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editorial

Milí čtenáři Stonávky,
právě jste otevřeli prázdninové
vydání našeho mikroregionálního
časopisu. Je plné, například zajímavých pozvánek.
Slavnost Den obce Smilovice je
připravena na 14. srpna. Na konci
prázdnin si můžete zajet do letního kina v Řece. Po prázdninách si
nenechte ujít koncert pod názvem
Missa Brevis Jiřího Pavlicy, který
se uskuteční 12. září od 16 hodin
kostele sv. Bartoloměje Třanovicích. Vystoupí i řada dalších interpretů. Těšit se můžete na dvoudenní výstavu zahrádkářů, která
je připravena na sobotu a neděli,
25.-26.9. v sále a předsálí kulturního domu ve Stříteži.
Co se čísle v 4 dále dočtete?
Například, že se v Řece zapojili do pilotního programu „chytřejší obec“. Prostřednictvím mobilní
aplikace nebo webového portálu
mohou nyní její občané získávat
dokonalý rychlý přehled o všem,
co se obci děje, co se chystá, na
co si dát pozor, jaké bude počasí, ale třeba jak vypadá obsazenost parkoviště Na konečné. Víte,
že Horních Tošanovicích přibylo patnáct nových občanů? Ano,
těch nejmenších. Pokud vás baví
činnost spjatá s pěstitelskou prací
na zahrádce, můžete se stát členy
zahrádkářského svazu v Hnojníku. Rádi mezi sebou přivítají nové
členy.
Dozvíte se rovněž, jak probíhal závěr školního roku ve školách
a školkách. Přes všechny zákazy
a omezení se přesto podařilo dětem zpestřit zajímavými projekty
alespoň část výuky.
11. června 1936 se asi 3000 lidí
z Hnojníku a okolních vesnic zúčastnilo odhalení sochy T.G. Masaryka. Součástí slavnosti byl tehdy průvod od nádraží okolo hostince pana Ciompy (dnes u Zajíce)
ke škole. Zazněly slavnostní projevy hostů. Na závěr slavnosti na
hřišti školy proběhla tělocvičná
vystoupení žáků škol a cvičení na
nářadí členů TJ Sokol. Se svým
pořadovým cvičením vystoupila
rovněž čestná četa pěšího pluku
z Frýdku – Místku. Pomník byl pořízen „nákladem“ 7 tis. Kč. A co se
sochou stalo pozdějí? Přečtěte si
více na straně 6.
Hezký druhý měsíc prázdnin
Vladimír Raszka

Běh pro mobilní hospic MEDICA

■ Běh se uskuteční dne 28. 8.
2021 od 13:00 hodin ve spolupráci s obcí Třanovice, MAS Pobeskydí a Třanovičtí přespolní
žraloci.
Výtěžek ze startovného bude
sloužit pro provoz bezplatného
poskytování mobilní paliativní
péče regionu. Běh je určen pro

všechny generace je vhodný
pro kočárky vozíčky. Startovné
se hradí online platbou, startovací číslo diplom obdržíte emailem. Děti do 14 let startovné nehradí, startovací číslo obdrží
u registrace v den běhu. Každý
účastník běhu získává perníkovou medaili v cíli.

Srpen 2021

Start je klouzavý kdykoli v době od 14.00 do 18.00 hodin. Čeká vás krásná trasa, která vede až k Mušaleckým rybníkům a zpět. Naplánované trasy
jsou 2, 4 a 8 km. A doporučený
dar je 100 Kč.
MDA

