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editorial

Vážení a milí čtenáři Stonávky,
právě jste otevřeli první číslo mikroregionálního zpravodaje v roce 2021.
Situace se v České republice, potažmo v našem regionu od prosince nijak nezměnila. Žijeme i nadále v době
„koronavirové.“
Světlo na konci tunelu se snad před
námi již objevilo, a to v podobě vakcíny. V příštích měsících snad budeme
mít postupně možnost nechat se očkovat a chtěl bych věřit tomu, že nejhorší budeme mít za sebou. Do všech
škol se vrátí žáci a studenti, otevřou se restaurace, divadla, koncertní sály a kina, do hledišť sportovních
hal a stadionů se vrátí diváci, hraniční kontroly ustanou a my se podíváme k sousedům a pojedeme na dovolenou. Avšak kdy se tak reálně stane,
nedovedu odhadnout a ani křišťálová
koule by mi nebyla nic platná…
Život v našich obcích se zpomalil, ale nezastavil. Svědčí o tom například úspěšné projekty podpořené
MAS Pobeskydí, které pomohou místním podnikatelským aktivitám nebo
hasičům.
I v dnešní složité době se snaží
i střítežská mateřská škola fungovat
co nejlépe. Kromě přísných hygienických opatření paní učitelky zajišťují
dětem školní život téměř bez omezení.
Přečtěte si ve Stonávce.
Všichni z regionu jistě znají hnojnickou školu s polským vyučovacím
jazykem. K ní neodmyslitelně patří Jan
Kubisz, od jehož úmrtí uplyne v březnu 92 let. Připomínáme na stránkách
zpravodaje.
V dnešní době můžeme, bohužel
zapomenout na exkurze nebo prohlídky. Díky moderní technice se lze alespoň někam dostat virtuálně. Díky ní
se klienti Charitního domu pro seniory mohli podívat do jaderné elektrárny
Temelín z pohodlí domova.
Rádi sdílíme, že obec Ropice finančně pomohla třinecké Charitě k dofinancování provozu půjčovny
kompenzačních pomůcek.
Loni v říjnu proběhnul evropský
den proti vloupání. Cílem projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, který je realizován preventisty Moravskoslezského
kraje již od roku 2018, je oslovovat co
možná nejširší veřejnost a informovat
o možnostech co nejefektivnějšího
zabezpečení svých nemovitostí. Nabízejí se i rady, jak správně postupovat při ochraně svých majetků nebo
informace o možnostech technického zabezpečení. Stačí si nainstalovat
mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je dostupná v App Store i v Google
Play nebo se podívat na web www.
stopvloupani.cz.
Užijte si další dny a týdny ve zdraví
a v bezpečí.
Vladimír Raszka
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MAS Pobeskydí podpořila nákup nové techniky
pro hasičskou jednotku v Dolních Tošanovicích
■ Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí byla
obec Dolní Tošanovice vybrána k dotační podpoře a bylo ji
umožněno nákup vybavení pro
jednotku SDH.
Hasičská jednotka obce Dolní Tošanovice disponovala zastaralým vybavením, proto bylo
nutné modernizovat zásahové prostředky. V rámci projektu

došlo k pořízení: 1. motorové
pily, elektrického kalového čerpadlo a elektrocentrály. V současné době elektrocentrála
a kalové čerpadlo není součástí vybavení jednotky SDH Dolní Tošanovice a motorová pila je
značně zastaralá. Nákupem tohoto vybavení dojde k rychlejšímu a kvalitnějšímu zásahu jednotky při haváriích či živelných
pohromách a rychlejší pomoci
veřejnosti, např. při povodních.
Výsledkem bude obnova
a rozšíření vybavení jednotky
a díky tomu dojde ke kvalitnějším a rychlejším zásahům.
Petra Krupová

Místní akční skupina Pobeskydí podpořila odhlučnění
sálu obecního úřadu v Dolních Tošanovicích

■ Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí byla
obec Dolní Tošanovice vybrána
k dotační podpoře.
Bylo ji umožněno odhlučnit
sál obecního úřadu – provedení
91m2 akustického minerálního
podhledu vč. úpravy pohltivosti
a realizace závěsného ostrovního systému. V současném stavu není strop sálu odhlučněn,
což se projevilo při konání akcí
pro veřejnost.

