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Slovo starosty
Milí Vendryňané,
píši poslední článek v tomto roce a skoro se mi nechce věřit, že je
pomalu za námi. Celý tento rok byl náročný, ale mohu říct, že
naprostou většinu vytyčených cílů se nám podařilo splnit.
pokračování na str. 2

Betlémské světlo
přivezou skauti na obecní
úřad ve středu

22. prosince v 11.00 hod.
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pokračování ze str. 1

Situaci s covidem sledujeme asi všichni a opět není
dobrá. Počty nakažených nadále rostou a bohužel stále
umírají lidé. Prosím vás tedy, abyste použili zdravý selský rozum a zvážili možnost očkování.
Dalším nepříjemný faktorem, který musíme zvládnout,
je současný energetický chaos s dodavateli elektřiny a
plynu. Nicméně v každodenním životě zdražuje téměř
všechno.
Uvidíme, jak bohatá bude v zimě sněhová nadílka.
Věřím však, že stejně jako v minulých letech zvládneme
bezproblémově zimní údržbu cest a chodníků v naší
obci.
V příštím roce jako jedna z mála obcí v regionu ještě
nebudeme zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu, ale jak již bylo avizováno, nevyhneme se zrušení
slev a sjednocení svozů na 1 x za 14 dnů. Uvidíme, jak se
bude odpadové hospodářství vyvíjet do budoucna, ale je
předpoklad, že současná cena 1,50 Kč – slovy jedna koruna česká a padesát haléřů, kterou nyní platíme za den za
veškeré odpadové služby, bude stoupat.
Stále máte možnost využít novinku, kterou je objednání sezónního svozu bioodpadu.
Rád bych vám také připomněl, že úrokové sazby u hypoték jsou nyní kolem 4% a příští rok mají být ještě vyšší. Obec má však pro vás stále k dispozici akční půjčky
z Fondu rozvoje bydlení s 1% úrokem na pořízení např.
ekologického vytápění, vybudování ČOV nebo zřízení
přípojky kanalizace. U jiných rekonstrukcí je to pořád
atraktivních 2,5% ročně.

Pracovní doba na obecním
úřadě v období svátků
vánočních 2021

Věřím, že příští rok budeme pokračovat v nastaveném
trendu potřebných investičních akcí podpořených dotacemi pro naši obec a že se snad již bez velkých omezení
budeme potkávat na sportovních a kulturních akcích.

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí

Dobrou zprávou je, že se letos konečně podařila dohrát
podzimní krajská fotbalová sezóna a naši muži jsou průběžně třetí, dorostenci dokonce druzí a špatně si nevedli
ani žáci a přípravka.
Nejbližší plánovanou tradiční obecní akcí bude zpívání
u stromečku ve Vendryňském parku. Tradiční akci plánujeme na 7. prosince od 16.00 hod. a srdečně vás zvu i s
dětmi na mikulášskou nadílku a třeba dobrý svařák nebo
čaj s rumem.

úterý
středa

Přeji vám všem hlavně ve zdraví a pohodě příjemně
strávené vánoční svátky se svými nejbližšími.

čtvrtek
pátek

Raimund Sikora
starosta

Všem Vendryňanům přejeme krásné sváteční dny,
Vánoce ať jsou pro nás pohodové
a klidné v kruhu nejbližších.
Nadcházející rok 2022 ať prožijeme ve zdraví,
s příjemnějšími prožitky a beze stresu.
kolektiv obecního úřadu
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20.12.2021 8.00 - 17.00 úřední den
21.12.2021
pracovní den
22.12.2021 8.00 - 15.00 úřední den
23.12.2021
zavřeno
24.12.2021
Štědrý den
27.12.2021 8.00 - 15.00 úřední den
pokladna do 14:00!
28.12.2021
zavřeno
29.12.2021 8.00 - 15 .00 úřední den
pokladna do 14:00!
30.12.2021
zavřeno
31.12.2021
zavřeno

Posledním dnem, kdy budou v pokladně OÚ
přijímány poplatky od obyvatel,
je středa 29.12.2021 do 14.00 hod.
Důvodem opatření je roční uzávěrka pokladny.
V případě nutnosti zajištění nového hrobového
místa v době svátků vánočních se prosím obraťte
na p. Minaříkovou – tel.č. 724 923 522.
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Vážení spoluobčané
W dalszej części mojego artykułu do Gazety chciałbym
wspomnieć krótko o przebiegającym remoncie naszej
Czytelni. Najważniejszym elementem działań remontowych, to oczywiście pogoda, która jak narazie dopisuje.
Jestem przekonany włącznie z całym sztabem organizacyjnym przebudowy i członkami zarządu MK PZKO, że
wszystko uda się bez większych komplikacji.

Ve svém tradičním článku do těchto novin nemůžu začít jinými slovy, nežli notoricky známým rčením „Jak ten
čas běží…“. Poslední měsíce roku jsou nezadržitelnou
předzvěstí toho, že rok 2021 je téměř minulostí. Vyvolávají vzpomínku na dětská léta, kdy jsme s netrpělivostí
očekávali první sněhové vločky a věřili, že sv. Martin
přijede na bílém koni. Musím přiznat, že jsem dlouho
nevěděl, kdo je tím světcem a že jeho postava symbolizuje také pomoc chudým. To si můžeme uvědomit právě
teď – kolik lidí potřebuje pomoc zrovna v téhle nelehké
kovidové době. V průběhu celého uběhlého roku se vedení obce vždy snažilo alespoň nějakým způsobem pomoct
nebo spolupracovat s těmi, kteří to nejvíc potřebovali.

Została przeprowadzona kontrola wykonanych prac
przez polskiego partnera – Fundacja – Pomoc Polakom
na Wschodzie oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Kontrolę osobiście przeprowadził członek zarządu fundacji p. Juliusz Szymczak Gałkowski.

Jednou z posledních investičních akcí, kterou jsme v
tomto roce zdárně dokončili, byla oprava místních komunikací, kterou velmi profesionálně provedla firma
Swietelsky.

Ocenę działalności i plany na przyszłość chcieli przedyskutować na swoich zebraniach członkowskich
pezetkaowcy jak na Zaolziu, tak w Czytelni. Z powodu
sytuacji epidemiologicznej zebrania zostały przełożone
na późniejszy termin.

V plné legislativní přípravě pro výběrové řízení je výstavba Cyklostezky pro pěší a cyklisty Vendryně-TřinecDolní Líštná.

Na zakończenie chciałbym wszystkim życzyć przede
wszystkim zdrowych, spokojnych i radosnych Śwąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

V době vydání tohoto čísla novin bude už naše obec
vánočně naladěna – bude zářit sváteční osvětlení a také
stromeček u hotelu Vitality.

Bohuslav Raszka
místostarosta

Na fotografiích můžete vidět interiér opravované Czytelnie a také zástupce PZKO s pracovnicemi polského
ministerstva, které přijely na kontrolu těchto prací.

Jak jsme na podzim volili

Celorepublikové výsledky jsou už dávno známé, ale
pokud nesledujete podrobnosti na webu www.volby.cz, přinášíme vám zde čísla za naši obec.

Druhý říjnový víkend byla nejpoužívanější slova
volby, lístek, okrsek, politická strana, vláda, pravice, levice... Neklamný znak toho, že probíhají
parlamentní volby.

Celkem bylo do seznamu zapsáno 3 518 voličů, svůj
hlas odevzdalo 2 431 z nich, což činilo 69,1 %. Nejvíce voličů přišlo do okrsku č. 3 (MŠ). Nejčastěji svůj
hlas voliči odevzdali hnutí ANO 2011 (733), následovala jej koalice SPOLU (604), pomyslný bronz získala
Svoboda a přímá demokracie SPD (280), čtvrtou nejčastěji volenou koalicí byli Piráti a Starostové (241) a
pětici nejúspěšnějších stran uzavírá Česká strana
sociálně demokratická (165).

