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Slovo starosty

Bezplatná právní poradna -

Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny máme pomalu za námi. Věřím, že jste si užili
pěkného počasí, dovolené a plní energie pokračujete v pracovním procesu.
pokračování na str. 2

opět v zasedací místnosti OÚ
5. září, 3. října, 7. listopadu a
5. prosince vždy od 15.00 hod.
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Tři z pěti obecních bytů prošly kompletní rekonstrukcí. Dařilo se nám spolupracovat na převedení
vyhořelé bytovky a vepřína soukromým investorům. Díky tomu tyto objekty budou mít úplně nový
rozměr a využití. Dům zahrádkářů (Dům Adama
Borka) také již nepatří státu, ale soukromému
vlastníkovi.

My jsme léto a opuštěné školní lavice využili k
dalším rekonstrukcím a modernizacím nejen všech
našich příspěvkových organizací, ale i k opravám
obecních komunikací a pokud se vše podaří, tak
začátkem záři ještě vybudujeme autobusový záliv
s chodníkem v lokalitě u Kříže. Tato investice má
však návaznost na opravu ul. Kaštanové v Třinci,
kdy přes Vendryni vede objízdná trasa, která by v
září měla skončit. Pokud projíždíte podél stavby
naší cyklostezky, tak také vidíte, že již získává konkrétní obrysy a řízení dopravy semafory již také v
říjnu skončí.

Za relativně málo peněz, ale k užitku většiny
občanů, se nám podařilo vyjednat instalaci bankomatu, našim občanům také slouží AlzaBox, Z–Box
a elektronická úřední deska.
Bez spolků by byl náš život v obci hodně ochuzený. Proto jsme pro potřeby zahrádkářů upravili
prostory ve Staré škole, dále přispěli PZKO
finančně na nutnou a zdařilou rekonstrukci
Czytelni – tento v obci jediný kulturní dům slouží
naprosté většině
z nás. Tělovýchovná jednota díky podpoře obce
mohla konečně rekonstruovat mládežnické šatny a
nyní zateplí správní budovu. Pravidelnou údržbou
prochází i oba hřbitovy, místní komunikace, autobusové zastávky, veřejné prostranství, zeleň, kanalizace. Stejně tak modernizujeme veřejné osvětlení,
kde jsme se zaměřili na výměnu zdrojů za úspornější a výkonnější LED osvětlení a zároveň jsme
instalovali několik solárně napájených lamp.
Prudké zdražovaní cen elektrické energie potvrdilo
správnost rozhodnutí investovat do této kapitoly a
chceme v tom pokračovat.

Poslední volební období bylo ve velké míře ovlivněno pandemií, válkou a zdražováním úplně všeho.
Jako velmi prozíravé se ukázaly rozsáhlé investiční
akce, kdy na spoustu z nich jsme získali dotace.
Kdybychom je realizovali později, stály by o desítky
milionů víc.
Pokud se rozhlédnete po naší krásné obci, zjistíte,
že máme nejen novou hasičskou zbrojnici a započali jsme výstavbu stezky pro chodce a cyklisty na
Sosnu. Vybudovali jsme nové dílny u polské základní školy a na školní budově jsme provedli celkovou
opravu střechy a půdních prostor. Pedagogický sbor
české ZŠ má nově důstojné zázemí ve sborovně. Ta
vznikla přístavbou. V MŠ na Zaolší jsme taktéž
opravili střechu a děti mají radost z nových šaten.
Máme ve školkách moderní, inteligentní vstupy do
objektu na kód, což zásadně zvyšuje bezpečí předškoláků a personálu. Děti ocení dětské dopravní
hřiště a nové oplocení celého areálu školky. Nový
plot je i před polskou základní školou. Starý a nevyhovující jsme nechali odstranit před českou ZŠ.
Prostor v okolí škol je nyní bezpečnější a přehlednější nejen pro děti, ale také všechny účastníky
silničního provozu a chodce, kteří mohou využít
nový chodník a dva osvětlené přechody.

Pro ještě větší bezpečnost jsme v obci rozšířili
kamerový systém. I přesto všechno vnímám, že
stále můžeme něco zlepšovat a proto CHCEME
POKRAČOVAT DÁL… Čtyři roky ve funkci starosty
mi utekly jako voda. Děkuji úplně všem za spolupráci a za to, že přispěli ke zdárnému a bezproblémovému chodu obce bez zadlužení a s dobrou
finanční stabilitou. Věřte, že to byla spousta
výjimečných lidí.

Dlouhá pandemická doba ukázala, že lidé chtějí
relaxovat i poblíž domova. Vkusně jsme upravili
prostor u vápenných pecí a taky zrekonstruovali
nevzhledný altán ve Vendryňském parku. V tomto
areálu je hojně využíváno workoutové hřiště a
relaxační zóna s fontánkou.

Speciální poděkování a přání jen všeho dobrého
nejen za poslední volební období, ale za celé roky
služby pro Vendryni, patří mému „parťákovi“,
současnému místostarostovi Bohuslavu Raszkovi,
který se rozhodl, že aktivní práci vymění za aktivní
důchod 😊 . Za poslední ne zrovna jednoduché
období se toho událo opravdu hodně a povedla se
spousta investičních akcí a další máme v plánu.
Proto i váš hlas bude důležitý. Přijďte k volbám, ať
se Vendryně stále ubírá správným směrem.

Nové místo k aktivnímu odpočinku vzniklo mimo
jiné u Černé skály a na Zaolší u Kopytné. Z výstavby
nové velké garáže u Staré školy, kde vzniklo odpovdající zázemí pro obecní techniku, má radost
především technická četa.

Přeji vám krásné podzimní dny a děkuji za podporu.
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Raimund Sikora
starosta

VENDRYŇSKÉ NOVINY | GAZETA WĘDRYŃSKA

Blahopřejeme - Składamy życzenia
Srdečně blahopřejeme našim občanům, kteří se v létě dožili životního jubilea!
červen
Cymorek Stanislav

85 let

Sikorová Anděla

85 let

Schubert Ota

85 let

Branny Jan

90 let

Kujawová Helena

91 let

Trombiková Helena

95 let

Kulig Jan

102 let

červenec
Lorisz Jindřich

85 let

Mendrochová Zuzana 85 let
Wałaska Ludmila

85 let

Konvičková Vlastimila 91 let
Janiczek Adam

95 let

Na fotografii uprostřed Jan Kulig,
který oslavil 102. narozeniny.

Vážení spoluobčané

Je srpnová neděle a já usedám ke stolu se záměrem napsat pár vět a myšlenek do našich novin. Je
zajímavé, a je to skoro pravidlem, že nedělní večer

na hlasitou hudbu, sousedy apod. Vzpomínek mám
spoustu, ty dobré si uchovám v paměti a ty horší
hodím za hlavu.

je mi inspirací k této literární činnosti 😊 .

Také chci poděkovat všem, se kterými jsem spolupracoval za ty roky v radě obce, zastupitelstvu, ve
výborech nebo komisích, zástupcům škol a školek a
samozřejmě mým nejbližším spolupracovníkům na
obecním úřadě. Díky patří všem, kteří se mi v práci
snažili pomoct a poradit, ale i těm, kteří přicházeli s
kritikou, hlavně tou konstruktivní, která mě posunula dál.