Když dobře slyšet není samozřejmost
■ Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se
sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím však mimo omezení,
která zažíváme všichni, přináší
překážky, které si slyšící veřejnost neumí ani představit.
Pro osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku, se zásadně zkomplikovaly běžné
každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady a v nemocnicích. Roušky
jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový projev, možnost sledovat
mimiku a výraz obličeje. Může
tak lehce dojít ke komunikačnímu šumu a následnému nepochopení situace. Mnoho lidí je
smířeno s tím, že ve stáří budou
potřebovat brýle, horší je však

představa, že nebudou slyšet
jako dříve a budou muset horší
sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud máte vy potíže se sluchem, neváhejte se
na nás obrátit. rámci sociálních
služeb Tichého světa nabízíme
podporu osobám se sluchovým
postižením při vyřizování různých žádostí o příspěvky, např.
kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic či podporu při řešení životních událostí.
Nejen seniorům, kteří mají problémy se sluchem, pomáháme
např. při pořizování sluchadel,
světelné signalizace, zesilovačů TV a jiných pomůcek, které

přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za
klienty přijet kamkoliv v Moravskoslezském kraji, či se s nimi
spojit online. Všechny naše
služby jsou zdarma. V případě
zájmu nebo jakéhokoliv dotazu
nás neváhejte kontaktovat. Adresa pobočky: Zeyerova 110/12,
Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.
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Řeka bude chytřejší obcí

■ Obec Řeka se zapojila do
pilotního programu „chytřejší
obec“. Prostřednictvím mobilní
aplikace nebo webového portálu mohou nyní získávat občané Řeky dokonalý a rychlý přehled o všem co se obci děje, co
se chystá, na co si dát pozor,
jaké bude počasí, ale třeba jak
vypadá parkoviště Na konečné.
Co program Sencito přináší a
jak to všechno funguje? V obci
byly nainstalovány různé typy
snímačů (čidel) a kamer, které informují situaci v obci. Jsou
to důležité aplikace pro plynulý chod obce, jako například informace o množství vody v horním a spodním vodojemu, stavy
průtoků vody v potoce. Rovněž
byly nainstalovány snímače pro
měření hluku (např. kamenolom), měření kvality CO2/VOC
ovzduší, snímače teploty, sledování zaplnění velkokapacitních
kontejnerů, obsazenost parkovišť, atd. Prostřednictvím tohoto programu již máme dokonalý přehled tom, kolik vozidel
projede naší obcí, dle jednotlivých pracovních dní, víkendů,
konkrétních hodin. A to včetně rozpoznání kolik aut bylo

osobních, kolik bylo dodávek,
nákladních aut ve všech směrech: Smilovice – Řeka, Guty –
Řeka a zpět. U školky byl nainstalován radar na měření rychlosti. I zde máme přehled o tom,
jak jsou řidiči v obci „ukáznění“, jaká je průměrná rychlost.
Z analýz je pak jasně vidět, které dny a v kolik hodin se v obci
nejčastěji jezdí nad povolenou
mez. S těmito uchopitelnými
daty jsme schopni vést jednání
u patřičných orgánů. Dále mají
naší občané možnost sledovat
jízdní řád, úřední desku, infokanál, nabízí se možnost sledování vlastní spotřeby vody, elektřiny, plynu, lze zabezpečit vlastní
majetek přidáním čidla z nabídky Sencito a řada dalších výhod. Jsme přesvědčeni, že tímto krokem pomůžeme obci zvýšit nejen vlastní komfort a větší
informovanost, ale i snadnou
možnost zabezpečení vlastního bydlení. Více informací lze
získat v úředních hodinách na
obecním úřadě v Řece nebo na
internetových stránkách www.
sencito.cz.
R. Kavulok

Patnáct nových občanů

■ Zhruba v polovině června
se uskutečnilo ve společenské místnosti obecního úřadu
v Horních Tošanovicích tradiční vítání nových občánků.
Starosta obce Petr Martiňák
přivítal 15 nových občánků –
Mikuláše Baláže, Aleše Barnišina, Mathiase Betáka, Marka
Fischera, Amálii Grossmannovou, Jiřího Chromečku, Patrika
Konečného, Vojtěcha Konečného, Violet Marszalkovou, Adélu