Veřejnost na tento problém
opakovaně upozorňovala obec
a pro konání dalších veřejných
akcí bylo nutné zajistit odstranění rezonance hluku při vstupu do sálu.
Výsledkem projektu je odhlučnění sálu obecního úřadu
provedením akustického obkladu stropu v souladu s měřením
zvukové pohltivosti.
Doufáme, že se epidemiologická situace brzy zlepší, a my
budeme moct pozvat občany
na námi pořádané akce, kde
ocení kvalitu a rozdíl v nově odhlučněném sále.
Petra Krupová
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Krmíme zvěř, sportujeme, čteme

■ Rok 2020 byl úrodným rokem, jak na ovoce v našich sadech, tak na lesní plody v lesích. Jako každý rok se žáci ZŠ
Smilovice zapojili do soutěže
ve sběru kaštanů a žaludů pro
lesní zvěř.
Zapojilo se 19 žáků a dohromady nasbírali přes 730 kg lesních plodů. Po návratu žáků do
škol jsme mohli konečně vyhodnotit jejich snahu a spolu
s myslivci MS Smilovice – Řeka
jim předat odměny. Na prvním
místě se opět umístila E. Liszková, která nasbírala 294 kg.
Nasbírané žaludy, jablka a suché pečivo jsme také v závěru
prosince zanesli v rámci výuky prvouky do krmelce. Ptáčkům jsme zase v okolí školy
i domovů rozvěsili krmné tyčinky pro ptactvo, které věnoval
škole pan Mackowski. Na jaro
přichystáme pro ptáčky několik budek ke hnízdění. Vytvářet
v dětech kladný vztah k přírodě je prioritou naší školy. V lednu jsme se opět sešli ve škole jen s těmi nejmladšími a na
místo klasického tělocviku jsme

jim nabídli sportování v přírodě, hrátky na sněhu a procházky do okolí školy. Také v rámci
pohybové přestávky se snažíme
s dětmi chodit na školní hřiště
a pobytem na čerstvém vzduchu je otužovat. Dětem opravdu velmi chybí pohybové aktivity, které byly omezeny v rámci
anti covidových opatření. Běžně v naší škole kromě tělocviku máme několik pohybových
kroužků, žáci chodí do sportovních kroužků v SC Smilovice nebo dojíždějí na kroužky do
Třince. Tato pohybová omezení u nich vedou k motorickému
neklidu při vyučování. Zklidnění přináší v naší škole rozšířená
čtenářská aktivita. Žáci navštěvují čtenářské kluby, čtou o přestávkách i v hodinách. Vhodnými aktivitami se snažíme u nich
vzbudit zájem o čtení. Úzce
spolupracujeme s místní knihovnou, která kromě klasických
knihovnických lekcí pro naše
žáky připravuje besedy s autory, divadelní představení apod.
Mgr. J. Dybová
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Poděkování za spolupráci a podporu

■ Klienti a zaměstnanci Obecně prospěšné společnosti
Sv. Josefa v Ropici děkují touto
cestou za spolupráci a finanční
podporu v roce 2020.
MPSV a MZ za finanční podporu v rámci pandemické situace, Moravskoslezskému kraji a obci Ropice děkujeme za
úzkou spolupráci v rámci zajištění sociální služby a jejího financování. Dále potom městům a obcím Český Těšín, Bystřice, Havířov, Nýdek, Těrlicko
a Mosty u Jablunkova. Rovněž děkujeme za spolupráci

Českému Těšínu v rámci Komunitního plánu města. Dále
děkujeme za finanční podporu
soukromým firmám a společnostem, které se podílely na finanční i materiálové pomoci při
zvládání situace kolem pandemie, jakož i sponzorům. Také
děkujeme za finanční podporu
z řad občanů. Podrobnosti jsou
uvedeny na našem webu. Dovoluji si rovněž popřát všem lidem dobré vůle mnoho štěstí,
životní pohody, a hlavně pevné
zdraví v této nelehké době.
Pavel Dyrčík

Informace k objednání na test Covid – 19

Od 1. 2. 2021 dochází ke
změně režimu objednávání pacientů na PCR testy k vyšetření Covid-19.
Nově bude systém fungovat
tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice zadá žádanku
v celostátním systému ÚZIS
a pacient, jemuž byla tato žádanka vystavena (pacient

nedostane žádanku, pouze informaci od lékaře, že žádanku
vytvořil) se může rezervovat
k odběru na libovolném odběrovém místě v termínu, který
je volný, případně se dostavit
k odběru lékařem nebo operátorem call centra KHS doporučeném termínu.

