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Zadejte nebo vložte text

Zadejte nebo vložte text

Bezplatná právní poradna

Slovo starosty

na obecním úřadě od 15.00 hod.:

Vážení spoluobčané,
4 575 - přesně tolik nás ve Vendryni je. Prvním letošním občánkem
je Miriam Lipková, kterou u nás vítám a přeji jí vše NEJ!
pokračování na str. 2

4. dubna
2. května
6. června
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pokračování ze str. 1

Blahopřejeme - Składamy życzenia

Předpokládám, že všichni už netrpělivě čekáme a
těšíme se na jarní sluneční paprsky. Zimy, kterou
jsme z pozice zimní údržby zvládli ve spolupráci
technické čety a smluvních partnerů bez větších
problémů, už bylo dost.

Srdečně blahopřejeme našim občanům, kteří se
v lednu a únoru dožili životního jubilea!
Jakóbková Gertruda

80 let

V nedávném období jsme zjistili, že i silný vítr nás
dokáže potrápit a důkazem toho bylo především
několik vyvrácených stromů ať už přes cestu nebo
na drátech elektrického vedení. S tímto nám opět
pomohli naši hasiči. Postupně začneme s údržbou a
opravami obecních cest a budeme urgovat opravy
cest krajských.

Gocieková Anežka

80 let

Petrikovič Jan

90 let

Zientek Vladislav

91 let

Samková Anna

94 let

Lisztwan Eduard

80 let

Koncem února byly dokončeny školní dílny, do
konce března bude po rekonstrukci další obecní byt
u pošty a od druhé poloviny března začne stavba
tolik očekávané stezky pro cyklisty a chodce Vendryně – Třinec Sosna.

Czaderová Marie

80 let

Požár Eduard

85 let

Bocková Inge

85 let

Zahradniková Vanda

85 let

Ciencialová Anna

94 let

Ondraszková Julie

95 let

Sikorová Anna

95 let

Od začátku roku je svoz komunálního odpadu
v celé obci každý sudý týden a sjednotili jsme cenu
na 500,- Kč za občana a rok. Děkuji Vám, že jsme
tento přechod bez větších komplikací zvládli a stále
jsme připraveni případné individuální potřeby řešit.
Pozitivní je i fakt, že jsme na pokladně obecního
úřadu začali více rozdávat žluté a modré pytle na
plast a papír, které jsou vám stále k dispozici.
Stejně tak si můžete co nejdříve, ale i v průběhu
roku, objednat BIO popelnici. Občané, kteří již tak
učinili, budou v těchto dnech dostávat smlouvy od
firmy SMOLO a od poloviny dubna začne komfortní
svoz od vašich domů.

Blíží se sice jaro, ale Vánoce
v DPS byly krásné
Týden před Vánoci jsem se setkala s obyvateli
Domu s pečovatelskou službou (DPS) na Zaolší.
Setkání proběhlo ve společenské místnosti, kam
většina obyvatel DPS přijala pozvání. Ve svých
bytech zůstali jen ti, kteří měli zdravotní problémy.

První náznaky rozvolňování vidíme i v kultuře a
sportu. Již proběhly v Czytelni Ostatki nebo divadelní představení NA OSTRO.

Vánoční výzdoba všech prostor DPS a zpěv koled
s hudebním doprovodem navodily příjemnou atmosféru. K dokonalosti chyběla jen tradiční společná
večeře, cukroví a hosté, kteří svým programem vždy
potěšili. Protikovidová opatření to zkrátka neumožnila.

Nově u nás byl biatlonový Závod pod Javorovým
a koncem března to budou krajské závody v orientačním běhu.
Na dveře klepe i fotbalová sezóna. Naši fotbalisté
se v průběhu zimní přípravy blýskli ziskem okresního poháru. A samozřejmě se chystáme zprovoznit
Vendryňský park, kde je skoro na celé léto naplánována spousta skvělých akcí, na kterých se snad
společně potkáme a pořádně si je užijeme.

Náhradou večeře byly hodnotné dárkové balíčky.
Ty se předaly i těm klientům, kteří se nemohli posezení zúčastnit. Domů jsme se rozešli s pocitem
pěkně prožitého odpoledne a s nadějí, že příští Vánoce už budou bez omezení.
Za organizaci a vytvoření domácího prostředí
patří poděkování vedoucí DPS paní Jiřině Motykové
a oběma pečovatelkám - Žofii Maroszové a Lucii
Steblové. Ke své práci přidávají nadhodnotu, která
není povinností.

Přeji vám krásné Velikonoce, jarní únava ať se
vám vyhne obloukem a jste jen zdraví a plní
energie.
Raimund Sikora
starosta

Danuše Hartmanová
předsedkyně sociální komise
| ￼2 |
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Rádi vám představujeme
prvního občánka letošního
roku - Miriam Lipkovou.
Narodila se v den svátku
Tří králů jako čtvrté dítko
svých rodičů.
Celé rodince gratulujeme
a přejeme vše dobré!

Vážení spoluobčané
Na začátku mého příspěvku si opět nemohu odpustit chronicky známé konstatování, že čas rychle utíká.
Možná je to věkem, nebo vše je způsobeno rytmem
moderního světa. Jaro už o sobě dává vědět, den je
čím dál delší a sluneční paprsky dodávají více energie
do života.
Nicméně energie nám nechyběla ani v zimě a pokračovali jsme v přípravách a realizaci některých
investic. Tím se naše obec pořád rozvíjí a zdokonaluje.
Dovolte mi, abych se několika větami dotknul
důležitých školních záležitostí. V první řadě je to
prakticky dokončená stavba školních dílen (warsztaty
szkolne), které vyrostly místo budovy buňkového
charakteru v nádvoří PZŠ.

Určitě není třeba zdůrazňovat význam praktické
výuky našich žáků. Dílny budou k dispozici také
širší veřejnosti pro uplatňování svého umu v rámci
různých kroužků. Moderní prostory poskytnou zázemí našich dílen, které realizovala firma AK plus
Novostav s.r.o. Spolupráce byla výborná, za což
lidem z firmy patří poděkování. Nutno dodat, že
podstatnou část nákladů (85 %) pokryly finance z
projektu IROP.
Dalším úkolem obce bude vyřešit problém zajištění dostatečného přívodu el. energie do školní
jídelny. To je potřeba také kvůli pořízení nového
konvektomatu, protože se stále zvyšuje počet
připravovaných obědů - momentálně je to cca 500.
Třetím úkolem, před kterým stojíme, je prostorové rozšíření v MŠ na Zaolší. Oddělení předškoláků
s polským vyučovacím jazykem vzhledem k jejich
narůstajícímu počtu potřebuje důstojnější prostory
pro výuku.
pokračování na str. 4
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Na hřbitovech se pracuje,
k dispozici je i nový tiskopis

pokračování ze str. 3

V drugiej części artykułu, chciałbym napisać o
naszych placówkach oświatowych. W ostatnich latach kierownictwo gminy starało się o ich modernizację i wyposażenie. Osobiście mam trochę żal, że
niektórzy nasi mieszkańcy wybierają placówki w
Trzyńcu i innych gminach. Pod koniec minionego
roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora
przedszkola z polskim językiem nauczania. Nowym
dyrektorem przedszkola została Katarzyna Pustówka. Zastąpiła na tym stanowisku długoletnią dyrektorkę Irenę Lasota, która odeszła na emeryturę.
W imieniu kierownictwa gminy dziękujemy jej
bardzo za długoletnią i ofiarną pracę w przedszkolu.