Nerušilovou, Tobiase Paráka,
Ninu Strajovou, Sáru Šeckovou,
Lilly Walicovou a Tobiáše Zwardoně. Vítání se tradičně uskutečňuje za účasti rodinných
příslušníků dětí a je zpestřeno
krátkým kulturním programem.
V upomínku tohoto významného dne si noví občánci odnášejí pamětní list a dárky, které věnuje obec.
PM

V Řece se opět promítalo
pod otevřeným nebem
■ I v letošním roce se obec
Řeka rozhodla pro večerní promítání filmů venku, na hřišti restaurace Grunt.
První promítání již proběhlo,
a to hned na počátku července. Na pořadu byla česká komedie „Chlap na střídačku“. Při
této příležitosti jsme uspořádali dobrovolnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na jižní Moravě. Vybralo se
5 700 Kč. Za všechny příspěvky moc děkujeme. Rovněž koncem prázdnin je naplánováno
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druhé večerní promítání. Připravena je úspěšná česká komedie letošního roku s názvem
„Matky“. Všichni, nejen občané
Řeky, jsou srdečně zváni. Termín a hodina budou upřesněny přes sms, plakáty, facebook
a program Sencito. Poděkování rovněž patří restauraci Grunt,
která poskytla prostor pro promítání, agentuře MyBell agency, která vše potřebné zabezpečila. Těšíme se na Vaši účast
a přejeme všem pěkné léto.
R. Kavulok
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Zahrádkáři hledají nové členy

■ V pátek 24. 6. 2021 se v klubovně zahrádkářů uskutečnila výroční členská schůze,
spojená tradičním smažením
vaječiny.
Schůzi byl přítomen předseda
územního svazu ČZS ve Frýdku
– Místku pan Václav Kolek, jež
na adresu hnojnických zahrádkářů vyslovil slova uznání. Poděkoval rovněž za aktivity žáků
hnojnické české základní školy
pod vedením paní Mgr. Luzarové, kteří se pravidelně prezentují velmi dobrými výsledky v soutěžích organizovaných územním svazem ČZS. Jubilantům
patřily gratulace a drobné dárky. Kromě podáváné smaženice byla na stolech spousta zákusků a sladkostí připravených
členkami organizace. Poděkování za přípravu pohoštění patří

zejména paní Heleně Šokalové, Anně Slížové, Janě Skokové
a Lence Popelářové. Bilancování činnosti v posledním roce
negativně ovlivnila covidová
omezení. Činnost se tedy zaměřila pouze na opravy údržbářské
práce v klubovně. Jak vnitřní
prostory, tak zejména venkovní
upravené plochy klubovny, jsou
nejlepší ukázkou soudržnosti a aktivity členů organizace.
Dokumentují to mimo jiné např.
vzorně zastřižené okrasné dřeviny před klubovnou, květinová
výzdoba a upravené trávníky. Za
tyto aktivity si zaslouží poděkování pan Jaromír Špok, Petr Caletka, Milan Chovanec a Pavel
Sikora. Na své schůzi vyslovili
členové přesvědčení, že jakmile to situace dovolí, budou ve
svých aktivitách v letošním roce

pokračovat. Již v září by rádi obnovili dlouholetou tradici plackobraní, která musela být v loňském roce přerušena. V diskuzi
zazněly kritické hlasy na pomalé omlazování členské základny.

