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Slovo starosty
Milí Vendryňané,
téměř po dvou letech protipandemických opatření a omezení se
můžeme konečně nadechnout a usmívat se na sebe bez roušky
nebo respirátoru. Doufejme, že snad už napořád.
pokračování na str. 2

POZOR !
Obecní knihovna bude v létě
zavřená v těchto dnech:
22. 7. - 29. 7.

a

29. 8. - 2. 9.

Aktuální informace najdete vždy na
www.naseknihovna.cz/vendryne
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pokračování ze str. 1

Blahopřejeme - Składamy życzenia

Jedna hrozba pominula a náš zrak a mysl se upírá
směrem na východ, kde se ve 21. století dějí hrůzy,
o kterých se nám ani v tom nejhorším snu nezdálo.

Srdečně blahopřejeme našim občanům, kteří se
v jarních měsících dožili životního jubilea!

A samozřejmě, že všechno souvisí se vším, a proto
už i u nás je dvouciferná inflace a zdražuje téměř
všechno. U nás můžeme být rádi, že jsme za uplynulé čtyři roky zvládli spoustu náročných investic,
které by se za současné situace nerealizovaly nebo
byly podstatně dražší. Velkým tématem, a to nejen
v naší obci, je razantní nárůst cen energií. Když se
potkávám s našimi občany, tak často diskutujeme,
jaká forma vytápění bude nejlepší, nejkomfortnější,
nejjistější nebo nejlevnější. Jednoznačná odpověď
na toto téma určitě neexistuje, nicméně o dva roky
je posunuta zákonná výměna nevyhovujících kotlů
na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Pokud se vás toto
týká, nenechávejte vše na poslední chvíli a snažte
se využít kotlíkových dotací, programu Nová zelená
úsporám nebo obecní půjčky z FRB.

březen
Lipková Ilse

80 let

Kowalová Irena

80 let

Woclawková Františka 85 let
Sližová Růžena

85 let

Ciencialová Helena

90 let

duben

Naplno se nám rozjel také svoz BIO popelnic, kdy
v prvním měsíci byly z Vendryně odvezeny více než
neuvěřitelné čtyři tuny tohoto odpadu, který by
skončil v popelnicích na komunální odpad nebo
třeba na březích potoka. Do budoucna zvažujeme
zvýhodnění všech, kteří tuto službu využívají. Do
systému se stále můžete zapojit kdykoliv v průběhu
roku.

Ruszová Helena

80 let

Kawulok Jiří

80 let

Rusnoková Štěpánka

80 let

Nikl Jiří

85 let

Říhová Edeltruda

91 let

Bocek Květoslav

91 let

květen
Bilková Anna

80 let

Goryl Jan

97 let

Senioři, pojeďte na Floru!

Stejně tak před koupací sezónou můžete využít
služby napuštění vašeho bazénu cisternou SmVaK.
Vřele vám doporučuji přečíst si i občasník Panorama, který vám přišel do schránek společně s těmito novinami.

Máme velkou radost, že po dvou nelehkých letech vás můžeme opět pozvat na tradiční zájezd,
který organizuje Sociální komise pro seniory naší
obce.

V současné době zdárně probíhá výstavba stezky
pro chodce a cyklisty. Všem vám děkuji, že společně
zvládáme tříminutové zdržení na semaforech a
těšíme se, až tato velmi potřebná stavba bude hotová.

Společně znovu navštívíme oblíbenou výstavu
LETNÍ FLORA OLOMOUC 2022, kde na vás čeká
bohatý program v rámci výstavy doplněný o Letní
zahradnické trhy. Ty nabídnou široký sortiment
květin, rostlin, semen a zahrádkářských pomůcek
či hobby potřeb.

Naši hasiči netrpělivě čekali na obnovu vozového
parku a naši vysloužilou „Máňu“ konečně nahradilo
novější a moderní zásahové vozidlo MAN.

Zájezd se uskuteční v pátek 19. 8. 2022, odjezd
je v 7.15 hod. od Domu s pečovatelskou službou na
Zaolší a v 7.30 hod. od Motorestu . Návrat je plánován kolem 19.00 hod.

V uplynulých dnech již proběhly některé z mnoha
tradičních akcí – Májovka, Pálení čarodějnic, stavění máje, Vendryňský kotár, radovánky... a mnoho
dalších je ještě před námi.

Cena zájezdu činí 200 Kč na osobu. Přihlásit se
můžete osobně na sekretariátu OÚ Vendryně,
telefonicky na tel. č. 558 554 125 nebo na e-mail:
p.polecova@vendryne.cz. Platbu za účastníka je
nutné uhradit do 17. 8. 2022.

Užijte si krááásnééé léto a vše, co k němu patří.
Raimund Sikora
starosta

Pavlína Polečová
referent sociálních věcí
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Vážení spoluobčané
V minulých dnech jsem se osobně účastnil
exkurze do OZO Ostrava, kterou organizovala firma
SMOLO – Třinec. Odvezl jsem si spoustu podnětů a
informací na téma zpracování odpadů. Řešení
problematiky jejich likvidace a cena za ni bude
určitě jedním ze stěžejních témat pro komunální
volby i pro vedení měst a obcí v následujících
letech.

Dovolte mi na začátku mého příspěvku do VN
začít trochu mezinárodně. Naše obec je z pohledu
přeshraniční spolupráce aktuálně zapojená do dvou
projektů. O nich píšeme podrobně na stránkách 6-7.
V souvislosti s tím se nemohu ubránit dojmu zbytečných komplikací a složitostí jejich legislativy.
Na jedné straně smysluplná spolupráce, která přináší oběma stranám nejen peníze, ale i vzájemné
poznání a přátelství v jazykové, kulturní a společenské oblasti, a na straně druhé ohromný val
papírování a legislativních povinností.

W dalszej części mojego artykułu nie wolno mi
zapomnieć o krótkiej informacji dotyczącej remontu naszej Czytelni. Aktualnie przebiega druga część
pierwszego etapu remontu.

U přeshraniční spolupráce zůstanu i v dalším
odstavci mého příspěvku. Ukázkou jednoduché
mezinárodní spolupráce bez zbytečného papírování
jsou cyklistické závody MTB Beskydy. Letos se
uskuteční už po třinácté. Na čtyřdílném etapovém
závodě se podílejí na české straně obce Vendryně,
Bystřice a Nýdek a na té polské město Ustroň.

Dotyczy przede wszystkim przebudowy parteru,
piwnicy i całego zaplecza usług w ramach restauracji. Termin zakończenia remontu przewidujemy
na koniec sierpnia. Finansowo remont wspiera MSZ
poprzez Fundację Pomocy Polakom na Wschodzie i
Gmina Wędrynia.
Tą informacją chciałem między innymi podkreślić
fakt, że pomimo remontu naszego budynku życie
kulturalno-społeczne MK PZKO wcale nie zamarło.
Nadal regularnie odbywają się zebrania zarządu
koła, spotkania Klubu Kobiet, Klubu Seniora i próby
naszych zespołów. Gimnaści występowali w Oldrzychowicach i Koszarzyskach, zespół teatralny przygotowywuje spektakl pt. Czekoladki.

Pro cyklistické nadšence, amatéry i profesionály
mám dobrou zprávu. V našem regionu se díky
novému projektu zdokonalí značení stávajících
cyklotras. Bude sem zahrnuta i momentálně se
budující cyklostezka Vendryně – Třinec Sosna.
V její blízkosti se nachází náš Vendryňský park. Je
to místo pro organizování kulturních a společenských akcí, ale neprobíhá tu jen bujaré veselí, jak se
snad někteří domnívají. Slouží taky jako zázemí pro
sportovní události. Příkladem mohou být závody v
orientačním běhu. Krajský přebor této disciplíny tu
organizovala TJ Třinec, oddíl orientačního běhu.

