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Slovo starosty
Milí Vendryňané,
první vendryňské miminko letošního roku je Tony Milata, kterého u nás
vítám a přeji mu do života jen vše dobré.
Na konci roku měla Vendryně opět více obyvatel, a to konkrétně 4575.
pokračování na str. 2
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Tříkrálová sbírka v obci
vynesla v kasičkách
32 962,- Kč.
Ale přispět stále můžete!
další info na str. 2
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pokračování ze str. 1

Vyrostly i nové rodinné domy, kdy ten posledně kolaudovaný má již číslo popisné 1353. Jsme moderní,
příměstskou vesnicí s dostupným veškerým občanským
vybavením, v blízkosti hor a zeleně.
Zájem o bydlení v naší obci je stále velký. Problémem
je samozřejmě především územní plán, kdy bohužel není
dostatek volných stavebních pozemků a obec toto může
ovlivnit jen v malé míře. Hlavní slovo o tom, jestli bude
nebo nebude konkrétní pozemek stavební, mají další
dotčené orgány. Faktem je, že v brzké době spíše neočekávám žádné zlepšení.
Letošní zimu jsme si užili dostatek sněhu i mrazu.
Radost z tohoto ročního období mají především děti. A
i když nemohly na sjezdovky, tak si zimních radovánek
náležitě užily a alespoň částečně se odreagovaly od nekonečné on-line výuky. Naopak trochu starostí nám
nadělala náročná zimní údržba, protože i když se to
nezdá, obec spravuje přes 42 km cest, cyklostezek a
chodníků. Další kilometry údržby především hlavních
tahů, které jsou krajské, spravuje Správa a údržba silnic
MSK. S čistým svědomím můžu říct, že jsme tuto zimu
zvládli. Všem, kteří se o to zasloužili, patří jedno velké
DĚKUJI!
Samozřejmě i v letošním roce chceme pokračovat v investicích, kterých máme dost naplánovaných. Uvidíme,
jestli nám to současná situace, finance, případně získané
dotace dovolí.

Rádi vám představujeme Tonyho Milatu, první
vendryňské miminko r. 2021. Jeho rodiče, Tereza s
Tomášem, nám prozradili, že i když bydlí ve Vendryni
teprve necelé 2 roky, žije se jim tady skvěle. Jsou moc
rádi, že Tony bude vyrůstat právě tady - blízko jak do hor,
tak do města, v sousedství plném dobrých lidí.

O konkrétních realizacích vás budeme průběžně informovat. Pro letošní rok je jednou z hlavních priorit
dokončit rekonstrukci hasičské zbrojnice.
O odpadech jsme psali v letech minulých a s ještě větší
osvětou budeme pokračovat i letos. V tomto roce bude
muset schválit zastupitelstvo novou obecně závaznou
vyhlášku o odpadech. Byli bychom rádi, kdybychom
poplatek 500,- Kč na občana a rok nemuseli zvyšovat,
nebo jen minimálně. Tento poplatek se nenavyšoval již
více než deset let a obec už delší dobu podobnou částku,
kterou zaplatíte, za každého doplácí. K tomu však potřebujeme pomoc a spolupráci vás všech.
Podobný příběh je nakládání s odpadními vodami.
Víme, že již proběhly první kontroly napojení rodinných
domů na kanalizaci nebo správného a pravidelného
vyvážení žump. Padly i první pokuty. Také v tomto případě jsme připraveni vám pomoci formou půjčky z fondu
rozvoje bydlení s velmi nízkým ročním úrokem, který
činí 1 %. Tuto můžete využít ke zřízení přípojky ke kanalizaci, vybudování čističky odpadních vod nebo výměnu
starého kotle na tuhá paliva za ekologický zdroj vytápění. Věřím, že postupnými kroky a vzájemnou
spoluprací všechno zvládneme.
S nastávajícím jarem si užívejte prvních hřejivých
slunečních paprsků a rozkvetlých květin kolem nás.
Snažte se neřešit věci neřešitelné a místo malichernostem věnujte svou energii něčemu smysluplnému.
Raimund Sikora
starosta obce

Tříkrálová sbírka ještě stále
probíhá
Ano, stále ještě můžete přispět. To je změna oproti
letům minulým, kdy koledující skupinky chodily po obci
cca 14 dnů. Jelikož prožíváme tuhle zvláštní, pandemií
ovlivněnou dobu, lze stále ještě přispívat na činnost
Charity bezhotovostním převodem.
Chcete-li podpořit konkrétně Charitu Třinec, je potřeba vyplnit při bankovním převodu také variabilní symbol.
Přispět můžete do 30. dubna na účet: 66008822/0800,
VS: 77708018.
Charitě Třinec se do kasiček sešlo 279 528,- Kč,
v on-line koledě se vybralo ke konci ledna 114 722,- Kč.
Děkujeme a věříme, že vám budou moci tři králové
příště opět popřát do nového roku štěstí a zdraví osobně.
Monika Byrtusová, ředitelka Charity Třinec,
-red-
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Už jste si do svého
mobilu stáhli
aplikaci V OBRAZE?