Vážení nájemci hrobových míst, ráda bych vás touto
cestou informovala, že jsme zavedli nový tiskopis
„Oznámení o provádění úprav, rekonstrukci, výstavbě
hrobového zařízení, rušení hrobového zařízení". Toto
oznámení slouží k tomu, abychom mohli evidovat
hrobová zařízení a jejich změny, tak jak nám ukládá
zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
Každý, kdo bude provádět výše uvedené práce na svém
hrobovém místě, je povinen tuto skutečnost oznámit.
Předem děkuji všem, kdo takto již činí. Tiskopis naleznete na webových stránkách obce www.vendryne.cz
v sekci formuláře nebo hřbitovy-dokumenty nebo si ho
můžete vyzvednout přímo na obecním úřadě
v kanceláři č. 2.

Dla zainteresowanych chciałbym przypomnieć, że
remont budynku Czytelni jest kontynuowany.
Pierwsza część remontu dobiega końca, druga jest
już w końcowej fazie przygotowania. Osobiście
chciałbym wszystkim zaangażowanym w sprawie
Czytelni serdecznie podziękować za dotychczasowy
trud i ofiarność.

Dále bych vám chtěla poděkovat za trpělivost při
odstraňování starých hrobových zařízení, při kterém
dochází ke znečištění chodníků, případně i hrobů. Firma
Jakubík, která práce provádí, se snaží, aby to bylo co
nejmenší, ale při takto rozsáhlé činnosti se tomu nedá
zcela zabránit.

Bohuslav Raszka
místostarosta

Andrea Minaříková
správa pohřebišť

Když soutěžíte, chcete být
nej!

Facebookový profil plní velmi dobře svou informační i zábavnou roli. Je srozumitelný a aktuální/
aktualizovaný. Také zaujal kvalitními fotografiemi a přiměřeným použitím emotikonů.

A nám se to povedlo! Přihlásili jsme se do soutěže
o nejlepší radniční noviny a nej facebookový profil
obce. V konkurenci 76 přihlášených naše noviny
získaly skvělé 2. místo a FB stránka obce byla hodnocena dokonce jako nejlepší ze 78 soutěžících
(obojí v okrese). Soutěž vyhlásil spolek Kvalikom,
který se snaží zlepšovat a kultivovat způsob komunikace institucí s veřejností.

Samozřejmě jsme si v hodnocení přečetli i drobné výtky či nedostatky. A to je fajn, můžeme se z
nich poučit a být příště zase o něco lepší.

Při hodnocení se sčítaly body dle předem daných
kritérií. U zpravodajů např. grafika, texty, rozsah,
nestrannost, kreativita nebo kvalita fotografií. Podobné to bylo i u obecní FB stránky - iterakce, fotky,
frekvence, politizace, informační hodnota...

za Vendryňské noviny a FB profil obce

Pokud i vy máte nápady, jak noviny nebo FB
profil vylepšit, zatraktivnit, jaké informace vám
chybí nebo co by vás zajímalo, neváhejte a napište
na e-mail knihovna@vendryne.cz, na vaše názory
se budu těšit.
Jana Chlebková

Jako mimořádně kvalitní v novinách hodnotila
porota veškeré texty po stránce obsahové, stylistické a gramatické. Textové útvary jsou dle ní čtivé,
poutavé, zajímavé a vyhýbají se typicky “úřední”
mluvě, tedy působí jako texty běžně publikované
v profesionálních komerčních zpravodajských
médiích.
| ￼4 |
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Začínáme svážet BIO.
Jak na to?
Ve čtvrtek 14. dubna začne ve Vendryni svoz bioodpadu od občanů, kteří si tuto službu objednali.
Hnědé nádoby o objemu 240 litrů, které zájemcům
zapůjčíme zdarma, rozveze firma SMOLO v polovině března. Svoz bude probíhat následně každé dva
týdny až do poloviny října.

Zpracovatelé se snaží o co nejvyšší možnou kvalitu kompostu. Proto prosíme všechny třídiče, aby
nám pomohli se záchranou cenné, biologicky
rozložitelné hmoty před skládkováním a s udržením kvality vyráběného kompostu tím, že budou do
hnědých popelnic odkládat pouze čistý bioodpad
bez jakýchkoliv obalů.

I nadále se můžete do systému zapojit registrací
na obecním úřadu. Poplatek je pouhých 700 Kč za
sezonu (7 měsíců).

Zejména plastové sáčky jsou velkým problémem.
Při domácím kompostování je použití rozložitelných sáčků v pořádku. Ovšem při nádobovém sběru
a průmyslovém zpracování představují pytlíky
velký problém – vzhledem k obrovskému množství
hmoty nelze zkoumat, zda se jedná o sáčky rozložitelné nebo plastové.

Svoz biologického odpadu v zástavbách rodinných domů je prováděn po předchozím objednání
služby u obecního úřadu, referentka p. Bielanová.
Učinit tak můžete buď e-mailem na adrese
j.bielanova@vendryne.cz nebo telefonicky na čísle
558 554 140. Pro uzavření smlouvy uveďte, prosím,
své údaje, adresu, datum narození nebo číslo OP.
Pokud jste to dřív v objednávce neuvedli, bude vás
kontaktovat svozová firma pro doplnění těchto
údajů nezbytných pro uzavření smlouvy.

Tudíž materiál, který obsahuje jakékoliv sáčky
nebo plastové krabičky od jídla, je nepoužitelný
a kompostárna ho nepřijme ke zpracování.
Do bioodpadu nepatří ani kosti maso, kůže, olej,
vařené zbytky, exkrementy domácích mazlíčků,
uhynulá zvířata nebo cigaretové nedopalky. Kompostárna také nepřijme bioodpad, který obsahuje
popel – bez rozboru totiž nelze určit, zda jde
skutečně o popel ze dřeva nebo z uhlí.