Niezmiernie miłą i sympatyczną imprezą było
Stawiani maja. Cieszy fakt, że spotkanie to można
nazwać „spotkaniem wielogeneracyjnym“.
Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom tego spotkania.

Samozřejmě nejen sportem je člověk živ. K lepšímu životu v obci určitě přispějí opravy našich
místních komunikací. Proběhnou ve dvou etapách –
nejdříve se opraví výtluky a následovat budou
celoplošné opravy. Ty směřujeme na prázdninové
měsíce.

Bohuslav Raszka
místostarosta

Nezapomněli jste zaplatit odpady?
Sazba poplatku za odpady za rok 2022 je pro všechny občany stejná a činí 500,- Kč za 1 osobu a rok. Neposíláme složenky! Platbu je možno provádět na pokladně obecního úřadu (možnost platby kartou) v úřední dny
v pondělí a středu nebo převodem na účet č. 19-3840390287/0100 s uvedením správného variabilního symbolu, který je stejný jak v minulém roce.
Splatnost poplatku za odpady je do 30. 4. (roční sazba nebo 1. pololetí daného roku) a do 31.10. (2. pololetí
daného roku). Poplatek ze psů je splatný k 31. 5. (neposíláme složenky). Platbu je možno provádět rovněž na
pokladně OÚ nebo na výše uvedený účet s uvedením správného variabilního symbolu. Částku k úhradě i variabilní symboly u obou poplatků si můžete ověřit u správce poplatku p. Bielanové Jolany, tel. 558 554 140,
email – j.bielanova@vendryne.cz
Na stočné se nadále budou posílat složenky.
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Už se sváží BIO!

Ochrana životního
prostředí je prioritou

V měsíci dubnu se ve Vendryni začal svážet bioodpad od občanů, kteří si tuto službu objednali.
Hnědé nádoby o objemu 240 litrů byly zájemcům
zapůjčeny zdarma. Svoz probíhá a bude probíhat
každé dva týdny až do poloviny října.

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze
jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností.
Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů.
Jejich těžbou je významně zatěžováno životní
prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec vybrala ke
spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná
recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše
obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se
dozvídáme z environmentálního vyúčtování
zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě
elektrické energie, primárních surovin, vody,
okyselování prostředí a produkci skleníkových
plynů.

Odpad odložený do hnědých nádob nekončí na
skládce, ale je zpracován v kompostárně s mnohem nižšími náklady ve srovnání s poplatky za
skládkování. Dalším přínosem je úbytek odpadu v
často přeplňovaných nádobách na směsný odpad.
I nadále se můžete do systému zapojit!
Svoz biologického odpadu v zástavbách rodinných domů je prováděn po předchozím objednání
služby na obecním úřadu. Učinit tak můžete formou
on-line objednávky přes webové stránky obce nebo
vyplníte formulář objednávky na pokladně OÚ v
úřední dny – pondělí a středa u p. Jolany Bielanové,
tel. 558 554 140, e-mail: j.bielanova@vendryne.cz
Děkujeme, že třídíte odpad a pomáháte tak obci
splnit podmínky nového zákona o odpadech a udržet co nejnižší náklady na odpadové hospodářství.

Certifikát vyčísluje přínos naší obce k ochraně
přírody v roce 2021. Vyplývá z něj, že množstvím
námi odevzdaných elektrozařízení jsme uspořili
51,56 MWh elektřiny, 4821,18 litrů ropy, 338,45
m3 vody a 3,53 tuny primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv.
o 4,49 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje
okyselování prostředí) o 242,80 kg.

Zahradní bazén
lze napustit i cisternou

Každý kus vytříděného elektra se počítá, což
dokazuje příklad 100 vytříděných notebooků,
které uspoří 10 MWh elektřiny. Takové množství
odpovídá 3leté spotřebě elektřiny rodiny žijící ve
standardním bytu. Za 100 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří takové množství ropy,
které by stačilo na výrobu benzínu pro cestu z
Prahy do Paříže. Děkujeme všem, kteří pečlivě
třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního
prostředí.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno
pomocí studie životního
cyklu výrobku, která vypovídá o dopadech výroby
a recyklace jednotlivých
elektrozařízení na životní
prostředí. Studie zohledňuje všech 6 skupin
elektrospotřebičů, jejichž
zpětný odběr kolektivní
systém ASEKOL zajišťuje.

Vodárenská společnost SmVaK nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní
bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo
problémům ve vodovodní síti.
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě
z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu
v podobě dovozu vody do bazénu cisternou. Tato
varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Vodárenská společnost zjednodušila cenovou
politiku služby – kromě bezplatné zákaznické
linky 800 292 400 je možné využít jednoduchý
poptávkový formulář na internetových stránkách
www.smvak.cz v sekci Nabídka služeb. Cena
služby je dána objemem bazénu a vzdáleností, na
kterou se musí transportovat. Například při
objemu bazénu sedm metrů krychlových a
vzdálenosti do 10 kilometrů od provozního
střediska je stanovena paušální cena 1 263 korun
bez DPH.
zdroj www.smvak.cz
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Dobrá zpráva:
ochota českých domácností
třídit elektroodpad roste!

Jak jsme se v roce 2021
podíleli na ochraně
životního prostředí?

Pryč jsou doby, kdy lidé vyhazovali vysloužilé
elektrospotřebiče do popelnic na komunální odpad
nebo v horším případě do volné přírody na černé
skládky. Stále více lidí si totiž uvědomuje, že to, jak
žijeme, můžeme do značné míry ovlivnit my sami.
Třeba tím, že začneme ještě důsledněji třídit odpad
z domácností.

Díky svým obyvatelům se Obec Vendryně může za
rok 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti
6,12 t. Na každého obyvatele tak připadá 1,35 kg
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů,
celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a
recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Ochota občanů aktivně se podílet na recyklaci
elektroodpadu roste, vyplývá to z průzkumů společnosti EKOLAMP, která zdarma zajišťuje sběr a
recyklaci nefunkčních elektrozařízení. Ekologické
smýšlení a ochota třídit elektroodpad je znát i na
celkovém objemu sebraných a recyklovaných
elektrozařízení. V roce 2021 se v České republice
prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP
podařilo sebrat téměř 4200 tun světelných zdrojů,
velkého a malého elektra. Před pěti lety to bylo jen
něco přes 1500 tun. To představuje téměř trojnásobný nárůst. A oproti roku 2005, kdy byla v Česku
zákonem zavedena povinnost zpětného odběru
vysloužilých světelných zdrojů a elektrospotřebičů,
se objem odevzdaného elektroodpadu zvýšil 17krát.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o
podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů
Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2021 k úspoře produkce CO2 o 72,01 tun. Víte kolik
smrků pohltí stejné množství CO2? 28 ks!
Nebylo nutné vytěžit 3 587,95 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do
Brna po dálnici D1 a to 135 krát.

Ze sebraných světelných zdrojů a velkého a malého elektra se po recyklaci k dalšímu využití předá
více než 90 % materiálů. Získané kovy, plasty či
sklo pak slouží k další výrobě, případně jako technický materiál. Díky pečlivému sběru se navíc
zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo
dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných
zařízení dostaly do půdy nebo vody.

Došlo také k úspoře 36 935,03 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 36936 krát.
Podařilo se recyklovat 3 523,33 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 145 ks nových praček, bez
nutnosti těžby železné rudy.

V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení
odevzdat na sběrném místě u Staré školy čp. 195
každé pondělí od 8-12 hod. a každou středu od
12-16 hod. Světelné zdroje pak můžete zanést také
do malé sběrné nádoby, která je umístěna na
obecním úřadě.