Milí spoluobčané,
nevím jak vám, ale mě se zdá, že začátek tohoto
roku byl doslova před pár dny. Skutečnost nám jasně
napovídá, že jsme však už rázně vstoupili do třetího
měsíce roku 2021. Za jakých okolností a podmínek
spojených s pandemií není potřeba rozvádět. Informací na toto téma máme všichni až nad hlavu.

Každým dnem také očekáváme vydání stavebního
povolení s nabytím právní moci na řešení křižovatky a
bezpečnostní situace před školami a obecním úřadem.
Budou zřízeny dva přechody pro chodce a chodník
včetně osvětlení. Jménem vedení obce bych chtěl poděkovat všem vlastníkům pozemků za součinnost a spolupráci na řešení výše zmiňovaných projektů.

Držme se aktualit a informací o životě v naší obci.
Pozitivních zpráv není nikdy dost. Určitě jednou
z nich je ta, že jsme po šesti letech konečně dospěli
k závěru první etapy cyklostezky na Sosnu. Bylo
získáno stavebního povolení a podána žádost
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury.
U této příležitosti byla podepsána Smlouva o spolupráci s Magistrátem města Třinec o propojení
Vendryně a Třince společnou stezkou pro chodce a
cyklisty. Nyní musíme doufat, že žádost ve výši 85 %
způsobilých nákladů na akci bude úspěšně posouzena v náš prospěch. Výsledek bude znám přibližně
v půlce tohoto roku. Výše nákladů zmíněné stavby
dosahuje odhadem 40 milionů korun.

Takové štěstí už v tomto směru určitě nemáme při řešení dalšího důležitého projektu - rozšíření vodovodního
řadu na Vendryňských zadkách. Někteří naši spoluobčané jako by vůbec nerozuměli tomu, že voda je to
nejcennější, co máme a co k životu potřebujeme. Nemají
bohužel zájem o spolupráci ve smyslu udělení doslova
„kousku“ pozemku pro realizaci nezbytně nutné tlakové
stanice pro vodovodní řad. Ale poslední jednání v této
záležitosti snad nabralo optimistický směr.
Na závěr krátké navázání na odborný článek předsedy
Výboru pro národnostní menšiny Liczy Się Każdy (na str.
9). Pod koniec marca rozpocznie się w Republice Czeskiej oficjalny spis ludności. Tj. moment, nad którym
powinniśmy się zastanowić.

V této souvislosti si nemůžu odpustit zásadní
připomínku, která se týká finanční výše této investice. Díky požadavkům odboru životního prostředí,
dle slov projektantů „zbytečně přemrštěných“, došlo
k navýšení celkových nákladů o 15 milionů. Právě
nároky odboru životního prostředí a Lesů ČR byly
největším oříškem k překonání všech překážek týkajících se legislativního vypořádání celého projektu.
Věřme, že i přes tyto komplikace vše dobře dopadne,
a o dalším postupu v tomto projektu vás budeme
informovat v příštích vydáních Vendryňských novin.

Chciałbym potwierdzić słowa R. Zemenego, że teren
Zaolzia jest wyjątkowy pod tym względem.

Projekčně a legislativně, včetně podání žádosti
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury, je
rovněž realizován plán řešení autobusové zastávky
u Kříže včetně chodníku a odvodnění nešťastně se
tvořících louží na hlavní komunikaci.

Przyznanie się do przynależności narodowościowej,
w naszym wypadku polskiej, przynosi korzyści dla całego
naszego region nie wyłączając Wędryni. Osobiście jestem przekonany, że konkretne działania naszych kół
PZKO, jego zespołów, klubów, Polskiej Szkoły i Przedszkola są wielkim plusem dla wszystkich obywateli
naszej wioski. Działalność kulturalna naszej wędryńskiej
mniejszości narodowościowej jest również bardzo ważnym elementem współpracy. Jednoznacznie popieram
inicjatywę Kongresu Polaków w sprawie świadomego i
odpowiedzialnego określenia swojej tożsamości.
Bohuslav Raszka
místostarosta
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Nová služba pro pečující
osoby a osoby začínající
pečovat

