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Slovo starosty
Milí Vendryňané,
i když se to nezdá a letí to jako voda, je za námi skoro polovina
roku. A právě do konce června chceme mít dokončenou novou
hasičskou zbrojnici, která bude sloužit ku prospěchu celé obce.
pokračování na str. 2

POZOR!
Obecní knihovna bude
v létě zavřená v těchto dnech:
2. - 9. července a 2. - 6. srpna.
Aktuální informace najdete vždy na
www.naseknihovna.cz/vendryne
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Další již probíhající stavební akci v rámci česko–polské příhraniční spolupráce je oprava Vápenných pecí.
Prokoukne především jejich okolí.
V průběhu prázdnin vás prosím o trpělivost a zvýšenou opatrnost v okolí škol a obecního úřadu. Budou
tady probíhat rovnou tři investice najednou! Částečně v době výstavby bude omezovat dopravu budování
osvětlených přechodů a chodníku, kdy si po dokončení slibujeme větší zklidnění dopravy, zpřehlednění a
především zvýšenou bezpečnost dětí.
Mnozí z nás si jistě ještě dobře pamatují pracovní dílny, nacházející se v areálu PZŠ, které jsou již několik
let zcela nevyhovující a uzavřené. I na tento projekt se nám podařilo získat štědrou dotaci. Po zbourání
stávajících dílen vyrostou na stejném místě zbrusu nové s moderním vybavením, které by mohlo nalákat
mladé a tolik potřebné řemeslníky z řad vendryňských žáků. Tato stavba začne v polovině června a
dokončena by měla být v březnu příštího roku.
Ve stejnou dobu začne a do konce prázdnin bude dokončena i přístavba a rozšíření sborovny v ZŠ, kde
máme stále naplněnou maximální kapacitu 340 dětí. Tímto krokem určitě zkvalitníme zázemí pro naše
učitele. Pokud nám to především počasí dovolí, rádi bychom na podzim opravili staré kamenné oplocení
před ZŠ, které je již také v dezolátním stavu a ještě k tomu brání bezpečnému vyjíždění od škol a obecního
úřadu.
Mám radost, když se povedou malé a finančně nenáročné projekty, které nám zpříjemní naše fajne žití ve
Vendryni. A právě mezi takovéto novinky patří Alza Box a Z-Box (Zásilkovna) s nonstop provozem, které
doplnily již tolik využívaný bankomat na parkovišti u Motorestu Rosea.
Dalším vstřícným krokem, především k rodičům menších dětí, je, že obec ve spolupráci se školou letos
pořádá první ročník příměstského tábora s příznačným názvem TITIKAKA. Věřím, že pod dohledem
profesionálních pedagogů si děti v našem skvělém Vendryňském parku, sportovním areálu a vlastně po celé
Vendryni ty poslední dva týdny v červenci náležitě užijí.
Do Vašich poštovních schránek dostanete kromě Vendryňských novin také osvětový občasník PANORAMA,
který jsme připravili ve spolupráci s firmou Smolo. Toto vydání opravdu stojí za přečtení. Každý z nás se jistě
dozví nějaké nové a užitečné rady, tipy nebo názory v oblasti odpadového hospodářství.
V současné chvíli již mají možnost se očkovat téměř všechny věkové kategorie, proto zvažte i vy, jestli do
toho taky půjdete a společně uděláme tečku za touto divnou dobou.
Přeji Vám všem krásně prožité letní měsíce.
Raimund Sikora
starosta obce

Nezapomněli jste zaplatit odpady?
Připomínáme - již neposíláme složenky na poplatek za odpady.
Platbu je možno provádět na pokladně obecního úřadu (možnost platby
kartou) v úřední dny – pondělí a středa 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 a 1. pololetí daného r.
do 31. 10. – 2. pololetí daného r.
Poplatek za psa je splatný k 31. 5. - rovněž na pokladně OÚ nebo na stejný
účet jako poplatek za odpady, tj. 19-3840390287/0100 s uvedením správného
variabilního symbolu, který se rovněž nemění.
Částku k úhradě i variabilní symboly u obou poplatků si můžete ověřit u paní
Jolany Bielanové, tel. 558 554 140, e-mail – j.bielanova@vendryne.cz.
Na stočné se nadále budou posílat složenky.
Jolana Bielanová
správce místních poplatků
| !2 |
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POSLEDNÍ volná místa!
Tento příměstský tábor je pilotní projekt.
Věříme, že se v příštích letech dočká stejného ohlasu a mnoha dalších pokračování.

Milí spoluobčané
Na začátku mého příspěvku do našich VN mi dovolte jedno konstatování. Běžnou součástí našeho
všedního života je vzájemné potkávání člověka s člověkem a to jak plánované tak občas jen velmi nahodilé. Zvlášť při nahodilých setkáních velmi často
vzájemný rozhovor zahajujeme obligátními slovy:
„To máme dneska počasí“. Většinou z toho vyplývá
určitá nespokojenost, že není právě tak, jak bychom
si my osobně přáli.
Právě v tomto letošním jarním období si velice
často povzdechneme nad rozmary deštivého počasí.
Otázkou zůstává, zdali by sucho nebylo ještě horší.
Slova, která jsme často slýchávali od našich rodičů
nebo prarodičů, zněla v originále „W maju mo każdy
dziyń padać“. Problémem pro život v naší obci a
samozřejmě nejen u nás zůstávají tzv. přívalové
deště. Ty se opět ve velké míře podepsaly na stavu
našich komunikací, příkop, polí či břehů potoků a
potůčků. Souhlasím s tím, že povinností obcí je tyto
škody nějakým způsobem eliminovat, opravovat a
tím i financovat. Na druhou stranu v těchto záležitostech může velmi vydatně a úspěšně pomoci
prakticky každý občan naší obce. Svým přístupem a
ochotou ke společnému řešení problémů souvisejících s rozmary počasí.
| !3 |