V životě člověka stále něco začíná a něco končí.
Chci tím naznačit, že toto je moje poslední slovo do
Vendryňských novin z pozice místostarosty. Po 24
letech působení v zastupitelstvu, z toho 16 ve funkci starosty či místostarosty, jsem se rozhodl už v
blížících se volbách už nekandidovat. Pokud se
ptáte proč, vysvětlení je velmi jednoduché a pragmatické. Moje starka mi často říkávala: „Synku,
wiek nie zastawisz a wszystko roz musi skóńczyć.
“ Opravdu je třeba štafetu rozvoje naší obce předat
mladším generacím. Život se mění, nároky stoupají
a já chci dát možnost vyniknout těm, kteří třeba
mají jiné názory nebo vizi, jak zdokonalit rozvoj
naší krásné vesnice a rozvoj vzájemného soužití
jejích spoluobčanů. Ze srdce a upřímně vám musím
přiznat, že to nebylo úplně lehké rozhodnutí. Po
tolika letech a po všem, co člověk zažil, na mě zákonitě padla určitá nostalgie. Nebral jsem to jen
jako zaměstnání, ale jako poslání, snažil jsem se do
toho vkládat kus svého srdce a k povinnostem přistupovat jako patriot. Elán a motivaci jsem čerpal
od vás samotných např. volebními preferencemi a
důvěrou, kterou jsem dostával v každém volebním
období. Chci vám všem za to poděkovat.

Spolupracoval jsem se všemi starosty samostatné
obce a v tomto posledním volebním období je mým
společníkem Raimund Sikora. Jemu jsem vděčný za
korektnost a upřímnost v na-šich vzájemných
vztazích a přeji mu jednoznačně úspěch ve
volebním klání a spoustu správných rozhodnutí ve
prospěch našeho vendryňského společenství.
W drugiej części chciałbym wspomnieć o znaczącym wydarzeniu kulturalnym naszego regionu
czyli Gorolskim Święcie. Przez trzy dni w Lasku
Miejskim w Jabłonkowie grała „gorolsko muzyka“ a
„budy“ poszczególnych kół PZKO oferowały regionalne potrawy. Cieszy fakt, że wśród nich nie
brakowało wędryńskich PZKO-wców. Zaoferowaliśmy już tradycyjne placki, gałuszki, gulasz i
kołacze. Wszystkie dania miały wzięcie, smakowały
gościom i uczestnikom jubileuszowego 75.
Gorolskigo Święta. Udział na tej imprezie zawsze
wymaga wiele wysiłku i ofiarności naszych członków. Z tego właśnie powodu podziękować należy
wszystkim, którzy nam pomagali. Były to członkinie Klubu Kobiet, członkowie zarządu i wszyscy
sprzedający w stoisku. Podziękować należy naszym
sponsorom, do których należeli senator Jerzy
Cienciała, Mudr. Zbyszek Feber i Roman Kaszper –
sklep owoców i jarzyn na Czornowskim.

Největší podíl vděčnosti v této zodpovědné práci
patří mojí rodině. Právě doma si jako první museli
postupně zvyknout na to, že jsem v mnoha případech upřednostňoval zájmy pracovní nad těmi
rodinnými. Na rozdíl od celkem poklidného werkového života přišly i adrenalinové zážitky 😊 .
Např. v zimě v brzkých ranních hodinách mi
občané volali, že nemají vypluženo a naopak léto
bývalo zpestřeno nočními telefonáty se stížnostmi
| ￼3 |
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Nie wolno mi zapomnieć o finansowym wkładzie naszej gminy oraz dalszych sponsorach.
Oczywiście wykorzystujemy i własne zaoszczędzone środki. Podziękować należy wszystkim
tym, ktorzy organizacyjnie starają się o sprawny
przebieg całego remontu.
Zbliżają się wybory komunalne i jako pełnomocnik ruchu politycznego WspółnotaCoexistentia chciałbym podziękować wszystkim
kandydatom, którzy zgodzili się brać udział w
wyborach. Ma to niezmiernie duże znaczenie w
dalszym rozwoju i życiu naszej gminy. Dotyczy to
życia społecznego, kulturalnego i oraz narodowościowego. Miejmy nadzieję, że trudna sytuacja
społeczno-ekonomiczna nie wpłynie na osłabienie więzi między ludzkich.

Ważnym momentem w życiu naszego MK PZKO
to wspominana przeróbka naszej Czytelni.

Ich rola jest niezmiernie ważna, a problemy,
które się pojawiły uczynią nas silniejszymi,
zwartymi i wyczulonymi na ludzkie losy.

Odnowa parteru, piwnicy, korytarza itp. zbliża
się powoli do końca. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że finansowo remont Czytelni wspiera
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Bohuslav Raszka
místostarosta

Překážky ke komunikacím nepatří
Již několik let se potýkáme s umisťováním různých nebezpečných předmětů podél místních komunikací
v naší obci.
Rádi bychom vás touto cestou informovali, že se jedná o tzv. zdroj ohrožení silničního provozu. Je-li
zjištěn takovýto zdroj ohrožení bezpečnosti silničního provozu, nařídí silniční správní úřad vlastníkovi či
provozovateli jeho odstranění. Tento postup se týká i zeleně na pozemcích sousedících s místní komunikací, která často zasahuje do profilu vozovky.
Prosím, rozhlédněte se vy, majitelé pozemků, podél místních komunikací a úplně odstraňte zdroje
ohrožení umístěné v jejich blízkosti nebo je nahraďte prvky, které poblíž komunikací být mohou. Taktéž
apelujeme na majitele zeleně, která zasahuje do profilu vozovek, aby provedli důkladný ořez.
V měsíci srpnu byly dokončeny opravy místních komunikací v obci. Chceme občanům poděkovat za
trpělivost při ztížení průjezdu po komunikacích v některých lokalitách.

Udržujme pořádek na našich hřbitovech
Jak jsme v minulých číslech Vendryňských novin uvedli, obec se snaží o lepší vzhled na hřbitovech v obci.
Ať už odstraněním starých opuštěných hrobů či údržbou zeleně. Rádi bychom, abyste i vy, nájemci hrobových míst, udržovali svá hrobová místa a při jejich úklidu využívali nádoby na odpad, které jsou k tomu
určeny. Pokud je na hřbitově umístěn kompostér, nevhazujte do něj směsný odpad či umělé květiny, ale jen
plevel a listí. Děkujeme.
oba články připravila
Minaříková Andrea
referát dopravy a MH
| ￼4 |
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Nezapomněli jste zaplatit odpady?
Dne 30. 4. 2022 uplynul termín splatnosti poplatku za odpady za 1. pololetí 2022 (při roční sazbě – za
celý rok) a 31.5. u poplatku za psa. Jelikož se již neposílají složenky, žádám všechny, kteří dosud tyto poplatky neuhradili, aby tak učinili co nejdříve.
Sazba poplatku za odpady za rok 2022 je pro všechny občany stejná a činí 500,- Kč za 1 osobu a rok.
Platbu je možno provádět na pokladně obecního úřadu (možnost platby kartou) v úřední dny pondělí a
středu od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.30 hod. Platit lze i převodem na účet č. 19-3840390287/0100
s uvedením správného variabilního symbolu, který se nemění a je stejný jak v minulém roce.
Splatnost poplatku za odpady za 2. pololetí daného roku je do 31. října.
Na stočné se i nadále budou posílat složenky.
Částku k úhradě i variabilní symboly u obou poplatků si můžete ověřit u správce poplatku p. Jolany
Bielanové na tel. 558 554 140 nebo e-mailu j.bielanova@vendryne.cz
Jolana Bielanová
referent odpadů

Recyklace má smysl
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit
přírodu v naší obci a nevyhazujte elektrozařízení
do směsného odpadu.