Klientům naší DPS přišla
spousta úsměvů

Krajský úřad MSK v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III. PODPORA DOMÁCÍ PÉČE“
zajistil pro osoby, které pečují o své blízké sociální službu PROVÁZENÍ.
Služba je určena těm, kteří potřebují poradit, jak pečovat o svou blízkou osobu (jak správně manipulovat,
poskytovat osobní hygienu, stravu). Také k osvojení znalostí a dovedností potřebných k péči nebo pomoci při
zajišťování osobních pomůcek, odlehčovacích služeb
(pokud jste již unaveni), či zajištění ambulantní nebo
terénní služby. Můžete se obrátit na PROVÁZEJÍCÍHO
PRACOVNÍKA.
Služba je pečujícím osobám poskytována zdarma a je
časově omezena - bude probíhat do března 2022.
Kontakty na provázející pracovníky, na které se můžete
v případě potřeby obrátit:
1) Bc. Beáta Dulawová, kontakt:
beata.dulawova@centrum.cz nebo tel. 735 150 569
2) Mgr. Monika Rojčíková, kontakt:
m.rojcikova@seznam.cz nebo tel. 735150572

Slezská diakonie rozšířila
své služby
Rádi přinášíme nové informace osobám s duševním
onemocněním a jejich rodinným příslušníkům.
Slezská diakonie v rámci projektu „Společně v jedinečnosti a sociálnímu začlenění“ otevřela středisko RÚT
TŘINEC – sociální rehabilitace. Nabízí lidem s duševní
nemocí a jejich rodinám podporu na cestě k zotavení,
aby mohli i přes všechna omezení způsobené nemocí žít
spokojený a přínosný život.
Multidisciplinární terénní tým, tvořený sociálním
pracovníkem, zdravotníkem, psychoterapeutem a peer
konzultantem vás podpoří a poradí vám v realizaci přání
a cílů v oblasti bydlení, práce, vztahů, vzdělávání, zvládání příznaků nemoci a vyplnění volného času. Služby
RÚT najdete na adrese Smetanova 523, Třinec a jsou
poskytovány zdarma. Kontakty:
rut.tr.sp3@slezskadiakonie.cz nebo tel: 603 407 517

V roce 2020 Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil
soutěž "Nakopni Prahu". Do této akce se přihlásila paní
Jarmila Škvrnová se svým projektem Pošli úsměv osamělým. Inspiraci čerpala ve Velké Británii a hlavní
myšlenkou projektu bylo zapojit seniory do běžného
života. Tím se výrazně snižuje riziko řady nemocí.
Jelikož má autorka projektu příbuznou v našem Domě
s pečovatelskou službou (DPS), navrhla, aby se domov
do vyhlášené soutěže zapojil. Základem byla interaktivní
webová stránka, přes kterou zájemci a podporovatelé
posílali úsměvy seniorům. Ti zde popisovali zajímavé
činnosti, jejich průběh a postup. Paní Terezii Skrzypczakovou z naší DPS napadlo, že upeče koláč Štědrák a
recept s podrobným postupem na tomto webu zveřejní.
Pak už to bylo na podporovatelích a jejich "klikání".
Recept si získal sympatie v podobě 370 úsměvů.
Nadačního fond „Tvořivý život“ získané úsměvy před
Vánocemi proměnil v peníze, z nichž se klientům DPS
mělo pokrýt pohoštění a kulturní zážitek. Covid-19 a
vyhlášený nouzový stav bohužel neumožnil uskutečnit
tradiční předvánoční večeři se seniory a přáteli zpívajícími koledy. A tak personál DPS připravil pro své seniory
hodnotné dárkové balíčky. Z výše uvedeného důvodu se
setkání nemohla zúčastnit ani paní Jarmila Škvrnová.
Byla jí alespoň zaslána fotografie z předávání balíčků
seniorům a poděkování za pozvání do soutěže.

Za jubilanty teď bohužel
nemůžeme
Už je to rok, co pandemie koronaviru a vládou vyhlášené restrikce ovlivňují naši činnost. Nesmíme osobně
navštívit jubilanty a bez písemného souhlasu nemůžeme
zveřejnit jejich jména v novinách. Písemná gratulace
starosty obce je tedy zaslílána poštou.
Nemůžeme organizovat zájezdy pro seniory ani tradiční vítání nových občánků do života. Máme však naději,
že zrušením vládních nařízení se naše činnost obnoví a
budeme se opět vídat!
Do té doby přejeme všem občanům zdraví a dobrou
mysl! Jiné sociální záležitosti se beze změny řeší na sekretariátu obecního úřadu.
Danuše Hartmanová
sociální komise