Jako každým rokem obec plánuje plošnou opravu místních komunikací, také výtluků, odvodnění
apod. To vše by mělo proběhnout v letních měsících, ale samozřejmě dle počasí. Starosta ve svém
příspěvku velice přesně definoval všechny investiční akce, které nás potkají v nejbližších měsících.
U cyklostezky na Sosnu s názvem „Stezka pro
chodce a cyklisty Vendryně – Třinec-Dolní Líštná“
jsme stále v očekávání rozuzlení tajenky, jak
dopadne hodnocení podané žádosti na Státním
fondu dopravní infrastruktury. Ve svém příspěvku
nemůžu zapomenout na postupnou modernizaci
veřejného osvětlení, která probíhá prakticky na
celém katastru naší obce. Mění se zastaralá svítidla na moderní úsporné led osvětlení. Poděkovat
bych chtěl jménem vedení obce naší pracovní
četě, která někdy s ohledem na počasí a v nelehkých podmínkách operativně zasahovala při
odstraňování nejrůznějších závad a problémů,
včetně údržby naší kanalizace.
W drugiej części mego artykułu, chciałem krótko
nawiązać na nową rubrykę w naszej gazecie pt.
"Kiedy powiesz po naszymu...". Autorem, jest
wszystkim nam dobrze znany publicysta i podróżnik Bronisław Ondraszek.
pokračování na str. 4
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Jednoznacznie muszę powiedzieć, że nasza śląska
gwara jest wielkim bogactwem naszego regionu.
Nie tylko po naszej tzw. czeskiej stronie, ale również w przygranicznym obszarze sąsiednich wsi i
miast w Polsce. Gwara jest tym najlepszym łącznikiem wszystkich istniejących tradycji kulturalnospołecznych, które staramy się pilęgnować z pokolenia na pokolenie.
Nasuwa się pytanie, jak długo jesteśmy ją w stanie
jeszcze utrzymać?
To będzie zależało od nas wszystkich.
Na zakończenie chciałem podziękować wszystkim
inicjatorom i chętnym, na czele z Ivo Gorylym,
którzy w tak trudnym czasie, nie zapomnieli o naszej pięknej tradycji "stawiani maja".
Bądźmy dobrej myśli, że w krótkim czasie, będzie
możliwe zorganizować podobnych imprez i spotkań
coraz więcej.
Bohuslav Raszka
místostarosta obce

Osazujeme truhlíky i Vendryňský val
Jako každý rok se obec zaměřuje na zeleň na veřejných místech. V zimě jsme provedli pár nutných kácení
stromů, kdy byl jejich zdravotní stav již neztotožňující se s místem, kde pomalu dožívaly, a to zejména před
PZŠ a podobně. Samozřejmě i zde se plánuje náhradní výsadba. Ta probíhá různě i po celém katastru obce.
V průběhu roku se dočkají i některé stromy kontroly bezpečnostních vazeb, ořezů suchých větví nebo mladé
stromky výchovných řezů.
Na Vendryňském valu se v rámci následné péče dosadí seschlé keře a zrevidují se stromy. Udržujeme květinové záhony, květiny v truhlících, kde se po maceškách objeví i letničky, staráme se o keře a živé ploty. Jsme
rádi i za na podzim realizovaný projekt ozelenění kolem cyklostezky, který by měl přispět k dalšímu snížení
prašnosti v centru a ochlazení vzduchu v létě.
Tolik krátký výčet všech aktivit spojených se zelení. A zde je v závěru dotaz či prosba na vás, milí Vendryňané. Pokud by se vám zdál nějaký kout přírody na veřejném pozemku v naší krásné Vendryni málo zelený,
určitě se ozvěte na m.zakrevsky@vendryne.cz a něco s tímto místem podnikneme.

Osázení truhlíků si
u motorestu Rosea
vzaly na starost
také vendryňské
zahrádkářky.

Milan Zakřevský
předseda Komise životního prostředí

Bludiště v parčíku než se zazelenalo.

| !4 |
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Peníze z projektů pomohou zkrášlit i vyučovat

Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce
Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj cestovního ruchu a zvýšit návštěvnost Těšínského Slezska. Věříme, že se to podaří díky vzniku nové přeshraniční turistické trasy „Po stopách průmyslové revoluce”, která
nabídne mnoho zážitků. Přispějí k tomu jistě 4 nové expozice se zázemím pro návštěvníky.
A protože v týmu se rozhodně tvoří lépe, dohodly se na spolupráci čtyři partnerské obce. Vedoucím celého
projektu je Jasienica (PL) a jejími partnery obce Goleszów (PL), Nýdek a Vendryně. Celkový rozpočet projektu
je vysoký - 895 322,55 EUR. Tyto peníze budou použity v každé obci na konkrétní účel.
V Jasienici vznikne nové centrum Zahrada tradic, v nedalekém Nýdku se zrekonstruuje usedlost čp. 78 na
regionální muzeum, naše vápenky se dočkají revitalizace okolí (práce už v těchto týdnech probíhají) a v Goleszowie díky těmto financím zmodernizují obecní středisko kultury.
Doprovodným produktem k těmto jednotlivým stavebním projektům bude turistická geolokační hra „Po
stopách průmyslové revoluce“, která všechna čtyři místa krásně propojí a zpropaguje.
Oplocených vápenných pecí jste si už určitě všimli, práce
zde byly zahájeny v květnu a ukončeny budou na sklonku
podzimu. Naše jedinečná technická památka si po letech
jistě zaslouží přiměřenou finanční investici. Celkové
náklady budou ve výši 70.695,60 EUR a takto se na
rekonstrukci podílejí jednotlivé zdroje financování:
Evropský fond pro regionální rozvoj
60.091,26 EUR
Finanční prostředky ze státního rozpočtu 3.534,78 EUR
Finanční prostředky z rozpočtu obcí
7.069,56 EUR

projekt č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

Školní dílny u PZŠ Vendryně
Obec Vendryně se stala úspěšným žadatelem o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a
to prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 92 – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony – SC 2.4.
Uspěli jsme s projektem nazvaným „Školní dílny u PZŠ Vendryně“ a díky finanční podpoře proběhne obnova původních školních dílen u polské základní školy.
Věříme, že se tak naplní hlavní cíl projektu, a to zvýšení kvality vzdělávání s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce.
Během několika měsíců vyroste na místě původních dílen zcela nová
budova s technickou dílnou, přírodovědnou učebnou a s nezbytným
zázemím.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 6.473.961,68 Kč a
předpokládaná poskytnutá dotace je až 90%, tj. 85% strukturální fond
ERDF a 5% státní rozpočet a celková její výše bude 5.826.565,51 Kč.
projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013180