Devět nových oxygenerátorů
pro klienty třinecké Charity
■ Charita Třinec získala od
obce Ropice dotaci ve výši
5 tis. Kč na dofinancování provozu půjčovny kompenzačních
pomůcek.
Protože rok 2020 byl rokem
covidovým, rozhodli jsme se,
že našim hlavním cílem je zajistit pro klienty půjčovny kompenzačních pomůcek dostatek
kyslíkových koncentrátorů. Proto jsme v roce 2020 pořídili rovných devět nových oxygenátorů, všechny byly financovány
ze sponzorských darů a dotací
obcí. Všem moc děkujeme.
Monika Byrtusová

STONÁVKA

texty: redakce.stonavka@seznam.cz
inzerce: admin@stonax.cz

4

Únor 2021

MAS Pobeskydí podpořila modernizaci rodinné farmy v Ropici

■ Projekt byl zaměřen na obnovu strojového parku farmy a modernizaci technologie v oblasti selekce a balení
brambor.
Finanční
podpora
byla
umožněna na základě 5. výzvy Programu rozvoje venkova

vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí. Příjemcem dotace je majitel farmy,
pan Pavel Wania. Jeho rodinná
farma se zaměřuje na pěstování brambor řadu let a třídící linka brambor včetně obslužných
strojů byla již zastaralá. S potřebou uspokojení stále většího
počtu zákazníků, zejména z řad
velkoodběratelů, roste i potřeba

kvalitního a rychlého zpracování této komodity k expedici.
Pořízený teleskopický nakladač a zejména třídící linka včetně pytlovací váhy tento proces
značně urychlí. Nakladač je přínosem i pro lidský faktor, když
práci s paletovým vozíkem nahradí samojízdný stroj. Pomocníkem je nejen u sklizně brambor, ale i v období sběru sena.

MAS Pobeskydí podpořila nákup výzbroje
a výstroje výjezdové jednotky SDH Třanovice
■ Na základě dotační výzvy
Programu rozvoje venkova vyhlášené v rámci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS Pobeskydí byla
Obec Třanovice vybrána k dotační podpoře a bylo jí umožněno modernizovat výzbroj a výstroj výjezdové jednotky SDH.
Projekt spočívá v dovybavení JSDH Třanovice o výstroj
a výzbroj, která je hlediska zásahové činnosti pro jednotku
nezbytná z důvodu zvýšení její
akceschopnosti a zároveň zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů. Hasičská jednotka
obce Třanovice disponovala zastaralým nebo nedostatečným

vybavením (nedisponovala žádnou výstrojí pro přímou likvidaci požárů, ani žádným vybavením pro práci ve vodě). Zásahy
místní jednotky byly tímto do
značné míry limitovány vzhledem k bezpečnosti členů jednotky. V rámci projektu došlo
k pořízení 5 ks třívrstvého zásahového obleku pro hašení v objektech, dále se zakoupily rukavice, obuv, ohnivzdorné kukly,
suché obleky do vody, neoprenové boty a rukavice, zásahové
přilby a svítilny na ně.
Výsledkem projektu je modernizace vybavení hasičské
jednotky obce, které podstatně
zvýšilo její akceschopnosti napříč zásahy, na které je vysílána
HZS ČR, anebo zřizovatelem.
Karin Tomanová

Bez pracovitých rukou se ale
farma neobejde a majitel farmy je rád nejen za stále ještě
ochotné lidi pomoci v zemědělství, ale i za finanční podporu MAS, díky které může svou
farmu rozvíjet a motivovat tak
další generace k práci v tomto
nelehkém a na počasí závislém
odvětví.
Anna Waniová

5

Únor 2021

Závěr roku střítežské mateřské škole

■ V dnešní složité době, kdy
se celá naše společnost potýká
s hrozbou nemoci covid-19, se
snaží i střítežská mateřská škola fungovat, k radosti paní učitelek, dětí i rodičů, co nejlépe.
Kromě přísných hygienických
opatření zajišťujeme dětem
školní život téměř bez omezení.
Dny ve školce jsou stále plné
her, úkolů, poznávání, smíchu
a veselí. Snažíme se co nejvíce trávit čas venku na čerstvém
vzduchu a vytvářet pro děti co
nejpestřejší program. Naši malí
školáčci si tak zatím užili například Ovocný den, když ochutnávali různé druhy ovoce a připravovali ovocný salát, nebo
Barevný týden, kdy se každý
den nesl v duchu jiné barvy.
Největší ohlas měl Týden plný
pohádek. S ohledem na složitou dobu a nouzový stav bohužel nelze realizovat všechny
akce, které jsme měli v plánu,
ale pokud je to jen trochu možné, přispěchají paní učitelky
s náhradním řešením. Tak tomu
bylo i v případě mikulášské besídky. Stejně jako děti v jiných
mateřských školách i naše děti
návštěvu Mikuláše letos opět