V naší obci máme tradičně 4 volební okrsky - na
Zaolší, na obecním úřadě a v mateřské škole hned
dva. To mnohým voličům trochu zamotalo hlavu a
vsoupili do nesprávných dveří. Je potřeba si vždy
pozorně prohlédnout obálku s hlasovacími lístky,
kde je u adresy a jména napsáno, do jakého volebního okrsku volič patří.

Všechny podrobné číselníky si můžete prohlédnout
na výše zmíněném webu.
-red| !3 |
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Připomínáme - poplatky za odpady bylo potřeba uhradit
do konce října
Dne 31. 10. 2021 uplynul termín splatnosti poplatku za odpady za 2. pololetí 2021. Jelikož se od roku 2020
neposílají složenky, žádám všechny, kteří dosud tento poplatek neuhradili, aby tak učinili co nejdříve.
Platbu je možno provádět na pokladně obecního úřadu (možnost platby kartou) v úřední dny v pondělí a
středu 8.00-12.00 a 12.30-16.30 hod. nebo převodem na účet č. 19-3840390287/0100 s uvedením správného
variabilního symbolu!
Ten je důležitý pro správné přiřazení platby, nemění se a je stejný jako v minulém roce.
SAZBA POPLATKU ZA ODPADY NA ROK 2021 :
základní sazba/rok/os.
500,- Kč

sleva pro občany nad 70 let
50%

sleva za přibližování
10-20%
Jolana Bielanová
referát místních poplatků

Přijďte si pro knížky včas!
Milí čtenáři, situace se často mění
den ze dne a naše plány jsou mnohdy ovlivněny momentální situací.
V době příprav tohoto čísla Vendryňských novin je má dovolená
naplánovaná na 20. a 21. 12., bude
tedy ZAVŘENO. V pondělí a úterý
mezi svátky, tedy 27. a 28. 12., by
mělo být OTEVŘENO. Bude-li tomu
skutečně tak, ukáže vývoj situace,
proto vás prosím - vždy sledujte webové stránky knihovny, kam aktuální
výpůjční dobu a její změny zapisuji.
Přeji Vám požehnané a klidné Vánoce v kruhu nejbližších a s dobrou
knížkou po ruce.
Jana Chlebková
knihovnice

Práce Sociální komise v období pandemie
I letošní rok 2021 byl ovlivněn pandemií koronaviru a lockdownem. Přísné restrikce ovlivnily život nás všech a omezily i činnost sociální komise. Pracovní schůzky se konaly on-line a kontakt s jubilanty 80 let a výše byl přerušen, neboť
jsou nejvíc ohroženou skupinou. Písemná gratulace starosty byla doručena poštou, jména jubilantů jsme bez písemného souhlasu nemohli zveřejnit ve Vendryňských novinách... Veřejný společenský život se zcela zastavil.
Přerušilo se i tradiční vítání nově narozených občánků do života obce. K jeho obnově došlo až letos v září a v říjnu,
kdy se dostatečně uvolnila protiepidemická opatření. Starosta obce přivítal desítky dětí narozených v roce 2019, 2020 a
v první polovině letošního roku.
COVID-19 už s námi zůstane a vše se bude odvíjet od jeho šíření a nařízených opatření. Přesto chceme věřit, že příští
rok 2022 bude pro nás všechny příznivější, epidemie ustoupí a náš společný kontakt se obnoví!
Vendryňské noviny vycházejí v posledním měsíci letošního roku, a tak přeji za naši Sociální komisi všem spoluobčanům radostné a požehnané Vánoce a štěstí, zdraví v novém roce!
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Danuše Hartmanová
předsedkyně sociální komise
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Odpady z podnikání nepatří
do komunálu
Stále je poměrně hodně podnikatelských subjektů, které odkládají své odpady do nádob určených pro občany (na
komunální, na separovaný odpad, do sběrného dvora). Zneužívají tak systém hrazený občany a porušují zákon. Kvůli
tomu jsou navíc rychle přeplněné nádoby od obalových materiálů stavebními zbytky a dalším odpadem.
Každý podnikatel, při jehož činnosti vznikají jakékoliv odpady, je povinen je likvidovat v souladu se zákonem o
odpadech. Ten stanoví, že musí mít zajištěnou likvidaci odpadů na základě písemné smlouvy s oprávněnou osobou
(svozovou společností). Nejjednodušší a nejlevnější je pro něj uzavřít smlouvu se stejnou firmou jako obec.
Skutečnost, že daný podnikatel je zároveň občanem obce a platí za likvidaci odpadu ze své domácnosti, případně má
v sídle své firmy též bydliště, jej nezbavuje zmíněných povinností.
Živnostenský odpad je také komunální odpad i obalový materiál z papíru, plastů, skla a kovů, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.
S ohledem na narůstající problém provádějí města a obce zvýšené kontroly na dodržování těchto povinností vyplývajících ze zákona o odpadech (zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěné využití nebo
odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech).
Dorota Havlíková

Staráme se o místa
posledního odpočinku
Ti z vás, kdo letos během Památky zesnulých navštívili
hřbitov, či ti, kteří zde chodí pravidelně, si jistě povšimli,
že se naše hřbitovy snažíme co jak možná nejlépe udržovat.
Vzhledem k tomu, že nám na hřbitovech zůstávají tzv.
opuštěné hroby či hroby, kde není dlouhodobě uhrazen
nájem, přistoupila rada obce k závěru, že tato hrobová
zařízení, mnohdy již velmi zchátralá, nechá odstranit.
Vzniknou tak nová hrobová místa, která budou moci
být znovu pronajata. V souvislosti s tím vzrostou celkové
náklady na údržbu hřbitovů. Je tedy možné i vzhledem k
vývoji cen a inflaci, že ceny za nájem hrobových míst a
služeb s tím souvisejících porostou.
Všem, kteří se staráte o hroby svých blízkých, chci poděkovat. Zároveň vás chci požádat, abyste výzdobu na
nich zabezpečili. Zejména pokud je u nás větrné počasí,
neboť v uličkách je pak množství převrácených květináčů a jiných předmětů. Taktéž chci upozornit, že mimo
hrobová místa nesmí nájemce vysazovat bez písemného
souhlasu správce jakoukoliv zeleň. Věřím, že nám jde o
společnou věc, a to o příjemné prostředí pro naše blízké
zemřelé.
Andrea Minaříková
správa pohřebišť
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Vy nechcete
BIO popelnici zdarma?

Jsou to zbytky nebo slupky z ovoce, zeleniny, tráva,
kávová sedlina, čajové sáčky, květiny z váz… To vše
může končit v kompostárně.

V poslední době se na nás obracejí občané, kteří chtějí
uvědoměle třídit bioodpad, ale nemají kompostér nebo
nemají zájem vyrábět kompost svépomocí.
Rádi bychom proto umožnili všem chovat se ekologicky
tím, že v obci Vendryně zavedeme plošný svoz bioodpadu.
Zájemce od nás obdrží zdarma hnědou bio-popelnici na
kolečkách, snadno manipulovatelnou, s bočním větráním,
o objemu 240 litrů.
Obsah se bude svážet samostatně na třineckou kompostárnu ve dvoutýdenním cyklu od jara do podzimu (duben listopad, celkem 14 svozů za cenu 700,- Kč tj. 50,- Kč/ svoz).
Během zimy si občan nádobu uschová u sebe. Část nákladů
bude dotovat obec, protože je v zájmu nás všech, abychom
snížili množství směsného nevyužitelného odpadu.
Ve Vendryni je stále zhruba třetina směsného komunálního odpadu v černých popelnicích dále biologicky rozložitelná.