Skoro každý z nás již dnes vnímá jako
samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo plastů.
Méně zažité máme, že stejně tak by tomu mělo být i
u elektrozařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto
procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku
bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U
velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme
je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je
u tak běžných věcí denní potřeby, jako jsou žárovky,
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před
domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč
pro ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je
nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat
práci?

V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení
odevzdat na sběrném místě u Staré školy čp. 195
(pod kostelem) každé pondělí od 8-12 hod. a
každou středu od 12-16 hod. Světelné zdroje pak
můžete zanést také do malé sběrné nádoby, která je
umístěna na obecním úřadě.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších
elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje
již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Jen za loňský rok se v
České republice díky EKOLAMPu sebralo a
ekologicky zpracovalo 551 tun světelných zdrojů,
téměř 963 tun malých a 2668 tun velkých
elektrozařízení.

Ložiska nerostných surovin se postupně
vyčerpávají, řada z nich se nachází na
nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla
nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji
šetřit a recyklovat suroviny ze starých
elektrospotřebičů.

Díky ekologickému zpracování se podařilo
opětovně využít přes 90 % materiálů ze všech
sebraných elektrozařízení.

Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy
včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných
surovin však obsahují elektrozařízení také různé
škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci
nedostanou do životního prostředí.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními
světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními
dočtete na www.ekolamp.cz
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Goleszów a Vendryně – směr: turista
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0002752
Projekt je realizován z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko, programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko.
Společný přeshraniční projekt partnerských obcí Goleszów a Vendryně má za cíl vytvoření společné turistické nabídky a vytvoření podmínek pro rozvoj spolupráce v této oblasti. Projekt je zaměřen na turisty a jeho
cílem je zvýšení návštěvnosti polsko-českého pohraničí skrze využití přírodního a kulturního potenciálu obou
obcí.
Obec Vendryně v rámci projektu zřídila elektronický
informační panel, který turistům umožňuje získat
informace o turistických atrakcích a také získat praktické informace o obci Vendryně a partnerské obci
Goleszów. Ta z tohoto projektu vybudovala turistické
informační centrum. Elektronický informační panel
je monitorován kamerovým systém, který byl pořízen
rovněž z tohoto projektu. Obec Vendryně dále vytvořila česko-polské letáčky s atraktivitami obou obcí a
umístila je na veřejných místech obce – obecní úřad a
knihovna, kde je v případě zájmu mohou obyvatelé i
turisté zdarma obdržet. Část letáků byla předána i do
Hotelu Vitality, kde k nim budou mít přístup ubytovaní hosté a kteří díky tomu budou mít možnost lépe
poznat obě partnerské obce.

CZ | Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863
Projekt „Život a práce v Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ rozvíjí cestovní ruch v Těšínském
Slezsku, čerpá z dědictví spojeného s obdobím průmyslové revoluce na polsko-českém pomezí. V rámci
projektu vznikne nová turistická nabídka - přeshraniční stezka „Po stopách průmyslové revoluce“ se
vzájemně se doplňujícími expozicemi a infrastrukturou pro návštěvníky. Projekt v rámci partnerství obcí
Jasienica, Goleszów, Nýdek a Vendryně rozvíjí turistické značky Těšínského Slezska na obou stranách
hranice. Vendryně zrevitalizovala areál Vápenných pecí ve Vendryni. Stavební práce byly zahájeny v květnu
roku 2021 a byly ukončeny v říjnu téhož roku.
Byly vytvořeny tyto přeshraniční expozice a zázemí pro turisty:
* „Ogród Tradycji na Drzewiarzu w Jasienicy“ (PL)

* „Dřeviónka v Nýdku“ (CZ)

* „Makieta dawnej cementowni w Goleszowie“ (PL)

* „Vápenné pece ve Vendryni“ (CZ)

V rámci propagace projektu vznikne mimo jiné paměťová hra „Memory“ a puzzle se všemi čtyřmi expozicemi, na které nyní partneři projektu spolupracují.
Celkový rozpočet projektu:
895 322,55 EUR
Evropský fond pro regionální rozvoj
761.024.16 EUR
Finanční prostředky ze státního rozpočtu 26.156,99 EUR
Finanční prostředky z rozpočtu obcí
108.141,40 EUR
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko.
články připravila Kristýna Klusová
referent projektů
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Volební období stávajících zastupitelů pomalu končí a během volebního víkendu si vybereme nové
zastupitelstvo. Požádali jsme proto předsedy komisí rady a výborů zastupitelstva, aby shrnuli svou
čtyřletou práci. Níže si můžete přečíst články těch, kteří této možnosti prezentace činnosti využili,
shrnuli vše důležité a poděkovali členům těchto orgánů.

Sociální komise
Naše komise, coby poradní a iniciativní orgán
rady obce, zahájila svou činnost 14. 11. 2018.

Zůstaly paní Věra Fukalová, Danuše Hartmanová,
Renata Klapsiová, Žofie Maroszová a Jiřina
Motyková.

Komisi tvořilo sedm členek. Schůze se konaly 1x
měsíčně a řešily se záležitosti nám určené. Mimo
ně jsme organizovaly Vítání nových občánků do
života Vendryně, zájezdy pro seniory, Den seniorů a
doručovaly písemnou gratulaci starosty s dárkovým
balíčkem jubilantům od 80 let. Nově začalo, ale
dočasně je přerušeno, cvičení pro seniory. Aktivity
pro rodiny s dětmi nespadají do činnosti Sociální
komise. K tomu jsou určeny jednotlivé spolky obce
nebo Kulturní komise. Potřebným rodinám s dětmi
nebo jednotlivcům byla poskytnuta pomoc v možnostech obecního úřadu nebo byl zprostředkován
kontakt s organizací nebo úřadem, kde mohli najít
pomoc s řešením své situace. Z minulého volebního
období na návrh naší komise přetrvává pohřebné ve
výši 4000 Kč a Senior taxi rovněž s příspěvkem
obce.

Rok 2020 byl ovlivněn pandemií koronaviru a
vládou vyhlášeným nouzovým stavem. Veškerý
osobní kontakt se přerušil. Komunikace probíhala
on-line, písemná gratulace starosty byla
doručena poštou. V září 2021 bylo obnoveno
Vítání nových občánků do života. Lednem r. 2022
byl obnoven i kontakt se seniory a zorganizován
pro ně zájezd. Letos v září se v Czytelni uskuteční
s předstihem Den seniorů a ještě uvítáme nově
narozené děti. Zda toho bylo dost nebo málo,
necháme na vašem posouzení.
Závěrem chci poděkovat svým členkám za
jejich dobrovolnou a bezplatnou aktivitu a také
radě obce, že v mnohých případech akceptovala
naše doporučení k finančním darům neziskovým
organizacím.