netrpělivě očekávaly. Jelikož
v těchto podivných časech dostal i Mikuláš jako cizí osoba zákaz vstupu do naší školy, rozhodly se paní učitelky z I. třídy
MŠ pro děti připravit náhradní
překvapení. V rámci Týdne pohádek uspořádaly Pohádkový
rej s přespáním dětí ve školce.
Na děti čekalo odpoledne plné
soutěží a her, řádění v maskách
a taky diskotéka. Po setmění
nastala tolik očekávaná chvíle.
Děti překonávaly po tmě v tělocvičně přichystanou překážkovou dráhu, osvícenou pouze „světluškami“ a pro všechny
statečné čekal na konci sladký balíček s odměnou. Pak si
všichni účastníci akce pochutnali na báječné pizze a na závěr
se naši nejmenší, příjemně znaveni a uloženi v postýlkách, potěšili pohádkou na dobrou noc.
V II. třídě MŠ se paní učitelky situace také nezalekly a mikulášskou nadílku připravily pro děti
samy. Takže i ony si z netradičního dne odnesly krásné zážitky a dokonce z rukou opravdového Mikuláše i dárečky. Za odměny pro děti bychom chtěli
velmi poděkovat našemu SRPŠ.

Turisté mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů
■ České a moravské hory
v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů.
Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých
zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery
a koše.
To i přesto, že lidé mohou
v mnoha horských střediscích
odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených
u parkovišť, výchozích míst na
túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku síť
tradičních velkých barevných
kontejnerů na třídění odpadů.
Menší speciální koše na plasty,
papír a směsný odpad jsou díky
projektu společnosti EKO-KOM
s názvem Třídíme na sněhu
umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se
zároveň nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například
skútry nebo rolbami. Třikoše
mají samy o sobě motivovat ke
třídění odpadů, protože jsou téměř celé včetně výplňových
pytlů vyrobeny z recyklovaných
plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak,

aby odolala náročným zimním
horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře
nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti
mohou návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných
horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících,
ale také v Novém Městě na Moravě. Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků
hor zatím pochvaluje: „Přestože
síť třikošů v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již
do nich lidé vytřídili přes dvacet
dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem,
protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme
třídění v zimních areálech promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách.
Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na
Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“
Kristýna Sklenářová

Díky němu a daru paní Pfeiferové z výtěžku podzimního bazárku pro děti jsme mohli věnovat krásné dárečky pod školkový vánoční stromeček. Prosinec
nám přinesl i jednu velkou změnu. Během vánočních prázdnin proběhla v I. třídě MŠ rekonstrukce sociálního zařízení. Pracovníci firmy HAMROZI
s.r.o. si dali opravdu záležet na
provedení, a tak jsme hned po
novém roce mohli obdivovat
a využívat tyto nové prostory.
Velmi děkujeme všem, kteří se

o rekonstrukci koupelny zasloužili. Osobně bych chtěla touto
cestou popřát všem dětem, rodičům, přátelům, a hlavně učitelkám naší mateřské školy
hodně zdraví v novém roce a ať
je pro nás všechny lepší než ten
minulý. Ráda bych poděkovala
paním učitelkám za jejich práci a nadšení, díky kterému celou
složitou situaci zvládají. Velmi si
toho vážím.
Zuzana Sabelová

Nedejte zlodějům šanci
■ Evropský den proti vloupání
jsme si v roce 2020 připomněli
již podruhé. V řádném termínu
17. června 2020 se preventivní
aktivity doporučující zabezpečení majetku realizovaly pouze
v České republice.
Z důvodu celosvětové pandemie byl totiž stanoven náhradním termínem 21. říjen jako den,
kdy se připomíná zabezpečení obydlí a objektů napříč celou
Evropou. Cílem projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek
sobě i svým sousedům“, který je
realizován preventisty Moravskoslezského kraje již od roku
2018, je oslovovat co možná
nejširší veřejnost a informovat
o možnostech co nejefektivnějšího zabezpečení svých nemovitostí (www.policie.cz/clanek/
novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Dle
statistických údajů došlo v roce
2020 do konce měsíce června
na území Moravskoslezského
kraje k 102 případům vloupání
do bytů, 36 případům vloupání
do víkendových chat a 113 případům vloupání do rodinných
domů (www.policie.cz/clanek/
statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx). Rovněž
v obci Vělopolí došlo ke konci roku 2020 ke krádežím. Nejčastější způsoby vloupání bývají skrze okna a dveře. Vybavte