Ivana Buzková
referát projektů
| !5 |
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ZEMĚPIS VENDRYNĚ
GEOGRAFIA WĘDRYNI
Przykopka - Trombikův kanál (Trómbików Kanał)
Poslední úsek levobřežního přítoku Vendryňky dostal
název po bývalém starostovi Vendryně Janu Trombikovi,
který vedl obec v letech 1966 – 1980.
V tomto období došlo k regulaci potoka. Potok má
charakter přímé meliorační strouhy z místa Pod Hóbóm
až po soutok s Vendryňkou. Na mapě je tento úsek vodního toku vyznačen přímkou, jako by kartograf použil
pravítko. Potok pramení v místě, které má název podle
mapy Vendryně ve slezském nářečí Bystrzicki Zadki
(vrozená slušnost mi zabraňuje překládat tuto slovní
hříčku) cca v polovině cesty na Prašivou pod názvem
Przykopka.
Pouze poslední přímý úsek byl přejmenován na Kanál
Trombika. Celková délka toku je 1800 metrů. V okolí
místa, kde se potok spojuje s Vendryňkou, docházelo
na silnici v zatáčce „U Janečka“ k častým kolizím cyklistů. V době, kdy po Vendryni jezdily pouze dvě Volhy a
několik embéček, tvořila silnice u mostu přes Vendryňku
dvojitou ostrou zatáčku, téměř osmičku, v utajení před
rodiči pojmenovanou „zatáčka sebevrahů“. Dorostenecká
mládež totiž s oblibou po setmění a bez světel zkoušela
v zatáčce přilnavost pneumatik svých zchátralých kol a
jedinci nezřídka končili v potoce Vendryňka. Toto místo
ovšem musel hlídat anděl strážný, jelikož nikdy nedošlo
k vážnější nehodě.

Změna v objednávacím systému v obou bystřických
ordinacích
Milí pacienti, klienti,
rádi bychom vás informovali o změnách v našich ordinacích. Již rok trvající pandemie nám všem změnila
život. Spousta z nás přišla o své blízké a známé... Je to opravdu těžká a složitá doba. Sami na sobě cítíme
únavu a vyčerpání, a to samé cítíme i z vás. Proto se snažíme všem vyjít maximálně vstříc a ulehčit situaci,
jak je to jen možné.
Již rok se každý z vás, kdo potřeboval osobně k lékaři, objednával telefonicky. Velmi se nám tento systém
osvědčil. Nekupí se lidé v čekárně, zkrátila se doba čekání a v podstatě mnozí z vás si toto objednávání velmi
pochvalují. Rozhodli jsme se proto v tomto režimu pokračovat. Ubyde spousta stresů vám i nám, a že ho za
poslední rok nebylo málo! Toto objednávání není nic neobvyklého. Funguje to již v mnohých ambulancích a
ordinacích. Proto bychom vás touto cestou chtěli poprosit o spolupráci. Nechoďte k lékaři, pokud nebudete
objednáni!! Vždy dopředu zavolejte a domluvíme se. Pokud vás objednáme na určitý den a hodinu, buďte
prosím dochvilní. Je možné, že budete chvíli čekat, ale určitě ne déle, než kdybyste nebyli objednáni a v čekárně by seděla spousta lidí.
pokračování na str. 7
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Dąbrowa Stulecia
To mało znane miejsce na terenie Wędryni otrzymało nazwę Dąbrowa Stulecia w 2005 roku w dzień
jubileuszu stulecia budynku Polskiej Szkoły Podstawowej. Kiedy zakładano dąbrowę, planowano, że
jedno drzewko posadzi w ogrodzie szkolnym polska
poetka, laureatka nagrody Nobla, Wisława Szymborska.
Przygotowano świadectwo patronackie, które Wisława Szymborska popisała; wpadła też na pomysł,
że nada dębowi imię Piast. Jednak w końcu nie
przyjechała na uroczystość z powodu złego stanu
zdrowia. Dąb sadził w jej imieniu dyrektor Instytutu
Polskiego w Pradze Mirosław Jasiński.
Dąbrowa Stulecia ma duże znaczenie dla polskiej
mniejszości w Wędryni - zwłaszcza teraz, kiedy to
emocjonowaliśmy się niedawno spisem ludności. Co
roku na przełomie września i października uczniowie
z nauczycielami wybierają się do dąbrowy nad Olzą,
by tam posadzić dalsze drzewko. W Ryborzowicach
(południowa część gminy), parędziesiąt metrów od
ujścia Praszywianki do Olzy z nurtem rzeki po prawej
stronie rozprzestrzenia się łąka łęgowa, na której
wysadzono sto dębów z okazji powyższego jubileuszu. Z Czornowskigo można dotrzeć do tego urokliwego miejsca w niespełna kwadrans.
Z okazji 110-lecia placówki szkoła otrzymała nową
oficjalną nazwę: Polska Szkoła Podstawowa im.
Wisławy Szymborskiej w Wędryni.
Bronisław Ondraszek
pokračování ze str. 6
Navíc řešíme denně spoustu telefonátů, což nás může zdržet a tím pádem lehce i vás, objednané. Přesně
na minutu vás objednat nemůžeme. Ale pořád budete čekat kratší dobu.
Věříme, že se vždy domluvíme a vyjdeme si vstříc. Často nám říkáte, že se někdy nemůžete dovolat. Ano, to
je pravda. Telefonátů přibylo, a to hlavně kvůli covidu. Dost času zabere objednávání na PCR testy a vystavování elektronických neschopenek. Proto je mnohdy linka obsazená. Opravdu telefon nevyvěšujeme, stejně tu
práci za nás nikdo neudělá. A že někdy voláte a nikdo telefon nebere? Ano, i to se stává. V ordinaci nesedíme
pouze u stolu. Ráno probíhají odběry, aplikujeme injekce, děláme převazy, točíme EKG a mnohdy opravdu
není možné telefon zvednout. Proto buďte prosím trpěliví a zkoušejte zavolat později. K dispozici vám dáváme i e-mailovou adresu, kde si můžete objednat léky nebo domluvit výpis ze zdr. dokumentace a toho dne se
budeme snažit tyto e-maily vyřídit. Kontrolu u lékaře ale objednávejte pouze po telefonu, abychom se spolu
domluvili osobně! Věříme, že se nám tento systém zažije a budeme všichni spokojeni. A o to nám přeci jde.
Spokojený pacient = spokojený lékař a usměvavé sestřičky.
Chtěli bychom vám ještě poděkovat za mnohdy tolik potřebnou energii, podporu a milé slovo, velmi nás to
těší a povzbuzuje v naší práci. Přejeme všem pevné zdraví, štěstí, lásku, rodinnou pohodu a kolem sebe lidi,
kteří každého z nás dělají šťastnými. Buďme optimisté a věřme, že časem bude líp.
S úctou lékaři Mudr. Feber a Mudr. Škňouřil a sestřičky
| !7 |
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Školní střípky

Květen přinesl otevření školy pro všechny děti.
Školkou se najednou nesl dětský smích a jako by
ožila radostí a energií. Vše se vrátilo do původního
stavu. S dětmi se snažíme trávit co nejvíce času
venku, protože i příroda už rozkvétá a krásně se
mění a děti pozorování a vnímání přírody baví.