Odpad odložený do hnědých nádob nekončí na
skládce, ale je zpracován vkompostárně za mnohem
nižší náklady ve srovnání s poplatky za skládkování. Dalším přínosem je úbytek odpadu v často přeplňovaných černých nádobách.
Připomínáme, že dle nového zákona o odpadech
musí každá obec snížit množství vyprodukovaného odpadu o dalších 10 kg od občana a rok, v
opačném případě bude sankcionována zvyšováním
poplatku za skládkování. Nejjednodušší cestou je
právě důkladné třídění biologicky rozložitelného
odpadu, který může tvořit až třetinu váhy
směsného komunálního odpadu.

Děkujeme, že třídíte a pomáháte tak obci splnit
podmínky nového zákona o odpadech a udržet co
nejnižší náklady na odpadové hospodářství.
Dorota Havlíková
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Jak třídit použité oleje?
Sběr použitých jedlých tuků a olejů se daří, někde však naráží na potíže. Občané sice slijí obsah fritézy do
láhve, ale postaví ji na chodník nebo k popelnicím na komunální nebo tříděný odpad. Stává se, že lidé vlévají použitý olej přímo do nádoby nebo jej vhazují v sáčku, který se roztrhne. To je špatně! Surovina se
dostane k recyklaci jen pokud ji lidé vloží do speciální nádoby. Ideální je vkládat olej v uzavřených PET
lahvích.
Málokdo si při likvidaci zbytků od vaření uvědomuje, jak velké problémy v potrubí způsobují oleje a tuky.
Tukové částice se při ochlazení shlukují a nabalují na sebe další odpad. Sražený tuk může uvnitř potrubí
vytvořit velmi odolnou ucpávku a zneprůchodnit ho.
Kde ve Vendryni najdete speciální nádoby na jedlé oleje?
Konečná, Vápenka, parkoviště u kostela, u polské ZŠ, u pošty, Bystřické zadky, Na růžku, Zaolší u sportovního areálu a DPS
Sesbírané použité oleje jsou dále recyklovány a mohou najít upotřebení při výrobě energie jako palivo.
Podle průzkumů vlastní fritézu každá čtvrtá domácnost v ČR. Její majitelé by měli měnit olej při každém
desátém použití. To dává průměrně 24 litrů použitého oleje ročně na fritézu. Nemluvě o zařízeních z veřejného stravování.
DO KONTEJNERU NA TUKY VHAZUJTE:

DO KONTEJNERU NA TUKY NIKDY NEVHAZUJTE:

• zbytky oleje z pánví

• technické oleje (motorové, mazací, apod)

• zbytky z fritovacích hrnců

• masážní a kosmetické oleje

• zbytky tuhých tuků (máslo, hera, apod).

Takto rozhodně NE!

Takto určitě ANO!

Separovaný odpad v pytlích (plast a papír) bývá zpravidla vyvážen
v RANNÍCH HODINÁCH svozového dne.
Mějte to na paměti, když je chystáte před své domy!
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Co byste měli vědět o poplatcích
Poplatek za odpady

Poplatek z pobytu

Sazba poplatku za odpady za rok 2022 je pro
všechny občany stejná a činí 500,- Kč za 1 osobu a
rok.

Tento místní poplatek je v obci zaveden od roku
2020. Poplatek z pobytu je povinen platit každý,
kdo poskytuje ubytování za úplatu po dobu nejvýše
60 dnů osobám nepřihlášeným v obci. Plátcem je
tedy poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen podat ohlášení (registraci) správci poplatku do
15 dnů od zahájení činnosti tj. poskytování úplatného pobytu – nezáleží, zda v hotelu, penzionu,
ubytovně, rodinném domě, bytě apod.

Neposíláme složenky! Platbu je možno provádět:
- na pokladně obecního úřadu (možnost platby
kartou) v úřední dny (pondělí a středa)
- převodem na účet č. 19-3840390287/0100
s uvedením správného variabilního symbolu, který
je stejný jak v minulém roce.

Bližší informace opět na výše uvedených kontaktech nebo na webových stránkách obce
www.vendryne.cz/obec/informace-pro-obcany/
vyhlasky-a-narizeni

Splatnost poplatku za odpady je do 30. 4. (roční
sazba nebo 1. pol. roku) a do 31. 10. (2. pol. roku).

Poplatek ze psů
Poplatek je splatný k 31. 5. a neposíláme složenky. Platbu je možno provádět 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.

Ohlašovací povinnost
Upozorňujeme rovněž na dodržování ohlašovací
povinnosti, která je dána zákonem (§ 14a zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a podrobně
upravena v platných obecně závazných vyhláškách.
V praxi to znamená, že vznik i zánik poplatkové
povinnosti (např. nabytí/uhynutí psa) i každou
změnu je poplatník povinen ve stanovené lhůtě nahlásit správci poplatků. U poplatku ze psů je to do
30 dnů, u poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství do 15 dnů.

Částku k úhradě i variabilní symboly u obou poplatků si můžete ověřit u p. J. Bielanové na tel. 558
554 140 nebo e-mailu j.bielanova@vendryne.cz

Stočné
Toto je poplatek, na nějž se nadále budou posílat
složenky, jelikož se mění výše částky k zaplacení.

Jolana Bielanová
referent odpadů

Četnost svozů popelových nádob a pytlů na směsný komunální odpad je od 1. ledna 2022
sjednocena na interval 1 x 14 dnů. U čísel popisných, kde je trvale hlášeno 5 osob a více,
může být místo původní 110 l nebo 120 l přistavena popelová nádoba o obsahu 240 l.
Sazba poplatku za odpady za rok 2022 je pro všechny občany
stejná a činí 500,- Kč za 1 os/rok.

Kam s plechovkami,
hliníkem nebo kartony?
Možná tento materiál stále házíte doma do odpadkového koše, ale to je chyba!
Konzervy, plechovky, alobal, ale také nápojové
kartony - to vše můžete hodit spolu s plasty do žlutého pytle nebo přímo žlutého kontejneru. Firma
Smolo, která se odpady v naší obci zabývá, umí
tento materiál náležitě roztřídit.
Samozřejmě pouze čistý, neumaštěný apod.
-redzdroj obrázku www OZO Ostrava
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Pustý ostrov Titikaka opět ožije dětským smíchem
Obec se ve spolupráci se ZŠ Vendryně opět rozhodla zorganizovat letní tábor pro děti. Je určen pro děti
ve věku od 4 do 10 let a bude se konat ve 2 turnusech: 25. - 29. července a 1. - 5.srpna denně od 8.00 do 16.00
hod. Maximální kapacita každého turnusu je omezena! Tábor bude sportovně–poznávací a odborný dozor
zajistí zkušení pedagogové ZŠ Vendryně. Děti se můžou těšit na sportovní hry, poznávání vendryňské přírody
atd.
V případě nepříznivého počasí se aktivity budou konat v budově ZŠ (tělocvična, výtvarna atd.).
Cena za 1 dítě/turnus byla stanovena na 1.900,- Kč, celodenní strava a pitný režim budou zajištěny. Přihlášky se budou přijímat od 1.dubna na obecním úřadě. Další informace a formulář přihlášky budou zveřejněny na webových stránkách obce www.vendryne.cz a také v mateřských a základních školách ve Vendryni.
Kateřina Nezvalová