je technicky tak, abyste pachateli znemožnili vniknout dovnitř
(mříže do balkónů v suterénu,
venkovní žaluzie, bezpečnostní dveře, horní zámek dveří, řetízek apod.) Pachatel si většinou vyčká na dobu, kdy nejste
doma. Zamykejte před opuštěním své domovy kvalitními
a atestovanými zámky, při delší
nepřítomnosti zvažte instalaci
kamerového zařízení. Svou nemovitost můžete napojit na pult
centralizované ochrany, kterou nabízí mnohé bezpečnostní agentury. Poproste rodinné
členy o občasnou kontrolu Vašich domácnosti a příbytků. Vybírejte poštu, protože i přeplněná schránka může být v době
Vaši nepřítomnosti impulzem
pro zloděje. Pojistěte si svou
nemovitost proti vloupání. Veškeré rady, jak správně postupovat při ochraně svých majetků
nebo informace o možnostech
technického zabezpečení, můžete nalézt na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“, která je dostupná v App Store i v Google
Play. Další rady naleznete také
na stránkách: www.stopvloupani.cz.
nprap. Lucie Galiová, vrchní
inspektor oddělení prevence,
krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
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Dvaadevadesát let od úmrtí Jana Kubisze Rok 2020 dla dzieci w Trzanowicach

■ V březnu 2021 uplyne 92
let, kdy ve svém domě č. p. 68
v Hnojníku zemřel polský učitel
Jan Kubisz. Bylo mu 81 let.
Na hnojnické Obecné škole II
(evangelické) na Kolonii působil od 1. ledna 1869 do 14. září
1910. Narodil se v rodině sedláka Pavla Kubische a jeho manželky Mariny, rozené Kottasové na statku „na Bartkovicích“
(později byla na tomto místě
postavena válcovna „C“ třineckých železáren). Po dokončení
lidové školy v Koňské studoval
čtyři roky na gymnáziu v Těšíně. Z důvodu germanizace školy studium přerušil a přešel do
těšínského učitelského semináře, který dokončil v roce 1868.
V roce 1869 začal pracovat jako
učitel na polské evangelické
škole v Hnojníku. Ve vyučovacím programu provedl několik
změn, které se týkaly zvláště vyučování polského jazyka.
Zapojil se do národní činnosti v rámci spolku polské mládeže „Wzajemność“. V Lidové čítárně (Czytelni ludowej) v Těšíně vedl amatérské divadlo. Byl
také společensky velmi aktivní v Evangelické lidové vzdělávací společnosti (Towarzystwie
ewangelickiej oświaty ludowej)
a v Polské pedagogické společnosti (Polskim towarzystwie

pedagogicznym). Udržoval velmi blízké kontakty s vůdci polského evangelického národního hnutí na těšínském Slezsku,
avšak politicky se neangažoval.
Byl dvakrát ženat. S Malwinou, roz. Pustowkovou (18551901), a po její smrti s Marií, roz.
Brodovou (1874-1956). S oběma manželkami měl dohromady 12 dětí. Jan Kubisz byl
rovněž literárně činný. Posláním jeho tvorby bylo formování polského národního vědomí u polské mládeže na těšínském Slezsku. První sbírku
poezie s názvem Niezapominajka vydal v roce 1882. Ve sbírce je slavná báseň „Do Olzy“,
která se stala základem známé
písně „Płyniesz Olzo“ vnímané
jako hymna Zaolší. Jeho tvorbu publikoval polský tisk „Gwiazdka Cieszyńska“ a „Przyjaciel
ludu“. Kubiszův „Pamiętnik starego nauczyciela“ („Vzpomínky
starého učitele“) z roku 1928 je
jedním z nejcennějších zdrojů
informací o životě společnosti těšínského Slezska. Jan Kubisz je také autorem písně „Ojcowski dom“, která je zpívaná
během evangelických slavností, a i dnes doprovází kongresy
regionálních společností v Těšíně a Bielsku. Po Janu Kubiszovi
jsou v současnosti pojmenovány polská základní a mateřská
škola v Hnojníku. Jan Kubisz je
pohřben na evangelickém hřbitově v Hnojníku. Hrob s masivním pískovcovým pomníkem
je umístěn hned u hlavní brány
hřbitova.
K uctění památky Jana Kubisze jsou každoročně na hrob pokládány květiny žáky a pedagogickým sborem polské základní
školy v Hnojníku.
Miroslav Gryc