Pokud společným úsilím nesnížíme množství směsného odpadu, pak s ohledem na nový zákon o odpadech a
zákaz skládkování dramaticky porostou náklady na odběr a zpracování odpadů pro obec i občany. Věříme, že
když už dobře třídíme plasty, sklo a papír, dovedeme to i
v případě biologicky rozložitelného odpadu.
Pokud si nevyrábíte kompost sami, chceme vás tímto
požádat, abyste se do systému zapojili, a to formou online objednávky BIO popelnice přes obecní webové
stránky v záložce Obec – Informace pro občany –
Odpady – Objednávka BIO popelnice.
Nebo můžete vyplnit formulář objednávky na pokladně obecního úřadu v úřední dny pondělí a středa
tel. 558 554 140, e-mail j.bielanova@vendryne.cz.
Jolana Bielanová
referát odpadů

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji - 4. výzva
Dne 13.9.2021 Moravskoslezský kraj zveřejnil průzkum
zájmu o kotlíkové dotace. Před vyhlášením samotné 4.
výzvy jsou kraje povinny provést dotazníkové šetření
prokazující zájem obyvatel o kotlíkové dotace. MSK
zvolil on-line cestu těchto dotazníků, na který se můžete
odkázat zde: https://1url.cz/@kotliky4. Finance na výměny kotlů budou krajům přiděleny podle počtu vyplněných formulářů. Máte-li o dotaci zájem tak neváhejte
formulář vyplnit. Můžete tak učinit do 31.12.2021.
Dotační program bude pravděpodobně spuštěn ve druhém čtvrtletí roku 2022 a bude určen pro vlastníky a
spoluvlastníky rodinných domů, bytů v bytových domech
nebo rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci
bydlí. Dotace je určena pro žadatele, kteří provozují kotel
na pevná paliva 1., 2. či neznámé emisní třídy. Kotel musí
být stále funkční, neboť se dokládá revizní zprávou. Při
likvidaci původního kotle nezapomeňte pořídit fotodokumentaci jeho znehodnocení. Nový zdroj tepla si budete moci vybrat z těchto možností:
• Teplené čerpadlo – dotace EU max. 130.000 Kč
• Plynový kondenz. kotel – dotace EU max. 100.000 Kč
• Kotel na biomasu – dotace EU max. 130.000 Kč.
Pro bližší informace o podmínkách 4. výzvy dotačního
programu navštivte, prosím, tyto webové stránky:
https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikovedotace-pokracuji-do-zari-2022.
Kotlíková linka: 595 622 355, e-mail: kotliky@msk.cz,
web: https://lokalni-topeniste.msk.cz/
-red-
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Další informativní materiály jsou k nahlédnutí a prostudování na webových stránkách obce. Věříme, že se občané
s těmito informacemi seznámí a do budoucna se vyvarují chyb, kterých se možná nevědomky dopouštěli při spalování
pevných paliv. Správné spalování pevných paliv má vliv na kvalitu ovzduší, s tím taktéž dále souvisí i správná údržba
a obsluha zdroje, včetně volby spalovaného paliva.
Rybořovice část po hospodu Na růžku, Černovské celé
všechny komunikace z označením C1. 1…. až C7. 1 … +
parkoviště u Motorestu, lokalitu Górki.

Plán zimní údržby na zimní sezónu
2021 – 2022 v obci Vendryně
Smluvně zajišťovat zimní údržbu v obci budou firmy:

Pracovníci obecního úřadu budou zajišťovat koordinaci zimní údržby, plužení a frézování chodníků,
parkoviště obecního úřadu a škol, vjezd k jídelně ČZŠ,
MK V 1.2 dolů pod knihovnu, MK k Csibovi, VU5-1 pod
farou, chodník k Czytelni, příjezdovou cestu k čp. 374,
610, 632, cyklostezka od Zobawy k žel. přejezdu na
Čornovském, chodníku a MK, mezi Flipem a Bojkem a
posyp na MK a chodnících, další dle situace + posyp
komunikací.

Firma NETIS, a.s. bude zajišťovat plužení lokalita
Záolší s výjimkou MK Z 1.
Soukromý podnikatel Marosz bude zajišťovat plužení lokality Konečná, Vápenka, včetně hlavní komunikace
ve Vápence V2, sjezdy Kujawa, Lasota, příjezdovou komunikaci k čp.168, + Loučky (kynologové, atd.).
Firma Smolo Třinec s.r.o., bude zajišťovat plužení a
posyp hl. komunikace na Záolší (Z1) od rozcestí Karpentná – Záolší – Záolší točna a plužení MK pod obchodem,
hřbitov, lokalitu Bystřické zadky po křižovatku k čp. 312,
lokalitu Bystřické zadky - komunikace B3.1… + B4 + B5.,
B5.1, a B6 (BU6.3) od č.p. 312, lokalitu Bača a lokality
Čornovské, místní komunikaci V1.1 kolonie u škol, lokalitu Rybořovice část po hospodu Na růžku od směru
Zaolší.

Odhrnování sněhu z prostranství (které není ve
vlastnictví obce) před provozovnami je povinen zajišťovat majitel sám na vlastní náklady!
V 1. pořadí důležitosti se provádí plužení komunikací MK Czytelnia – Vápenka a MK od rozcestí
Karpen-tná – Zaolší – Zaolší točna.
Na ostatních komunikacích se provádí odhrnování
sněhu v 2. pořadí důležitosti.

Soukromý podnikatel Koždoň bude zajišťovat
plužení lokality zdravotní středisko, garáže u Zobawy,
lokalitu

Případné změny vyhrazeny.
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Podzimní čas v MŠ

Pro rodiče předškolních dětí proběhla akce s názvem
Školní připravenost dítěte, kde se dozvěděli základní
informace o školní zralosti a připravenosti, co by mělo
dítě zvládnout před nástupem do ZŠ, o odkladu školní
docházky a zápisech do ZŠ.

Prázdninový čas utekl jako voda a všichni jsme se těšili do školky. Ani jsme se nenadáli a už máme třetinu
školního roku za sebou. A co jsme za tu dobu prožili?

Stejně tak pro předškoláky probíhá projekt ve spolupráci s obecní knihovnou s názvem Čteme si spolu,
který má prohlubovat vztah dětí ke knížkám a podpořit
čtenářství. Každý měsíc nás navštíví knihovnice Chlebková, která s dětmi pracuje. Děti dostanou pracovní list
s příběhem a úkolem. Ten si doma společně s rodiči
přečtou a splní úkol. Při následující návštěvě pracují s
knihou, ze které byl příběh. Pomocí dalšího předčítání,
společných her a dramatických aktivit se s knihou lépe
seznámí.

Po týdnu adaptace, ve kterém se děti seznamovaly s
novými kamarády, p.učitelkami i novým prostředím jsme
se pustili do učení a poznávání přírody a dění kolem nás.
Pozorovali jsme měnící se podzimní přírodu a vše, co s
podzimem souvisí.
Při procházkách jsme sledovali práci na zahradách,
sklizeň úrody a další. Při akci Ovocný a zeleninový týden jsme si ve třídách vytvořili výstavu ovoce a zeleniny.
Tvořili výrobky z nich (dýňové panenky, bramborová zvířátka) a také si umíchali ovocný salát, upekli mrkvovou
buchtu, a ochutnávali jinak zpracované ovoce – marmelády, kompoty, džus, sušené ovoce a jiné. Vyvrcholením
týdne byla Bramboriáda, zábavné dopoledne s plněním
úkolů, škrábáním brambor a pečením placků. Odměnou
za splnění všech úkolů byla medaile a pochutnání si na
upečených plackách.

3. 12. v odpoledních hodinách přivítáme ve školce
Mikuláše při společné akci s rodiči. Pro hodné děti si
určitě andílek připraví nějaký dáreček a ta malá zlobidla
nám snad čertík neodnese!
A protože nás čeká nejkrásnější období roku, přejeme všem krásné Vánoce plné pohody, klidu a lásky. Do
nového roku hlavně pevné zdraví a v dnešní době hlavně
pozitivní myšlení a negativní testy.