V roce 2019 byl stanoven počet u všech komisí
na pět členů. A tak jsme se rozloučily s členkami
Helenou Kokešovou a Vandou Zającovou.

Danuše Hartmanová
předsedkyně Sociální komise
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Stavební komise

Komise dopravy a místního
hospodářství

S ukončením volebního období končí práce stavební komise obce. Rád bych poděkoval všem, kteří
se podíleli na realizaci mnoha projektů obce a kteří
podstatným způsobem čtyři roky pomáhali a věnovali svůj čas a um pro hladký chod stavebních
projektů.

Vážení spoluobčané, členové komise dopravy a
MH. Blíží se konec volebního období a s ním i
práce zvolené komise dopravy a MH. Dovolte mi
prosím, abych zhodnotil toto čtyřleté období z
pozice předsedy výše uvedené komise.

Stavební komise byla složena z širokého spektra
specialistů zaměřených na obory stavební činnosti
– od projektování, geodezie, investiční dozor, realizaci a finanční stránku staveb.

Jako komise jsme byli radě obce nápomocni při
řešení problematiky dopravy a MH. Prováděli jsme
šetření v terénu, na základě kterého jsme posuzovali žádosti vás občanů, či jsme tvořili návrh plánu
oprav komunikací. Za toto období se opravila řada
místních komunikací, ať už třeba byly prováděny
opravy výtluků či celoplošné opravy z obecního
rozpočtu za více jak 10 mil. Kč.

Vážím si také subjektivních názorů každého člena, které podněcují k zamyšlení a jsou součástí
konstruktivní debaty.
Děkuji všem členům stavební komise: Richardovi
Kotajnému, Pavlovi Kozielkovi, Michalovi Twardzikovi a Romanovi Wojtasovi, dále vedení obce
pánům starostovi a místostarostovi a paní Renatě
Martynkové za spolupráci a podporu.

Nebudu tady rozepisovat všechny prováděné
akce, o těch podrobně vždy informuje ve svých
článcích starosta. Ano, jsou i věci, které se uskutečnit nebo dokončit nepodařilo. Například velkým
dluhem k občanům zůstává rekultivace bezejmenného potoka v lokalitě Čornovské. Je k tomu nutno
dodat, že naše komise má jen poradní hlas a nemůže tedy rozhodovat. To je úkol v kompetenci rady
obce.

Jsem přesvědčen, že i v následujícím období bude
stavební komise v obdobném duchu oporou vedení
obce při přípravě a realizaci staveb.
Petr Váňa
předseda Stavební komise

Mnozí členové na jednáních komise přicházeli s
návrhy dopravních řešení či jiných, ne vždy se však
podařilo vše uskutečnit. Přesto se domnívám, že za
toto volební období se řada věcí podařila. Rád bych
za toto poděkoval vedení obce a za práci v tomto
období patří dík také všem členům komise. A také
občanům naší obce, kteří sami upozorňují na věci
potřebné řešit.

Kontrolní výbor
Vážení spoluobčané, již druhé volební období
jsem předsedou kontrolního výboru. A s koncem
tohoto volebního období 2019-2012 bych vás rád
seznámil s činností Kontrolního výboru.
Kontrolní výbor dle zákona o obcích kontroluje
mimo jiné plnění usnesení zastupitelstva, průběhy
výběrových řízení, kontrolu hospodaření obce z pohledu vedení formálních náležitostí. V uplynulém
období i přes všem známé problémy hlavně s omezenými možnostmi osobních kontaktů kvůli kovidu
výbor provedl zjištění a kontroly dle předloženého
plánu v různých oblastech. Byla provedena např.
kontrola vybraných zakázek malého rozsahu, kontrola provozu sběrného dvora nebo systému a
dodržování pravidel využívání Vendryňského parku.
Musím sdělit, že nebyly shledány žádné závažné
nedostatky u kontrolovaných subjektů.

Zbyhněv Kubiczek
předseda Komise dopravy a MH

Komise životního prostředí a
zemědělství
Čtyři roky utekly jak voda a je tady konec jednoho
volebního období. Z pozice předsedy komise bych
chtěl hned v úvodu poděkovat všem členům této
komise za vzorný a aktivní přistup a plodné diskuze
na našich schůzích. Jak a co ještě zlepšit a vysadit,
obměnit a podobně. Řešili jsme problematiku usychajících jasanů. Houba chalara fraxinea se šíří
vzduchem a není proti ní ochrana. Napadá pouze
jasany. Stromům oslabí kořeny a ty pak padají. Musely se proto určité jasany vykácet, a to zejména na
veřejném prostranství, kdy svým potencionálním
pádem a odpadáváním hrubých větví ohrožovaly
veřejnost. Samozřejmě - když se kácí, tak se i sází.

Dále byla spolu s Finančním výborem kontrolována evidence a hospodaření s finančními prostředky
v příspěvkových organizacích a společně s FV jsme
se účastnili aktivně v Grantové komisi.
Chtěl bych také poděkovat všem členům kontrolního výboru ve složení Eva Stryjová, Martina
Walicová , Marek Bystroň a Jana Chlebková za
spolupráci.
David Báča
předseda Kontrolního výboru

pokračování na str. 9
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pokračování ze str. 8

Kulturní komise

A tak nám ve Vendryni přibyla i nová stromořadí,
jako například podél cyklostezky, nebo nové solitéry v různých lokalitách Vendryně.

Čtyři roky utekly jak voda a proto si dovolím
stručně shrnout práci naší komise.
Každý rok pro vás ve spolupráci s radou obce,
partnerskými obcemi a místními spolky pečlivě
připravujeme program na kulturní a sportovní
události jako jsou Turnaj ve stolním tenise, Den
učitelů, Vendryňský Wandr, Vendryňský kotár,
Slezský dřevorubec, Vendryňský karneval, Olympiáda partnerských obcí, Den seniora, divadelní
představení, Dílny umělecké tvořivosti, Zpívání u
stromečku a další…

Pokud to covid dovolil, organizovali jsme v rámci
akce Ukliďme Česko – Ukliďme Vendryni Den Země.
Někdy s dětmi základních škol a někdy i s veřejností
v rámci podpory dobrovolnictví v této sféře. V rámci
Generelu zeleně jsme prověřovali dodržování následné péče u různých projektů, jako je Vendryňský
kopec, val za parkem, v parku a podobně. Řešili
jsme nespočet černých skládek a jejich následné
odstranění. Navrhovali možnosti zadržování vody
v krajině a údržby toků na našem katastru. Věnovali
jsme se environmentálnímu vzdělávání dětí.

Pevně věříme, že v novém volební období už
nebudou žádná omezení ovlivněna pandemií a
vládními restrikcemi a budeme se moci i nadále s
vámi setkávat na všech nejen obecních tradičních
i netradičních akcích.

Výčet prací komise by tak mohl pokračovat dál
zbytečně dlouhým článkem a to nechci. Sečteno a
podtrženo - ve spojení s komisí se toho událo mnoho. Jak jsem zmínil v úvodu rok s rokem se sešel a
jsou zanedlouho opět volby. Každý volič má své
favority, a tak to je dobře. Proto čím víc vás voličů
přijde k urnám, tím více budou výsledky objektivní
a do dalšího období půjde nové zastupitelstvo.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem členům
komise, ředitelům obou ZŠ, technické četě, všem
spolkům a dobrovolníkům za obětavost a pomoc.
Práce v kultuře je velmi specifická a bez těchto
lidí by se žádná akce neobešla.
Přeji vám krásný zbytek slunečného léta a brzy
na viděnou, ať už v parku nebo v kulturním domě.