Virtuální prohlídka v Temelíně

■ Klienti Charitního domu pro
seniory měli jedinečnou příležitost nahlédnout do jaderné
elektrárny Temelín z pohodlí
domova.
Díky nabídce skupiny ČEZ
a moderním technologiím se
mohla uskutečnit virtuální prohlídka, ve které se klienti mohli dozvědět, jak vlastně taková
elektrárna funguje, jak to tam
vypadá a kdo tam pracuje. Klienti mohli vidět, jak to vypadá
uvnitř chladící věže, mohli nahlédnout do simulátoru blokové
dozorny a dozvědět se o vysokém nároku na operátory, kteří
na vše dohlíží a jsou připraveni řešit jakékoliv situace, které
by mohly v elektrárně nastat.
Velmi zajímavý byl i samotný

reaktorový sál. Celou prezentaci vedla paní průvodkyně Temelínu, a protože byla prezentace
interaktivní, všichni se vzájemně slyšeli a každý se tak mohl
zeptat na to, co ho zajímalo. Na
konci prohlídky byla dokonce i soutěž, ve které si klienti
mohli ověřit, jak dávali během
prohlídky pozor a zasoutěžit si
o cenu. Bylo to velmi zajímavé
a přínosné. Děkujeme Skupině
ČEZ za tuto příležitost a milé
paní průvodkyni, která dokázala
zajímavou a srozumitelnou formou představit něco tak složitého a obrovského jako je jaderná
elektrárna Temelín.
Anna Karczmarzyková

(i nie tylko)

■ Zima, Wiosna, Lato, Jesień.
No i znowu Zima. Czwórka rodzeństwa, z którą nasza duża
rodzina MK PZKO w Trzanowicach – a przede wszystkim
dzieci – przetrwała miniony rok.
Można było narzekać na ironię
losu a można było tę samą ironię wykorzystać do robienia
wielu ciekawych rzeczy…
Wszystko rozpoczęło się
podczas Wigilijki w grudniu
2019. Do sali podmuchem powietrza dotarł papierowy samolot z listem Pani Zimy, która
oznajmiła nam, że w tym roku
dzieci nie otrzymią prezentów
klasycznie pod choinką w świetlicy, ale muszą je sobie odnaleźć w pobliżu. Niespodzianki
Pani Zimy po odnalezieniu prezentów w pobliskim lasku nie
kończyły się. Za każdy udział
w imprezie przy naszym MK
PZKO dzieci otrzymywały kolorowe paseczki, którymi miały
przystroić choinkę pod koniec
następnego roku 2020 (robiąc
wspólny łańcuch).
Z kolei Pani Wiosna mając
w ubiegłym roku trochę więcej
czasu niż zwykle, zaproponowała wspólna zabawę, w której uczestniczyły dzieci nie tylko z naszego koła i nawet nie
tylko z Trzanowic. O co chodziło? Otóż w odległości lotniczej
do 10km od Trzanowic znajduje się 10 wierzchołków górskich
o wysokości ponad 700m n.p.m.
Na każdym z tych szczytów
Pani Wiosna pozostawiła słoik
z kartką papieru (na którą należało się wpisać) oraz słodyczami (które można było zabrać
w zamian za inne). Zainteresowane dzieci i rodziny otrzymały
mapkę ze szczytami i zdjęciami, na których były zaznaczone

miejsca, w których słoik się
znajdował. Dużo z nas było
w ubiegłym roku na niektórych
z tych szczytów w ogóle po raz
pierwszy w życiu, chociaż znajdują się one „za rogiem“.
Podczas lata dzieci uczestniczyły jak co roku w pięciodniowych półkoloniach „Lato z Tradycją“. Tym razem tematem
przewodnim była królowa polskich rzek - Wisła. Spotykały się
u nas dzieci z Ligotki, Toszanowic, Trzycieża, Ropicy, Śmiłowic i Trzanowic. Tradycyjne Dożynki, na których co roku dzieci
prezentują swój program nauczony podczas „Lata z Tradycją“, odbyły się w trzecią sobotę
września. Skromna, ale bardzo
udana impreza przede wszystkim dzięki wzajemnej współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Trzanowicach.
Pani Jesień przygotowała
dla nas na początku października w ramach Dnia Ziemniaka krótką wycieczkę po lesie,
podczas której dzieci zbierały surowce do zrobienia placka
ziemniaczannego. Własnoręcznie zrobione ciasto oraz możliwość obrócenia placka na blasze były dla dzieci niecodziennym przeżyciem.
A to nie wszystkie przeżycia
z minionego roku z tym wspaniałym rodzeństwem! Przykładowo można wspomnieć
Kwestę Trzech Króli, spotkanie
podczas zebrania sprawozdawczego, jajecznicę powiązaną
z brygadą inwentaryzacyjną po
dokończeniu 2. etapu remontu naszego budynku i parę dalszych imprez.
Dominik Rylko
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Vzpomínky na kino v Hnojníku