Pavlína Polečová
sociální úsek

SENIOR TAXI – žádáme držitele průkazek Senior taxi a jejich rodinné příslušníky, aby je v případě
odstěhování se z obce Vendryně nebo úmrtí majitele odevzdali na sekretariátu OÚ Vendryně
v úředních hodinách pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
Děkujeme.
-!4-
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Placení poplatků má svá
pravidla
Poplatek za odpady - již neposíláme složenky! Platbu
je možno provádět na pokladně obecního úřadu hotově
nebo kartou v úřední dny (pondělí a středa) nebo převodem na účet č. 19-3840390287/0100 s uvedením
správného variabilního symbolu, který je stejný, jako
v minulém roce.
Splatnost poplatku za odpady je do 30. 4. platíte-li
za 1. pololetí daného roku nebo roční sazbu a do 31. 10.
za 2. pololetí daného roku.
Poplatek za vlastnictví psa - je splatný k 31. 5. rovněž na pokladně OÚ nebo na stejný účet jako poplatek
za odpady, tedy 19-3840390287/0100 s uvedením
správného variabilního symbolu, který se rovněž
nemění.
Částku k úhradě i variabilní symboly u obou poplatků
si můžete ověřit u správce poplatků p. Jolany Bielanové
na tel. 558 554 140.
Na stočné se nadále budou posílat složenky.

Poplatek z pobytu - 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 (zaregistrovat se) správci poplatku do 15
dnů od zahájení činnosti tj. poskytování úplatného
pobytu – nezáleží, zda v hotelu, penzionu, ubytovně,
rodinném domě, bytě apod.
Bližší informace opět u správce poplatku J. Bielanové,
e-mail: j.bielanova@vendryne.cz nebo na stránkách
obce: https://www.vendryne.cz/obec/informace-proobcany/vyhlasky-a-narizeni/
Upozorňujeme 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 (např. nabytí psa) i zánik
(např. uhynutí psa) poplatkové povinnosti, jakož i
každou změnu této povinnosti je poplatník povinen
ve stanovené lhůtě - do 30 dnů - nahlásit správci
poplatků.
Jolana Bielanová
pokladna

Jak nakládáte s odpadními
vodami?

Jízda redaktorky Blesku
Vendryní - s popeláři

Již v minulých číslech vendryňských novin jsme vás
informovali o novele vodního zákona č. 113/2018 Sb.,
kterou se mění stávající vodní zákon č. 254/20001 Sb.

Redakce Blesku, jednoho z nejčtenějších deníků v zemi, vyslala do naší obce reportérku. Zajímala ji údržba
komunikací v podhorských obcích během studeného a
sněžného února, stejně jako práce popelářů na úzkých
silnicích okrajových částí Vendryně, například pod Jahodnou.

Dle §38 odst. 8 novely, je ten, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě) povinen zajistit
jejich odvoz na čistírnu odpadních vod (ČOV) a
prokázat tento způsob likvidace příslušnému vodoprávnímu úřadu nebo České insp. životního prostředí
(ČIŽP) předložením dokladu, a to zpětně za období
posledních dvou kalendářních let. Tato povinnost
vešla v platnost od 1. 1. 2021.
Vzhledem k tomu, že stále existují v obci domácnosti,
které mají možnost a nejsou napojeny na veřejnou
kanalizaci nebo jsou napojeny bez řádně uzavřené
Smlouvy o odvádění odpadních vod, vyzýváme tímto k
okamžité nápravě. Budou prováděny kontroly a při
zjištění protiprávního jednání bude věc postupována
k řešení vodoprávnímu úřadu nebo ČIŽP, kdy může být
udělena pokuta až do výše 100 tisíc korun.
Jsme připraveni s realizací kanalizační přípojky nebo
čističky odpadních vod pomoci a to formou zápůjčky,
kde je velmi atraktivní úrok 1%.
Andrea Minaříková
referát dopravy a MH