Učili jsme se poznávat jehličnaté a listnaté stromy,
rozdíly mezi nimi a jejich plody. Kaštany, žaludy, šišky i
větvičky jsme nasbírali na procházkách a vytvořili si z
nich výstavku a také různé výrobky. Z nasbíraných šípků
jsme ochutnali zdravý čaj.

za kolektiv
MŠ Kaláčová Světluše

Zvířátka, která žijí v lese jsme se nejen učili poznávat,
ale také jsme si udělali výlet do nedaleké Vendryňské
obory, kde jsme si je prohlédli. Chtěli bychom tímto
poděkovat za sponzorský dar p. Miroslavovi Hlawiczkovi, který nás svým autobusem na výlet zavezl.
K podzimu patří pouštění draka, proto se děti jednotlivých tříd vydaly za větrného dne na nedaleký kopec se
svými dráčky.
Také divadelní představení, která v MŠ proběhla,
souvisela s právě probíhajícími tématy. Divadlo Šikulka
předvedlo prostřednictvím veverky Terky a myšky Klárky, jak se správně chovat ve školce, jaké mají být vztahy
mezi kamarády a proč se těšit do školky. Brněnské divadlo s představením Ekologický slabikář a divadlo Úsměv
s představením Krakonošovo spadané listí zahrálo příběhy z podzimní přírody, jak se v přírodě správně chovat a
chránit si ji. Stejně tak sférické kino s názvem Oceán
nám prostřednictvím dvou malých rybek představilo
podmořský svět.
V podzimních dílničkách si mladší děti během dopoledne (vzhledem k současné epidemiologické situaci bez
rodičů) vyrobily krásnou podzimní dekoraci. Ze stejného
důvodu si starší děti vyrobí dekoraci z keramiky v naší
MŠ, kam za námi přijedou pracovnice DDM z Bystřice.
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My se nudit nestihneme

V polovině září nás navštívili malí žáčci obou prvních
tříd ZŠ Vendryně a my měli radost ze setkání nejen s
„našimi“ bývalými předškoláky. Společně strávené dopoledne plné her a povídání uteklo moc rychle a my se už
teď těšíme, že navštívíme zase my je ve „velké“ škole.

Téměř čtyři uplynulé měsíce školního roku přinesly
dětem naší mateřské školy nejen poznávání podzimní
přírody, ale také spoustu doprovodných výukových aktivit.

Od září jsme se společně s knihovnou Vendryně pustili
do projektu Čteme si spolu. Záměrem patronky projektu, paní Jany Chlebkové, je každý měsíc seznámit malé
„čtenáře“ s novou dětskou knížkou a probudit v nich již
od útlého věku zájem o knihy a čtení.

Hned v prvním zářijovém týdnu nás pobavilo Kašpárkovo divadlo s pohádkou O princezně Rozmařilce a na
úvodní Informativní schůzce s rodiči byl projednán průběh školního roku, připravované akce a kurzy pro děti a
výchovně vzdělávací činnosti. Od 10. října se přihlášené
děti opět pustily s paní Petrou Martynkovou do tenisových tréninků na místním kurtu. Věk malých tenistů byl
od 3 do 7 let a musíme říct, že 8 proběhlých lekcí je jistě
skvělým základem pro letní tenisovou školičku, na kterou děti navážou.

Konec září patřil BRAMBOROVÉ DRAKIÁDĚ, kterou
jsme si letos mohli prožít společně s rodiči v nedalekém
objektu PZKO Zaolší. Děti si se svými rodinami užili
pouštění veselých draků, plnění bramborových úkolů ale
také výborné pohoštění, které nám letos pomohl zajistit
spolek PZKO Zaolší, za což jim touto cestou velmi děkujeme! Nejen hranolky s kečupem, ale hlavně výborné
bramborové placky voněly celým okolím.
Od října až do prosince navštěvují přihlášené děti naší
mateřské školy plaveckou školičku v Kenny Clubu Třinec. Během deseti lekcí se děti učí hlavně překonávat
strach z vody i z potápění a seznamují se také se základy
plaveckých technik pomocí destiček, plaveckých pásů i
kruhů.
V listopadu jsme na společné setkání s rodiči a dětmi
pozvali paní logopedku Mgr. Reginu Kudelovou, která v
odpoledních LOGOHRÁTKÁCH ukázala rodičům, jak
správně s dětmi pracovat v rámci logopedické prevence.
Jak je již každoročním zvykem, prosinec přivítáme
společně s Mikulášem a jeho nadílkou. V rukodělných
keramických dílničkách pod vedením DDM Bystřice si
děti vyrobí vánoční dekorace a když se školkou rozezní
zvoneček, rozsvítíme světýlka na vánočním stromečku a
pustíme se do rozbalování dárečků, ale i do ochutnávky
vánočního cukroví.
Do Vánoc už zbývá jen malý krůček, a proto přejeme
všem čtenářům pohodový Advent, příjemné vánoční
svátky a do nového roku hodně zdraví, lásky a rodinného
štěstí.
za děti a kolektiv MŠ Zaolší
Urbanová Naděžda, ředitelka školy

Základní škola Vendryně se zapojila
do boje s rakovinou. Žáci devátých tříd byli
29. září součástí veřejné sbírky, jejíž
výtěžek podpoří léčbu nádoru ledvin,
močového měchýře a prostaty.
V ulicích Třince a Vendryně jsme vybrali
částku 7 367 Kč!
Všem dárcům děkujeme!
| !9 |
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Běželi jsme pro Ondráška
Již třetí ročník Běhu pro dobrou věc se konal ve čtvrtek
7. října. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, a tak jsme na
startu mohli přivítat 71 dvojic závodníků, kteří vyběhli
na trať našeho charitativního závodu.
Tři nejrychlejší dvojice v každé kategorii byly odměněny cenami a medailemi. Závodníci svým startovným
přispěli na léčbu sedmiletého Ondry Poleče. Díky všem
přispěvatelům! A že jich nebylo málo – bylo mezi nimi i
mnoho z vás, kteří sice neběželi, ale přispěli. Díky tomu
jsme rodičům Ondry mohli nakonec předat 34 000,- Kč.
Velké díky patří všem účastníkům, organizátorům, SRPŠ
při ZŠ Vendryně a všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Velké díky také firmě STING za sponzorské dary. Už teď
se těšíme na další ročník.
kolektiv učitelů ZŠ Vendryně
foto ehutnik.cz

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali pedagogům Základní školy Vendryně a také SRPŠ za zorganizování akce
Běh pro dobrou věc. Za uspořádání sbírky děkujeme také
manželům Martynkovým ze Zaolší a dalším štědrým
dárcům. Díky vašim darům můžeme uhradit našemu
Ondráškovi další absolvování ambulantních
neurorehabilitací v moderním zdravotním zařízení
Pokrok v Ostravě.