V mateřince je pořád veselo
Co se událo
Před nařízeným uzavřením mateřské školy jsme
s dětmi stihli prožít karneval, který byl ve znamení
zábavy a veselí. Nechyběla ani promenáda v maskách a ocenění všech masek milou drobností. Třída
Broučků se kvůli nařízené karanténě v tomto období akce nezúčastnila. Na karneval se děti Broučků
teprve těší, uskuteční se v červnu a v plné parádě.

Co nás čeká
Ve školce nás do konce roku čeká celá řada akcí a
vystoupení. Nejbližší akcí bude vystoupení kouzelníka Aleše Krejčího, který je mezi dětmi velmi oblíbený. Následovat budou taktéž oblíbení Klauni z
Balónkova, kteří nás navštíví u příležitosti Dne
dětí. Na tento den chystáme pro děti plnění zábavných úkolů zakončené hledáním pokladu v okolí
školky. V tento den proběhne i výše zmíněný
Karneval Broučků. Moc se také těšíme na návštěvu
Sokolníků, kteří přivezou dravce a představí je
dětem v plné parádě. Těšit se budeme také na divadlo Letadlo s příběhem: „Průzkumníci v Austrálii“ a na velmi oblíbený skákací hrad.

Když během jarních prázdnin vláda oznámila
uzavření všech vzdělávacích zařízení, dětem i pedagogům se ze dne na den změnily všechny plány a
představy. Třídě Broučků a části dětí ze třídy Včeliček začala distanční výuka. Výuka probíhala celou
dobu během uzavření mateřské školy. Rodiče si
na konci pracovního týdne vyzvedávali pracovní
listy a náměty k procvičení témat. Ty posléze s
dětmi plnili a nosili zpět. Pedagogové se snažili
dětem posílat úkoly, zajímavé a zábavné náměty
doplněny o výtvarné činnosti a hry. Ač byla výuka
na dálku pro děti, rodiče i pedagogy náročná,
zaslouží si všichni pochvalu za svědomité plnění
distanční výuky a snahu společně komunikovat.

Za příznivého počasí p. učitelky s dětmi každé
třídy podniknou výlet do přírody a za poznáváním
krásných míst ve Vendryni, kterých je bezpochyby
mnoho, navštíví rovněž MINI ZOO ve Vendryni. A
když se bude letošní školní rok blížit ke konci,
nastane také čas rozloučení. A to rozloučení s předškolními dětmi, z kterých se po prázdninách stanou
prvňáčci. Proběhne tedy i závěrečné pasování dětí
na školáky.

V půlce dubna proběhlo znovuotevření mateřské
školy, tentokrát však pouze pro děti, které plnily
povinnou školní docházku a pro děti rodičů vybraných profesí. V této době byly v provozu 3 třídy, byl
nařízen snížený počet dětí ve třídách a podmínky
byly ztížené testováním dětí. I přesto bylo vidět, že
se děti do školky těšily a stýskalo se jim jak po kamarádech, tak i po paních učitelkách.

Za celý pedagogický sbor a všechny zaměstnance
mateřské školy přeji všem čtenářům hodně zdraví a
příjemné a pohodové prožití letních dní.
za kolektiv MŠ Vendryně
p.uč. Karolína Panýrková
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netradiční distanční výuka
Ohlédnutí za školním rokem na Zaolší
"Neobvyklý“ školní rok je pomalu za námi a my se
nyní společně ohlédneme za jeho druhou polovinou.
Po karnevalovém veselí nás opět nepříznivá epidemiologická situace přinutila mateřskou školu uzavřít.
Povinné předškolní vzdělávání pro nejstarší děti
muselo tedy (stejně jako na jiných typech škol)
probíhat pouze distanční formou. Od 1. března každé
pondělí obdrželi naši předškoláci soubor výukových
materiálů, na kterých doma pod dohledem svých
rodičů pilně pracovali. Nechybělo ani výtvarné nebo
pracovní tvoření, které děti v rámci dálkové výuky
plnily. Každý pátek splněná zadání přinášely děti
zpět do MŠ a některé úkoly rodiče zasílali na fotografiích emailem. Prostřednictvím emailu jsme dostávali
také hezké vzkazy a pozdravy, které nás vždy velmi
potěšily. Moc si vážíme spolupráce rodičů, bez které
by „dálková“ výuka nebyla u předškolních dětí proveditelná.
Nezapomínali jsme ale ani na naše mladší děti. Na
plot mateřské školy zavěsily učitelky dřevěné pexeso,
které si kdokoli mohl při procházce kolem školky zahrát, k dispozici byly také barevné chodníkové křídy,
a před Velikonocemi děti mohly na procházkách zdobit také náš Vajíčkovník svými vyrobenými kraslicemi. Ani tentokrát jsme neopomenuli velikonoční
pomlázku pro všechny děti, kterou jim „zajíček“
přivezl až domů.
Školní rok už konec má, léto děti přivítá…
Od května byla mateřská škola otevřena opět pro
všechny děti bez povinnosti testování či roušek a
všichni jsme si tak mohli bez větších omezení užívat
poslední dva školní měsíce. V květnu děti popřály
všem maminkám k svátku na školní zahradě malým
vystoupením i dárkem, který si za pomoci DDM
Bystřice v mateřské škole vyráběly z keramické hlíny.
| !9 |