Recyklací vysbíraných spotřebičů
se podařilo získat
124,15 kg mědi, což
by postačilo pro
ražbu 22 071 1€
mincí, nebo 150,67
kg hliníku, který by
stačil na výrobu
10 045 plechovek
o objemu 0,33 l.

Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje neziskový
kolektivní systém EKOLAMP.
Ten se zaměřuje na zpětný odběr světelných
zdrojů (lineární i kompaktní zářivky, výbojky, halogenové, wolframové i LED žárovky) a velkých i
malých elektrozařízení (domácí spotřebiče, spotřební elektronika, zařízení reprodukující zvuk či
obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky či
vybavení pro volný čas a sport). Více informací
získáte na stránkách www.ekolamp.cz.
| ￼5 |

VENDRYŇSKÉ NOVINY | GAZETA WĘDRYŃSKA

Vendryně se zapojila do zajímavých projektů

Školní dílny u PZŠ Vendryně
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013180
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je realizován v rámci výzvy „IROP“ č. 92 „Infrastruktura
základních škol pro uhelné regiony“.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (technické a řemeslné obory, přírodní vědy, práce s digitálními technologiemi).
Předmětem projektu je obnova objektu tzv. školních dílen, kde vznikla technická dílna, přírodovědná učebna a nezbytné zázemí. Celý objekt je rovněž bezbariérový. Současně bylo v rámci projektu pořízeno nezbytné
vybavení učeben. Díky realizaci projektu bude pedagogům a asistentům umožněno využívat moderní výukové metody (práce s 3D tiskárnami apod.). Učebny budou sloužit v rámci základního vzdělávání žáků základní
školy ve Vendryni s polským jazykem vyučovacím.

CZ | Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863
Projekt „Život a práce v Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ rozvíjí cestovní ruch v Těšínském
Slezsku, čerpá z dědictví spojeného s obdobím průmyslové revoluce na polsko-českém pomezí. V rámci projektu vznikne nová turistická nabídka - přeshraniční stezka „Po stopách průmyslové revoluce“ se vzájemně
se doplňujícími expozicemi a infrastrukturou pro návštěvníky. Projekt v rámci partnerství obcí Jasienica,
Goleszów, Nýdek a Vendryně rozvíjí turistické značky Těšínského Slezska na obou stranách hranice.
Vendryně zrevitalizovala areál Vápenných pecí ve Vendryni. Stavební práce byly zahájeny v měsíci květnu a
ukončeny budou v měsíci říjnu.
Byly vytvořeny tyto přeshraniční expozice a zázemí pro turisty:
- „Ogród Tradycji na Drzewiarzu w Jasienicy“ (PL)
- „Makieta dawnej cementowni w Goleszowie“ (PL)
- „Dřeviónka v Nýdku“ (CZ)
- „Vápenné pece ve Vendryni“ (CZ)
V rámci propagace projektu vznikne paměťová hra „Memory“ a puzzle se všemi čtyřmi expozicemi, na
které nyní partneři projektu spolupracují.
Celkový rozpočet projektu: 895 322,55 EUR
Evropský fond pro regionální rozvoj
Finanční prostředky ze státního rozpočtu
Finanční prostředky z rozpočtu obcí

761.024.16 EUR
26.156,99 EUR
108.141,40 EUR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
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Veřejné prostranství obce Vendryně
Registrační číslo projektu:
21/007/19210/780/152/001403

Vybavení klubovny SDH Vendryně
Registrační číslo projektu:
21/007/19210/780/152/001404
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií,
Programem rozvoje venkova ČR 2014-2020.
Hlavním cílem projektu je dovybavení klubovny
v nově postavené hasičské zbrojnici. Klubovna je
využívána členy SDH pro pořádání schůzí, besed a
přednášek, kancelář pro zajištění administrativního
vedení spolku. Tyto místnosti budou v rámci tohoto
projektu dovybaveny odpovídajícím množstvím
nábytku.
Výsledkem zakoupení nového vybavení vznikne
důstojné místo a zázemí pro všechny členy Sboru
dobrovolných hasičů. Klubovna poté bude moci být
využívána i jako školící místnost pro jednotku SDH.
Dotace činí 80% z celkových výdajů.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující
cíle SCLLD MAS Jablunkovsko.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií,
Programem rozvoje venkova ČR 2014-2020.
Hlavním cílem projektu je vybudování několika
nových míst k pasivnímu odpočinku a relaxaci pro
širokou veřejnost. Na tato místa se umístí lavičky,
budou doplněny i stojany na kola a objemné
betonové odpadkové koše, které budou zabudovány
v zemi.
Všechny pořizované prvky budou umístěny na
obecních pozemcích, budou veřejně přístupné bez
časového omezení a budou se nacházet v zastavěném území obce.
Význam projektu spočívá ve zlepšení zázemí a
vzhledu veřejného prostranství obce a na vytvoření
příjemného místa pro život všech občanům a také
široké veřejnosti.
Dotace činí 80% z celkových výdajů.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující
cíle SCLLD MAS Jablunkovsko.

Goleszów a Vendryně – směr: turista
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002752
Projekt je realizován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko.
Společný přeshraniční projekt partnerských obcí Goleszów a Vendryně má za cíl vytvoření společné turistické nabídky a vytvoření podmínek pro rozvoj spolupráce v této oblasti. Projekt je zaměřen na turisty a jeho
cílem je zvýšení návštěvnosti polsko-českého pohraničí skrze využití přírodního a kulturního potenciálu obou
obcí. Cílem projektu je také zvýšení povědomí o obou obcích v ohledem na rozvoj cestovního ruchu a zvýšení
rozpoznatelnosti na mapě Těšínského Slezska, společná propagace a rozšíření společných aktivit o ty, které
budou mít za cíl rozvoj přeshraničního potenciálu.
V rámci projektu měla za úkol obec Vendryně zřídit elektronický informační panel, který bude monitorován
kamerovým systémem a který umožní turistům získat informace o turistických atrakcích a také získat praktické informace o obci Vendryně a partnerské obci Goleszów. Informace na moderním a veřejně přístupném
panelu jsou zpřístupněny ve dvou jazycích – česky a polsky.
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Bílá voda
Kateřina Tučková

DOPORUČUJI
POLECAM

Dlouho očekávaný přelomový román o ženách, víře a zlu.

Wołyń bez komentarza
Nigdy nie publikowane drukiem relacje tych, którzy przeżyli wołyńską rzeź w 1943 r.

Bílá Voda. Takto poeticky se
jmenuje pustá vesnice skrytá
ve stínu pohraničních hor, kam
kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit si u zázračné
sošky Panny Marie pomoc.

Zapis reportaży Polskiego
Radia, oryginalne listy i pamiętniki ocaleńców, spisane
relacje świadków i ich rodzin.
Dokumenty polskie i ukraińskie, w tym protokoły
przesłuchań banderowców, odezwy i rozkazy
Ukraińskiej Powstańczej Armii, dokumenty IPN,
protokoły z miejsc zbrodni oraz inne bardzo mało
znane materiały źródłowe.

Právě sem o několik století později přijíždí Lena
Lagnerová, aby se tu skryla před svou minulostí,
která ji přivedla na pokraj sebevraždy.
Namísto kláštera s početnou řeholní komunitou
tu však najde pouze několik řádových sester, vedených svéráznou řeholnicí Evaristou. Ta přišla do
Bílé Vody o poslední zářijové noci roku 1950, kdy
komunistický režim zosobněný démonickým páterem Plojharem odvlekl v rámci "Akce Ř" všechny
řádové sestry do sběrných klášterů.