Milan Zakřevský
předseda Komise životního prostředí a zemědělství

Kateřina Škvarková
předsedkyně Kulturní komise

Čtenáře je potřeba formovat odmalička
Celý minulý školní rok jsem docházela do našich mateřských škol. Nejstarším dětem jsem tam v rámci akce
Čteme si společně každý měsíc představila jednu zajímavou knížku. Během společně strávené hodinky jsme
knížku pročetli a plnili aktivity navazující na děj. Vzájemně jsme si s dětmi na sebe zvykli a na každé další
setkání se těšili. Po prázdninách většina z nich už budou prvňáčci a já se těším, až se znova potkáme ve škole
jako staří známí při besedách nebo pasování na čtenáře. No a od podzimu si opět budu vychovávat nové
čtenáře i ve školičkách, protože projekt Čteme si společně bude pokračovat. Těším se ale i na dospěláky,
které tímto už nyní zvu na tradiční podzimní besedu.
Jana Chlebková
knihovnice
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Školní střípky

Dětský letní tábor TITIKAKA
Během dvou prázdninových týdnů proběhl již
2. ročník dětského letního tábora ve Vendryni.
Celkem se ho letos zúčastnilo 82 dětí, o které se
staral pedagogický dozor z naší základní školy a
několik pomocníků z řad starších dětí. Počasí i
tento rok táborníkům přálo, a tak si děti užily
spoustu zábavy na čerstvém vzduchu.

Regionální talent z naší školy
Zástupci Třineckých železáren a Moravia Steel
také letos v červnu v kulturním domě Trisia v Třinci
ocenili výrazné regionální talenty v technických oborech. A nechyběly při tom ani žákyně naší školy!
Za úspěchy v okresním kole fyzikální olympiády a
matematické soutěže Pythagoriáda byla oceněna
Aneta Fojciková z 8. A, která v obou soutěžích
obsadila 1. místo. Markéta Mrózková z 9. A byla
oceněna za 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády s postupem do kola krajského.

-red-

Žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy
a blahopřejeme!

Prázdniny ve škole a nový školní rok
Nový školní rok se nezadržitelně blíží mílovými kroky a všichni, kterých se to týká, se jistě budou zajímat o
to, co se ve škole o prázdninách dělo.
Začátek letních prázdnin znamená pro školu vždy čas pro její zvelebení. V letošním roce jsme vymalovali
starou část školy, šatny a jídelnu. Protože ve škole přibývají žáci, museli jsme do školní jídelny přidat nový
konvektomat a pečící pánev, které snad budou stačit pro tento nárůst strávníků.
V rámci drobných oprav jsme konečně zavedli teplou vodu na toaletách.
Velkým problémem byl nedostatek soukromí při jednání s rodiči, který potřebuje výchovná poradkyně a
speciální pedagog. Podařilo se nám najít vhodný prostor na chodbě u ředitelny a zde vybudovat kabinet
právě pro tyto účely. Všechny tyto úpravy, nákupy a opravy financoval zřizovatel.
Učitelé sice mají v létě především čerpat energii na další rok, ale někteří pracovali i o prázdninách a připravili návrh na to, jak oslavit 95.výročí založení české školy ve Vendryni.
V termínu 19. a 20. října budou děti hrát adaptaci pohádky Chaloupka na vršku, ve které připomenou
tradice a zvyky od jara do zimy. A hned potom v sobotu 22. října se bude konat Svatomartinský ples,
který pořádá SRPŠ a deváťáci si opět připraví předtančení.
Využívám této situace a s předstihem vás všechny občany obce zvu na obě akce, protože věřím, že je děti
chystají především pro vás.
Bohuslava Burá
ředitelka školy
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Prázdniny nám skončily,
do škol jsme se vrátili...
Čas letních prázdnin a zaslouženého odpočinku
je za námi a my jsme vstoupili do nového školního roku 2022–2023 opět se zcela naplněnou kapacitou školy, tedy s 30 zapsanými dětmi.
Šest předškoláků, se kterými jsme se v červnu
na slavnostním Pasování rozloučili, je již žáky
prvních tříd základních škol a my jim přejeme, ať
mají spoustu nových kamarádů a aktovku vždy
plnou jedniček.

foto před a po
rekonstrukci

dveřmi, které byly vyměněny taktéž u vstupů do
půdních prostor. Díky vstřícnosti a finančním
dotacím zřizovatele tak dochází k postupné
rekonstrukci a modernizaci vnitřních prostor
školy, a tím ke zlepšování podmínek pro výchovu
a vzdělávání našich dětí. Touto cestou chceme
poděkovat jak zřizovateli, tak i firmě, která celou
rekonstrukci v poměrně krátkém časovém úseku
prováděla.

Po dvoutýdenním prázdninovém provozu se v
naší školce spustila rozsáhlá rekonstrukce polské
třídy, která je umístěna v prvním patře budovy.
Nedostačující kapacita třídy tak byla probouráním dvou stěn zvětšena na krásnou prostornou
místnost, která nyní bude jistě poskytovat dětem
dostatečné prostranství pro jejich hry, cvičení,
ale i výchovně vzdělávací aktivity.

Všem malým i velkým školákům a jejich učitelům přejeme pohodových deset měsíců nového
školního roku a hromadu krásných společných
zážitků.
Za kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Zaolší

Třída se může nyní pyšnit nejen velkým prostorem, ale také novou výmalbou, světly, kobercem, zabudovanou skříní na lůžkoviny a novými

Urbanová Naděžda
ředitelka školy

Wakacje w przedszkolu Wędrowniczki
W czwartek 21. lipca nasze przedszkole odwiedził
pies terapeutyczny Wanilia wraz ze swoją opiekunką - panią Anną Raszka. Przedszkolaki były
zachwycone.
Zostały zapoznane z pieskiem oraz dowiedziały
się jak należy zachować się w obecności psa.
W czasie zajęć przedszkolaki mogły osobiście
doświadczyć łagodności psa, który wysłuchiwał
polecienia. Przede wszystkim bardzo posłusznie
polecenia wykonywał. Pani Ania przeprowadziła
zabawy edukacyjne. Celem dogoterapii jest
wszechstronny rozwój podopiecznych. Był to
przyjemny czas przebywania z psim przyjacielem.

Wakacje, lato i słoneczna pogoda. Nasi przedszkolacy oddali się wesołym zabawom w ogrodzie
przedszkolnym.
Dziękujemy Gminie w Wędryni za wszelkie
wspar-cie i remont wiążący się z wymianą drzwi.
kolektyw
Przedszkole Wędrowniczki
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Igrzyska Lekkoatletyczne PSP w RC

Wędryniacy w Wiedniu

27.5.2022 w Trzyńcu przebiegły XXXVIII Igrzyska
Lekkoatletyczne (ILA) uczniów polskich szkół podstawowych. Oganizatorem ILA była Szkoła Podstawowa i
Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Suchej
Górnej, która z powodu pandemii koronawirusa od
dwu lat czekała, by zorganizować te zawody.