■ Počátkem roku 1947 podala
Místní osvětová rada v Hnojníku žádost o zřízení kina.
Toto zřízení bylo povoleno
Československým státním filmem v Praze dopisem ze dne
30. 4. 1947.
Kino bylo umístěno v hostinci paní Zajícové na č. p. 12.
Kinu byl dodán promítací aparát na 16 mm film na principu uhlíkové obloukové lampy
a tento umístěn v malé kabince v prostoru za jevištěm. Provoz kina byl slavnostně zahájen 28. října 1947 v 15 hodin promítnutím filmu Siréna.
Slavnostnímu zahájení provozu kina bylo přítomno 280
občanů obce. Úvodem promluvil krajský ředitel státního
filmu Veiter o významu filmu
i v menších obcích.
Promítat se začalo 3 x týdně. Ve středu, v sobotu a v neděli (později jen 2 x týdně).
Všechny práce na zprovoznění kina vykonal učitel Alois Gibala, který pak následně řadu
let vykonával funkci vedoucího kina. Funkce promítače se
ujal učitel Jan Gryc a vykonával ji po celou dobu provozování kina, a to až do ukončení
jeho činnosti. Po odstěhování Aloise Gibaly do Domaslavic se ujal funkce vedoucího
kina učitel Antonín Dolina a ve
funkci vytrval téměř až do
ukončení jeho činnosti. Ve
své funkci byl velmi svědomitý, pečoval nejen o objednávání co nejvíce oblíbených filmů,
ale i o pravidelnou výměnu
obsahu propagační vývěsní
skřínky na budově hostince
u Zajíce. Ale také i vyvěšování
propagačních tiskovin o promítaných filmech na veřejných
místech, a to nejen v Hnojníku,
ale i okolních obcích, jak svého času vzpomínala v jednom
rozhovoru i jeho vnučka, herečka Michaela Dolinová. Přísně dbal na to, aby mládež do
15 let nemohla shlédnout film
„mládeži nepřístupný“. Pravidlo upravil a sjednotil tak, že
patnáctiletým to bylo umožněno vždy od prvního dne
prázdnin po ukončení školní docházky. Prodavačkou
vstupenek byla paní Hečková (později její dcera Elfrída
Mrozková) a kontrolou vstupenek u vstupu do sálu (současně uklizečkou) po řadu let
paní Dušová.
Ústřední vytápění v hostinci
u Zajíce do roku 1982 nebylo
a v zimě byl sál vytápěn dvěma masivními litinovými kamny na koks. Ten bylo do kamen nutno nasypat mnohdy

i během promítání filmu, což
ale divákům vůbec nevadilo. Protože kino bylo do roku
1956 vybaveno pouze jedním promítacím aparátem,
byla k výměně filmových kotoučů nutná přestávka. Jedna
ihned po týdeníku, druhá během promítání filmu. To byla
příležitost k občerstvení diváků v sousedním výčepu, zpravidla čepovaným pivem, jež si
mnozí pak přenesli na zbytek
představení i do sálu. Mládež
si zakoupila za 0,30 hal. červenou nebo žlutou limonádu
(nazývanou „sodovka“). Nebylo výjimkou u některých oblíbených filmů plné naplnění sálu diváky, což bylo více
jak 200 míst k sezení. Možno
připomenout např. promítání v roce 1956 filmu „Hudba
z Marsu“, kdy byl sál beznadějně vyprodaný a mládež seděla na zemi přímo pod promítacím plátnem. Samozřejmě
byly ale i filmy s nízkým či nepatrným zájmem diváků. Ustáleným pravidlem bylo, že promítání filmu bylo zahájeno jen
v případě počtu tři a více prodaných vstupenek. Mezi méně
oblíbené patřily zejména ruské
filmy, jejichž kvóta byla však
pro kino povinná. Ale promítání nebylo např. zahájeno ani
v roce 1953 natočeného českého filmu „Pole neorané“ (podle románu P. Jilemnického),
kdy se neprodaly ani potřebné
3 vstupenky.
Vstupné bylo dlouhou dobu
jednotné a zadní řady obsazovali dříve příchozí. Pokud bylo
v sále chladno, dávali diváci přednost židlím v blízkosti kamen. Od roku 1953 stála
vstupenka dlouhodobě 2,- Kč,
mládež 1,- Kč. V závěru provozu kina po roce 1980 byly ceny
vstupenek od 1,- do 6,- Kč ( již
dle konkrétní řady či atraktivnosti filmu). Občas se nepromítalo proto, že objednaný
film nebyl drahou ČSD dodán
z místa předchozího promítání. V roce 1981 se tak např. stalo ve třech případech. Byly ale
i jiné kolize. Např. když v roce
1982 byl zcela vyprodaný sál
na tehdy atraktivní italský film
„Bože, jak hluboko jsem klesla“. Promítač pan Gryc nepostřehl, že v místě předchozího
promítání někdo filmové kotouče v obalech zaměnil a na
plátně se překvapeným divákům objevil ruský film s titulky. Následovala pochopitelně bouřlivá zklamaná reakce
diváků tleskáním, hvizdotem
a pokřikem. Vstupné bylo
vráceno a film byl promítnut