Proběhne zápis
k základní školní docházce
Zápis se týká dětí narozených v termínu od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016 a proběhne od 6. do 7. dubna. Bude pro něj
využit systém elektronické registrace k zápisu. Aplikace
elektronického přihlášení a výběru termínu osobní
návštěvy školy bude spuštěna 15. 3. na webových stránkách školy.
V rámci elektronického přihlášení provedete zároveň
e-registraci a budou vám sděleny všechny podrobnosti
týkající se odevzdání žádosti o přijetí k základní školní
docházce a případného odkladu školní docházky. Pořadí
při elektronické registraci není kritériem pro přijetí žáka.
Ta jen usnadní administrativu a zároveň vygeneruje registrační číslo pro zveřejnění v seznamu přijatých žáků.
Bohuslava Burá
ředitelka školy

Wydarzenia organizowane
przez Przedszkole Wędrowniczki
Kurs narciarski w dniach 7. 2. - 11.2.
Dzieci naszego przedszkola na kursie narciarskim, nauczyły się jazdy na nartach. Pogoda w zasadzie dopisała,
warunki śniegowe były bardzo dobre. Kurs prowadził Maliga Ski. Dzieciom bardzo kurs się podobał. W piątek był
tradycyjny pokaz dla rodziców.
Bal Maskowy
Bal maskowy to niezwykły, długo wyczekiwany dzień. Jest
to impreza bardzo lubiana przez dzieci. Bal był w piątek 18
lutego. W tym dniu każde dziecko zamieniło się w postać.
Postacie były wymarzone. Była tradycyjna Karnawałowa
Parada, prezentacja strojów. Na balu tańczył policjant, słoń,
pszczoła, wróżka, księżniczka, i czarownica. Każde dziecko
zostało nagrodzone drobnym upominkiem. Oprócz świetnej
zabawy oraz tańców, dzieci miały słodki poczęstunek. Za
wsparcie finansowe dziękujemy Macierzy Szkolnej.
www.wedrowniczki.cz
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Jaro je tu…

U nás ve školce

Březen je první jarní měsíc a pro nás také naděje, že
pandemická doba je za námi a my se budeme moct v naší
mateřské škole vrátit ke společným akcím s našimi rodiči.

Ani v zimním a mrazivém počasí jsme v naší MŠ nezaháleli. Z napadaného sněhu měly radost malé i větší
děti a na školní zahradě se podle možností koulovalo,
dovádělo, jezdilo na lopatách a vznikali i první sněhuláci.

Konec ledna u nás patřil karnevalovým radovánkám.
Dopoledne plné písniček, tanečků, soutěží, ale také sladkého i slaného mlsání si užily všechny přítomné děti,
které se předvedly v nápaditých pohádkových kostýmech.
Karneval se
báječně povedl
a my děkujeme
všem ochotným
rodičům, kteří
dětem připravili
bohatý karnevalový "raut".

Pro děti byly připraveny také kulturní akce. S představením „O rukavičce“ nás navštívilo divadlo Úsměv
a s představením „Králíci z klobouku“ kouzelník Aleš
Krejčí. Děti se zájmem sledovaly jeho představení plné
zábavných kouzel a některé z nich při kouzlení i
pomáhaly.
Po čtyřech letech je tu
opět olympijský rok.
Tento velký sportovní
svátek, včetně atmosféry a sportovního klání,
jsme se snažili dětem
přiblížit na vlastní kůži.

Třídu Stokrotki navštívila paní Danuta Chlup z novin Poláků v ČR Głos, která ve své reportáži popsala
jeden běžný den naší polské třídy. Děti paní redaktorce předvedly své vědomosti a ukázaly jí, že zima není
jen za okny, ale také v jejich třídě. Celý článek můžete
najít na uvedeném odkaze: https://glos.live/Glosik/
detail/Wedrynia_Zima_weszla_do_przedszkola/0.

Pro starší děti jsme
připravili dětskou verzi
olympijských her a pro
ty mladší zase zimní
sportovní hry. Děti si
sportování moc užily a
jako památku na své výkony si odnesly nejen
medaili, ale snad i
pěkný zážitek.
V únoru se již tradičně děti zúčastnily lyžařského
kurzu v Bukovci. Sněhové podmínky byly výborné a
malí lyžaři získali spoustu nových zkušeností, které
využili v závěrečných mini závodech.

Protože se blíží zápisy do prvních tříd ZŠ, proběhla v
MŠ pro rodiče našich nejstarších dětí beseda na téma
Jak efektivně připravit předškoláka aneb školní zralost
a připravenost. Mgr. Šárka Sohrová z Poradny pro děti
ve Frýdku–Místku poskytla rodičům informace o aktuální legislativě, ale hlavně o tom, jak připravit jejich
děti na pohodový začátek školní docházky.

Zimní období je moc hezké, dokonce nám nadělilo
docela slušnou sněhovou nadílku, ale je pravda, že už
vyhlížíme nadcházející jaro a všichni se těšíme na
další společné zážitky.

A co nás ještě na jaře čeká? Například návštěva Těšínského divadla Bajka, Velikonoční workshop s rodiči,
divadlo Ententýky s pohádkou Paní Plasťáková, Čtenářské odpoledne s dětskou knihou nebo projektové
dny Zachraň kamaráda a Ukliďme Česko.

Srdečně zveme rodiče a jejich děti k zápisu do naší
mateřské školy, který bude probíhat od 2. 5. do 16. 5.
2022.

V květnu také proběhne zápis do mateřské školy a to
konkrétně 10. 5. od 10.00 do 15.30 hodin. Bližší informace k zápisu či případné změny budou zveřejněny na
stránkách naší školy www.skolkazaolsi.cz.

kolektiv MŠ Vendryně

za kolektiv a děti MŠ Zaolší
Urbanová Naděžda, ředitelka školy
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Školní střípky
Lyžařské dovádění v Bukovci
Každoročně v lednu jezdí malé děti z naší ZŠ lyžovat do Bukovce. Některé děti se učí lyžařskému
umu, jiné trénují svou dovednost a ostatní si jen
rádi zalyžují s kamarády na svahu. Letos nám poslal
nadílku Mrazík. Přestože nenasněžilo až tolik,
nafoukali nám sníh ze sněžných děl a lyžovalo se!
Děti byly spokojené a my všichni s nimi. Za to
chceme poděkovat panu Maligovi a jeho týmu
instruktorů. Těšíme se zase za rok na další hodiny
výuky lyžování s Malinou.