Ci, którzy ocaleli, opowiadają o życiu na Kresach,
o dramatycznych zajściach, których byli świadkami
i ofiarami. Tragedia odcisnęła na ich życiu krwawe
piętno – już na zawsze. Żadna książka naukowa nie
opisze bezsennych nocy dzieci, które były świadkami okrutnej śmierci ich rodziców zadawanej
rękami sąsiadów.

Mladičká Evarista tehdy dostala na výběr: vrátit
se do civilního života nebo s ostatními sdílet jejich
příští osud. Nezaváhala ani na okamžik. Stejně jako
všechny řeholnice byla nasazena na nucené práce a
vystavena ponižování v komunistickém kriminálu i
mučení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však
zjistí, že tím Evaristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že démoni obcházející minulost bělovodských řeholnic nezmizeli, a navíc jsou
součástí i jejího vlastního osudu...

Bronek

Jana

Lávka je nyní
bezpečnější
Nejnebezpečnějším místem pro chodce ve Vendryni byla dlouhé roky železná lávka přes řeku Olzu naproti
potravin Enapo. Lávka byla totiž olemována nevhodným zábradlím, přes které mohlo dítě i dospělý spadnout
z výšky 10 m do řeky. Jelikož lávka je majetkem města Třince, vhodné síťové zábradlí namontovaly technické
služby města, viz fotografie. Po krátké procházce přes lávku se ocitneme už v Třinci - Lyžbicích na ulici
Nábřežní.
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ZEMĚPIS VENDRYNĚ
GEOGRAFIA WĘDRYNI
Klima Vendryně

Klimat w Wędryni

K základním zeměpisným pojmům patří rovněž
témata počasí, klimatu a atmosféry. Podívejme se
tedy na pár informací týkajících se Vendryně a
okolí.

Do ogólnych pojęć tematycznych o geografii
należy również: pogoda, klimat i atmosfera.
Przyjrzyjmy się zatem kilce danym dotyczących
Wędryni i okolicy.

Převážná část Vendryně klimaticky spadá podle
platné klasifikace do mírně teplé oblasti, horská
část v Moravskoslezských Beskydech pak do oblasti
chladné. Meteorologické měření přímo z území
Vendryně není k dispozici, proto je na základě údajů ze stanic v okolí možno uvést pro rozhodující
obydlenou část obce tyto přibližné průměrné údaje:
roční úhrn srážek je 950 mm, z toho nejvíce v
měsících květen 110, červen 130, červenec 150,
srpen 120, nejméně pak prosinec, leden, únor –
kolem 60 mm. Průměrná roční teplota je 7,5°C ,
nejteplejším měsícem je červenec, kolem 18°C,
nejchladnějším leden, kolem -3°C. Vyjádření
průměrné hodnoty pro celé území Vendryně je
vzhledem k výškové členitosti terénu prakticky
nemožné.

Pod względem klimatycznym, według obowiązującej klasyfikacji, przeważająca część Wędryni
przynależy do obszaru umiarkowanie ciepłego,
natomiast część górska w Beskidzie ŚląskoMorawskim do obszaru chłodnego. Co prawda brak
bezpośrednich pomiarów meteorologicznych
bezpośrednio z obszaru Wędryni, jednak na
podstawie danych z okolicznych stacji można
wymienić dla przeważającej zamieszkałej części
gminy następujące uśrednione dane: roczna suma
opadów 950 mm, z tego najwięcej w miesiącach:
maj 110, czerwiec 130, lipiec 150, sierpień 120,
najmniej: grudzień, styczeń, luty – około 60 mm.
Średnia temperatura roczna wynosi 7,5°C, najcieplejszym miesiącem jest lipiec, około 18°C, najchłodniejszym styczeń, około -3°C. Wyrażenie
średniej wartości dla całego obszaru Wędryni jest
w praktyce niemożliwe ze względu na zróżnicowanie terenu pod względem wysokości. Ogólnie rzecz
ujmując - aktualna temperatura spada wraz ze
wzrostem wysokości nad poziomem morza o 1°C
co 100 m i odwrotnie. To oznacza, że np. przy temperaturze powietrza na Czornowskim 25°C, w najwyższym punkcie Wędryni na zboczu Ostrego
temperatura będzie wynosić 20°C.

Obecně je důležitý fakt, že např. okamžitá teplota
klesá s nárůstem nadmořské výšky každých 100 m
o 1°C a opačně. To znamená, že např. při teplotě
vzduchu na Čornovském 25°C bude v nejvyšší
lokalitě Vendryně ve svahu Ostrého teplota 20°C.
S nadmořskou výškou rovněž přibývá srážek a na
Ostrém přesahují 1100 mm ročně. Časté přívalové
srážky způsobují vznik povodňových stavů jak na
Olze, tak na malých přítocích. Závislost průtoku
vod na srážkách nejlépe vyjadřují rekordní hodnoty
z historických měření na Olze. V Ropici byl naměřen rekordně vysoký průtok v červenci 1949:
298 m3 za sekundu (tj. 298 000 litrů) a minimální
0,16 m3 (160 litrů) v srpnu 1952. Rozdíl průtoku je
tedy 1862 násobný!!!

Wraz z wysokością nad poziomem morza
przybywa też opadów i w Ostrym wynoszą one
powyżej 1100 mm za rok.
Gwałtowne opady często powodują powstanie
stanów powodziowych zarówno na Olzie, jak i na
małych dopływach. Uzależnienie poziomu wody od
opadów wyrażają najlepiej rekordowe wartości z
historycznych pomiarów na Olzie. W Ropicy został
odnotowany na stacji pomiarowej rekordowo
wysoki poziom wody w lipcu 1949 r. – 298 m3 na
sekundę (tzn. 298 000 litrów), z kolei poziom minimalny to 0,16 m3 (160 litrów) w sierpniu 1952 roku.
Różnica przepływów wynosiła zatem 1862- krotnie
większa!!!

Tyto údaje můžeme použít zhruba ve vztahu k
Vendryni.

Te dane można w przybliżeniu aplikować do Wędryni.
texty i foto poskytl Bronisław Ondraszek
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Przedszkole w bibliotece w Wędryni

Školní střípky

W poniedziałek 4 maja przedszkolaki wybrały się
na wycieczkę do biblioteki w Wędryni. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem przyglądały się
książkom znajdującym się na półkach, a szczególnie książeczkom dla dzieci. Pani Chlebková opowiedziała o bibliotece. Dowiedziały się także, jak
należy dbać o książkę. Wysłuchały z uwagą przeczytanej przez panią bibliotekarkę książkę na temat
zwierząt. Za miłe spotkanie dziękujemy Pani
Chlebkové.

Dění u nás ve školce
Jak se správně chovat
na silnici a chodníku,
jsme se dozvěděli zábavnou formou s pomocí
kouzelníka Aleše Krejčího
v pásmu nazvaném
DOPRAVNÍ KOUZELNÁ
ŠKOLIČKA.
Děti pomáhaly začarovat semafor, poté poznávaly barvy na semaforu a
následně řešily situace,
jak se správně zachovat.
Na pomoc si zval kouzelník i děti.
Na návštěvu k nám zamířili sokolníci, kteří předvedli přehlídku dravých ptáků. Pozorovali jsme
výcvik dravců, učili se jejich názvy a zajímavosti z
jejich života. Největší úspěch mělo zapojení dětí do
přehlídky. Dravce si mohly pohladit, ti odvážnější je
chytali na ruku a další dělali živé překážky pro let
ptáků.
Nezapomněli jsme ani na maminky. Nejmenší
děti předvedly krátký program, obdarovaly maminky vlastnoručně vyrobenou kytičkou a pak společně
s maminkami ještě vytvořily dáreček. Starší děti
poděkovaly maminkám za jejich lásku a péči delším
programem, vyrobenou kytičkou a portrétem maminky (viděno očima dětí) v ozdobném rámečku.
Ani poslední měsíc ve školce nezahálíme. Čekají nás výlety, dopoledne plné her s plněním úkolů
ke dni dětí, zábavné odpoledne DEN PRO RODINU
společně s rodiči, divadlo, pasování budoucích
školáků a zahradní slavnost s vystoupením starších
dětí.