Těší nás, že jsme dostali za údržbu pochvalu. Jak sám
řidič poznamenal: "Ve Vendryni se o silnice dobře starají,
jsou mnohem horší trasy."
Reportáž seznámila čtenáře s prací mužů, kteří od nás
odvážejí odpady. Na trase po Vendryni není o adrenalin
nouze. Do kopce, z kopce, hlubokým rozbředlým sněhem
centimetr kolem luxusního BMW či pár milimetrů od
střechy. Řidičský um je obdivuhodný. Nejvíc komplikací
však osádce připravují vlastníci popelnic. Dvakrát jim
hořelo auto, protože někdo vysypal do kontejneru teplý
popel.
Nejsme vesnicí na rovince, jízda po zimních silnicích
vyžaduje zkušenosti a praxi.
Letošní zima toto prověřila
u mnoha z nás. O to víc nás
těší pochvala od profiřidiče.
-red-
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Zodpovědné nakládání
s recyklovaným odpadem
Náklady na likvidaci komunálního odpadu v obcích
každým rokem stoupají, a i do budoucna se předpokládá,
že bude cena za likvidaci netříděného odpadu stále růst.
Proto máme snahu neustále zlepšovat nakládání s odpady tak, aby se snížilo množství netříděného odpadu, za
jehož skládkování je nutné platit, a na druhé straně se
zvýšil podíl tříděného odpadu, za který naopak dostane
zaplaceno naše obec.
Jedním z řešení je zavedení pytlového sběru od každého rodinného domu.
Velká část občanů považuje třídění odpadu tímto způsobem za samozřejmost. Nicméně pořád jsou občané,
kteří nosí tříděný odpad na tzv. „sběrná místa – hnízda“.
Nádoby na tříděný odpad jsou často plné. V některých
částech obce je špatná dostupnost, a proto zde nádoby
nelze umístit. Především kolem kontejnerů na papír a
plast se na katastru obce pořád vyskytují „černé skládky“
a s tím hromady nejen papíru a plastu, ale dalšího směsného a velkoobjemového odpadu. Často jej zde zanechávají i občané okolních obcí především proto, že jsme obcí
průjezdnou.
Zvažujeme, že tyto kontejnery zrušíme.
Místo nich by sběr papíru a plastů probíhal ze všech
domácností v obci. Tento svoz probíhá již nyní jednou
měsíčně.
Pro větší efektivitu a také pro lepší komfort třídění
nabízíme vlastníkům rodinných a bytových domů možnost třídit svůj odpad (plast a papír) do pytlů, které
umístí u svého svozového místa.

K tomu obec zdarma vydává pytle dle druhu odpadů,
které jsou v pravidelných měsíčních intervalech sváženy.
Za tento svoz se neplatí nic navíc, je v rámci ročního
poplatku za odpad.
Jaké jsou hlavní výhody pro občany? Hlavní výhodou
je maximální pohodlí při třídění odpadu, kdy každá
domácnost má pytle na tříděné odpady přímo u domu a
není tedy nutné odpady nikam nosit. Nemůže se ani stát,
že byste dorazili na sběrné hnízdo k přeplněným kontejnerům. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické
zátěže.
Pokud se správně třídí odpady, pak na skládky nejsou
ukládány stovky tun směsného komunálního odpadu.
Zároveň se o vytříděné množství sníží množství směsného komunálního odpadu ve vašich popelnicích, u kterých
od příštího roku zvažujeme sjednocení svozu po celé
obci jednou za 14 dnů. Další snížení produkce směsného
komunálního odpadu bychom chtěli eliminací biologicky
rozložitelných odpadů - zavedením dalších kompostérů
na vaše zahrady.
Toto vše je velmi důležité, jelikož byl již schválen nový
zákon o odpadech, který nařizuje postupné navyšování
ceny za uložení tohoto odpadu na skládku, tak aby
skládkování bylo nejméně výhodným způsobem, jak s
odpadem nakládat.
Zastupitelstvo obce čeká v průběhu letošního roku
schválení nové obecně závazné vyhlášky a chtěli bychom
poplatky, pokud možno, zvyšovat jen minimálně. K tomu
však nezbytně potřebujeme vaši spolupráci. Je pravdou,
že nahrnout odpad do jámy a zasypat není zrovna
řešením vhodným pro 21. století.
Milan Zakřevský
předseda Komise životního prostředí

Obec stále poskytuje výhodně úročené zápůjčky
Obec Vendryně v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „Fond rozvoje bydlení
obce Vendryně“ (dále jen fond FRB), který slouží mimo jiné i k poskytnutí zápůjček na úhradu nákladů spojených s opravami a modernizacemi obytných budov na území obce jejich vlastníkům, a to podle dále stanovených pravidel a podmínek.
Jsou mírné rozdíly ve lhůtách splatnosti, výši úrokové sazby nebo výši půjčené částky. Proto je potřeba si vše pozorně
pročíst na stránkách obce www.vendryne.cz. Podrobnější informace jednotlivým zájemcům o zápůjčky poskytne také
referentka OÚ Renata Martynková, tel. 558 554 130.
Půjčit si můžete např. na půdní nástavbu bytu, opravu střechy nebo fasády domu, výměnu oken, dveří, rekonstrukci
koupelny, elektroinstalace nebo vodovodní instalace. Pro tyto účely nabízíme úročení 2,5 % a částky 20-100 tisíc.
Na výměnu kotle za ekologické vytápění (max. 100 tisíc), zřízení kanalizační přípojky (max. 40 tisíc) nebo čističky
odpadních vod u domu (max. 80 tisíc) je úroková sazba nastavena dokonce na pouhé 1 %! Jednotlivé tituly zápůjček lze
kumulovat, můžete si tak půjčit na rozsáhlejší rekonstrukci vašeho domu.
Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení je stanovena min. 20 dnů před konáním nejbližšího zasedání
Zastupitelstva obce Vendryně. Osoby, které splňují podmínky pro poskytnutí zápůjčky, ji mohou získat výhradně na základě doporučení Komise FRB ve výběrovém řízení. Podmínky výběrového řízení i další podrobnosti jsou zveřejněné
na webových stránkách obce.
Renata Martynková
referát stavební
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ZEMĚPIS VENDRYNĚ
GEOGRAFIA WȨDRYNI
Malý Kozinec
Malý Kozinec neoslňuje svou nadmořskou výškou v nedalekém sousedství takových „obrů“, jakými jsou: na západ
Javorový (1032 m n.m.) vzdušnou čarou vzdálený 5 km nebo
2 km na jih Ostrý (1044 m n.m).
Smrky rostoucí na vrcholu Malého Kozince mají svoje plytké
kořeny v nadmořské výšce 654 m.n.m. Starší a hlavně vyšší
Velký Kozinec (751 m n.m.) vzdálený 800 m směrem na západ
je rozpůlený pomyslnou hraniční čárou na dvě části. Totiž
katastrální hranice mezi Tyrou a Karpentnou prochází přesně
vrcholem hory. Na jihozápadních svazích tryská pramen potoka Liderov a na severozápadních svazích pramení Fojci potok,
který ústí do Liderova na jih od osady Do Szpyrki. Liderov pak
odevzdává svoji vodu Olze v blízkosti mostu směrem na Karpentnou (Kopiecko Ława) a Záolší.

