojník,

popř. poštou nebo e-mailem 
na adresu anna.molinova@hnoj-
nik.cz). Odpisový listek je k dispozi-
ci i na stránkách Obce Hnojník
www.hnojnik.cz. Po odpisu stavu
vodoměrů budou občanům zasílá-
ny složenky a firmám faktury. Až
po obdržení složenky nebo faktu-
ry, je možno vodné hradit na
pokladně OÚ v úředních hodinách.
Poslední úřední hodiny pokladny
OÚ jsou v pondělí 23.12.2013.
K úhradám plateb po tomto termí-
nu využijte složenky nebo bankov-
ní převody.

Žluté a modré pytle na tříděný
odpad (plast, papír)

Firma Nehlsen, s.r.o., Třinec je
povinna vyměňovat prázdné pytle
za plné při svozu. V případě, že se
tak nestane, volejte na Obec Hnoj-
ník č. tel. 558 694 796, p. Marcela
Ciencialová. K uložení většího
množství tříděného odpadu využí-
vejte barevné kontejnery nebo
sběrný dvůr, který je otevřen:
čtvrtek 12 - 16 hod., sobota 8 - 12
hod.

Chystáte se rekonstruovat nebo stavět rodinný dům, 
případně koupit byt?

Potřebujete poradit a nevíte kde se obrátit?
Nabízím vyřízení hypotéky a hypoúvěru zdarma s výhodným úročením včet-
ně kompletního servisu v oblasti vašich financí - stavební spoření, inves-

tiční a životní pojištění Vital, penzijní připojištěni PF KB, pojištění
nemovitosti ALLIANZ, pojištění domácnosti ALLIANZ. 
Zařízení běžného účtu za nadstandartních podmínek, 

spotřebitelského úvěru, kreditní karty v KB.  
Možnost vyřízení autoúvěru ESSOX se zákonným a havarijním pojištěním

za zvýhodněných podmínek. 

Bc. Dana Hárendarčíková Ivana Homolíková
Rodinný finanční poradce Generální reprezentant
M: 724 070 197 M: 603 464 624
E:  dana.harendarcikova@mpss.cz E: ivava.homolikova2@mpss.cz
E:  danaharenda@email.cz 

MARKET NA
VYRUBANÉ

OPĚT skvělé CENY!
ZAHÁJENÍ PRODEJE

Od 2.12. VÁNOČNÍ STROMKY –
Smrk, stříbrný, jedle, 

borovice

Od 20.12.PRODEJ KAPRŮ
(kapra Vám na přání 

upravíme)

SRDEČNĚ ZVEME
Mob.: 777 063 770,

737 726 744

OBEC HNOJNÍK VYHLAŠUJE

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ
na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace

MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY, HNOJNÍK
120, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

***
Požadavky, náležitosti přihlášky a další informace získáte na

www.hnojnik.cz, odkaz úřední deska, 
nebo na tel.: 558 694 796, p. Ciencialová 

***
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 06. 01. 2014

Komorní Lhotka

Co je potřeba zaplatit:
nedoplatky stočného za I., II. a III.
kvartál 2013 – IHNED; nedoplatky
poplatku za odpad 2012 + popla-
tek na rok 2013 – IHNED; stočné za
IV. kvartál 2013 se bude vybírat od
27. ledna 2014. Platby lze provést
v hotovosti v kanceláři OÚ Komor-
ní Lhotka a prostřednictvím inter-
netového bankovnictví na č. účet:
23425781/0100: VS (stočné): 2321
SS: číslo domu, VS (odpadky):
1340 SS: číslo domu. Veškeré plat-
by v hotovosti budou vybírány do
30. prosince 2013.
Harmonogram svozu separované-
ho odpadu – modré a žluté pytle –
rok 2013: 27. 12. – pátek.

Oznámení o provádění odečtů
vodoměrů

V termínu od 12. 12. 2013 do 18.
12. 2013 budou prováděny odeč-
ty vodoměrů v obci Komorní
Lhotka. Změnu v provádění odeč-
tů vodoměrů si můžete ověřit
telefonicky na call centru SmVaK
Ostrava a.s. - tel. č. 840
111 123.Zveme všechny občany a
návštěvníky obce Komorní Lhotka
na silvestrovské setkání na
náměstí dne 31. 12. 2013.

Tradiční ples PZKO Komorní
Lhotka se bude konat v pátek 31.
ledna 2014 v sále KD Komorní
Lhotka. Srdečně zveme.

Karneval pro děti se bude konat
v sobotu 15. února 2014 v sále
KD Komorní Lhotka.
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