Poznáváme Vendryni
V rámci učiva prvouky jsme se s třeťáky rozhodli důkladně prozkoumat naši obec a navštívit pár významných
míst ve Vendryni.
Začali jsme na obecním úřadě, kde nás přivítal pan starosta. V zasedací místnosti si s dětmi povídal o Vendryni,
o práci starosty a trpělivě odpovídal na všechny dotazy,
které si pro něj děti připravily.
O několik dní později jsme navštívili kostel sv. Kateřiny,
kterým nás provedl pan farář a děti poslouchaly jeho poutavé vyprávění o historii a zajímavostech kostela. Dobrodružná byla pro děti především cesta do kostelní věže a
ukázka zvonění na kostelní zvony.
Jednoho krásného podzimního dne jsme se vydali po
stopách minulosti naší obce a šli jsme prozkoumat vápenky, které jsou místní památkou a zvláštností.
Velmi atraktivní byla také návštěva Hotelu Vitality, kde
nás ochotně přijali. Mohli jsme si prohlédnout recepci,
restauraci, cukrárnu, bazén, střešní vířivku i hotelový
pokoj a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí spojených
s chodem hotelu.
Nevynechali jsme ani obecní knihovnu, kterou nás
provedla paní knihovnice a zasvětila nás do tajemství
vzniku knížky a jejího postupného putování do knihkupectví a knihoven.
Naše putování po obci bylo velmi obohacující a žáci si
odnesli mnoho nových informací a zážitků. Velmi děkujeme všem dospělým, kteří si pro nás vyhradili svůj čas a
dětem se plně věnovali.
třídní učitelky třetích tříd
M. Lohnová a A. Szwarcová
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Přátelské posezení
nad novými knihami

Díky projektům proudí
do zkvalitňování školství
a vzdělávání na Třinecku miliony
Po čtyřech letech projekt Místní akční plán (MAP)
II OPR Třinec (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008963) končí. Cílem projektu, do kterého bylo
zapojeno 27 škol a školských zařízení z 12 obcí na
území ORP Třinec, byla podpora zkvalitňování
školství a vzdělávání ve spolupráci se všemi aktéry
vzdělávání, tzn. pedagogy, vedením škol, neformálními vzdělavateli, rodiči, dětmi, žáky a odbornou
veřejností.

Třetí listopadové odpoledne se neslo ve znamení
četby. Setkali se totiž rodiče i žáci školy s učiteli
češtiny a knihovnicí Janou Chlebkovou. Akce se
konala ve škole a cílem bylo seznámit se s novými
knižními tituly.
Paní učitelka Simona Lačíková celou akci vedla a
velice trefně zvolila propracovanou metodu Katapult, která nás všechny vedla k zamyšlení se nad
tou či onou konkrétní knihou.

Rozpočet tohoto projektu byl více než 12,6 mil.
korun. Projekt byl financován z Evropské unie Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, jako
řídícího orgánu Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV). Celkem se podařilo
zrealizovat cca 150 aktivit.

Probíhající setkání se odehrávalo ve velice přátelském duchu, celé atmosféře napomáhalo i drobné
občerstvení u kávičky.
Věříme, že se setkávání nad knihou stane u nás ve
škole tradicí .
kolektiv učitelů ZŠ Vendryně

Tato tisková zpráva vznikla na základě setkání s
místními zpravodaji.

DOPORUČUJI
POLECAM

Jizva
Danuta Chlupová

román z česko-polského pomezí
Katarzyně je něco přes čtyřicet a
za celý život nevytáhla paty z rodného Polska. Teď však má pro svou
firmu otevřít novou pobočku v
Ostravě.
Od studenta Martina, kterého zaměstná jako tlumočníka, se dozví o tragické historii blízké vesnice Životice:
v srpnu 1944 zde nacisté v odvetě za partyzánský útok
na příslušníky gestapa zastřelili během jednoho nedělního rána třicet šest mužů.
Katarzyna dojde k názoru, že dávný nacistický masakr
může mít spojitost s její devadesátiletou tchyní. Na
vlastní pěst rozjede pátrání – netuší ale, že pro vztahy
v její rodině to může mít osudové následky.
Jana

Gottland to wybór znakomitych
reportaży poświęconych Czechom,
uwikłanym w czasy, w jakich przyszło
im żyć w Czechosłowacji i Czechach.
„Gottland” Mariusza Szczygła nie
ma nic wspólnego ze stereotypową
opowieścią o kraju Szwejków,
zabijających czas przy piwie.
Aktorka Lida Baarova — kobieta, przez którą płakał
Goebbels; czeski “bóg muzyki” - Karel Gott, rzeźbiarz
Otakar Szvec – twórca największego pomnika Stalina
na kuli ziemskiej, siostrzenica Franza Kafki, która do
dziś żyje w Pradze; piosenkarka Marta Kubiszova, której
komunistyczny reżim na 20 lat zabronił śpiewać, legendarny producent obuwia Tomáš Baťa, który stworzył
kontrolowane przez siebie miasto na 10 lat przed pomysłami Orwella oraz wielu innych.
Szczygieł opowiada o wygórowanej cenie, jaką musieli zapłacić za pozornie nieważne decyzje, o tragicznym
splocie przypadku i przeznaczenia, kształtującym życie
całych pokoleń.

obě knihy jsou součástí knihovního fondu obecní knihovny
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Svatomartinský ples
roztančil Vendryni
Kulturní dům Czytelnia v sobotu 13. listopadu večer
opět ožil tancem. Proběhl zde totiž první ročník Svatomartinského plesu, který uspořádalo SRPŠ při ZŠ a MŠ
Vendryně.
Večer plný tance a zábavy zahájili žáci deváté třídy
polonézou a tangem. Následně deváťáci poděkovali učitelkám p. Kantorové a p. Rezkové, pod jejichž vedením
vznikla choreografie a kostýmy. Po krátké pauze na parketu rozproudili atmosféru dva mladí talenti z tanečního
klubu Elán E. Šlezarová a O. Honěk, kteří předvedli rumbu, čaču, sambu a jive.
Ve volných chvílích mohli lidé využít fotobudku, občerstvit se v bufetu nebo zamířit na taneční parket, kde
se o zábavu postaral DJ Mlynek. Ples se neobešel ani bez
tradiční Svatomartinské husy. V pozdních hodinách pořadatelé vylosovali výherce hodnotných cen tomboly.
Lidé z Vendryně a okolí si tak mohli užít tanec a společné chvíle, což mimo jiné potvrdila hojná účast.
Taťána Lysková

Dzień Kropki w pierwszej
klasie
15 września br. uczniowie pierwszej klasy wraz ze swoją
wychowawczynią włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – święta kreatywności, talentu i odwagi.
Wszystko zaczęło się od pewnej książeczki. Amerykański
pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w
2003 roku wydał książeczkę pod tytułem “The Dot” czyli
„Kropka“. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła
w swoje możliwości.
Motyw kropki był obecny w naszej klasie w tym dniu w
różnych działaniach. Poznaliśmy historię Vashti, na podstawie, której rozmawialiśmy o swoich mocnych stronach,
talentach oraz pomysłowości. Powstało wiele prac plastycznych inspirowanych kropką. Kropki obecne były
wszędzie, nie tylko na kartkach papieru, w zadaniach
matematycznych, ale również na ubraniach uczniów. Tego
dnia za sprawą małej kropki wszyscy mogliśmy stać się
wielkimi artystami.
Dzień Kropki miał na celu pobudzenie kreatywności,
pomysłowości uczniów, zachęcić ich do tworzenia i uwierzenia w to, że każdy może być kreatywny, twórczy i
nieszablonowy. Razem odkryliśmy, że ogromną frajdą jest
łączenie kropek, budowanie relacji i edukacyjnych przyjaźni. Była to dla nas wszystkich świetna zabawa!
Halina Veit Podola
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Ekskursja do Krakowa
Dnia 5. 10. 2021 r. klasy 8 i 9 dzięki wsparciu finansowym Kongresu Polaków w RC z Funduszu Rozwoju
Zaolzia, pojechały na dwudniową wycieczkę do Krakowa
i Wieliczki.
Wczesnym rankiem zebraliśmy się przy moście Wolności w polskim Cieszynie i wyruszyliśmy na wyprawę.
Kiedy w końcu dojechaliśmy, ledwo co zdążyliśmy wysiąść z autokaru, a program już się rozpoczął. Poznaliśmy naszą panią przewodniczkę, która pokazała nam
ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego i zaprowadziła
nas na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie zapoznaliśmy
się z historią polskich monarchów. Kolejnym punktem
programu było zobaczenie i dotknięcie olbrzymiego
dzwonu Zygmunta. Niektórym uczniom trudno było
wyjść na bardzo wysoką wieżę Zygmunta, a lęk wysokości dał się nam we znaki. W drodzę na obiad przeszliśmy przez Rynek Główny do Bazyliki Mariackiej i tam
pożegnaliśmy się z naszą panią przewodniczką.
Zjedliśmy przepyszny obiad i autobusem podjechaliśmy pod Kopiec Kościuszki. Niestety mogliśmy go oglądać
tylko z daleka, bo wejście było już zamknięte. Następnie
pojechaliśmy zakwaterować się do naszych pokoi. Nasz
nocleg był blisko naszego ostatniego punktu programu
na ten dzień - Galerii Krakowskiej. Po długim dniu
powróciliśmy do naszych pokoi i udaliśmy się na spoczynek.
Następnego dnia rankiem poszliśmy, jak to mówią
Krakowiacy - na nogach, czyli piechotą - na „lekcję
muzealną”. Szczerze mówiąc, nikomu nie chciało się
słuchać nudnych wykładów o rzeźbach czy pamiątkach.
Byliśmy jednak mile zaskoczeni, kiedy „lekcja muzealna”
odbyła się w Muzeum Pinballu! Myślę, że każdemu
spodobała się ta niespodzianka. Następnie zwiedziliśmy
Muzeum Narodowe i ruszyliśmy w kierunku Wieliczki.