Malujeme srdcem
Každý z nás si nosíme v srdci spoustu zážitků...
Někteří z nás jsou otevření více, někteří si naopak svá
soukromí chrání. V našem tvůrčím projektu Malujeme
srdcem jsme všechna darovaná srdce spojili v jeden
úžasný rozmanitý obraz, jehož úkolem je potěšit
všechny kolemjdoucí a přitáhnout jejich oči, ať už
barevností, složitým zpracováním, zajímavou technikou, hravostí, jednoduchostí, nebo motivem, který je
osloví. Děkujeme všem, kteří své srdíčko připojili...
Vskutku mistrovské dílo!!!

3D kino
Virtuální realita, svět na pomezí filmu a reality,
nám dovolí cestovat do míst, která jsme zatím objevovali pouze ve svých představách. Možnost vydat
se na neopakovatelnou výpravu zpátky v čase a
odhalit příčinu vymření známých dinosaurů, pozorovat úchvatné korály v korálových útesech nebo
sledovat polární medvědy v drsném prostředí Kanadského arktického souostroví měli žáci naší školy
prostřednictvím 3D projekce. Stali se tak nejen diváky, ale i účastníky dobrodružných výprav.
3D promítání bylo realizováno v prostorách naší
školy ve spolupráci se SRPŠ, které se podílelo na
spolufinancování těchto neopakovatelných zážitků.

Nadějní matematici
V letošním školním roce dosáhli naši žáci výborných
výsledků v matematických soutěžích. Aneta Fojciková
z 8. A vyhrála okresní kolo Pythagoriády a Veronika
Hermannová z 5. B se umístila v okresním kole Matematické olympiády na krásném 13. místě.
Gratulujeme!
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Bal karnawałowy
Na początku lutego najmłodsze dzieci
naszej szkoły bawiły się na balu
karnawałowym. Bal ten jest niezwykłym
wydarzeniem, dostarczającym dzieciom
wielu pozytywnych przeżyć i radości.
Od samego rana w szkole pojawiały
się kolorowe postacie. Wśród dziewczynek
dominowały wróżki i księżniczki, a chłopcy to super-bohaterowie: Spider-Man,
Batman, Harry Potter, policjant, kowboj...
nie sposób zliczyć i wymienić tych
wszystkich postaci. Dzieci świetnie się
bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi
paniami w zabawach i pląsach.

Brawa dla narciarzy!
Beskidzka Narta
19 lutego 2022 gmina w Mostach koło Jabłonkowa
zorganizowała 24. Beskidzką Nartę. Tradycyjne
zawody przebiegły w ośrodku Ski Mosty. Zostały
przygotowane trasy do slalomuu i snowboard oraz
trasa do biegów narciarskich. Długość tras
biegowych wynosiła 500 metrów dla uczniów
niższego stopnia i 750 metrów dla zawodników,
rekrutujących się z uczniów stopnia wyższego.
Trasy slalomowe i snowboardowe znalazły się na
tym samym stoku, jedna po lewej części stoku –
krótsza dla pierwszego stopnia a druga po prawej
części stoku nieco dłuższa dla wyższego stopnia,
obie charakterem przypominały slalom gigant. Tak
samo jak na Igrzyskach Zimowych w Dolnej
Łomnej, nawet tutaj nie zabrakło uczniów z Polskiej
Szkoły Podstawowej im. Wisławy Szymborskiej w
Wędryni. Nasza ekipa liczyła 18 uczniów trzeba
przyznać, że spisali się oni nieźle, zdobywając 2
złote, 1 srebrny i 2 brązowe medale. Poza miejsami
medalowymi nasi uczniowe postarali się o wiele
świetnych wyników. Należy wspomnieć, że ani
jeden z naszych uczniów, biorący udział w
zawodach nie należy do żadnego klubu
sportowego. Ich wyniki świadczą o tym, że dzieci
kochają sport

a jej siostra Alicja zajęła trzecie miejsce w
kategorii dziewczyn klas 8-9. W slalomie było
nieco trudniej, ponieważ więcej zawodników
brało w nim udział, ale pomimo tego, Sebastian
Goryl z klasy siódmej zajął 3. miejsce. Niewiele
zresztą brakowało, żeby następni nasi zawodnicy
slalomowi osiągnęli miejsce na podium,
konkurencja jednak była mocna jak wiatr, który
od rana sprawiał problemy zarówno
organizatorom, jak i zawodnikom. Atmosferę
podczas podliczania wyników i czekania na ich
ogłoszenie umilała grupa muzyczna Izabel z
Czeskiego Cieszyna oraz radość dzieci z dobrze
odrobionej pracy na śniegu.
Mgr. Mateusz Hulboj

Rolę faworytki z Igrzysk w Dolnej Łomnej
potwierdziła Dorota Herman, która suwerennie
wygrała w swojej kategorii i jej koleżanka Klara
Kramarčik z klasy trzeciej, która zajęła miejsce 2.
Natępny wielki postęp od Igrzysk Zimowych w
Dolnej Łomnej był udziałem Agaty Szotkowskiej,
która także wygrała w kategorii dziewczyn klas 4-5
Alicja Szotkowska, zdobywczyni brązowego medalu,
na trasie biegu.
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Igrzyska Zimowe

Dorota Herman i Klara Kramarčík
na stopniach zwycięzców.

W niedzielę, 13 lutego, zamiast tradydycjnego
Zjazdu Gwiazdzistego odbyła się pierwsza połowa –
przeznaczona dla biegaczy - Igrzysk Zimowych,
zorganizowanych przez Macierz Szkolną w RC oraz
Kongres Polaków w RC. Zanotowano liczny udział
w igrzyskach, bo aż 75 zawodników. Żeby dotrzeć
do celu, pokonać trzeba było trasę o długości 300
metrów w kategorii przedszkole – 1 klasa. Trasa o
dłogości 600 m czekała na klasy 2-5 a trasa o długości 1 000 m na klasy 6-9.