Vesmírnou show děti prožily v nafukovacím stanu, který jim přiblížil vzdálený vesmír, planety
sluneční soustavy, ale také naši Zeměkouli. Na Den
dětí dorazilo do mateřské školy divadlo Smíšek s
Velkou sloní pohádkou a nechybělo ani tradiční
hledání pokladu.
Ve druhé polovině května začaly přihlášené děti
navštěvovat lekce TENISU na místním tenisovém
kurtu pod vedením trenérky Petry Martynkové a
nového Spolku tenisu a přátel sportu ve Vendryni –
Zaolší. Děti se tak mohou v rámci dopoledních lekcí
seznámit s populárním sportem a zdokonalovat si
své pohybové dovednosti.
Poslední velkou akcí tohoto školního roku je
závěrečné Pasování předškoláků, tentokrát v pošťáckém duchu. Po úspěšném zvládnutí všech
připravených zkoušek a úkolů mohlo započít
slavnostní pasování a loučení se se školkou. Nejen
maminkám, ale i paním učitelkám ukápla nejedna
slzička, ale tak to má při láskyplném loučení být.
Mateřskou školu opustí 8 předškoláků a my jim
přejeme úspěšný vstup do nové životní etapy.
Po prázdninovém provozu pro přihlášené děti se
naše školička na prázdniny uzavře, ale zahálka ji
nečeká. Tentokrát o prázdninách proběhne
rekonstrukce starých komínů a drobná oprava
střechy.
Nejen našim dětem a jejich rodinám, ale také
všem čtenářům přejeme odpočinkové a prosluněné
prázdniny.
za kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Zaolší
Urbanová Naděžda, ředitelka školy
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Když se učí učitelé
Podle čeho poznáte, že odvádíte kvalitní práci? U někoho je to jasné, někdy ale do hry vstupuje mnoho faktorů a je náročné říct, jak se jeden z nich projeví na výsledku. Druhý příklad je určitě typičtější pro školství a
práci učitele. Existuje způsob, jak kvalitu výuky zvýšit? Jak zajistit, aby se děti učily naplno, aby je učení bavilo a dávalo jim smysl? Abychom jim nabízeli dostatek příležitostí pro rozvíjení jejich schopností?
V naší škole se o to snažíme. Od září 2020 jsme se zapojili do projektu Pomáháme školám k úspěchu financovaného Nadací The Kellner Family Foundation. Jde o dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšování výuky
dětí ve školách. Jaké jsou reakce učitelů na průběh setkávání téměř roce společné práce?
„Kolegiální učení nám pomáhá v naší práci, stávají se z nás učící se učitelé...školu to posouvá dopředu…“
„Mám možnost na vlastní kůži zažít to, co naši žáci.“
„Společné sdílení úspěchů a neúspěchů má smysl a vede k dosažení cíle.“
Co zapojení nás, učitelů, v projektu obnáší? Mimo jiné jde o to, abychom se naučili využívat výstupy dětí
pro naše vlastní učení. Umíme si správně nastavovat cíle jednotlivých hodin? Daří se nám jich v hodině dosáhnout? Jak to poznáme? Co se nám v hodině povedlo a co naopak nevedlo k stanovenému cíli? Jak bychom
měli hodinu upravit pro příště?
Pravidelná příprava, ale i následné vyhodnocení a reflexe naší práce v projektu probíhá formou spolupráce
s kolegou a s podporou pedagogických konzultantů z projektové školy. To nám umožňuje potřebnou diskuzi,
širší pohled na řešená témata, zkušenosti i kritický pohled kolegů. Současně se účastníme celodenních vzdělávacích akcí všech připojených škol v naší lokalitě. Z naší školy se tříletého projektu účastní a zkušenosti
získávají ředitel školy a dalších sedm pedagogů.
Projekt Pomáháme školám k úspěchu je realizovaný v deseti lokalitách v rámci celé České republiky, kdy
jedna zkušená – projektová – škola podporuje a metodicky vede skupinu cca deseti nově připojených. Celý
projekt je financován rodinnou nadací manželů Renáty a Petra Kellnerových. Celkově je do projektu zapojeno 113 veřejných základních škol.
V roce 2020 se naší škole podařilo splnit kritéria pro vstup do projektu a stáváme se tak po dobu tří let součástí skupiny podporovaných škol pod vedením 5. ZŠ Třinec, Koperníkova, která se projektu účastní již od
roku 2017. Spolu s námi se do projektu v našem regionu zapojily: ZŠ a MŠ Baška, ZŠ Fryčovice, ZŠ H. Sienkiewicze s pol. vyučovacím jazykem, Jablunkov, ZŠ a MŠ Bohumín, ZŠ a MŠ Hrabina, ZŠ a MŠ Mendelova,
Karviná, ZŠ a MŠ s polským j. vyuč., Český Těšín, ZŠ a MŠ s polským j.vyuč., Karviná.
Společně se posouváme k vizi celého projektu: “Každý žák se učí naplno, s radostí a své učení si řídí.”
Mgr. Bohuslava Burá
Black and White na stěně
“Nás nic nezastaví!”Již minulý rok jsem prohlásila to
samé a dala se do kreslení velkých obrazů na stěny naší
spojovací chodby ve škole. Nemusela jsem se bát, protože jsem měla skvělé pomocníky - nadšené žáky, mé
skvělé společníky.
A chodba hned ožila…
Letos byla pravidla přísnější a nápad přicházel pozvolna.
Nakonec se podařilo docházet do školy jen s jednou žákyní, Eliškou Hubáčkovou, a společně tak vytvořit další
velký obraz.
Když jsem kreslila na stěnu první náčrt, zjistila jsem, že zdánlivě jednoduché zobrazení nám dá zabrat…
K realizaci jsme použily permanentní fixy a především naši zručnost a trpělivost (linky byly někdy příliš
dlouhé na udržení jedné linie). Věříme, že naše dílko potěší kolemjdoucí.
Eliško, děkuji za úžasné společné kreslení!
Mgr. Lucie Bocková
| !10 |
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Druháčci pilní jako včelky!
Během distanční výuky bylo ve škole ticho, prázdno a smutno. Žáci i učitelé se velmi těšili na obnovení prezenční výuky. Po návratu žáků do školy
se všichni s chutí pustili do práce!
Žáci 2.B se rozhodli zjistit, jak to vypadá v úlu nebo v mraveništi. Během
jednoho týdne pracovali ve skupinách s texty a obrázky z knih „Včely“ od
Piotra Sochy a „Co se děje v mraveništi“ od Petry Bartíkové, ale také s texty
Ondřeje Sekory, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Pozorovali
první včelky a mravence v přírodě, postavili si vlastní mraveniště z materiálů, které ke stavbě používají mravenci. Pokusili se vytvořit z dřívek tvary
včelích buněk. Dozvěděli se, co všechno musí taková včela za život zvládnout, a vyrobili si svíčky z včelího vosku.
I žáci 2.A po návratu do školy nezaháleli. Kromě života včel je také zaujal
život savců. Své poznatky, které získali v průběhu celého týdne, promítli do
svého prvního lapbooku složeného z různých interaktivních prvků, které si
žáci sami vymysleli, vytvořili a poskládali. Vznikla tak knížka zajímavých
informací, obrázků a skládaček o savcích, kterou každé dítě rádo otevře a
prozkoumá!
Děti obou tříd při práci využily svou kreativitu, získaly mnoho nových
poznatků a hlavně si užily společnou práci se svými kamarády.
Martina Lohnová a Alžběta Szwarcová (učitelky druhých tříd)
Brawa dla nagrodzonych i wyróżnionych

SŠTO w Hawierzowie, związanym z prezentacją
działal-ności i kierunków tej szkoły z
powodzeniem wzięli udział dwaj uczniowie z
klasy 9.