západní svah Malého Kozince

Jižní svahy Malého Kozince pojmenovali naši předkové názvem Do Jaworzyny. Na Malý Kozinec nevede značená
turistická stezka. Z horské chaty Kozinec se můžeme vydat 1 km na jih po cyklotrase 6083 k přístřešku u Malého
Kozince, od kterého odbočíme na východ a po 600 m jsme na vrcholku.
Původ názvu Malého i Velkého Kozince pravděpodobně pochází z blízkých lokalit, kde se pásly kozy a ovce. Název
podle byliny kozinec je pouze iluzorní, jelikož tento rozsáhlý rod rostlin je omezený svým výskytem na nejteplejší
oblasti Čech a Moravy.

Potok Praszywianka
Potok Praszywianka wypływa w Wędryni na Bystrzyckich
Zadkach, a już zaledwie po kilkudziesięciu metrach płynie
po granicy katastralnej z Bystrzycą przez Graniczniok,
przepływa pod torami Kolei Koszycko-Bogumińskiej i
pod Cysorskóm Cestóm. Dopiero w Ryborzowicach
definitywnie unika z bystrzyckich objęć i pod osadą W Łyngu
zasila wody Olzy z prawej strony.
Potok Praszywianka na długości 2,5 km zbiera wody
powstałe powierzchniowo i wody pochodzące z opadów i
roztopów. Chociaż Praszywianka na całej długości
przypomina raczej strugę, na końcu swej podróży, parę
metrów od ujścia do rzeki Olzy potok tworzy bardzo ciekawe
zakole. Śmiało owo zakole możemy nazwać meandrem, bo
brzegi koryta w obrębie meandru są odmiennie wykształzakole (meander) Praszywianki
cone.
Widoczny jest wklęsły łuk brzegu spowodowany podcinaniem przez nurt potoka i łuk wypukły, który jest łagodniejszy
i zachodzi na nim odkładanie osadu. Bardzo blisko ujścia po prawej stronie rozciąga się łąka, na której wysadzono
w setną rocznicę polskiej podstawówki w Wędryni sto dębów.
Ale o tym miejscu pragnę napisać na wiosnę, kiedy to będą ładniejsze zdjęcia.
Bronisław Ondraszek
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Zadejte nebo vložte text

Zadejte nebo vložte text
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Liczy Się Każdy
Śląsk Cieszyński od
pradawna przyswajał
korzystne wpływy okolicznych narodów czeskiego, polskiego,
niemieckiego a zarazem
piastował swoją niezależność.
Długie okresy pokoju
pozwalały dojrzewać
wysokiej kulturze
społecznej Ślązaków
bez względu na język
macierzysty i przynależność religijną.
Kluczem do bogactwa tej ziemi od zawsze była rozmaitość kulturowa i tolerancja. Krzywda działa się
wtedy, kiedy okoliczne stolice zaczęły ingerować w mir
tego regionu - Wiedeń w tolerancję religijną, Warszawa
z Pragą w podziały graniczne a Berlin w różnicę miejscowych etnik żyjących wcześniej w zgodzie.
Przejeżdżając współczesne obrzeża Czech i Moraw
spotykamy opuszczone, zniszczone poniemieckie domy
czy wioski po wypędzonych morawskich Chorwatach.
Bogate małe ojczyzny przemieniły się w puste parcele.
Wyjątkiem stał się teren Zaolzia. Tylko tu można usłyszeć tak odmienną śląską mowę, kultywowaną kulturę
regionalną w postaci zespołów ludowych i kapel.
W miejscowej gwarze powstaje poezja, zapisane są
prawie wszystkie ludowe powieści. Tylko tu można spotkać się ze specyficznym werkowym językiem i halą
sportową o nazwie Werk Arena. Nie ma drugiego takiego
regionu w Czechach ani Polsce, który byłby tak dokładnie zbadany etnograficznie, językowo, kulturowo. A kto
na stałe w kalendarzu zaznaczony ma termin Gorolskigo
święta, to przyzna mi rację, że i kulinarnie.