Máte zájem členství? Kontaktujte předsedu organizace Jaromíra Špoka, tel. 732 200 997.
Nebo se podívejte na: www.zahradkari-hnojnik.estranky.cz.
GM
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Pestrý konec školního roku v MŠ Střítež

■ V letošním roce jsme nemohli z důvodu vládních opatření zorganizovat spoustu akcí,
které jsme měli v plánu. Některé nich byly zcela zrušeny, jako
např. vánoční dílničky s rodiči,
lyžařský výcvik, plavecký výcvik, Noc s Andersenem či radovánky. Jiné proběhly alespoň
v online podobě (tradiční pěvecká soutěž Rozvíjej se, poupátko nebo besídka pro maminky ke Dni matek).
Přes všechny zákazy a omezení se nám přesto podařilo život ve školce dětem zpestřit zajímavými projekty, a to především v měsíci červnu. „Kolotoč
zábavy“ jsme odstartovali školním výletem na Ranč Moncheri v Hnojníku, kde čekaly děti
projížďky na koních, exkurze
ve stájích s krmením koníků,
trampolína, průlezky a spousta
her. Krásně se tam o nás starali a všichni jsme si výlet báječně užili. Pro předškoláky byl
v rámci projektu ŠABLONY III
STŘÍTEŽ_2020_2021 připraven
také projektový den na téma
Velké šelmy v Beskydech. Terénní zoolog a koordinátor monitoringu velkých šelem v Beskydech Jiří Labuda přijel za dětmi s přednáškou okořeněnou

spoustou poutavých zážitků,
názorných pomůcek i autentických videí týkajících se především medvědů, rysů a vlků
žijících v našich lesích. Děti se
dozvěděly spoustu zajímavostí a téma je velmi zaujalo. Závěr roku se nesl především
v duchu loučení s předškoláky. Letos jsme si pro ně připravili již tradiční dopolední pasování na školáky, a navíc odpolední program s přespáním ve
školce. Nejprve děti čekala tajemná cesta za pokladem spolu
s plněním různých úkolů, poté
v tropickém dni tolik osvěžující vodní balónková bitva, večerní opékání párků na ohýnku
se zpěvem za doprovodu kytary a mnoho dalších her a veselí. Tečkou programu byla večerní pohádka do postýlek. Rozloučili jsme snídaní, kterou nám
připravily maminky. Posledním
„velkým dnem“ naší školky byl
výšlap na Godulu. Z akce, která měla původně vypadat spíše
jako společná procházka našich
učitelek s několika rodiči a jejich dětmi na nejbližší kopec,
se vyklubalo naprosto úžasné
odpoledne. Účast našich rodičů byla neskutečná. Přišli skoro
všichni a sršeli dobrou náladou.

Červen v tošanovické školce

■ Tento školní rok nás v mateřské škole doprovázely, jakož i v jiných školkách, různá
covidová opatření a nařízení,
díky nimž život ve školce probíhal trochu jinak než minulých
letech.
Přesto se nám v červnu podařilo uskutečnit některé tradiční akce i akce nové. 1. června
měly děti možnost navštívit hasičskou zbrojnici. Starosta hasičů Petr Kičmer a velitel výjezdové jednotky Vratislav Hrabinský
jim ukázali hasičskou techniku
a vozy, umožnili dětem „hasit
oheň“. Další akce se uskutečnila s rodiči a dětmi na školní zahradě. Šlo o „zahradní slavnost“,
která nahradila tradiční radovánky. Děti zatančily tanečky

v lidovém tónu, proběhlo rozloučení s nejstaršími předškoláky, kterým obec věnovala knihy.
Děti si zasoutěžily, dostaly sladké odměny a dárek do tomboly, společně s rodiči opékali párky. Děkuji za pomoc a zajištění
této hezké akce paní Soldanové i ostatním rodičům, kteří se
zapojili do soutěžení. Poslední
zážitková akce se konala koncem června, kdy jsme společně navštívili ZOO Ostravě, kde
se nám všem velmi líbilo. Každý si tam našel svého oblíbeného zvířecího kamaráda. Děkuji
všem dospělým, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci všech
akcí. Hezké léto.
Monika Stoláriková

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 – lamelová
- markýzy - navíjecí hliníkové mříže - folie na skla
Oldřich Jurosz, Hnojník 148 Tel.: 604 676 549
e-mail: o.jurosz@centrum.cz