W podziemnej krainie Kopalni Soli „Wieliczka”
odkryliśmy, skąd tak naprawdę bierze się sól.
Schodząc w dół kopalni, nie mogliśmy uwierzyć, jak
głęboko się znajdowaliśmy. Zeszliśmy na głębokość 64
metrów pod powierzchnią ziemi. Chodząc po długich
korytarzach, poznawaliśmy różne ciekawe fakty na
temat soli i jej wydobycia. Zobaczyliśmy przepiękną
kaplicę św. Kingi, szczodrej księżnej krakowskosandomierskiej. Osobiście najbardziej podobały mi się
oświetlone na różne sposoby i kolory solne jeziorka.
Pod koniec zwiedzania znaleźliśmy się na głębokości
135 metrów pod ziemią. Myślę, że nikt nie dałby rady
wejść schodami na górę i - na szczęście - posłużyliśmy
się windą.
Po opuszczeniu Wieliczki wstąpiliśmy na obiad do
McDonalda i udaliśmy się w drogę powrotną. Uważam
wycieczkę za bardzo udaną i myślę, że moje zdanie
podziela i reszta jej uczestników.
Antonina Wania
kl. 8, PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni

Czas na wspomnienia
W piękne październikowe popołudnie w restauracji „Rosea“ spotkali się emerytowani nauczyciele i byli pracownicy
Polskiej Szkoły im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni. Licznie zebranych powitał dyrektor szkoły Krzysztof Gąsiorowski,
który przedstawił najnowsze informacje o szkole, poinformował o zakończonych pracach związanych z wymianą dachu
na budynku szkolnym, zmianach przeprowadzonych w ogrodzie i trwającym remoncie warsztatów. Spotkanie było
okazją do miłych wspomnień i rozmów o czasach minionych. Seniorzy żywo interesowali się również obecnym życiem
szkoły, dzieląc się swymi spostrzeżeniami. Uczestniczący w spotkaniu obecnie pracujący nauczyciele szkoły chętni byli
do rozmów, nawiązując niejednokrotnie do czasów, kiedy sami byli uczniami szkoły.
Po pysznym obiedzie w miłej atmosferze przy kawce i ciastku kontynuowano wspomnienia, zapominając o
dolegliwościach dnia codziennego, a jednocześnie uświadamiając sobie, jak ważne jest spotkać się, porozmawiać i móc
wspólnie spędzić kilka godzin w gronie przyjaciół.
Dziękujemy za poczęstunek, gościnność i życzliwość, a przede wszystkim za to, że pamiętacie o nas.
E. Wania
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Kiedy powiesz "po naszymu"
Když se řekne "po naszymu"...
roztopiyrzać sie
puszyć się, panoszyć się, wynosić się
nad innych, szarogęsić się /
naparovat se, nafukovat se, moc si
o sobě myslet, vychloubat se

żywe strzybło
rtęć, ruchliwe i aktywne dziecko /
rtuť, živé dítě

wypiskać sie
wysikać się, oddać mocz /
vyčůrat se, vymočit se

szlaka

rozklepany

żużel / struska

raucherka

nynać

kabanos wędzony / uzená klobáska

spać, leżeć (o dziecku) /
spát, ležet (dítě)

lajermón

no tóż
a więc / a tak

roztrzęsiony od zimna /
třesoucí se zimou

kataryniarz, człowiek, który w kółko
Macieju postarza te same frazesy /
flašinetář, osoba opakující stále
dokola stejné fráze

X Wileńskie Spotkania Sceny
Polskiej, Wilno – Troki –
Ejszyszki, 10-14 września
2021.
Na tym największym na świecie festiwalu polskiego
teatru poza Macierzą nie brakowało Teatru im. Jerzego
Cienciały działający przy MK PZKO w Wędryni.
Wędryńscy aktorzy wystawili sztukę Jozefa Banáša NO
COMMENT LUB IDIOCI W POLITYCE. Komedia zrobiła
na widzach wrażenie. Humorystyczne przedstawienie
polityki z autentycznymi cytatami i bardzo dobra gra
aktorów zostały docenione przez widownię, która nagrodziła artystów brawami na stojąco. Slogan tegorocznego
festiwalu brzmiał: „Damy radę – Teatr musi grać".
W Wilnie bawiły teatry z Czech, Polski, Litwy, Wielkiej
Brytanii, Ukrainy, Łotwy i Węgier.
Organizatorem festiwalu było Polskie Studio Teatralne
w Wilnie a współorganizatorem fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Bronisław Ondraszek
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oziómbać
odczuwać zimno /
pociťovat chlad
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ZEMĚPIS VENDRYNĚ
GEOGRAFIA WĘDRYNI
Vývoj osídlení krajiny Vendryně
(zkrácená verze)
Pobeskydí je zařazováno do tzv. třetí sídelně historické
zóny.
Jde vlastně o postupné osídlování území v průběhu věků
– od nížin až po vysočinu. Lidé osídlovali doubravy a luhy.
Doubravy začali nejdříve ovlivňovat zemědělstvím a
pastevectvím.
Do druhé sídelní zóny se zařazuje niva řeky Olzy. Tato
území jsou charakterizována nadmořskou výškou kolem
250 až 300 m, mají členitější reliéf a chladnější klima.
Osídlení ve druhé zóně vycházelo z potřeby najít jiné
zdroje obživy, protože nížiny už byly „přelidněny“ a
políčka první zóny už nebyla schopna uživit tolik lidí.
První osady ve Vendryni byly přednostně zakládány v nížinách a na úrodných půdách kolem řeky Olzy. Osídlování zde
začalo až pod vlivem a díky činnosti zkušených kolonizátorů přicházejících ve 13. a 14. století z ciziny a vyhledávajících
místa k dalšímu osídlení – stále ze stejného důvodu – lidi přibývalo, místa bylo méně, proto bylo třeba hledat nové
kraje, které by uživily nové obyvatele. V důsledku kolonizace sedláci odstraňovali les, půdu rozorali nebo převedli na
pastvinu. Nové lesy nikdo nevysazoval. Charakter krajiny se změnil z lesní na zemědělský. V té době byl v podstatě dán
charakter krajiny, který se zachoval dodnes.

Rozwój zasiedlania krainy Wędryni
(wersja skrócona)
Podbeskidzie jest zaszeregowane do tzw. trzeciej historycznie osiedleniowej strefy. Chodzi właściwie o stopniowe
osadnictwo terenu w ciągu stuleci – od nizin aż po wyżyny.
Ludzie zasiedlali dąbrowy i łąki. I właśnie na te tereny
zaczęto wpływać poprzez rolnictwo i pasterstwo.