W dniach od 6 do 8 czerwca klasy ósma i dziewiąta Polskiej Szkoły Podstawowej im. Wisławy
Szymborskiej w Wędryni wyjechały na wycieczkę do
Wiednia. Program był niezwykle atrakcyjny.
Historię Wiednia pokazano nam w nietypowy
sposób w muzeum interaktywnym Time Travel.
Kontynuacją lekcji historii było zwiedzanie zabytków centrum miasta, podziwialiśmy gotycką
katedrę św. Szczepana, zamek Hoffburg wraz ze
skarbcem, Ratusz oraz nietypowo architektonicznie
zaprojektowany budynek Hundertwasserhaus.

Na ceremomii otwarcia igrzysk nie zabrakło pani
dyrektor Moniki Plaskowej, wiceburmistrza Karwiny
Andrzeja Bizonia, wiceburmistrza Czeskiego Cieszyna
Stanisława Folwarcznego oraz reprezentantki Polski
w lekkoatletyce, Pauliny Guzowskiej, która razem z
uczniem klasy 9 z górnosuskiej szkoły zapaliła znicz
olimpijski.

Najbardziej zachwycił mnie niezwykle malowniczy zamek Schönbrunn, który kryje dzieje rodziny
Habsburgów oraz znaną wszystkim opowieść o
uroczej Sisi. Atrakcją tego zamku jest labirynt, w
którym niełatwo było odnaleźć drogę do celu.

Naszą szkołę reprezentowało 33 zawodników. Na
fenomenalną klasę 3 spadł grad medali. Każdy reprezentant z klasy 3 stanął na podium, klasa zdobyła – 5
złotych medali (Dorotka Herman i Janek Bureš w
sprincie na 50m, Stepan Rajcani i Terezka Kraina w
skoku w dal, Lucynka Kukuczka w biegu na 300 m),
2 srebra – Lucynka Kukuczka w sztafecie dziewczyn i
w rzucie piłeczką i 1 brąz – Adaś Dyrbuś w rzucie
piłeczką.

Według naszych zainteresowań podzieliliśmy się
na dwie grupy, aby zwiedzić Muzeum Techniki i
Dom Muzyki. Nigdy nie zapomnę wrażeń, jakie
zrobiło na mnie dyrygowanie Filharmonią
Wiedeńską, obserwowanie pracy najwybitniejszych
kompozytorów, zabawa z dźwiękami, rzecz jasna
wszystko w wirtualnej atmosferze. Ostatni dzień
rozpoczęliśmy od zwiedzania Domu Morza “Haus
des Meeres” czyli ogromnego jedenastopiętrowego
akwarium. Można w nim zobaczyć wiele gatunków
ryb z całego świata oraz kraby, krokodyle, rekiny,
meduzy. Był oczywiście i czas na zabawę.

Z następnych sportowych talentów naszej szkoły
warto wspomnieć Viktora Pindura, który w biegu na
300 m zdobył brązowy medal. Brawurowo radziła
sobie także nasza „Ester Ledecka” – Tola Tomanek,
zdobywając złoty medal w skoku w dal, srebrny w
sztafecie dziewczyn i brąz w sprincie na 50 m.
Zawodnicy starszych klas mieli pecha, dwaj nasi
uczniowie podczas biegu skręcili kostkę. Marysia
Wania, która zaliczyła kontuzję zaraz po czwartym
udanym starcie finału (po poprzednich 3 fallstartach)
dobiegła na ładnym piątym miejscu. Z powodu bólu
nie wystartowała już w sztafecie.

Oczarowały nas atrakcje słynnego parku rozrywki
Prater, gdzie każdy przynajmniej raz doświadczył
adrenaliny. Uzupełnieniem rozrywki były zabawy w
kompleksie sportowym Motorikpark.
Pragniemy bardzo gorąco podziękować pani Halinie Veit-Podola, która zorganizowała dla nas tę
niezapomnianą wycieczkę. Dziękujemy również
naszym cierpliwym wychowawcom, pani Janinie
Sajdok i panu Dawidowi Bieleszowi.
Maria Wania, klasa 9

Większość naszych zawodników z wyższego stopnia
uplasowało się do 10 miejsca. Decydowały małe błędy
albo kontuzje w dyscyplinach indiwidualnych.
Największy sukces zaliczyła sztafeta dziewczyn w
składzie: Lucynka Kukuczka, Tola Tomanek, Zuzanna
Kukuczka i w zastępstwie za Marysię Wania, Anna
Cieńciała. Tuż przed celem nasza sztafeta straciła
pierwszeństwo i dobiegła na drugim miejscu. Po podsumowaniu wszystkich punktów nasza szkoła zajęła
6. miejsce. Wygrała PSP z Czeskiego Cieszyna.
Igrzyska przebiegły bez problemów, organizatorzy
spisali się na medal, ponieważ dotrzymywali harmonogram i dyscypliny przebiegały w ustalonym czasie.
/mahu/
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Kiedy powiesz "po naszymu"...
Když se řekne "po naszymu"...

ajerkóniak

likier jajeczny, adwokat /
vaječný likér

babuć

ekstrawórszt

babrok
wybredny człowiek, kapryśnik /
1. niedbalec, partacz
vybíravý člověk, fajnovka
2. brudas, niechluj, kocmołuch /
1. fušer, nekvalitní řemeslník
gibki
2. špinavec, břídil, hudlař
zwinny, żwawy, szybki /
obratný, rychlý, čiperný

duża świnia / velké prase

cajgnis

no i?

fasnyć

świadectwo / vysvědčení

Jak się powodzi? Jak się masz? /
Jak se ti daří? Jak se máš?

przegrać / prohrát

dodupać

damfula

coś zepsuć / něco zkazit

lokomotywa parowa /
parní lokomotiva

DOPORUČUJI

POLECAM

Zpupnost
Adriana Krnáčová

Jak Stelak z Werbusem.
Listy o Śląsku Cieszyńskim
Andrzej Drobik,
Jarosław jot-Drużycki

Když jsou nalezena v pražské Kolbence dvě ohořelá těla,
všichni se domnívají, že jsou
to bezdomovci. Mrtvoly není
možné identifikovat, nikomu
ale nechybí.
A vedle toho se na základě anonymního udání
spustí vyšetřování dlouholetých korupčních
praktik v největší městské firmě, vše získává jiný
rozměr. Nikdo však nepočítal s tvrdohlavým a
nesmlouvavým primátorem. Ten je trnem v oku
všem – svému klubu, své straně a také zločincům.
Na pozadí vyšetřování brutální vraždy se tak
začne odvíjet příběh, odhalující praktiky z
prostředí komunální politiky, kde jsou úplatní
volení zástupci lidu těsně spojeni s podnikateli a
kde je možné si za patřičný obnos naklonit i
státní zástupce.
Jana

Autorzy to Andrzej Drobik tu
stela, Ustroniak, który, jak sam
o sobie mawia, niechętnie opuszcza swą Małą Ojczyznę oraz
Jarosław jot-Drużycki, ciekawy
świata rodowity Warszawiak, który spogląda na
region okiem etnografa-reportażysty.
Czyli korespondencja Drobika z Drużyckim na
temat tożsamości Śląska Cieszyńskiego. Autorzy
w swych listach poruszają kwestie teraźniejszości
i przyszłości regionu – Śląska Cieszyńskiego i
wyodrębnionego z niego Zaolzia.
Wymieniają się między sobą spostrzeżeniami
na temat tego odrębnego od reszty świata
skrawka ziemi, na którym obaj żyją. Listów swych
jednak nie schowali do szuflad, a dzielą się nimi z
Czytelnikami.
Bronek
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ZEMĚPIS VENDRYNĚ
GEOGRAFIA WĘDRYNI
Moravskoslezských Beskyd (svahy Ostrého, Žoru/
Žďáru a Kozince) je tvořena vrstvou flyšových
pískovců.