Wycieczka
Wędrowniczki z Przedszkola w Wędryni wybrały
się 12 maja z wizytą do rodzinnego gospodarstwa
rolnego koleżanki Anny. Zobaczyliśmy owce kozy,
konia, które okazały się bardzo miłymi i ciekawskimi zwierzętami. Karmiliśmy kury, koguty. Cały czas
towarzyszył nam niezwykle przyjazny pies.

Na závěr bychom chtěli rodičům poděkovat za
spolupráci, popřát krásné prázdniny plné zajímavých zážitků a načerpání nových sil. Na děti se
budeme těšit opět po prázdninách a budoucím
školákům přejeme úspěšný start do nové etapy v
jejich životě.

Skorzystaliśmy z gościnności gospodarzy. Dziękujemy Pani L. Paszanda za wspaniałe pierniki i zaproszenie.

za kolektiv MŠ
Kaláčová S.
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Radost z vystoupení i dárečků si mohli dopřát i
obyvatelé DPS Zaolší, kteří jej shlédli v dopoledních
hodinách při malém pohoštění. Těšilo nás, že jsme
jim takto mohli zpestřit slunečné květnové dny.

Slunce svítí, řeka volá,
brzy už nám skončí škola…
S koncem školního roku je v naší mateřské škole
pořádně napilno a střídá se nám akce za akcí.

Po dlouhé době jsme se mohli v závěru školního
roku radovat také ze ŠKOLNÍHO VÝLETU, který
jsme si jeli užít do DĚTSKÉHO SVĚTA v Dolních
Vítkovicích v Ostravě. Děti se podle věku rozdělily
do dvou skupin a každá se zúčastnila svého výukového programu. Po vydatné svačině následovalo
dovádění v expozici dětského světa, ze kterého děti
odcházely jen s přemlouváním. Domů jsme si odváželi nejen nové znalosti, ale především spoustu
krásných zážitků.

Ohlédneme se alespoň za některými z nich.
V rámci celorepublikového projektu „UKLIĎME
SVĚT, UKLIĎME ČESKO", do kterého byla naše
mateřská škola zapojena, se přesně na Den Země
vydaly všechny děti do okolí MŠ a pustily se do
sběru odpadků a nečistot, které se povalovaly
kolem cest či chodníčků. Organizátoři projektu nám
předem zaslali velký balík, jehož součástí bylo vše
potřebné k úklidu. Z předešlého povídání děti již
dobře věděly, jaké předměty a materiály do volné
přírody nepatří a jak je správně třídit na plasty, papír a sklo. Jejich píle byla opravdu velká a nenechaly na zemi ležet ani ten nejmenší drobeček, který by
naši planetu znečišťoval.

I když se konec letošního školního roku blíží, čeká
nás toho ještě poměrně hodně. Předškoláci navštíví
prvňáčky v ZŠ Vendryně, společně oslavíme Den dětí hledáním pokladu, dováděním ve skákacím hradu
a také vystoupením kouzelníka Aleše Krejčího s
programem Kouzelná dopravní školička.

Letošní DEN MAMINEK A BABIČEK se mohl naštěstí konat bez omezení, a tak se prostory PZKO
Zaolší na jedno květnové odpoledne zaplnily maminkami, babičkami i dalšími blízkými příbuznými
dětí. Malé ježibabky a ježidědkové popřáli svým
milovaným opravdu povedeným vystoupením a
nechyběly ani pečlivě připravené dárečky. Celým
sálem se ozýval velký potlesk, smích, radost a ozdobené stoly se prohýbaly pod sladkým i slaným
pohoštěním, za které našim ochotným maminkám
a babičkám děkujeme!

11. června vystoupí děti naší školičky na RADOVÁNKÁCH – FESTYNĚ, který pořádá sdružení PZKO
Zaolší a 24. června se na společné akci s rodiči rozloučíme s našimi PŘEDŠKOLÁKY a pasujeme je na
opravdové školáky. Školní rok 2021–2022 uzavřeme
v pátek 15. července, kdy skončí prázdninový provoz naší MŠ.
za děti a kolektiv MŠ Zaolší
Urbanová Naděžda, ŘŠ
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Po dvouleté přestávce se letos na naší škole opět konala
recitační soutěž.
V 1. kategorii zvítězila Mia
Cimbolincová, která se pak
v následujícím okresním kole
Celostátní přehlídky dětských
recitátorů umístila na krásném 2. místě. Blahopřejeme!

Letošní svátek naší modré planety strávili všichni žáci základní
školy venku. Deváťáci a osmáci vyrazili do ostravské ZOO, kde na ně
čekaly výukové programy „Pochybné suvenýry“, „Putování vody“,
„Ohrožené druhy a význam ZOO“. Sedmé třídy ve spolupráci s obecním úřadem vyčistily velkou část Vendryně od odpadků. Šesťáci si
vyzkoušeli roli učitelů a bravurně zvládli pobavit i něco naučit mladší
spolužáky z 1. – 4. tříd na osmi pestrých stanovištích. Páťáci navštívili
blízký les, kde kromě jiného zjišťovali stáří stromů a vyplňovali lesní
bingo. Krásný slunečný den si všichni moc užili.

Pečeme pro radost
Konečně úterý a všichni nadšenci už čekají na recept. Všechno připraveno, kuchyňka v plném proudu,
suroviny za každou třídu na stolech a my ( dobrovolníci) pečeme asi 600 muffinů pro naše spolužáky a
všechny, kdo si budou chtít naši dobrotu ochutnat za minimálně 10,- Kč. Pokud někdo zaplatí vyšší částku,
udělá dobrou věc. Výtěžek pošleme dětem, které k nám utekly před válkou na Ukrajině. Takový byl náš scénář,
když to všechno začalo. Přiznávám, že to nebylo až tak jednoduché, jak se zpočátku zdálo. Nejvíc nás zlobily
košíčky, které po vložení těsta začaly měnit tvar a my je museli podkládat novými. Na plech ze školní jídelny
se jich vešlo docela dost. Chyběly nám mixéry a tak se hodila každá metlička, co se našla! Nás však radost
neopouštěla a nakonec se vše podařilo podle našich představ. Druhý den jsme vyrazili do všech tříd a
prodávali o sto šest. A výtěžek? Úžasný, celkem jsme vybrali 7 800 Kč! Kromě toho, že děkujeme za tak bohaté
finanční dary, musíme poděkovat všem, kteří neváhali přispět surovinami na pečení a speciální poděkování
patří paní kuchařce Mitrengové, která nám dole v jídelně hlídala plechy při pečení.
Nejvíce děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pro nás muffiny upekli. Jste jedničky!!!
| ￼12 |
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Ve středu 11. 5. 2022 se tým
našich osmáků ve složení Lukáš
Bocek, David Byrtus, Aneta Fojciková, Lukáš Kaleta, Dominik
Ožana a Tomáš Sikora zúčastnilo
Mezinárodních řemeslných
her na SOŠ TŽ v Třinci.
Žáci soutěžili v 6 disciplínách – Zapojení
elektrického obvodu, Zhotovení olověného odlitku
podkovy, Složení obrazce z měděných trubek, Výroba měděné píšťalky dle výkresu, Dálkové ovládání
manipulačního vozíku a přeprava palet a Příprava
míchaného nealkoholického nápoje. Na 1. místě se
umístil Dominik Ožana a na 2. místě Lukáš Bocek
ve svých disciplínách. Součástí této soutěže byly i
společné disciplíny pro družstvo – řemeslné kvízy a
stavba věže ze špaget. V celkovém hodnocení 16
škol získalo naše družstvo vynikající 3. místo.
Gratulujeme!!!