Dětem, které byly nadšené, že
jsou se svými kamarády mimo
školku ani náročný výšlap nevadil. Rodiče měli alespoň příležitost se navzájem poznat, poklábosit si jen tak mezi sebou,
či s učitelkami svých ratolestí.
Na kopci jsme si zahráli společně připravené hry a pak už nás
čekalo opékání párků. Turistický
výlet jsme si skvěle užili a společně s rodiči jsme se shodli na
tom, že jej letos vyhlásíme jako
nultý ročník a příští rok se určitě sejdeme znovu. V pátek 16.
července skončil prázdninový
provoz naší mateřské školy a já
bych chtěla touto cestou poděkovat všem rodičům za jejich
spolupráci během celého školního roku, za jejich vstřícnost

a péči o naše „společné“ děti.
Poděkování patří také paním
učitelkám a správním zaměstnancům, kteří se na chodu školy podíleli, za jejich ochotu a pomoc často nad rámec pracovních povinností, stejně jako
SRPŠ, které na nás nezapomíná a díky němuž mají naše děti
každý rok něco nového. Přeji
všem léto plné sluníčka, zábavy, úsměvů a nádherných zážitků. Věřím, že se budoucím prvňáčkům vydaří start do I. třídy
základní školy a na menší děti
a jejich rodiče se budeme těšit
1. září nového školního roku na
shledání v naší mateřské škole.
Zuzana Sabelová

Informace z vaší obce
Horní Tošanovice

Upozornění občanům
Dne 30.6.2021 uplynula doba
splatnosti poplatků za odpady,
psy a odebranou vodu. Obracíme se proto na občany, kteří ještě
poplatky neuhradili, aby tak učinili v co nejkratším termínu. Platby je možné posílat na účet obce
č. 1681972319/0800, uhradit poukázkou nebo přímo na obecním úřadě na platebním terminálu nebo hotově. Zjistit nedoplatky
můžete jednoduše pomocí e-mailu: urad@hornitosanovice.cz
nebo telefonicky: 721 588 519.
Víceúčelové sportovní hřiště
V areálu KD Hájenka Horní Tošanovice je k dispozici víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem pro širokou veřejnost. Hřiště je vhodné pro malou kopanou,

tenis, nohejbal a volejbal. Bližší
informace vám budou poskytnuty
na obecním úřadě v Horních Tošanovicích, na webových stránkách obce nebo na tel. č. 608 751
120. Na webových stránkách je
spuštěn rezervační systém, kde si
můžete zajistit vhodný termín.
Tošanovické dýňování
Kdy: 25.9.2021. Kde: náměstíčko Horní Tošanovice. Kategorie:
1. Postavy výrobky dýní, 2. Řezbářské výrobky.
Zveme občany Horních Tošanovic, aby se zapojili do dýňování
a pobavili sebe ostatní. Kreativitě
se meze nekladou. Bližší informace o akci zveřejníme na webových stránkách.

Hnojník
Nové telefonní číslo, na kterém si můžete přehrát poslední

hlášení obecního rozhlasu, je:
733 292 107

ZEMNÍ PRÁCE minibagrem 2.6 tun
KDYKOLIV-KDEKOLIV

Tel: 603 252 580
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Pomník T. G. Masaryka v Hnojníku má zajímavou minulost

■ Již v roce 1935 počal jednat
místní odbor Matice Slezské
o postavení pomníku na paměť
pobytu prezidenta Osvoboditele v Hnojníku v roce 1930.
V roce 1936 se připojila k akci
Tělocvičná jednota Sokol Hnojník a obě české školy. Tvůrcem pomníku byl akademický
sochař Jan Tříska z Prostějova. O to se postarala tělocvičná jednota Sokol Hnojník, která vytvoření pomníku vyjednala
prostřednictvím své „ochranitelky“ – TJ Sokol Prostějov. Pomník představovalo bronzové poprsí TGM na podstavci z
godulského pískovce, s nápisem „Na paměť pobytu presidenta osvoboditele 6. 7. 1930“.
Místem umístění byla zahrada
před budovou měšťanské školy. Slavnostní odhalení pomníku
bylo naplánováno na 1. června
1936. Kvůli silnému dešti však
bylo přeloženo a uskutečnilo
se 11. června 1936. Slavnosti za
krásného a slunečného počasí