Do drugiej strefy osiedleniowej można włączyć niwę rzeki Olzy. Tereny te charakteryzuje wysokość nad poziomem
morza około 250 – 300 m, mają bardziej bogato ukształtowany relief i o nieco chłodniejszy klimat. Zasiedlanie w drugiej
strefie wychodziło z potrzeb znaleźć inne źródła pożywienia, ponieważ niziny były już przeludnione a poletka
pierwszej strefy już nie były zdolne wyżywić taką ilość ludzi. Pierwsze osady w Wędryni zostały założone w pierwszej
kolejności na nizinach na urodzajnych glebach w okolicach rzeki Olzy. Tu, zasiedlanie rozpoczęło się dopiero pod
wpływem i dzięki czynności doświadczonych kolonizatorów przybywających w XIII i XIV w. z zagranicy i poszukujących
miejsca do dalszego zasiedlania – ciągle z tych samych powodów – bowiem, że ludzi jest więcej, miejsca jest mniej i
dlatego trzeba szukać nowych terenów, które nakarmią nowych mieszkańców. W wyniku kolonizacji nowo
przybywający rolnicy likwidowali las, ziemię rozorali lub zmieniali na pastwiska. Nowych lasów nikt nie wysadzał. W
ten sposób został zmieniony charakter krajobrazu, z leśnego stał się rolniczy. W tym okresie wytworzył się w zasadzie
rysopis krajobrazu, który dochował się do dnia dzisiejszego.
texty a fotografie do rubriky poskytl Bronisław Ondraszek
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Dobrý den, máme doma
sršně…

Chce být vaše dítko hasičem?
Tak ho k nám přiveďte!

I takto začínají hovory mezi velitelem jednotky sboru
dobrovolných hasičů a vámi občany.

SDH Vendryně má velikou radost, že se po delší odmlce opět
může setkávat s dětmi v kroužku
Mladý hasič. S mladými hasiči i
hasičkami se setkáváme pravidelně každou středu v čase
16.30 až 18.00 v nové budově
hasičské zbrojnice ve Vendryni.

Naše jednotka jako jedna z mála v okolí poskytuje tuto
službu našim občanům. Jen v letošním roce jsme takto
pomohli 17krát. Za dobu fungování naší jednotky jsme u
likvidace bodavého hmyzu zasahovali téměř 250x! V jiných obcích jsou občané odkázáni na deratizační službu.
Je to jen část naší práce pro obec. Celkem jednotka v
letošním roce zasahovala 27krát. Krom spadlých stromů
přes komunikaci či čerpání vody jsme také pátrali po
ztracené osobě a zasahovali u požárů. Jednotka čítá 12
členů. Při poplachu každý člen obdrží SMS a začne mu
vyzvánět mobilní telefon. Tak se dozví, že je poplach a
musí se rychle, ale bezpečně dostat do hasičské zbrojnice. Zde se převleče do zásahového obleku a může vyrazit k místu události. Toto vše bychom měli zvládnout do
10 min, což se nám daří.
Pak záleží jak daleko je místo zásahu. Je tak pravděpodobné, že na místě je již zasahující jednotka profesionálních hasičů z Třince. Je však mnoho zásahů, kam třinečtí
hasiči nepřijedou a tak je celý zásah na nás.
Jednotka v letošním roce dostala od obce veliký dar, a
to novou hasičskou zbrojnici. Jsme nesmírně rádi za tento velkorysý krok obce k hasičům. Hasičská zbrojnice je
velmi moderní a my jsme se velmi rychle zabydleli a moc
tímto chceme obci poděkovat. Zároveň jsme díky naší
obci Vendryně a Sdružení obcí Jablunkovska obdrželi dva
kusy protipovodňových vaků, které nám pomůžou při
zásahu u bleskových povodní a usměrnění toku vody.

Během prvních setkání se děti seznámily s hlavní náplní práce hasičů, prohlédly si a vyzkoušely výstroj a
vybavení hasičské zbrojnice. Velkým zážitkem byla jistě
projížďka hasičským vozem – Máňou na hřiště ve Vendryni.
Tam se děti blíže seznámily s hasičskými prostředky a
prohlédly si kabinu. Největší úsměv na rtech jim vykouzlila siréna, klakson či hasičské světlo. V následném setkání měly možnost si hasičské auto z papíru vyrobit a
jako vzpomínku odnést domů.
Děti se seznamují také s tábornickými dovednostmi
jako je vázání uzlů či topografie. Již nyní dokáží uvázat
uzel - plochou spojku (ambulantní uzel), a to dokonce se
zavřenýma očima či za zády. V průběhu kroužku jsou
připravené doprovodné hry, ve kterých děti sbírají body
do měsíční bodovací soutěže. Na konci měsíce dojde k
vyhodnocení soutěže a následná odměna.

Na závěr bych rád poděkoval obci , která se o nás stará
a dbá na to, aby jednotka patřila mezi ty, na které se dá
spolehnout. Zároveň velké díky patří všem členům jednotky za obětavou práci ve svém volném čase.
Všem občanům přejeme krásné a ničím nerušené
prožití vánočních svátků.
Roman Bartoš
velitel JSDH Vendryně
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Pokud i vaše školní
dítě má chuť učit se
novým věcem, trávit
aktivně svůj volný čas
v kolektivu veselých a
pohodových vrstevníků, tak nás určitě
přijďte navštívit.
těšíme se na vás
Veronika a Roman
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Klub zábavy a sportu Záolší
Světe div se nebo ne, ale náš Klub zábavy a sportu Záolší
bude oslavovat plnoletost. Před osmnácti lety dne 8. ledna
2004 se poprvé setkala parta mladých lidí, tehdy ještě jako
neformální skupina lidí, po úspěšném absolvování Mikuláše s čerty a anděly v místním kole PZKO na Zaolší na „vilijówce“. Letos, pokud covid situace dovolí, tam půjdeme po
osmnácté.
Psát v těchto VN výčet všech aktivit a počinů kterých
jsme docílili a dokázali za oněch 18 let, by zabralo asi dost
místa, ne-li podstatnou část novin. Nicméně za zmínku
stojí alespoň ty důležitější. Byly to různé drakiády, kuligy,
zimní soutěže, ekologické soutěže pro děti, májovky, silvestrovky, novoroční ohňostroje, plesy, šmiergustowky,
plesy, nohejbaly, fotbaly, plážové volejbaly, nově letní kina,
ale hlavně od prvopočátku až dodnes Hry v pohraničí,
kterých byl letos osmnáctý ročník. Důvod, proč jsme založili klub, bylo stmelovaní starousedlíků s novými, nehledě
na věk, národnost či vyznání. Samozřejmostí bylo vždy
heslo: Společně dokážeme mnohem víc.
Vzpomínku si určitě zaslouží i postavení nejvyšší májky
v Evropě (2007), což bylo zaznamenáno i v České Guinessově knize rekordů. Vybudovali jsme vedle DPS antukový
dvorec a tím se začala psát historie nového Sportovního
areálu Zaolší. Přibyl zde sklad s posezením a později hřiště
na minikopanou a plážový volejbal. Nesmím opomenout
komplex průlezek a houpaček pro nejmenší. Již tehdy jsme
dokázali dát dohromady nespočet dobrovolníků, kteří
odpracovali stovky a stovky hodin zadarmo a ve svém
volném čase. Navazoval na to další projekt - rekonstrukce
zahrady v Mateřské škole na Zaolší. Třetím velkým projektem byl na Černovském u nádraží parčík Dětem pro
radost, dospělým k odpočinku. Parčík byl dokončen v říjnu
r. 2014.
Co napsat závěrem? Za celou dobu 18 let se člověk setkával s množstvím dychtivých dobrovolníků, bez kterých
by to nikdy nešlo. Společný zápal pro každou danou věc byl
zárukou úspěšných projektů a akcí. Pravda, byly dny veselé
i smutnější, lehké i náročnější, ale společně jsme to vždy
zvládli. Nesmírně si vážím všech těch lidiček, co za celou
tu dobu přišli kdykoliv pomoct. Velké díky patří pak i všem
dárcům a sponzorům. Bez nich by to taky leckdy nešlo.
Přeji vám všem pak krásný čas adventní a poté vánoční.
Aby i ta smutná doba, která nyní vládne světu, pro nás a
naše rodiny, příbuzné a známé nebyla tak špatná, abychom
nezapomínali na základní hodnoty života. Pokoru, úctu k
druhému, naději, lidskost a otevřená srdce.
„Přeji vám zase po roce radostné a pohodové Vánoce,
nechť vám zdraví vždycky slouží a každému z vás se splní,
po čem touží“.
Milan Zakřevský
vedoucí klubu
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2016

Koncem ledna byla slavnostně
otevřena Pamětní síň ve Staré
škole.