Chociaż pandemia zakłóciła pobyt uczniów w
szkole, którzy skazani byli na wielomiesięczne
nauczanie zdalne, to wielu spośród nich udało się
uzyskać unaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i różnych konkursach. Na uwagę zasługują współzawodnictwa uczniów naszej szkoły
w matematyce i fizyce, języku angielskim, śpiewie
oraz recytacji w języku czeskim.
Marzec był miesiącem, w którym nagromadziło
się sporo konkursów z przedmiotów ścisłych.
W elimanacjach powiatowych Olimpiady Fizycznej
uczniowie klasy 8 uplasowali się na 2. i 5. miejscu
podobnie jak ich koledzy z klasy 9., którzy także
zajęli miejsca 2. i 5. Nie gorzej wiodło się ósmakom
w powiecie w Olimpadzie Matematycznej, gdzie
wywalczyli dwa 3. miejsca. W dorocznym Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur“
stacjonarnie wystartowało w 23 uczniów klas od 3
do 5. Z kolei 21 uczniów spróbowało swych sił
metodą online. Spośród nich dwie uczennice klasy
2. zajęły ex aequo 1. miejsce. Wielu uczniów za swój
udziaׇł w konkursie online uzyskało wyróżnienia.
Wyniki konkursu stacjonarnego nie są na razie
znane.
27.2.2021 w online konkursie-grze w aplikacji
Kahoot zorganizowanym przez szkołę średnią

25.2.2021 odbył się online konkurs w języku
angielskim Do you speak English? zorganizowany
przez MAP Trzyniec we współpracy z rodowitym
kanadyjczykiem panem Chrisem Marcin. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością angielskiej
gramatyki i wiedzą o krajach anglojęzycznych,
przede wszystkim o Kanadzie. Wzięło w nim
udział 8 uczniów naszej szkoły z klas 6-9.
Najlepszą lokatę uzyskał jeden z uczniów klasy
8, który uplasował się na 5. miejscu w kategorii
klas 8-9.
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX
pod patronatem naukowym Instytutu Filologii
Angielskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, organizowany przez Regionalne
Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek" w Bielsku
Białej w tym roku szkolnym po raz pierwszy
odbywał się w wersji hybrydowej – część uczniów
pisała w szkole, część online z domu. Spośród 13
uczniów z klas 6-8 piszących online uczennica
klasy 7 uzyskała bardzo dobry wynik, zdobywając 98% z maksymalnej ilości punktów. Także
ósmoklasiści spisali się znakomicie, zdobywając
ponad 90% z możliwych punktów.
ciąg dalszy na następnej stronie
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ciąg dalszy z poprzedniej strony
Wśród uczniów naszej szkoły
nie brak talentów artystycznych. Pierwszoklasistka zdobyła
1.m w konkursie śpiewaczym
„Třinecký skřivánek“ a siedmiu
recytatorów zasługuje na pochwałę za udział w konkursie
recytacji w języku czeskim,
który miał miejsce online.
Czterech recytatorów zakwalifikowało się do eliminacji
powiatowych.
/zu/

Chwila

DOPORUČUJI
POLECAM

Neboj se vrátit domů

W czasach pogoni za materią absolutną i ucieczki przed wszystkimi
możliwymi wariantami cowidu,
44-stronicowy tomik „Chwila“ sprowadza czytelnika do wyciszenia i
swoistej kontemplacji. Każdy z utworów zgromadzonych w tomie "Chwila"
to krystalicznie czysty, precyzyjny i
zwarty minitraktat: filozoficzny, metafizyczny, egzystencjalny.
Szymborska mówi o sprawach najważniejszych
w sposób skłaniający do odkrywczych medytacji i
przemyśleń.

Co se stane, pokud pacientovi
o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba
nějaký smysl? A proč umírající
nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat
jejich život až do přirozeného
konce a být jim nablízku?
Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů
Neboj se vrátit domů zakladatelka hospicového
hnutí v ČR Marie Svatošová.

Wisława Szymborska, właśc. Maria Wisława Anna
Szymborska-Włodek (ur. 2 lipca 1923 na Prowencie,
obecnie część Kórnika, zm. 1 lutego 2012 w Krakowie)
Chociaż wieszano na niej psy za członkostwo
w PZPR (1945 – 1966) 1975 roku podpisała protestacyjny List 59, którego sygnatariusze protestowali
przeciwko zmianom w Konstytucji PRL, zwłaszcza
wpisaniu do niej kierowniczej roli PZPR i wieczystego sojuszu z ZSRR.
W 1996 roku polską poetkę uhonorowano Nagrodą Nobla za całokształt twórczości, a zwłaszcza "za
poezję, która z ironiczną precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się
we fragmentach ludzkiej rzeczywistości" — tak w
uzasadnieniu przyznania nagrody stwierdzał
Komitet Noblowski. I na pewno nie otrzymała tej
nagrody za „wyczyny polityczne“ jak się to
współcześnie często dzieje.
Bronek
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Rozhovor s ní vede spisovatel a novinář Aleš
Palán. Právě Svatošová před lety přišla s myšlenkami hospicové paliativní péče. Byla to ona, kdo
v Červeném Kostelci iniciovala první český
hospic. A je to stále ona, kdo neúnavně jezdí po
republice s hospicovými přednáškami a je
rádkyní hospicům nově vznikajícím.
Marie Svatošová v knize mluví také o své
rodině, studiu medicíny, vlivu, jaký na ni měl
P. Ladislav Kubíček či o svém trapistickém fan
clubu. V mnoha hospicích najdeme citát: „Naším
cílem je naplnit dny životem, nikoliv život dny.“
Autorka tohoto výroku Marie Svatošová dokázala
životem naplnit celý svůj život. A nejen životem,
také smyslem a neokázalou službou. „Nikdy bych
nečekal, že by se o smrti dalo mluvit pozitivně.
Paní doktorka Svatošová to dokáže. Nechci říct,
že se po rozhovoru s ní budete na smrt těšit, ale
nebudete se jí tolik bát,“ říká k obsahu knihy
herec a moderátor Marek Eben. „Nicméně přeji
všem pevné zdraví,“ dodává.
Jana
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Olza RUN – sztafetą 100 kilometrów w piątkę
W sobotę 15 maja przewinął się przez wędryńskie Czornowskie bieg sztafetowy - Olza RUN. Był to pierwszy
rocznik nowego biegu sztafetowego, prowadzącego wzdłuż brzegu rzeki, zarówno po czeskiej tak i polskiej
stronie granicy. Bieg rozpoczął się o godzinie 7.30 przy ujściu Olzy w Boguminie Szonychlu a zakończył się
około godziny 18-tej w Polsce w Istebnej. Trasa mijała elektrownię Dziećmorowice, karwińskie Uzdrowisko
Darków, Hutę Trzyniecką, Wędrynię, rynek i lasek miejski w Jabłonkowie czy Park Krajobrazowy Beskidu
Śląskiego. Ostatni zawodnik sztafety, kierując się do źródła rzeki Olzy, pokonywał górę Gańczorkę. Około
stukilometrową trasę podzielono na 10 dziesięciokilometrowych odcinków. Każdy zawodnik pięcioosobowej
drużyny musiał przebiec taki dystans dwukrotnie. Reszta zespołu przejeżdżała do następnego miejsca przekazania pałeczki własnym samochodem.
Na parkingu pod motorestem na Czornowskim znajdował się jeden z punktów, na ktrórym przekazywano
pałeczki sztafetowe, dopełniano energię, opatrywano rany. Można było tam spotkać Wędrynian jak w roli
organizatorów, tak uczestników biegu. Cała impreza budziła duże zainteresowanie, zwłaszcza że bieg odbył
się jako jeden z pierwszych po miesiącach ograniczeń antykowidowych.
W tym roku w związku z obowiązującymi obostrzeniami higienicznymi ograniczono ilość uczestników do
stu. Wszyscy musieli się wykazać negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.
Zwycięzcą sztafety Olza RUN 2021 został zespół „BimBam Horské šelmy“, który pokonał całą trasę za 7
godzin i 23 minut.
Weronika Zemene