se zúčastnilo 3000 lidí z Hnojníku a okolních vesnic. Součástí
slavnosti byl průvod od nádraží okolo hostince pana Ciompy
(dnes u Zajíce) ke škole. Zazněly slavnostní projevy hostů a na
závěr slavnosti proběhlo na hřišti školy tělocvičné vystoupení žáků škol a cvičení na nářadí členů TJ Sokol. Se svým pořadovým cvičením vystoupila
rovněž čestná četa pěšího pluku z Frýdku – Místku. Pomník
byl pořízen nákladem 7 tis. Kčs.
Umělecké provedení pomníku
akademickým sochařem Janem
Třískou bylo bez požadované
úhrady. K pozdravným dopisům
odhalení pomníku byl doručen
i veršovaný dopis básníka Petra Bezruče. Účast v krojích na
slavnosti zakázalo svým sborům ve Stříteži, Komorní Lhotce
a Hnojníku ústředí polských hasičských sborů. Jako reakci na
toto rozhodnutí došlo pak roce
v 1936 založení českého hasičského sboru v Hnojníku a ve

Je pouť pouze o zábavě?
■ Odpradávna lidé všech náboženství putovali na svá posvátná místa. Nejinak tomu
bylo v křesťanství, kde věřící původně navštěvovali především místa spojená se životem Ježíše Krista.
Řekne-li se slovo „pouť“, mnozí nás si
představí atrakce pro děti, kolotoče nebo
všudypřítomné stánky či obchůdky s nejrůznějším zbožím. Hlavní rozměr pouti je
především duchovní. Jít na pouť čili putovat
na určené místo, vymanit se na nějaký čas
ze všedních stereotypů a podívat se snáze
na svůj život s odstupem. Člověk, vydávající se na pouť, do níž vkládá své úmysly, je
zároveň lépe disponován k modlitbě, přemýšlení o vlastním životě, vnitřnímu ztišení
a naslouchání. Poutě jsou často příležitostí k
hlubšímu setkání s Bohem, ke změně života,
ke smíření. Poutníci čerpají na posvátných
místech sílu životu podle víry nebo svěřují nějakému světci svou konkrétní starost či
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Stříteži. V noci z 9. na 10. června 1953 bronzové poprsí TGM
umístěné na pomníku před školou zmizelo, stejně jako nápis na
podstavci. Pátrání po tom, kdo
tak učinil, zůstalo bezvýsledné
a zůstalo jen u domněnek politického podtextu této události
(pro úplnost dobových událostí – název „Masarykova měšťanská škola“ se přestal na úředních dokumentech používat již
roce 1952). V roce 1964 byla na
pískovcovém podstavci umístěna bronzová busta J. A. Komenského, jež však byla v březnu 2012 neznámým pachatelem
odcizena a skončila patrně ve
Sběrných surovinách. U příležitosti oslav 28. října v roce 2013
byla obecním úřadem a Masarykovou základní školou v Hnojníku na původním pískovcovém
podstavci instalována a odhalena nová busta T. G. Masaryka.
Foto ze zdrojů Okresního archivu FM (nová busta TGM).
Miroslav Gryc