Tento rok jsme po dlouhé době opět vyrazili
s děvčaty 5. třídy do Třince. V hale Stars jsme si
výborně zahrály turnaj v miniházené a vybojovali
jsme 3. místo ve své kategorii. Zúčastnily se i školy
z blízkého okolí. Během celého utkání vládla super
atmosféra. Těšíme se na další soutěže, které nám
organizují třinečtí házenkáři s trenéry.
Moc jim za to děkujeme.
texty a fotografie ZŠ Vendryně

BAL
W bieżącym roku, podobnie jak w roku poprzednim, organizację balu utrudniały problemy
związane z pewnymi obostrzeniami dotyczącymi
imprez. I tak na przykład baliki maskowe dla
młodszych klas odbywały się w każdej klasie
osobno. Z kolei 28 kwietnia dziewiątoklasiści
postanowili zorganizować młodzieżowy bal
szkolny dla uczniów klas stopnia wyższego.
Chociaż do organizacji imprezy przyłożyła się
cała klasa 9., główną inicjatywę przejęło czterech
uczniów – Marysia Wania, Maja Raszka, Mateo
Rucki i Wojciech Bureš.
Długo oczekiwane wydarzenie przeniesione zostało ze szkoły do Czytelni i wprowadzony został
obowiązkowy „dress code”, czyli tak jak na klasycznych balach, dziewczyny musiały przyjść ubrane w
wieczorowe sukienki, a chłopcy w garnitury.
Całość podsumowała Maja Raszka: – Warto wspomnieć, że cała impreza była przygotowywana przez
samorząd uczniowski a konkretnie naszą klasę dziewiątą, ale pragniemy też podziękować nauczycielom,
którzy służyli nam pomocą.
Podziękowania należą się także Macierzy Szkolnej. Bez jej wsparcia finansowego takie inicjatywy
uczniowskie nie byłyby możliwe. Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem i przeplatany tańcem,
zabawami
i loterią zakończył się o godzinie 17.00.
Uczniowie i towarzyszący im nauczyciele spędzili wspólnie miłe popołudnie i świetnie się bawili.
-gz-

| ￼13 |

VENDRYŇSKÉ NOVINY | GAZETA WĘDRYŃSKA

Rozśpiewana szkoła

Nawet długa, wymuszona przerwa wirusowa nie
zabrała nam radości ze śpiewania i nie powstrzymała naszych uczniów w rozwijaniu swoich
talentów!

Tegoroczna wiosna obfita była w konkursy śpiewacze. Pierwszym z nich był konkurs organizowany
przez DDM w Bystrzycy - Bystrzycki Dzwoneczek
dla uczniów młodszych i Bystrzycki Dzwonek dla
uczniów starszych. Pomimo wielkiej konkurencji
naszym uczniom nieźle się powodziło.

Gratulujemy wszystkim wyśmienitych
wyników i dziękujemy za reprezentowanie naszej
szkoły!

Jakub Všianský (kl. 4) zdobył 3. miejsce, Maria
Kaszper (kl.2.) 2. miejsce, a Julia Rusz była wyróżniona za wykonanie piosenki ludowej. Agnieszka
Bureš (kl. 6.) i Maria Marta Wania (kl. 9) zajęły w
swoich kategoriach 1. miejsca.

Janina Łakota, Halina Veit Podola

23 kwietnia w Hawierzowie odbył się XVII Festiwal Piosenki Dziecięcej. Nasza pierwszoklasistka
Maria Kaszper została zwyciężczynią najmłodszej
kategorii. Maria Marta Wania reprezentowała najstarszą kategorię. Zespół Wokalny, w skład którego
wchodziły starsze dziewczyny, uzyskał 2. lokatę.
FPD towarzyszył też Konkurs plastyczny o LOGO
Festiwalu. Zwyciężyła praca naszej siódmoklasistki,
Teresy Kaszper.
Kolejnym konkursem był Przegląd Cieszyńskiej
Pieśni Ludowej. Tutaj w poszczególnych kategoriach 1. miejsca uzyskali Jakub Všianský oraz duet
Julia Szwarc i Antonina Klara Wania. 2. miejsce
zdobyły Maria Kaszper, Julia Szwarc, Maria Marta
Wania i duet Agata Szotkowska, Karolina Kaszper.
3 . miejsce należało do Klary Szotkowskiej i Antoniny Klary Wania.
Ostatnim z konkursów śpiewaczych jest Rozvíjej
se poupátko, którego organizatorem jest Szkoła
Podstawowa w Trzycieżu. Finał, do którego przechodzą zwycięzcy eliminacji obwodowych,
odbędzie się w Trzyńcu. Z dziewięciu naszych
uczestników 1. miejsca zdobyli Marysia Kaszper,
Jakub Všianský i Antonina Klara Wania, 2. miejsca
wywalczyły Julia Rusz, Julia Szwarc a 3. miejsce
należało do Klary Szotkowskiej i Mateego Ruckiego.

XIX Mistrzostwa Polskich Szkół w Pływaniu
W poniedziałek, 4 kwietnia 2022, przebiegły XIX Mistrzostwa Polskich Szkół w Pływaniu w Bystrzycy nad
Olzą. Nasi uczniowie nieźle sobie radzili, ponieważ pomyśnie zmierzyli swe siły ze sportowcami z innych
szkół, którzy regularnie biorą udział w treningach i zawodach pięcioboju nowoczesnego w ramach Klubu
Pięcioboju Nowoczesnego w Bystrzycy. Wielu z naszych uczniów uklasyfikowało się do 10 miejsca. Jednak
największy sukces osiągnęła uczennica klasy 3, Dorota Hermanova, która w kraulu zajęła 2. miejsce. Z kolei
uczeń klasy 9. Wojciech Bureš, zajął 3 miejsce w żabce.
Mateusz Hulboj
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22. ročník Vendryňského
kotáru je minulostí

Bystrzycka Liga Sportowa
Po dwu latach przerwy, spowodowanej koronawirusem, przebiegła Bystrzycka Liga Sportowa.

Za pěkného slunečného počasí se na start letošního ročníku postavilo 217 závodníků v šestnácti kategoriích celkem na čtyřech trasách. Tím
byl překonán dosavadní rekord v účasti z r. 2019,
a to jak v účasti samotné, tak i on-line registraci.

Jak zwykle, liga przebiegała w trzech etapach:
1 marca, 5 kwietnia i 26 kwietnia. Po ostatnim
etapie zostały wszystkie wyniki podsumowane,
przebiegło ich ogłoszenie i zostały rozdane medale i dyplomy.

Tradiční závod zaznamenal změnu na postu
hlavního organizátora. Pomyslný štafetový kolík
převzala od ACK Třinec sama obec. Ale "duchovní
otec závodu", který se sám nazval jeho maskotem, Milan Rajčáni s organizací velmi aktivně
pomáhal.