vzniklo
vzniklo

Pojďte se s námi ohlédnout
Slíbili jsme vám fotoseriál z novodobé
historie naší obce. V tomto letním čísle
novin se tedy ohlédneme za léty 2007 - 2010.
Rok 2007 PZKO oslavilo
60 let od svého
založení.

Na tradičním letním Karnevale své síly opět
poměřili Horňáci a Dolňáci s výsledkem 3:1.

Ve spolupráci s odbornými konzultanty, zastupiteli
a členy jednotlivých výborů a komisí byl v r. 2007
vypracován Strategický plán rozvoje obce.
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Na Zaolší vzniklo před 14 lety
díky dobrovolníkům nové společenské centrum pro volnočasové
aktivity.

Květen r. 2008 - Vendryňský
park hostí hudební talent
naší obce Ewu Farnou.
Úspěchy jí popřál i tehdejší
starosta R. Bilko.

Vendryňská knihovna započala tradici Pasování prvňáčků
na čtenáře.

Více než 13 milionů korun si vyžádala
rekonstrukce tělocvičny v r. 2008

Největší investiční stavba v dějinách obce kanalizace. Oficiálně zahájena 8. října 2009.

Po dohodě se Správou železniční
dopravní cesty byla v r. 2009
postavena lávka pro cyklisty
a pěší vedle železničního mostu
přes Olši u Zobavy. Je důležitá
pro vedení kanalizačního potrubí.
Vendryňský park na kvalitní
sociální zázemí a šatny čekal
dlouho, až do r. 2010.
Od r. 2010 jsou školy
propojeny chodbou, která
umožňuje průchod žáků do
tělocvičny nebo jídelny.

Historický okamžik v r. 2010 obnovil svou
činnost Sbor dobrovolných hasičů Vendryně.

Další zajímavé údaje:
* 2007 - od 1. dubna je funkce místostarosty uvolněnou
* 2007 - u Czytelnie je vybudován nový autobusový záliv (zastávka)
* 2007 - na trase Sosna - školy - Czytelnia - Gornionka je položen
optický kabel
* 2007 - rozpočet obce měl na straně výdajové hodnotu 34 368 000 Kč
a na příjmové 52 454 480 Kč
* 2008 - Vendryně se umístila v soutěži kraje O keramickou popelnici
(výtěžnost separovaného sběru odpadů) na 7. místě!
* 2008 - v obecní knihovně je zprovozněn on-line katalog
* 2008 - v Czytelni se opravil hlavní vchod s bezbariérovou rampou
* 2009 - na obecním úřadě je zřízen CzechPOINT
* 2009 - město Třinec zrušilo příměstské linky MHD zajíždějící na
Černovské
* 2010 - zastupitelstvo zamítlo změnu Územního plánu pro výstavbu
fotovoltaické elektrárny na polích Agricoopu
* 2010 - poplatek za odpady se ze 440,- Kč na osobu a rok zvýšil na
500,- Kč
* 2010 - v parku se koná Den s integrovaným záchranným systémem
pro místní školy, do auta (Škoda Favorit) určenému k fingované
dopravní nehodě se vešlo celkem 17 dětí!

| !14 |
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IN.F.Obálka zachraňuje životy
IN.F.Obálka obsahuje formulář k vyplnění Vašich osobních údajů, informací o alergiích, nemocech, užívání léků, kontaktů na blízké osoby a kontakt na praktického lékaře. Vyplnění formuláře je dobrovolné, prosíme o uvádění pravdivých
údajů. Pokud si nevíte rady, obraťte se na své blízké a přátele. Nezapomeňte připsat i datum vypsání formuláře.
Vyplněný formulář pak umístíte do připravené obálky, kterou vložíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří,
tak aby byla viditelná a nebyla zakrytá láhvemi či potravinami. Dveře lednice pak označíte magnetkou nejlépe v úrovni
očí dospělého člověka. Pamatujte na to, že po uplynutí určité doby je nutné údaje ve formuláři upravit, aby byly aktuální.
A kde si můžete obálku vyzvednout?
Na sekretariátu obecního úřadu, v knihovně nebo Domě s pečovatelskou službou.
-red-