úmysl. Ke konci srpna očekáváme jako každý rok již tradiční pouť ke sv. Bartoloměji
v Třanovicích. Kdo to byl sv. Bartoloměj? Byl
to apoštol, jeden z dvanácti Ježíšových nejbližších přátel. Pocházel z Kány Galilejské
byl druhem Filipa, který jej přivedl ke Kristu. Apoštol Jan ve svém evangeliu jej uvádí jménem Natanael. Bartoloměj se odvádí
od jména „BarTolomai“ což je jméno po otci,
které je překládáno jako „syn Tolmajův“, zatímco Natanael znamená „Bůh dal“. Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova
příchodu, proto Filip po seznámení se s Ježíšem Bartoloměje vyhledal a řekl mu: „Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně
a proroci, Ježíše, syna Josefova Nazareta“.
Natanael mu namítl: „Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ Filip mu odpoví:
„Pojď se přesvědčit!“ Ježíš spatřil Natanaela, jak němu přichází, řekl o něm: „Hle pravý
Izraelita, v němž není lsti.“ Řekl mu Natanael: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl:
„Dříve, než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod

fíkem“ (Jan 1, 45-48). Bartoloměj při těch
slovech poznal v Ježíši Syna Božího a krále
izraelského, což také hned vyznal. Ježíš mu
onu víru potvrdil příslibem větších důkazů, než byl ten, že ho viděl pod fíkovníkem.
Z Bartoloměje se stal jeden dvanácti apoštolů, svědek a následovník Kristův. V naší
vesnici stával původně dřevěný kostelík,
pravděpodobně v místě dnešního hřbitova,
který byl zasvěcen sv. Bartoloměji. Jelikož
byl zchátralý, byl postaven nový, který z velké části fundovala obec. Naší předkové rovněž rozhodli o patronovi nově postaveného kostela – převzali jej z kostela starého. A
tak se stal Bartoloměj nejen patronem nově
postaveného kostela, nýbrž celé vesnice.
Každý rok v neděli po svátku sv. Bartoloměje lidé přicházejí ze širokého okolí nejen poděkovat za Boží přízeň, ale načerpat především duchovní síly k životu. Pojďme proto
„putovat“… znovu objevit podstatu našeho
života a projevit vděčnost za každý dar, kterým jsme byli obdarováni.		
SR
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Nocování pro páťáky. Popáté

■ Toto privilegium má u nás
v Komorní Lhotce na konci školního roku pouze pátý ročník.
V tropické pondělí 28.6. již před
půl šestou večer je tudíž bylo vidět natěšené, jak netrpělivě čekají před školou se spacáky, karimatkami a dalšími „nezbytně“
nutnými věcmi.
Přespávání začalo tradičně
„překvapením“, tedy kuželkami.
Letos jsme kvůli mimořádným
opatřením museli být rozděleni do více skupin, ale i tak si
to děti určitě užily. Chtěla bych
tímto poděkovat panu starostovi Ivu Sztefkovi, díky kterému se
tato zábava mohla uskutečnit.
A protože byl opravdu „pařák“,
děti se ve škole doslova vrhly na vychlazený meloun. Ten
zmizel stejně rychle jako večeře, na kterou jsme je pozvaly s paní ředitelkou. Následovalo promítání fotek a pro mě
dojemných videí, vytvořených
díky hodinám informatiky. Když
jsme si zahráli pár klasických

kolektivních her (ovocný koš,
městečko Palermo..), přišel konečně čas na to, na co se děti
těšily (bály) asi nejvíc – stezka
odvahy. Do sklepních prostor
školy tak páťáci „statečně“ chodili minimálně ve dvojicích. Pokud kdokoli šel v těchto pozdních hodinách kolem školy a
nevěděl nocování, musel být asi
docela vyděšen hrůzostrašnými
dětskými výkřiky. Po této adrenalinové záležitosti se šlo „na
kutě“. Můžu potvrdit, že spali na
podlaze (někteří bez karimatek)
jako nemluvňata, jen sem tam
nějaké to chrápání. Již před prvním ranním zvoněním už pak
někteří snídali ve školní jídelně
bábovky, muffiny a jiné dobroty, za což velmi děkuji rodičům.
Zvláště paní Adamovské-Zagorové, která pro děti nechala
udělat čokoládový dort. Doufám, že páťáci budou na nocování dlouho vzpomínat a že se
jim celá akce líbila.
Lucie Gavelčíková