Naszym uczniom udało się uzyskać złoty i brązowy medal w kategorii klas 2-3. Medale te przypadły
w udziale Dorocie Herman i Klarze Kramarčík.
Warto wspomnieć, że dzieci startowały po bardzo długiej przerwie, spowodowanej epidemią. Zawodnicy
uzyskali pełno wrażeń, nie tylko dzięki wynikom, ale także cieszyli się ze spotkania z kolegami z innych szkół.
Impreza przebiegała w słonecznej i przyjaznej atmowferze. Po zawodach wszyscy jej uczestnicy spotkali się w
ogrodzie PSP w Dolnej Łomnej, gdzie oczekiwano na ogłoszenie wyników.
Mgr. Mateusz Hulboj

Kiedy powiesz "po naszymu"
Když se řekne "po naszymu"...
lecy kany

klapaczka

gdzieniegdzie / tu a tam

pogardliwie o ustach (zamkni te klapaczke) /
huba (zavři hubu)

zarymplować
załomotać, mocno zastukać, kołatać /
silně zaklepat, zabouchat, zabušit

przemierzły
budzący odrazę, nieznośny, obrzydliwy /
nesnesitelný, protivný, odporný

krómflek
obcas / podpatek

kiejsi, kiejsika, kiejsikej
kiedyś / kdysi, jednou

strupić sie

łapczywy

wychwalać się, chełpić się /
chlubit se, chvástat se

chciwy / chamtivý

włazidupek

okantować

lizus, klakier, wazeliniarz /
patolízal, pochlebník, šplhoun,
vlezdoprdelka

zbesztać, zrugać / peskovat, hubovat
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Pracownia malarska Malort
Wędryńska nauczycielka i malarka Beata Haltof
przyczyniła się do powstania zupełnie nowatorskiej
i niepowtarzalnej pracowni malarskiej Malort Arno
Sterna. Nim Malort powstał, autorka musiała zyskać najpierw certyfikat "jeu de peindre" (zabawa w
malowanie). W Czeskiej republice działa 12 licencyjnych Malortów.

Beaty Haltof

Arno Stern (ur. 23 czerwca 1924 w Kassel) to
francuski pedagog urodzony w Niemczech. Chociaż
badacz spontaniczności, zabawy i zagadnień
ekspresji poprzez malarstwo ma już na koncie 97
lat, ciągle aktywnie się udziela i prowadzi Paryski
Malort.
Pracownia plastyczna Malort w Trzyńcu Końskiej
daje poczucie bezpieczeństwa, w którym rozgrywa
się gra artystyczna. Na wielkich formatach na ścianie powstają prace malowane na stojąco. Tutaj się
nie poucza, nie interpretuje, nie ocenia. Reguły i
rytuały tutaj obowiązujące są stałe, proste i przejrzyste. Pośrodku pracowni znajduje się stół z 16
farbami i 2 pędzlami dla każdej. Ta swoista „zabawa
w malowanie” nie ma praktycznie granicy wiekowej
(od czterech do stu lat). Przychodzi tutaj
przeciętnie 6 osób raz w tygodniu. Niezmiernie
ważne jest podejście do twórczości dzieci – zabawa
malarska. Powszechnie przyjmuje się, że dziecko
poprzez rysowanie chce nam coś przekazać. Takie
podejście sprawia, że rysując, stara się ono spełnić
oczekiwania dorosłych. Dzieci tworzą z przeświadczeniem, że za chwilę zostaną ocenione. W rzeczywistości jednak rysowanie powinno służyć
wyłącznie zabawie dziecka i nie powinno podlegać
żadnym osądom. Tylko wtedy dziecko może
wyrazić coś, dla czego nie znajduje innego środka
wyrazu. Dzieci, które przychodzą do Malortu,
prędzej sią nauczą pisać, rozwijają motorykę,
potrafią być samodzielniejsze.
Pod koniec moich odwiedzin w tym uroczym
miejscu nasiąkniętym muzą zadałem Beacie Haltof
pytanie:
Czy nie schodzi twórczość do lamusa, gdy
nauczyciel jest jednocześnie artystą?

B.H.:
"Uświadamiam sobie, że sztuka pozwala mi lepiej
rozumieć świat. Dzięki niej, życie staje się bardziej
odkrywcze i ciekawsze, ma wtedy większy sens. Podejmując własną działalność malarską, lepiej rozumiem
dzieła swoich mistrzów, a poprzez to doceniam
zmagania plastyczne moich uczniów. Na lekcjach
plastyki uczę, kształtuję wrażliwość na sztukę, na
świat, na piękno, budzę wyobraźnię i fantazję twórczą
młodzieży, kulturę smaku i poczucie estetyki. Moja
droga artystyczna nie skończyła się, ciągle chcę iść
w stronę słońca… jestem jeszcze w drodze… Dziś na
chwilkę przystając chciałabym przedstawić kilka
moich spojrzeń na otaczający mnie kwiatowy przepełniony kolorami tęczy świat. Mam nadzieję, że i
wasz świat stanie się piękniejszy, jaśniejszy, pełen
barw i światła”.
Bronisław Ondraszek
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ZEMĚPIS VENDRYNĚ
GEOGRAFIA WĘDRYNI
Potók Goj
Jak już sama nazwa wskazuje, potok ten złapał ksywę
od wzgórza Wyndryński Goj (wzniesienie na zachodnim
krańcu zbocza Ostrego w przedłużeniu masywu Czantorii). Źródło jest zlokalizowane na wysokości 560 m nad
morzem, 200 m od Małego Ostrego w kierunku południowo-wschodnim.
Ciek wodny przepływa przez malutką osadę Kónty,
który ten skrawek ziemi mieści się w kącie (dlatego
Kónty) pomiędzy Wawrzkowóm Goróm i Wyndryńskim
Gojym. Potok omija wschodnie stoki Wawrzkowej Gory,
by parę metrów poniżej wytworzyć Ciyńciałów Staw. Goj
wypływa ze stawu i w osadzie Na Zbytkach (resztki domów tej północnej części Wędryni) zasila wody Wędryńki
na wysokości 445 m.n.m.
W tej okolicy Ciyńciałowymu Stawu trochę (bo mniejszy) rywalizuje Karzłów Kowiorek będący już częścią
składową Wyndryńki. Długość Potoka Goj wynosi 1,2 km.

Hranice Vendryně s Polskem
Katastr obce Vendryně hraničí s Polskem na severu. 150 metrů na východ od vrcholku Vružné
začíná hranice se starostenstvím Leszna Górna,
spadajícím pod obec Goleszów.
Starostenství nebo šoltyství (polsky sołectwo) je
územně správní pomocná jednotka gminy v Polsku,
charakteristická pro vesnické oblasti. Obec Goleszów zahrnuje 11 starostenství: Bażanowice,
Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Goleszów Dolny,
Goleszów Górny, Goleszów Równia, Kisielów,
Kozakowice, Leszna Górna, Puńców.
Po hranici vede červeně značená turistická stezka
z Třince na Velkou Čantoryji, která v Nýdku mění
barvu na modrou. Vendryňskou část turistické trasy
zpestřuje Obora Vrožná, kde hlavním druhem zvěře
je daněk evropský, muflon a jelen Wapiti. Zakladatelem a zároveň majitelem obory byl pan Wałaski,
po němž se obora kdysi jmenovala.
V těsné blízkosti hranice na české straně pramení
potok Vápeník, který „olizuje” jižní svahy obory.
Hraniční čára mezi Vendryní a Polskem končí na
východním svahu Malého Ostrého (586 m.n.m.) ve
styčném bodě s katastrem Nýdku. Vrchol kopce
Malý Ostrý je vzdálený od hraniční čáry 130 m a
sousední hory - Szczepanowé Gory 320 m.