Dzisiaj na wiele problemów mamy nowe, europejskie
spojrzenie. Pomimo długiej granicy czesko - polskiej, to
jednak dopiero tu na Śląsku Cieszyńskim powstała furtka
do kontaktów ponad granicznych. To my, miejscowi,
łączymy Warszawę z Pragą na polu kultury, biznesu,
sportu. Dzięki polskim szkołom opanowane mamy w
słowie i piśmie dwa języki: czeski i polski. Orientujemy
się w różnicach kulturowym tych, tak bliskich nam,
narodów. Korelacje handlowe czy kulturalne możemy
bez wahań językowych rozwijać w przestrzeni między
Szczecinem, Wilnem, Lwowem, Koszycami, Brnem czy
Budziejowicami no i może jeszcze serbołużyckim
Budziszynem.
W Europie żyje około 50 milionów obywateli
mniejszości narodowych. Nie chodzi o imigrantów
ekonomicznych, lecz o osoby, których domy w wyniku
ustaleń granicznych pozostały po drugiej stronie
granicy. Ci rdzenni mieszkańcy są nosicielami ogromnego potencjału. Poręczycielami zachowania tego
potencjału na naszym terenie są właśnie wyżej wymienione polskie szkolnictwo, organizacje, biblioteki, środki
masowego przekazu, nadgraniczne projekty.
Wszystko to jest związane z dotacjami, wspierającymi
mniejszości narodowe.
Chcąc zachować barwność naszego regionu trzeba bez
względu na narodowość wesprzeć wszystkich, którzy
wahają się z określeniem swej narodowości jako polskiej.
Z określania siebie w myśl rosnącego lokalnego
patriotyzmu jako Ślązak, Morawianin, Góral (te „narodowości” nie są uznawane przez żadne państwo) nie idą
żadne korzyści a finanse i fundusze zamiast do miejscowego szkolnictwa są rozchwytywane instytucjami w
obrzeżach Pragi chociażby na …badania zanikłych
kultur.
Liczy Się Każdy.
Roman Zemene
Výbor pro národnostní menšiny
Komitet ds. mniejszości narodowych