Náročný školní rok v Komorní Lhotce
■ Na 30. červen se těší snad
úplně všechny děti a žáci, učitelé a správní zaměstnanci v celé
České republice. Komorní Lhotka není výjimkou.
Náročný školní rok pro žáky
učitele, rodiče, ale i některé prarodiče, kdy docházelo
k opakovanému uzavírání škol
školských zařízení, byl uzavřen
rozdáním vysvědčení třídními učitelkami. Každou třídou
a chodbami se nesla vůně velkého množství květin, proložena

hromadami sladkostí, osobních
dárečků a balíčků pro pedagogy, paní kuchařky a paní školnici. S přáním příjemně prožitých
prázdnin všem poděkováním za
práci zaměstnancům přišel starosta Ivo Sztefek.
Já děkuji celému učitelskému
sboru a nepedagogům za pracovní nasazení, rodičům a zřizovateli za ochotu a spolupráci.
Přeji krásné léto.
Gabriela Palarčíková

Červen, čas školních výletů

■ Minulý školní rok bylo téměř
nemyslitelné, aby žáci mohli absolvovat nějaké školní výlety.
Letos jsme si to v Komorní Lhotce vynahradili.
Již na začátku června pátý
ročník navštívil Prahu, což bylo
perfektní, protože byla skoro
vylidněná. U Staroměstského
orloje se nikdo nemačkal, na
Karlově mostě jsme byli skoro sami. Projíždět se po Vltavě
jako jediná lodička poháněná
čistě elektrickou energií a obdivovat krásy Prahy, pak žáci
ocenili asi nejvíc. A mít katedrálu sv. Víta jen pro sebe bylo
prý taky „fajn“, stejně jako jízda metrem, které bylo dle páťáků „děsně rychlé“. Děti si tak
Prahu maximálně užily a budou
mít na co vzpomínat. V polovině června se pak první až třetí ročník vydal navštívit ZOO
v Ostravě. Díky skvělému počasí mohly děti obdivovat zvířata

ve výbězích, v klecích a pavilonech. Děti přijely plné báječných dojmů, se spoustou dobrot a zakoupených suvenýrů.
Na konci června pak vyrazil čtvrtý ročník směr Olomouc.
I když nás byla průtrž mračen,
v Olomouci žáky přivítalo nádherné slunečné počasí. V plánu
byla prohlídka města, která začala u katedrály sv. Václava, návštěvou Vlastivědného muzea,
zaměřeného na historii a místopis středomoravského regionu.
Žáci poté obdivovali další památky a významná místa v tomto krásném moravském městě.
Úplně na závěr roku se vydala školní družina na nezapomenutelný výlet do Skalka Family
parku v Ostravě. Děti přivítalo
27 zvířátek Pak jsme se na chvíli
„ztratili“ bludišti, které bylo plné
rébusům a interaktivní zábavy.
Musely zdolat pavoučí síť, mohly si splnit nějaká ta tajná přání

díky kouzelné zvoničce. Atrakcí
tam bylo nepočítaně, děti nejvíce bavilo rýžování zlata, jízda na
horské dráze, hop aréna, trampolíny, kolotoče nebo aquazorbing. Čas, který děti strávily se
svými spolužáky a kamarády na
těchto poznávacích zábavných
výletech, je nenahraditelný.

Chtěli bychom tímto poděkovat SRPŠ za úhradu jízdného
do Prahy, firmě Verdentrade do
Olomouce a panu Tomáši Buzkovi za zajištění a úhradu autobusové dopravy do ZOO v Ostravě a do Skalka Family parku.
Lucie Gavelčíková,
Iva Jelenová
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