oba texty i fotografie připravil
Bronislav Ondraszek
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Rok 2021 turistů "70+" u zahrádkářů
Minulý rok byl opět s omezeními Covid19 a sezona začala až v květnu. První výlet kolem Prašivé se
tradičně vydařil, bylo hezké počasí, a dorazilo 14
turistů. Pak, pokud to počasí dovolilo, jsme chodili
pravidelně skoro každou neděli.
Z nejpodařenějších výletů byla Bumbálka, údolí
Smradlavy, Bílá. Bumbálka patří k našemu okresu,
ale málokdo v těchto místech byl. Jenom jízda autobusem přes Bílou na Bumbálku je zážitek. Dlouhé
kilometry krásným nepoškozeným smrkovým lesem. Samotná příkrá cesta dolů kolem Smradlavy je
náročnější, bláto, polomy, ale i krásné lesní cesty.
Snažíme se hledat takové trasy, aby byly vždy
trochu jiné, co výlet to nový zážitek, nové scenérie.
Naše skupina se těší také velkému ohlasu na Facebooku (Turistika v Beskydech), ten největší měl
výstup na Ostrý, kde se pod popisem kladně vyjádřily i mladší ročníky.

Nejzkušenější je mezi námi paní Lusia, které je
přes 80 let, přesto žádný vrchol pro ni není
nezdolatelný.
Více pohybu doporučují i zdravotníci. A dá se to
chápat tak, že každý dělá něco pro sebe, i když je
upocený, udýchaný a nakonec unavený. V konečném výsledku si udržuje (možná i vylepšuje) svoje
zdraví a zároveň tráví čas s přáteli a poznává nové
lidi i místa, kam by se sám nepodíval.

Od května do konce roku jsme měli 23 výletů
většinou přes 10 km dlouhých. Nejvíce se nás sešlo
na výlet na Loučku, kde nás šlo 15, počasí tenkrát
bylo krásné, lesy hrály všemi barvami podzimu,
balzám pro duši.

Alfred Dědek

Vendryňský Vajíčkovník - speciální
botanický druh
Vloni na jaře se na louce před hotelem Vitality
poprvé objevil nový botanický druh - Vendryňský
Vajíčkovník. Jeho větve se den ode dne stávaly
barevnějšími - teplé paprsky pomáhaly zeleným
lístkům v růstu, ale hlavně se na výhoncích
objevovala krásná pestrá vajíčka. Pokoukání to
bylo úchvatné, zvolené techniky zdobení nebo
výroby vajíček byly rozmanité.
Děkujeme všem, kteří jste přispěli k navození té
správné jarní nálady a věříme, že i letos před velikonočními svátky pověsíte barevné vajíčko na
náš Vajíčkovník. Roste pořád na stejném místě.
-red-
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Kozubová / Kozubowa

DOPORUČUJI
POLECAM

Tadeusz Schulhauser
Wydawnictwo Beskidy

Prázdniny v Česku
Ladislav Zibura
Výlet za vším, co jste o Česku nevěděli.

Książka ta mówi o Kozubowej, górze dla mieszkańców
Śląska Cieszyńskiego niepowtarzalnej, górze, która
od dawna fascynowała
górali. Oni ją zdobywali,
zagospodarowywali, uczynili ją tematem sztuki.

Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční výlet
po českých luzích a hájích a
připomeňte si, v jak rozmanité a krásné zemi žijeme.
Můžete se těšit na vyprávění plné zajímavostí,
pozoruhodných příběhů z naší historie a setkání se
svéráznými lidmi. Navštívíte všech čtrnáct českých
krajů, načerpáte tipy na vlastní výpravy a jako obvykle se také od srdce zasmějete. Tak přisedněte do
roztomilého bílého autíčka a nezapomeňte se
připoutat! Váš řidič je začátečník.

Kozubowa była i jest miejscem medytacji, kultu,
pielgrzymek, po prostu szlakiem, który każdy z nas
choć raz powinien przejść.
Patrząc na jej niewzruszony masyw, widzimy
stałość, niezłomność, symbol a może też siedzibę
góralskich bogów, olbrzymów czy karłów. Przysłowie mówi, że góra z górą się nie zejdzie. I dobrze,
bo stojące obok Kiczera i Ostry jeszcze bardziej
podkreślają jej majestat, pomimo szpecącego
Kozubową bubla architektonicznego w postaci
turystycznej chaty. W mistycyźmie tylko Girowa i
Czantoria mogą jej konkurować.

O čem to je? Mladý spisovatel cestuje po Česku na
lodi, autem, pěšky a na oslu. Hledá u toho zajímavá
místa a lidi.
Co se mi na tom může líbit? Dobrodružství, vtip,
příběhy neobyčejných lidí a krásné ilustrace.
Kdo si ji rád přečte? Všichni příznivci cestování a
milovníci zajímavostí se smyslem pro humor.

I chociaż Kozubowa nie ma własnych czarownic i
śpiących rycerzy, ma tę oto książkę.
Bronek

Jak to skončí? Autor objede Česko kolem dokola a
konstatuje, že je u nás opravdu hezky.
Jana

Zábava je druh trávení času, do něhož se lidé nemusí nutit
Slovy v titulku popisuje heslo "zábava"
internetová encyklopedie Wikipedie. A je
to přesně tak.
Člověk je tvor společenský a zábavu vyhledává,
protože mu přináší radost, uspokojení či oddech.
Pokud vám během posledních dvou let scházela
možnost náležitě se pobavit, zatančit, ochutnat
něco netradičního, vidět věci nezvyklé, potkat se
s přáteli, pak máme pro vás pozvánky na akce
různého druhu do Vendryňského parku.
Věříme, že vše, co je naplánováno, v pořádku
proběhne a zábavu si užijeme měrou vrchovatou.
-red-
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Na tuhle komedii jsme se
těšili dva roky
Herci Divadla na Maninách k nám se svým představením měli přijet už v r. 2020. Protikovidová
opatření nás však dvakrát přiměla změnit termín a
tak jsme doufali, že napotřetí vše klapne a Czytelnia ožije smíchem. Podařilo se.
Do divadelního sálu zavítaly na dvě stovky lidí,
kteří chtěli v téhle neveselé době na chvilku zapomenout na smutné zprávy a nechali se vtáhnout do
děje komedie Na ostro. Někteří byli vtaženi doslova
na pódium, protože herci se v jednom okamžiku
rozhodli vybrat si z řad diváků dva ochotníky a zapojili je do děje. Za tuto odvahu byli odměněni
salvami smíchu a dlouhým potleskem. Představení
bylo trochu lechtivé - manželský pár kdesi v Americe se rozhodne svou nepříznivou finanční situaci
vyřešit natočením lechtivého filmu. Bylo protkané
spoustou vtipných scének a dvojsmyslných replik
(např. Když zrno nevzklíčí, nejsou dožínky...).
Několikaminutový potlesk v závěru byl odměnou
J. Sypalovi, S. Bourovi nebo J. Bobkové-Stránské,
kterou si mnozí vybavili z filmu Discopříběh nebo
aktuálně z Policie Modrava. Herci nám pomohli
přijít na jiné myšlenky, realita je bohužel momentálně mnohem vážnější. Snad se do příštího vydání
Vendryňských novin vše uklidní...
-red-