Území Vendryně z pohledu geologické stavby
patří do flyšového pásma Západních Karpat. Flyš se
vyznačuje střídáním a různým navrstvením
usazených hornin, jako jsou pískovce, jílovce,
břidlice, slínovce a vzácně vápence. Vzácné
vápencové vrstvy tvoří severní část území
Vendryně. Tyto se pak vynořují k povrchu v okolí
jižního úpatí Vružné.

Flyšové pískovce v horních vrstvách zvětrávají
z původně souvislých skalních bloků do
kamenitých vrstev tvořících základ pro vznik
půdního horizontu. Na tomto geologickém
základě se zde vyskytují především hnědé půdy
(kambizemě), které mají v této oblasti značný
obsah kamenitého skeletu, jsou kyselejší a z
vegetace se po nich v lesních lokalitách objevuje
borůvčí.

Základní horninou je těšínský vápenec, který
inicioval v minulosti vznik vápenných pecích pro
průmyslovou potřebu Třineckých železáren. Vrstvy
těšínských vápenců se táhnou přes hraniční hřeben
až do okolí polského Goleszowa.

Tyto pískovcové vrstvy v oblasti sedla mezi
Vrchem Ostrý a Prašivou horou nesou usazeniny
chudších železných rud. V začátcích hutnictví v
Třinci byly surovinovým zdrojem pro výrobu
železa. Nachází se zde siderit (ocelek), což je
uhličitan železnatý (FeCO3). Obsah železa činí
48,3 %. V horninách tento minerál vzniká mj.
vytlačováním vápníku železem ve vápenci
(CaCO3). A zřejmě sousedství vápencových
lokalit a železitých pískovcových usazenin v
severovýchodní části Vendryně dalo v minulosti
možnost vzniku této ocelkové rudy železa. Těžila
se i v sousedním Nýdku ve svahu u evangelického
kostela. Pro srovnání: obsah železa v dnes
používané železné rudě – magnetitu je 72,4 %.

Na vápenitém podloží vznikly půdy pararendziny,
jejichž profily jsou obnaženy v oblasti Babí hory,
Vružné a Jahodné. Jsou to půdy bohatší, s větším
obsahem kamenitého skeletu, který je tvořen
vápencem a vápenitými břidlicemi.
Rovinaté území Vendryně ve středu obce kolem
toku Olzy a sousedící nivy spadající do
Jablunkovské brázdy je tvořeno nejmladšími
horninami, především říčními štěrkopísky, které
jsou propleteny místy se vynořujícími jíly a
břidlicemi. Tyto břidličnaté vrstvy jsou hojně
obnažovány v zářezech břehů Olzy.
Ostatní část území Vendryně spadající do oblasti
Slezských Beskyd (Vrch Ostrý, Prašivá hora) a

Bývalá štola po těžbě rud
Dawna sztolnia po wydobyciu rudy

Odkryv ( skalní vrstva, která vystupuje na zemský povrch)
Wychodnia (podłoże skalne wychodzi na powierzchnię)
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Terytorium Wędryni z punktu widzenia budowy geologicznej należy do strefy fliszowej Karpat Zachodnich.
Flisz charakteryzuje się naprzemiennym i zróżnicowanym nawarstwieniem skał osadowych, jak piaskowce,
zlepieńce, łupki, margle i rzadkie wapienie. Warstwy
wapienne tworzą północną część obszaru Wędryni.
Wychodzą na powierzchnię w okolicach południowego
podnóża Wróżnej.
Podstawową skałę stanowi wapień cieszyński, który
w przeszłości stanowił impuls do powstania pieców do
wypalania wapna na potrzeby przemysłowe zakładów
hutniczych w Trzyńcu. Warstwy wapienia ciągną się
przez grzbiet graniczny aż do okolic polskiego Goleszowa.
Na podłożu wapiennym powstały gleby pararędziny,
których profile są widoczne w miejscach w rejonie
Babiej Góry, Wróżnej i Jagodnej. Są to gleby bogatsze,
z większą zawartością szkieletu kamienistego, który
tworzą wapień oraz łupki wapienne.
Równinny teren Wędryni w środku gminy wokół
biegu Olzy i sąsiadujących błoni przynależących do
Przesmyku Jabłonkowskiego tworzą najmłodsze skały,
przede wszystkim żwiry rzeczne, które są przeplatane
odsłaniającymi się miejscami iłów oraz łupkami.
Warstwy łupkowe są licznie odsłonięte we wcięciach
brzegu Olzy.
Pozostałą część obszaru Wędryni przynależącą do
Beskidu Śląskiego (Ostry Wierch, Praszywa) i Beskidu
Śląsko-Morawskiego (zbocza Ostrego, Żoru, Kozińca)
tworzy zasadniczo warstwa piaskowców fliszowych.

Díky puklinám a prasklinám ve skalním bloku může
vzniknout jeskyně

W górnych warstwach piaskowce ulegają
zwietrzeniu z pierwotnie spoistych bloków
skalnych w warstwy kamieniste, które stanowią
podstawę do powstawania profilu glebowego.
Na takiej podstawie geologicznej występują tutaj
przede wszystkim gleby brunatne, które na tym
obszarze mają znaczną zawartość szkieletu
kamienistego, są bardziej kwaśne i w miejscach
zalesionych często występują na nich krzaki
czarnej jagody (borówek).
Warstwy piaskowcowe w rejonie przełęczy
między Ostrym Wierchem a Praszywą niosą
osady uboższych rud żelaza i u zarania hutnictwa
w Trzyńcu stanowiły źródło surowca do produkcji
żelaza. Występuje tutaj syderyt, który jest
węglanem żelaza (FeCO3). Zawartość żelaza
wynosi 48,3 %. W skałach minerał ten powstaje
m.in. wskutek wypychania wapnia przez żelazo w
wapieniu (CaCO3). I zapewne sąsiedztwo miejsc
wapieniowych oraz żelazowych osadów
piaskowcowych w północnowschodniej części
Wędryni stworzyło w przeszłości okazję do
powstania tej syderytowej rudy żelaza.
Wydobywano ją także w sąsiednim Nydku na
zboczu przy kościele ewangelickim. Dla
porównania: zawartość żelaza w
wykorzystywanej dziś rudzie żelaza –
magnetycie wynosi 72,4 %.