Żeby wziąć udział musieliśmy wystawić dwie
drużyny: drużynę dziewczyn, która grała w florbal i drużynę chłopców, która grała w piłkę nożną
w sali (futsal). Podsumowywując dziewczynom
poszło bardzo dobrze, ponieważ z dziewięciu
meczów wygrały 6 razy, raz remisowały i wywalczyły drugie miejsce! Tegoroczna drużyna
dziewczyn była bardzo utalentowana, ale
wiadomo, że do talentu trzeba się przyczynić
treningami. Dziewczyny przez cały rok szkolny
trenowały w ramach gier sportowych w każdy
czwartek pod bacznym okiem pana nauczyciela
Davida Bielesza, co spowodowało bardzo dobre
zegranie w polu gry.
Chłopcy radzili sobie nieco gorzej i zajęli 5.
miejsce. W obu drużynach panowała bardzo
zdrowa atmosfera i dostrzec to można było w
czasie, kiedy jedna drużyna mogła odpoczywać
po trudnym meczu a zaraz śpieszyła kibicować
drużynie drugiej.
Mateusz Hulboj

Závod se vyvedl a drobná škobrtnutí do příštího
ročníku, který by se měl jet 11. června 2023, určitě dopilujeme.
-red-

zdroj obrázků: ACK Třinec

Povedená exhibice na workoutovém hřišti
Ve středu 14. června proběhla na workoutovém hřišti v parku exhibice týmu z
firmy WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., která byla rovněž i zhotovitelem hřiště.
Zúčastnily se jí děti především 8. a 9. tříd obou našich škol. Tým jim předvedl
různé cviky a děti samy pak měly možnost si je vyzkoušet a soutěžit.
Exhibice se měla konat už minulý rok, protože tehdy bylo dokončeno i celé
hřiště. Bohužel protikovidová opatření nám několik plánovaných termínů vždy
zhatila. Nevadí, dočkali jsme se a stálo to za to!
-red| ￼15 |
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Klub zábavy a sportu Záolší
Májka – strom lásky, přátelství a naděje
Povedlo se a i náš klub vztyčil k nebesům poslední dubnový den májový strom. A pak už se
jen slavilo, hodovalo, grilovalo a klábosilo.
Díky moc patří nejen našemu osazenstvu klubu, ale i všem další dobrovolníkům. Zejména
pak Eduardovi Płoszkovi za dar v podobě krásného smrku na výrobu symbolu jara. Díky.
Co nás ještě letos čeká?
Tak určitě 19. ročník Her v pohraničí a to 6. srpna
2022, program zajišťujeme a nebudeme zatím vše
prozrazovat. Určitě se ale máte na co těšit. Soutěže
a hry pro děti i dospělé, tombola, večer tancovačka
a skvělá kapela a DJ, slezská regionální kuchyně a
speciality, atd…
Plánujeme rovněž rozjet opět pásmo letních kin
v Kinu Zaolší, a to v těchto termínech: 18. června
(sobota), 8. července (pátek) a 12. srpna (rovněž
pátek). Věřme, že počasí vždy vyjde, a my se zase
můžeme těšit na nějaké fajn komedie nebo hezké
pohádky. Sledujte plakátovací plochy v obci a fb
klubu: https://www.facebook.com/Zaolsi
Samozřejmě budeme i součástí 10. ročníku akce
Slezský dřevorubec, která se bude konat v neděli
24. 7. 2022.
Sportovní areál Zaolší
Letos 30. června tomu bude 15 let, kdy náš klub a
spousta dalších dobrovolníků započala stavět tento
areál. Vznikl antukový dvorec a posezení se skladem. O tři roky později jsme areál rozšířili o plážový volejbal a minikopanou. Vše bylo z větší části
hrazeno grantovými prostředky a sponzory. Přejme
mu ještě spoustu dalších let existence ke spokojenému vyžití všech lidí místních i přespolních. A
přikládáme zde jednu fotografii - vzpomínkovou jak areál vypadal, než jsem se jej chytili my, vzpomínáte? Jinak co se týče jakýchkoliv informací a
pronájmu posezení či hřišť, volejte: 724 078 666
anebo info i na fb: Sportovní areál Zaolší.
Závěrem
Díků není nikdy dost a zejména v této „zajímavé“ době. A tak tedy díky všem dobrovolníkům, sponzorům a
filantropům a všem, jenž nás podporují a pomáhají kolikrát nezištně. Utváříme tak společně prostředí, ve
kterém se nám dobře žije, baví, sportuje, směje a hlavně propojuje. Nehledě na věk, národnost, vyznání či
patriotismus.
„Přeji vám všem krásné prožitky léta, ať je po všech negativních vlivech veta,
úsměv a slunce ať nám vlévá energii do žil, neboť, kdo se neusměje, jako by nežil“.
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Wieści z Wędryni-Zaolzia
Na jednym z ostatnich zebrań Zarządu MK PZKO
w Wędryni – Zaolziu nowym prezesem został jednogłośnie wybrany Jan Kraina. Zastąpi na tym
stanowisku długoletniego prezesa Ing. Bronisława
Zawadę, który pełnił tę funkcję już od 1987 roku, a
w latach 1973 – 86 był sekretarzem naszego Koła.
Bronisław Zawada czynnie uczestniczy w jego działalności i posiada wiele odznaczeń, włącznie ze
srebrnym - „Zasłużony dla Związku II stopnia”.
Dziś pełni w naszym Kole PZKO funkcję wiceprezesa.
Obecny prezes Jan Kraina pochodzi z Trzyńca, a
członkiem naszego Koła został w 2008 roku, kiedy
po długich 18 latach spędzonych w Pradze postanowił wraz z rodziną powrócić w rodzinne strony i
zamieszkać w Wędryni - Zaolziu. Jego pasją jest
uprawianie sportu, a największą satysfakcję sprawia
mu czas spędzany w gronie rodziny. Nowemu prezesowi życzymy powodzenia, optymizmu i wielu
nowych pomysłów.
W naszym Kole na Zaolziu zawsze dużo się działo,
choć w minionych latach pandemia trochę pokrzyżowała nasze plany i wiele imprez się nie odbyło.
Powoli jednak wracamy do normalnej działalności,
a pierwsza impreza odbyła się już w marcu, a mianowicie odłożone Zebranie Sprawozdawcze.
Warto wspomnieć, że na Zaolziu żywe są również tradycje, takie jak np. goiczek zielony.
W kwietniu w Poniedziałek Wielkanocny nie tylko
śmiergustnicy witali nas gałązkami jałowca czy
korbaczami na progach naszych domów i nie tylko
woda lała się z wiaderek, lecz także młodziutkie
goiczkorki z naszej wioski chodziły od domu do
domu i witały nas piosenką oraz życzeniami.
11 czerwca 2022 znów po dłuższej przerwie
odbyła się jedna z naszych imprez sztandarowych Festyn Ogrodowy. W programie wystąpiły dzieci z
miejscowego przedszkola, zaś zabawa trwała do
samej północy.
Koło zaolziańskie jak zwykle przygotowało
smaczne potrawy w bufecie i wspaniałe wypieki.
Z kolei jesienią planujemy zorganizowanie Święta Ziemniaka, gdzie oprócz „pieczoków” serwujemy także
tradycyjne „placki ze szpyrkami”. Czeka nas również wycieczka autokarowa na Słowację. W grudniu pewnie
zawita do nas Mikołaj i wierzymy, że spotka się ze wszystkimi dziećmi w budynku PZKO, gdzie wysłucha wspaniałych wierszyków lub piosenek i już żadne pandemiczne przeszkody nie staną mu na drodze.
Na wszystkie imprezy serdecznie zapraszamy!
Ewa Bartulec, Renata Gąsiorowska
| ￼17 |
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Co dělají zahrádkáři?
Cestují, sázejí, SLAVÍ !!!
U příležitosti 55 let založení naší základní organizace (ZO) vám chceme připomenout její vznik. Byla
založena v roce 1967 v počtu 24 členů ve Vendryni
na Gorňonce. Prvním předsedou ZO se stal Jan
Walek, organizátorem a propagátorem byl Josef
Trombik.
Bylo to období rozšiřování zemědělské velkovýroby. Drobní pěstitelé v té době získávali půdu na své
zahrádky. Druhým předsedou byl Pavel Sikora. Byla
zřízená moštárna v Domě zahrádkářů, dříve to byla
hospodářsko-obytná budova státního statku určená
k demolici. Třetím předsedou ZO ČZS Vendryně byl
14 let Josef Trombik. V roce 1990 převzal funkci
předsedy Vladislav Kędzior. Aleš Kajfosz byl od
počátku organizace odborným instruktorem a
poradcem.
V roce 1990 vstoupily do organizace členky Svazu
žen a vznikl Klub žen při ZO ČZS Vendryně. Vedla je
dlouhodobě Helena Sikorová. Nyní je vede Anna
Kolková.
První výstava zahrádkářů se uskutečnila v roce
1970 na Gorňonce. Po předání Domu zahrádkářů do
naší péče a při jeho přestavbě jsme každoročně
pořádali výstavy spojené s prodejem vlastních
výpěstků, hnojiv, květin a ovocných stromků, které
organizoval p. Kajfosz. Také Klub žen uspořádal
několik jarních a vánočních výstav.
V roce 2009 byla zvolena předsedkyní ZO ČZS
Vendryně Božena Nožková a až doposud svou
funkci vykonává svědomitě. Také byl založen Klub
seniorů turistů při ZO ČZS Vendryně, který založil
Alfréd Karczmarczyk. Teď je předsedou tohoto klubu Karel Pohludka, který nadále organizuje výlety a
zájezdy do přírody.
Dům zahrádkářů byl majetkem Úřadu pro zastupování státu a spolek byl nucen ročně platit vysoké nájemné. Proto jsme v roce 2019 Dům zahrádkářů vrátili zpět státu. Velkou pomocí nám při vyklízení budovy byli
pracovníci Obecního úřadu Vendryně, za což obci a pracovníkům patří velký a srdečný dík. Díky Obci Vendryně jsme našli nový domov ve Staré škole, která jí patří. Jsme moc spokojeni a ještě jednou moc děkujeme.
Organizujeme pro naše členy a rodinné příslušníky jednodenní zájezdy, pořádáme výstavy, osazujeme
truhlíky ve Vendryni na Čornovském, zúčastňujeme se prodejem v bufetu na různých akciích obce.
Rádi bychom uvítali i mladší členy mezi nás!
K 30. březnu 2022 máme celkem 70 členů ZO ČZS Vendryně.
členové výboru ZO ČZS Vendryně
zdroj obrázků: internet
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Dokud se zpívá, ještě se
neumřelo...