v jiném termínu, opět však při
vysoké návštěvnosti (na dvou
představeních bylo celkem 311
diváků).
Sál kina v Hnojníku byl vybaven dřevěnými židlemi
a z rekonstruovaného kina
v Českém Těšíně bylo koncem padesátých let využito
několik řad sklopných dřevěných sedadel. V říjnu až listopadu 1955 došlo k přestavbě
promítací kabiny. Ve stodole,
sousedící se zadní části jeviště, došlo k vybudování větší dřevěné vestavby se samostatným venkovním vchodem
a vybavení nové promítací
kabiny dvěma kino projektory MEOPTON 2. Od 10. ledna
1956 mohlo být tedy promítání filmů plynulé bez přestávek.
V tomto období používalo kino
název SLAVIA. Po zahájení vysílání ostravského studia
čsl. televize v roce 1956 a nárůstu počtu televizních přijímačů v domácnostech, docházelo postupně k poklesu
návštěvnosti. I nadále zůstalo však kino jako jedna z mála
možností kulturního vyžití občanů obce, rovněž i oblíbeným místem shromažďování
mládeže, či schůzek zamilovaných dvojic. V roce 1980 vážně
onemocněl dosavadní vedoucí kina Antonín Dolina a funkci převzal učitel Josef Bojko.
Poklesu návštěvnosti měl napomoci výběr žádanějších filmů či rozšíření promítání filmů

pro školy v odpoledních hodinách. Ale ani to nepomohlo.
Zatímco v roce 1958 byla roční návštěvnost 13 042 diváků,
v roce 1960 klesla na 10 201 diváků, 1967 to bylo už jen 8 504
diváků, v roce 1971 6 391 diváků. Počet diváků klesal nadále. Např. v prosinci 1981 jen
156 diváků (tj. cca 15 diváků na
představení). Byly samozřejmě výjimky, např. italský film
„Dva výtečníci“, kdy v roce
1981 na odpoledním představení bylo více jak 200 diváků
a na večerním představení 177
diváků.
Dlouhodobá klesající návštěvnost byla však důvodem
toho, že v roce 1984 byla činnost kina, a to i v návaznosti na potřebu nutné rekonstrukce promítacího zařízení,
ukončena.
Miroslav Gryc

Informace z vaší obce
Ropice

Místní poplatky
Poplatek ze psů pro rok 2021
zůstává ve stejné výši tj. 100 Kč
za prvního psa a 150 Kč za druhého a dalšího psa. Částku 50
Kč za prvního psa hradí ti držitelé psů, kteří jsou starší 65 let.
Poplatek ze psů je splatný do
30.6.2021
Místní poplatek za odpady
se v letošním roce zvedl na 720
Kč za osobu/rok a je splatný ve
dvou splátkách – za první pololetí do 30.6.2021 za druhé pololetí do 31.10.2021.
Místní poplatek za odpady za
rekreační objekt činí 720 Kč/
rok a je splatný do 30.6.2021.
O změně výše poplatku rozhodlo zastupitelstvo obce Ropice na svém zasedání konaném dne 14.12.2020.
Částku 720 Kč nemusí hradit 66 % domácností, které jsou zapojeny do systému
ISNO (inteligentní systém nakládání s odpady) tj. třídí využitelné složky odpadů do pytlů

(papír, plast) a k pytlům přikládají kódy. Mohou tímto ušetřit
až 504 Kč a platit pouze 216 Kč.
Obracíme se proto na zbývajících 34 % domácností o zapojení se do systému ISNO. Informace a nálepky obdržíte na
obecním úřadě vždy v pondělí
a středu od 8:00 h do 10:00 h
a od 13:30 h do 16:30 h.
Poplatky
můžete
uhradit
převodem
na
účet
2401172507/2010.
Informace o výši poplatku a variabilní
symbol Vám sdělí Kristina Walachová tel.: 553 294 292 nebo
e-mail: kristina.walachova@ropice.cz
Platební terminál
Od nového roku máme nový
terminál a poplatky můžete
uhradit rovněž platební kartou.
Zřízením platebního terminálu
zkvalitňujeme služby obecního
úřadu a budeme upřednostňovat bezhotovostní platby z důvodu pandemie.

8

Únor 2021

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV
Tel: 603 252 580
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