Pojďte se s námi ohlédnout
Naposledy...

Únorovou sobotní nocí se obcí
rozezněly hasičské sirény. Tragický požár bytovky si vyžádal tři
lidské životy.

V tomto prosincovém čísle naposledy nabízíme
fotogalerii z novodobé historie naší obce. Poslední
procházku tedy učiníme léty 2015 - 2018.

V lokalitě Loučky
byla vysázena
nová Třešňová
alej sblížení.

2015

V hale Vitality se odehrálo Mistrovství
světa v Holandském billiardu za účasti
týmů z Francie, Švédska nebo Německa.
Opěrnou zeď v létě ozdobili profesionální
sprejeři.

Poprvé se v tomto roce běžel v naší obci
terénní závod MajDay.

Na konci srpna
proběhlo u Vendryňského parku
natáčení závěrečné scény filmu
Muzzikanti.

2017

Od podzimu tohoto roku je u obecního úřadu změněna organizace
dopravy - pro bezpečnost dětí zde byl vybudován nový záliv.
Podél chodníků a cyklostezky se objevily nové odpočinkové zóny.

K investičním akcím roku 2015 patřila například modernizace
kuchyně mateřské školy, nadstavba modulových učeben nebo
výstavba chodníku od pizzerie k Zobawie.

2018

Říjnové volby
do zastupitelstva
přinesly změny
ve vedení obce.

Evangelická kaple se dočkala po letech větší rekonstrukce, a to za
finančního přispění obce i obou církevních společenství z Bystřice.
Na katolickém hřbitově byly vybudovány nové chodníky a vendryňský val
za halou Maja byl osázen spoustou stromů a keřů.
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Poprvé se
běžel Běh
pro dobrou
věc charitativní
akce místní
školy.

Říjen patřil našim seniorům.
Sociální komise jim k svátku
připravila zajímavý kulturní
program.

Pro zdokonalení sociálních služeb v obci byl
díky dotaci pořízen nový automobil.
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Zaolziańskie imprezy
w plenerze
Po wymuszonej przerwie spowodowanej lockdownem powróciliśmy znów do normalności i
wskrzesiliśmy stare dobre tradycje. Pod koniec
czerwca zapachniało w PZKO-wskim ogrodzie
słoninką i szczypiorkiem, bo to najważniejsze
dodatki do tradycyjnej jajecznicy. Na imprezie
pojawiła się niemała grupa naszych członków
pragniących wspólnego spotkania po tak długim rozstaniu.
A że lato przeleciało jak woda w rzece, z przyjściem jesieni zabraliśmy się do organizowania ulubionej imprezy pod
nazwą „Święto ziemniaka“. Było to prawdziwe święto dla podniebienia, bo oprócz „pieczoków“ wszyscy delektowaliśmy
się wspaniałymi plackami pieczonymi na blasze. Zadania podjął się nasz gospodarz z całą ekipą pomocników, serwując
placki z profesjonalną elegancją godną mastercheffa. Nie brak było humoru i wspaniałej zabawy, zresztą... jak dawniej i
jak zawsze!
Zdążyliśmy także wykorzystać tegoroczną przepiękną jesienną pogodę i wspólnie wyruszyliśmy na jednodniową
wyprawę „w nieznane“, ponieważ jeszcze na dworcu w Bystrzycy nie znaliśmy celu tej wyprawy. W końcu pojechaliśmy
do Bocanowic, a stamtąd powędrowaliśmy na piechotę w stronę Małej Kikuli. Tam po krótkiej naradzie, przekąsce i
wsparciu w postaci trunku zdecydowaliśmy przedłużyć naszą przechadzkę na sam szczyt Kozubowej. Po obiedzie w
schronisku zeszliśmy w dół do Koszarzysk, po czym jeszcze wykorzystaliśmy piękny słoneczny dzień przy piwku w
karczmie „Pod lipami“.
W trakcie przygotowań jest jeszcze Zebranie Sprawozdawcze zaplanowane na 4 grudnia br., no i oczywiście jedna z
imprez sztandarowych - Bal PZKO. Tak jak w poprzednich latach odbędzie się w ostatnią sobotę stycznia. Miejmy
nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam na organizację tej i jeszcze wielu innych imprez i znów będzie o
czym pisać na łamach naszej wedrynskiej gazety.
Ewa Bartulec
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Proč se recyklují nefunkční
zářivky a jiná
elektrozařízení?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne
všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí
před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg
rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití,
jež u zářivek a dalších světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje
i pro naši obec. Obyvatelé naší obce mohou nejen
nefunkční světelné zdroje, ale i další elektrozařízení
zdarma odevzdávat ve sběrném místě u Staré školy
čp. 195 každé pondělí od 8-12 hod. a každou středu
od 12-16 hod. nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží světelné zdroje a
další vysloužilá elektrozařízení k ekologické recyklaci, díky které jsou z nich pro opětovné použití získávány druhotné suroviny, zejména kovy, plasty a sklo.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v
kovovýrobě, z recyklovaných plastů jsou vyráběny
např. zatravňovací dlaždice či plotové dílce a sklo se
používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2020 recyklovalo 587 tun použitých světelných zdrojů a téměř
3 000 tun malých a velkých elektrozařízení. Díky
EKOLAMPu se podařilo opětovně využít přes 90 %
materiálů ze všech sebraných elektrozařízení. To je
dobrá zpráva pro životní prostředí naší země. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a
menší elektrozařízení včetně úsporných žárovek hází
do komunálního odpadu. Do půdy se tak mohou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda jen tak
neporadí. Právě vy můžete pomoci tuto situaci
změnit. Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.
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Międzynarodowy festiwal badmintona w Wiedniu
W dniach 15 – 17 października 2021 roku rozegrany został Turniej Drużynowy Czterech Państw w Wiedniu.
Spotkanie Bizonów z Wiednia, Polonusów z Hamburga, Bizonów z Warszawy oraz ekipy z Zaolzia zaplanowane zostało jako impreza mająca na celu pogłębienie styczności nawiązanych podczas Igrzysk Polonijnych
oraz jako kontynuacja spotkania zorganizowanego w Wędryni w 2020 roku.
Sobota 16 października została przeznaczona na całodniowy turniej badmintona w hali Tennispoint, gdzie
w sumie spotkało się 68 uczestników z czego 39 startowało w mikście, grze pojedynczej i podwójnej.
Turniej Drużynowy Czterech Państw zakończył się zwycięstwem Bizonów z Wiednia. Na drugim miejscu
uplasowali się Zaolziacy z Wędryni, Bystrzycy i Mostów! Trzecie miejsce wywalczyli Bizoni z Warszawy.
Gala podsumowania turnieju miała miejsce w lokalu Bistro Kowalik za Wiedniem. Za rok gościć będzie
badmintonistów Legionowo w Polsce.
Bronisław Ondraszek
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