Střídání pískovcových a jílovcových vrstev
Naprzemienność warstw piaskowca i iłu

Pęknięcia i szczeliny w bloku skalnym mogą
stworzyć jaskinię

celou dvoustranu připravil Bronisław Ondraszek
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Klub zábavy a sportu Záolší
Hry v pohraničí
I přes bohužel deštivé počasí se sešlo ve Společenském
centru na Zaolší první srpnovou sobotu přes stovku skalních příznivců Her v pohraničí. Devatenáctý ročník byl opět
ve znamení netradičních her a soutěží pro děti i dospělé.
Co nás hodně potěšilo, byla účast dětí, kterým déšť vůbec
nevadil. Nakonec i dospělým nebyly kapky vody překážkou
a ujali se jednotlivých her s velkou vervou. Nechyběla
opravdu excelentní tombola s 77 cenami, za což patří velké
díky všem sponzorům a dárcům. Bez nich bychom byli v
tom dešti opravdu na holičkách. Večer pak patřil hudbě a
notám skupiny Druhá Náhoda a DJ George. Více napoví
fotogalerie. Mnohokrát děkujeme všem návštěvníkům akce
a soutěžícím. Zároveň patří obrovské děkuji za obětavost,
nasazení a práci všem členům našeho klubu a dobrovolníkům. A již nyní zveme na dvacátý ročník Her v pohraničí a
to 5. srpna 2023. A věřte, že ten kulatý ročník bude fenomenální a mega a pořádně jej oslavíme vícero hrami i
účastí více hudebních skupin. Více zatím odtajňovat
nebudeme.

Kino Zaolší
Kino je stále víc populární, a to nás hodně těší. Naplňuje
se tak jedno z našich hesel, že „Všechno, co děláme, má
smysl“. A to je moc fajn. Filmy, které jsme již promítali,
jsou vybírány pečlivě a bodují. V červnu to byl film Ženy a
život. Hořkosladkou komedii shlédlo 105 diváků. V červenci
jsme promítali lechtivou komedii Pánský klub – Terapie pro
„eroticky závislé“. Naše pozvání přijalo 125 diváků. Naprostým trhákem v srpnu byla nabouchaná komedie Po čem
muži touží 2, kdy Langmajer i Polívková předvedli excelentní herecký výkon. Film byl červeným esem a setkal se
s velkým potleskem v závěru a slova díků neměla konce.
Neuvěřitelných 184 diváků tak trhlo všechny rekordy
našich letních bijáků. Letos nás čeká ještě jedno promítání
- komedie Střídavka. Srdečně zveme.
Co nás ještě letos čeká a nemine. Určitě nějaké kinopředstavení pro děti. Nějaká pohádka na podzim či před Vánoci,
a to v budově PZKO. Samozřejmě družina Mikuláše počítá
se školkami a Zpíváním u vánočního stromečku.

Sportovní areál Záolší
I zde proběhla určitá změna, konkrétně výměna obsahu
písku na hřišti na plážový volejbal, a to díky dobrovolné
skupince volejbalistů ze Zaolší, kteří se toho chopili s vervou a zorganizovali pár brigád. Díky za spolupráci.
„Na konci léta ať hezky ještě máme, krásy rodin, přátel a
všeho kolem sebe vnímáme, užíváme teplých a pohodových
dnů ku prospěchu svých velkých snů“.
Milan Zakřevský
vedoucí klubu
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Zahrádkáři bilancují
Nedílnou součástí naší ZO je i klub turistů,
který před 7 lety založil p. Alfréd Karczmarczyk.
Díky jeho znalostem jsme „prošlapali“ zajímavá
místa, o kterých jsme ani nevěděli, že jsou i v
našem okolí.

Jak již bylo v minulém čísle Vendryňských novin
sděleno, naše ZO ČZS oslavila letos 55 let od svého
založení. V čele se vystřídalo více předsedů a v současné době tuto funkci zastává p. Nožková. Výbor
naší ZO společně se členy organizuje každoročně
výstavy svých výpěstků, které se těší velkému
úspěchu návštěvníků. Na letošní výstavu pozýváme ve dnech 16. - 18. září v domě PZKO
Czytelnia.

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat i
vedení naší obce spolu s dalšími pracovníky, kteří
nám poskytli a poskytují jak finanční, tak i
manuální pomoc.
Je to jen částečný výčet z naší činnosti, která je
jinak pestrá. Všem, kteří se podílejí jakoukoliv
aktivitou, děkujeme a rádi bychom uvítali mezi
námi i mladší členy! Doufáme, že časem se nám
to podaří a posílí a omladí naše řady!

Taktéž svaz žen pod současným vedením p. Anny
Kolkové se zabývá různými ručními pracemi a aktivně se podílí na chodu veškerých akcí pořádaných
naší ZO.
Organizujeme pro členy ZO krásné zájezdy po
naší vlasti, za což patří velký dík p. Jarku Javorkovi.

Fotbalová sezóna už začala, přijďte
povzbudit naše borce. Nejatraktivnější
jsou samozřejmě zápasy mužů, ale i
dorostenci a žáci rádi uslyší vaši
podporu, tak přjďte fandit! Ve
fotogalerii drobné ohlédnutí za
fotbalovou karnevalovou sobotou.

výbor ZO ČZS
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Volby do Zastupitelstva obce Vendryně a
Senátu Parlamentu ČR
Volby se uskuteční ve dnech 23. a 24. září 2022, případné 2. kolo do Senátu PČR se uskuteční ve
dnech 30. září a 1. října 2022.
Místem konání voleb jsou tyto volební okrsky:
* volební okrsek č.1, Dům s pečovatelskou službou, Vendryně čp. 172, (tel. 601 573 684)
* volební okrsek č.2, MŠ Vendryně, Vendryně čp.1, (tel. 601 573 685)
* volební okrsek č.3, MŠ Vendryně, Vendryně čp.1 (tel. 601 573 686)
* volební okrsek č.4, Obecní úřad, Vendryně čp. 500, (tel. 601 573 687)
(uvedené telefonní spojení bude aktivní v den voleb)
Hlasování do přenosné schránky:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Vendryně, na tel. 558 554 111
a ve dnech voleb svou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková
volební komise vyšle své členy s přenosnou volební schránkou v rámci svého volebního okrsku.
Cizinci:
Mohou volit ve volbách do zastupitelstev obcí v obci s trvalým nebo přechodným pobytem. Voličem může
být osoba, která má občanství jiného členského státu EU a nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let, má
na území ČR ke dni voleb pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu).
Pokud cizinec splňuje tyto podmínky může kdykoliv, nejpozději dva dny přede dnem voleb, požádat o zápis
do dodatku seznamu voličů na obecním úřadě v místě pobytu.
Každý volič si může na obecním úřadě kdykoliv ověřit, že je veden v seznamu voličů, zjistí-li chybu, může
žádat o opravu či doplnění údajů.
Přehledné informace jsou uvedeny na webových stránkách obce Vendryně www.vendryne.cz →
samospráva → volby
Kontakt na Obecní úřad Vendryně:
Eva Matušková, oprávněná osoba na úseku voleb
tel. 558 554 111, mobil. 720 163 554, email: e.matuskova@vendryne.cz nebo obec@vendryne.cz

V naší obci se o vaši přízeň uchází celkem 118 kandidátů
pod hlavičkou sedmi stran, hnutí či sdružení.
Na následujících stránkách (19-25) se vám představí v takovém pořadí,
jaké jim bylo přiděleno losováním na Magistrátu města Třince.
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