Vyprodaná hala hostila spolu s Jarkem Nohavicou polského akordeonistu a pianistu Roberta
Kuśmierského z Varšavy, bubeníka Pavla Plánku a
flétnistu, saxofonistu Michala Žáčka. Tito tři
virtuosové povýšili koncert ještě na vyšší úroveň
a byl proto pro posluchače jedinečným zážitkem.
Publikum se dvě hodiny skvěle bavilo, nadšeně
aplaudovalo po každé skladbě, oblíbené refrény
společně rozeznívaly celý prostor. Tak báječný
koncert ještě Werk arena nezažila. Nohavica
plynule proplouval mezi folkem, folklórem i
vážnou hudbou, romantickou poezií a tvrdšími
texty ověnčenými satirou a sarkasmem. Nemohly
chybět ani texty ruské romantické literatury. V
textech ostravského barda je skryta největší síla.
Jelikož se cítí být Slovanem, využívá slovanské
hudební prvky, náměty písní jsou ze slovanského
prostředí. V písních se prolínaly texty Bezruče,
Okudžavy, Bloka. Cit pro zpěvnost češtiny a Nohavicův bohatý slovník se nádherně projevil v
písni „Přívozská puť“, která byla zazpívaná dvojjazyčně česko - polsky spolu s Kuśmierským.
Tematický rozptyl písní byl nebývale široký: od
sportu přeskakoval k politickým cynikům, občanským postojům, historii Těšínska, lásce, naději,
pomíjivosti, otupělé společnosti a pacifismu.

Tento článek byl uložen na „.blogidnes“ a
jelikož koncertu se zúčastnilo mnoho Vendryňanů, dovoluji si ho umístit rovněž zde v novinách.
WERK ARENA je víceúčelová hala, která je
sportovním a kulturně-společenským centrem
města Třince. Proslavila se prostřednictvím
hokeje a je domácím stánkem extraligových
hokejistů. Halový prostor je navržen tak, aby zde
mohly probíhat i jiné sportovní aktivity a kulturní a společenské akce. Německé slovo Werk
(závod, továrna, podnik) se používá v Třinci už
necelých dvěstě let (přesně 183), od doby, kdy
1. dubna 1839 proběhl první odpich železa v
dřevouhelné vysoké peci a ten dal začátek
rozvoje dnešních Třineckých železáren. Dnes
významný podnik s uzavřeným hutním výrobním
cyklem byl založen Těšínskou komorou, kterou v
té době vlastnil arcivévoda Karel Habsburský.

Závěr koncertu byl možná i pro samotného
Nohavicu překvapivý, publikum se nechtělo
vzdát těch krásných chvilek a vyžádalo si několik
přídavků. Dojatý bard poslal na konci koncertu
jasný upřímný vzkaz třineckému publiku:
„Děkuji, že jste“. My (jestli můžu za třinecké a
potažmo vendryňské publikum): „děkujeme, že
jsi“.

Podniku se po celou dobu historie neřeklo jinak
než Werk. Slovo má tady ve východním Slezsku
silný emotivní náboj. V místním nářečí se říká
„robiym we werku“ (pracuji v huti), což si někdy
turisti z Čech neumí vysvětlit, o jaké veverky se
vlastně jedná. Lokální folková skupina Blaf se
proslavila hitem Cug do werku (o vlaku, který
vozí pracovníky do hutě).

Bronisław Ondraszek

Slovo zdomácnělo natolik, že si nikdo z Třince a
okolí nedovede představit jiný název pro tento
stadion. Dokonce byla k 175. výročí vydána
publikace Nakladatelství Beskydy: Werk
objektivem Pavla Zubka.
Výjimečně talentovaný Nohavica svým
famózním koncertem oslavil (6. května 2022)
třetí vítězství třineckých ocelářů v řadě play off
hokejové extraligy.
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Kiedy powiesz "po naszymu"...
Když se řekne "po naszymu"...
żgol
żartobliwie o małym dziecku, brzdąc /
humorně o malém děcku, prcek

strzebla
szuter
żwir, gruby piasek /
štěrk, hrubý písek

1. strzebla potokowa, ryba
2. młoda, szczupła i zwinna dziewczyna /
1. střevle potoční, ryba
2. mladá, štíhlá a čiperná holka

łechciwy
1. łaskotliwy, 2. łechciwy do roboty –
niechętnie pracujący /
1. lechtivý,
2. pracující proti své vůli, neochotně

żywotek
ozdobna górna część sukni cieszyńskiej,
rodzaj gorsetu /
zdobená horní část těšínského kroje,
druh korzetu

nieodzioty
bez wierzchniego okrycia
(od staropolskiego odziać – ubrać) /
bez oděvu pro horní část těla

wacherlaty
słabawy / chabý

bambylać
kołysać, kiwać się, huśtać /
houpat, kolébat, pohupovat

szyfóner

szury

szafa, komoda z szufladami /
skříň, komoda se šuplíky

krzywy, nierówny, skośny /
zakřivený, nerovný, šikmý, křivý
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POZVÁNKY NA AKCE

Vendryňský letní karneval
20. srpna 2022 od 15.00 hod.
* Klauni na volné noze
* Duo Pygmalion
* Labajovci
* STS Band
* Markéta Konvičková
* DJ Lowa
| ￼21 |
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INZERCE

KOUPELNY
SÁDROKARTONY
OBKLADY
DLAŽBY
ZEDNICTVÍ
Natan Mazur, Vendryně čp. 79

734 369 193
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INZERCE
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