Máme radost – v rázovitém kraji Slezských Beskyd vznikne
komunitní kino
Rázovitý kraj v podhůří Slezských Beskyd nabízí velká srdce a pracovité ruce zdejších lidí, kterým není lhostejné jejich
okolí, kteří uctívají tradice a ví dobře, že nejen prací je člověk živ. Klub zábavy a sportu Záolší chce obohatit místní dění
zřízením kina v osadě Zaolší, části obce Vendryně. Nebude to kino ledajaké, ale potulné a bude mít snahu časem působit
v celém okolí. Nepůjde jen o filmové trháky a pohádky, ale plánují se zaměřit i na dokumenty a filmy týkající se různých
problémů a nástrah dnešního života. Dlouhodobým mottem spolku je: „Společně dokážeme mnohem víc“ a „Vše, co
děláme, má smysl“.
realizátor: Klub zábavy a sportu Záolší
místo: Vendryně, Moravskoslezský kraj
období realizace: 5/2021–12/2021
projekt byl podpořen částkou: 87 850 Kč
Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.
Zdá se sice, že v době „lockdownu“ se nic neděje a spolková činnost je na bodě mrazu,
opak je ale pravdou, a i při dodržování vládních nařízení se snažíme ctít tradice a vyvíjet
různé aktivity. Jednu z aktivit jste četli již výše a jsme rádi za tento úspěch. Věřme, že
„covid“ bude nadále ustupovat a bude se rozvolňovat a my se určitě setkáme některý
večer o letních prázdninách třeba ve Sportovním areále Zaolší, kdy si společně promítneme nějaký hezký film, a hlavně se sejdeme, pokecáme, přebereme staré dobré časy,
potkáme nové lidi, dáme si něco z grilu, děti popcorn a bude nám opět fajn. Věřme, že
konečně tak tomu opět bude.
No a co se tradic týče, je třeba členům a dobrovolníkům našeho klubu hodně poděkovat.
Opět na Zaolší byla vztyčena 30. dubna májka a ustála celý květnový měsíc. Škoda by bylo
na tuto tradici zapomenout.
Každá doba si žádá a nese své a člověk se nějak vždy přizpůsobil a přizpůsobuje. Pravdou je, že člověk je tvor
společenský a trocha kultury a vesnického dění bylo vždy zárukou dobrého souznění v celé vesnici. Letos Hry v
pohraničí jsou opět ještě s otazníky, byl by to již 18. ročník. Zdali budou či nebudou je nyní ještě zavčas tvrdit. Nicméně
pokud se situace zlepší natolik, že spolu budeme moci posedět u stolů bez striktních opatření, bude fajn a budeme o
tom informovat s předstihem. Totéž platí o brigádách ve Sportovním areálu Zaolší nebo v parčíku „Dětem pro radost,
dospělým k odpočinku“, kde bychom se letos v létě chtěli zaměřit na opravy a nátěry dřevěných prvků. Jedna
neformální brigáda již proběhla v předjaří. Musely přijít na řadu razantní ořezy živých plotů našeho bludiště, jelikož
habry poněkud zbujely. Myslíme, že se to povedlo. Zde děkujeme dobrovolníkům za spolupráci a pracovníkům tech. čety
naší obce za seštěpkování ořezané hmoty.
V závěru bych chtěl poděkovat zejména nám všem, co nezanevřeli na náš klub a různými aktivitami přispívají k chodu
a jeho rozvoji. Ať už to jsou členové, dobrovolníci, donátoři, filantropové. Díky moc a hodně zdraví a letního optimismu
všem.
„Léto snad nás hezky prohřeje, nejedna tvář se opět zasměje,
vzniknou nové naděje, spolu si řekneme: zase dobře tu je“.
Milan Zakřevský, vedoucí klubu
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Kiedy powiesz „po naszymu“...
Když se řekne „po naszymu“...
Gwara według słownika to terytorialna odmiana
języka narodowego. Gwara cieszyńska jest cennym
świadectwem historii polszczyzny i jej związków z
innymi sąsiadującymi z nią narodami i językami.
Czy znajduje się gwara cieszyńska na wyginięciu?
Sami siebie możemy sprawdzić po przeczytaniu
paru haseł.

Nářečí je podle slovníku územní formou národního jazyka. Těšínské nářečí představuje
důležité svědectví dějin polského jazyka a jeho
vztah k jiným sousedním národům a jazykům.
Mizí nenávratně těšínské nářečí? Malou zkoušku
můžeme provést po přečtení několika výrazů.

czetyna
1. gałęzie drzew iglastych, choina
2. opadłe igliwie z drzew iglastych /
1. větve jehličnatých stromů
2. opadané jehličí

bundz, bunc
ser z mleka owczego / čerstvý
ovčí sýr

czetynior
ironiczne określenie mieszkańca
Łomnej / ironická přezdívka
občana Lomné

czerepy
potłuczone garnce / otlučené,
poškozené hrnce

kielki telki
czy mały, czy duży, wszystko
jedno / malý, velký, žádný rozdíl

maślok
1. maślak (grzyb)
2. niezdara, cymbał, fajtłapa, nieudacznik,
dupa wołowa
3. kosz do noszenia masła na targ /
1. klouzek (houba)
2. nemehlo, nešika, trdlo, nemotora,
trumbera
3. koš k nošení másla na trh

nażgany
pijany, na bani, nawalony / opilý,
nalitý, ožralý jak prase

ołochany
oswojony, potulny, oddany /
ochočený, zkrocený, poslušný

puczyć
1. odczuwać ból w brzuchu na skutek wiatrów
2. gnieść ziemniaki /
1. zaražené větry
2. šťouchat brambory

puczoki
ugotowane i pogniecione
ziemniaki / šťouchané brambory
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INZERCE
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INZERCE
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Cyklistický závod prověří,
jestli jste během pandemie
zaháleli
18. července2021 se pojede už 21.ročník Kotáru.
Organizátoři věří, že se jej podaří navzdory pandemii zorganizovat a že si děti i jejich rodiče vyzkouší, jak jsou na tom s kondičkou.
Vše důležité najdete na webu www.acktrinec.cz,
níže přinášíme pouze tabulku startů jednotlivých
kategorií.
Věříme, že si tuhle tradiční sportovní událost
nenecháte ujít a řádně otestujete své cykloschopnosti.
-red-

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Vendryně může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného
ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 5,89 t. Na každého obyvatele tak připadá 1,30 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.
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 2020 k úspoře produkce CO2 o 70,30 tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 28 ks
Nebylo nutné vytěžit 3 453,69 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 130 krát.
Došlo také k úspoře 35 552,99 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky
nádobí 35553 krát.
Podařilo se recyklovat 3 388,57 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 139 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 119,60 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 21263 1€
mincí, nebo 147,75 kg hliníku, který by stačil na výrobu 9850 plechovek o objemu 0,33 l.
-red| !19 |

Nefunkční světelné zdroje a vysloužilé elektro
sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény, vysavače nebo
rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto
nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích
mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého
byly světelné zdroje vyrobeny.
Ze starého fénu nový elektrospotřebič
Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně
neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz, měď, stopové
množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout
nový elektrospotřebič.
Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci,
rádi vám poradíme.
Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna na Obecním úřadě.
Také můžete nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odnést spolu s dalším elektroodpadem na sběrné místo u Staré školy čp. 195 každé pondělí od 7-12 hod. a každou středu od 12 – 16 hod.
Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Provozuje síť více než 4300 sběrných míst, která vybavuje
sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří Obec Vendryně finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.
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