Novinky z kynologického cvičáku
Všichni se už těšíme na 14. květen. Proběhne totiž už 43. ročník Memoriálu Wojkowského. I tentokrát to
bude pod záštitou starosty obce Vendryně Raimunda Sikory. Bude se soutěžit v kategoriích ZZO, ZM, ZVV1
a IGP1. Přijměte naše pozvání na tento tradiční závod, vše bude jako vždy perfektně připraveno.
Pro všechny malé psovody máme skvělou zprávu - kroužek „Vycvič si svého psa“ bude znovu pokračovat.
Poprvé se sejdeme poslední sobotu v měsíci březnu, tj. 26. 3. od 10.00 do 11.00 hod. a následně pak každou
další sobotu. Více informací najdete na https://zko-vendryne7.webnode.cz/
V. Žárský a -red| ￼17 |
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INZERCE
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Pohár mistrů je ve Vendryni
Fotbalisté Vendryně se zúčastnili Okresního poháru,
ve kterém jasně potvrdili pozici nejlepšího týmu z třinecké skupiny. Ve finále si poradili se Starým Městem hrajícím o třídu výš. Zlatý pohár pro vítěze tak putuje do
Vendryně!
V každé zimní přípravě je zvykem odehrát alespoň 3-4
přátelská utkání a Okresní pohár byl pro nás ideální variantou. Postupně jsme se prokousali pavoukem až do
samotného finále a kvalita soupeřů se krásně stupňovala. Začínali jsme se soupeři z Okresní soutěže, poté nás
čekal tým z naší ligy, tedy 1.B třídy, a ve finále to byl
soupeř hrající o soutěž výš. Tohle rozložení nám vyhovovalo, jelikož se náročnost zápasů zvyšovala.
V prvních dvou kolech jsme jasně dominovali a po
výhrách 8:0 nad Pískem a 7:0 nad Tošanovicemi nás
čekaly Oldřichovice. Klasický soupeř, se kterým jsou
zápasy vždy vypjaté. Nebylo tomu jinak ani tentokrát.
První poločas byl vyrovnaný, v tom druhém jsme ovšem
byli jasně lepší a kdybychom proměnili aspoň část svých
šancí, výsledek by byl jednoznačný. Tak jsme po těsné
výhře 1:0 vyrazili do finále. To se hrálo ve Frýdku-Místku
na stadionu Stovky. Soupeřem pro vyvrcholení turnaje
bylo Staré Město, které hraje 1.A třídu, tedy vyšší soutěž.
Na začátku zápasu nám chvíli trvalo, než jsme se rozkoukali, ale po čtvrthodině hry už jsme byli v zápase a
poločas jsme vyhráli 1:0. V druhé půli už bylo na hřišti
jen jedno mužstvo - to naše. Byli jsme rychlejší, aktivnější a nebezpečnější a to se promítlo na konečném
skóre 5:0!
Turnaj a finále hodnotím velice kladně, mohli jsme si
vyzkoušet různé herní varianty, všichni hráči dostali
prostor a jako třešnička na dortu je samotné vítězství a
možnost se dále poprat v poháru Krajském. Teď nás čeká
ještě měsíc přípravy a hurá do druhé části sezóny, kde
určitě budeme chtít bojovat o případný postup.
Lukáš Martynek
trenér
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Závodilo se pro dobrou věc
V sobotu 5. února se konal 2. ročník amatérského
závodu Biatlon pod Javorovým. Jak název napovídá,
jednalo se o biatlonový závod, který měl ale z důvodu
absence sněhu trochu jinou podobu než klasický
biatlon. Byl to běh + střelba.
I přes nepřízeň počasí a epidemiologickou situaci
nás potěšil zájem celkem 60 závodníků (vč. 23 dětí),
kteří se přihlásili a vyrazili na trať. Měli tak možnost
zaběhnout si zajímavou členitou trasu, pro kterou
jsme využili val u Vendryňského parku, a vyzkoušet si
střelbu tréninkovými laserovými zbraněmi dodanými
Českým biatlonovým svazem ve spolupráci s Generali
Českou pojišťovnou. Běžela se tři kola a střílelo se
vleže i vestoje. Za špatnou střelbu kroužili dospělí
závodníci trestná kola, dětem se za minutí terče přičítalo 5 trestných sekund.
Někteří závodníci pojali závod po svém. Jeden si nasadil výraznou žlutou paruku, další závodník to vzal
tentokrát bosky (vloni běžel nahý do půl těla) a tvůrce
myšlenky celého závodu Janusz Sikora jako jediný, ale
jako obvykle, absolvoval závod na běžkách. „Sranda
musí být. Jde o to se pobavit, přispět na dobrou věc.“
Dle ohlasů se závod povedl a vítězové získali zajímavé ceny od našich sponzorů (Koňská mast, Finclub,
Blackcomb, Těšínské Slezsko aj.). Nicméně hlavním
cílem závodu bylo vybrat peníze pro podporu dětí ve
věku 6-18 let v našem regionu a přispět jim k zaplacení sportovní aktivity nebo vybavení. Pomoc je určena
především rodinám, které se nacházejí v těžší životní
situaci a nemají dostatek finančních prostředků na
podporu svých dětí.

Pro 2. ročník závodu jsme se rozhodli pro změnu
místa, které bude pro nás organizátory, ale hlavně pro
závodníky a fanoušky vhodnější, které poskytne
dostatek prostoru a pohodlí. Takovéto zázemí je ve
sportovním areálu ve Vendryni. Tímto chceme poděkovat obci Vendryně, jmenovitě p. starostovi Raimundovi Sikorovi, a TJ Vendryně za spolupráci a budeme
se těšit na její pokračování i při dalších ročnících.

Pokud byste tuto pomoc chtěli využít nebo o někom
víte, neváhejte nás kontakt. Podrobnější informace jak
získat finanční příspěvky a samotnou žádost najdete
na našich webových stránkách
www.biatlonpodjavorovym.cz/pomahame.

Také chceme poděkovat všem, kteří se tohoto závodu zúčastnili aktivně či pasivně, dobrovolníkům a
sponzorům, bez kterých by se závod nemohl konat.
Sportu zdar a biatlonu zvláště!
za Spolek CHKS
Nina Chwastková
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