V knihovně zavládlo ticho
Jako každým rokem i letos má za sebou obecní knihovna lednové statistické
počítání. Ta čísla nejsou moc veselá - počet registrovaných čtenářů, návštěv
i výpůjček se oproti letům minulým zmenšil. Stihli jsme jedinou kulturní akci jarní cestovatelskou besedu s manželi Márovými.
A pak už prostory mezi regály opanovalo ticho. Důvod je všeobecně znám - na jaře se knihovny zavřely úplně, pak
otevřely za přísných hygienických podmínek, zase zavřely... Ale kniha si ke čtenáři cestu vždy najde. Už několik týdnů
funguje půjčování přes výdejní okénko, tedy spíš parapet v předsíňce budovy knihovny. Chcete-li knihy půjčit nebo
vrátit, stačí zavolat na tel. 775 753 155 nebo napsat na e-mail knihovna@vendryne.cz a knížky vám nachystám
na určitý čas. Otevřeno je v pondělky a úterky. Vybírat si můžete v on-line katalogu knihovny nebo prostě dát na mě a já
vám nějaké pěkné čtivo vyberu. Těším se opět na brzkou shledanou osobně u výpůjčního pultu.
Jana Chlebková
knihovnice
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Školní střípky
Ve školce se máme dobře
V mateřské škole provoz probíhal do konce února bez větších změn,
zavedli jsme pouze nezbytná opatření při vstupu a zvýšenou hygienu
dětí.
Předvánoční čas jsme si s dětmi plnými doušky užívali. Přišel nás
navštívit Mikuláš, který dětem donesl balíček zdravých dobrot. Pekli
jsme s dětmi cukroví a největší radost nám dělalo především ochutnávání. Vánoční besídku jsme si zpříjemnili tradičními zvyky, zapálením prskavek, poslechem koled a ochutnáváním cukroví. Když pak
dorazil Ježíšek, objevily se jiskřičky radosti a nadšení v očích
každému z nás.
Zimní období patří mezi období ve školce oblíbené. Děti si užívají krásnou zimu. Chodí na procházky po naší malebné
obci, staví sněhuláky na školní zahradě nebo si tvoří stezky ze stop ve sněhu. A na pořádnou koulovačku a jízdu na lopatách z kopce se těší snad všechny děti. Ani pokusů se sněhem a ledem není nikdy dost. Každý si v tomto období najde to
své oblíbené.
Pro děti se nadále snažíme zajišťovat divadelní představení, sférická kina a pobyt ve školce jim zpříjemnit a zpestřit.
Přijeli za námi také Klauni z Balónkova, kteří pro nás připravili zábavný program plný legrace. Jelikož jsme letos nemohli
vyrazit na tvořivé dílničky do DDM Bystřice, rozhodli jsme se dílničky udělat v dopoledních hodinách v rámci svých tříd.
Děti si s pomocí p. učitelek výrobky vytvořily a odnesly si je domů.
Atmosféru ve školce pandemie zatím nijak zásadně neovlivnila a už se moc těšíme na nadcházející Karneval, kdy si
spolu s dětmi užijeme spoustu zábavy a legrace. Důvodů k radosti a smíchu není v současné době mnoho, věříme však, že
se vše obrátí k lepšímu a budeme se moci radovat a smát více, stejně jak tomu bylo v časech minulých.
Všem čtenářům přejeme hlavně hodně zdraví a rodinnou pohodu.
za kolektiv MŠ Vendryně
Karolína Panýrková
Co se děje na Zaolší
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a
většina z nás pevně věří, že nadcházející jarní měsíce přinesou kromě krásných slunečných dní a
rozkvetlých zahrádek také návrat k „obyčejným“
radostem všedních dnů.
Sněhová nadílka nám letos připravila hodně radosti a děti se tak mohly pořádně vydovádět.
Na školní zahradě stavěly sněhuláky, iglú, sjížděly
„náš kopeček“ na bobech i lopatách a nechyběla
ani pořádná koulovačka. Také ve vnitřních prostorech školy si děti hrály na Eskymáky, tvořily ledové
sochy a vyráběly umělý sníh. Vstupní schodiště bylo
vyzdobeno zimními obrázky i papírovými sněhuláky.
A protože zimní období je více náchylné na nemoci a nachlazení, povídali jsme si s dětmi o tom, jak si tělíčko před neduhem správně chránit, otužovat ho a udržovat zdravé. Poznávali jsme také naše smysly, které nám umožňují vidět, cítit,
slyšet, ochutnávat, ale i poznávat okolní svět dotykem. Předškoláci poznávali lidské tělo trochu podrobněji a nyní už
dokáží pojmenovat i některé vnitřní orgány a znají jejich funkci. Pohádka o RÝMATÉ PRINCEZNĚ divadelní společnosti
SMÍŠEK naše povídání o těle a zdraví ukončila.
Celým únorem se prolínalo pohádkové povídání, které bylo završeno ŠKOLIČKOVÝM KARNEVALEM. Děti, ale i paní
učitelky, si daly na svých kostýmech záležet a alespoň na jeden den se proměnila naše školka na pohádkovou říši plnou
podivuhodných bytostí. Čokoládová medaile a malá odměna děti neminula.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, kteří na nás i v této složité době nezapomínají a pomáhají nám
pro děti zajistit odměny či pohoštění na Mikuláše, Vánoce nebo i na nedávný Karneval. Děkujeme jim také za finanční
příspěvky, které můžeme použít na úhradu divadelních představení nebo na nákup nových hraček a pomůcek.
za kolektiv a děti MŠ Zaolší
Urbanová Naděžda, ředitelka školy
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Půlroční práce našich prvňáčků
Pro většinu žáků je škola zavřená. Děti prvních i druhých tříd mají to štěstí a
nasávají školní atmosféru plnými doušky, i když s omezením. Pojďme se spolu
ohlédnout za jejich půlroční aktivní účasti ve výuce.
V září se prvňáčci hned druhý týden ve škole vypravili na výstavu domácích
zvířat, kterou každý rok organizují vášniví chovatelé v Třinci. Líbili se jim králíci, nejrůznější druhy holubů, andulek, ale i domácí chovy slepic, kachen či hus.
V listopadu děti dostaly svůj Slabikář. A protože naše škola fandí čtenářství a je
zapojená do projektu Pomáháme školám k úspěchu, čteme s dětmi každý den.
Pracujeme s metodami RWCT (čtením, psaním ke kritickému myšlení). Nabízíme jim touto formou beletrii a učíme je pěstovat si kladný vztah ke knize a
k literatuře obecně.
Možná ve svém životě nebudou všichni vášnivými čtenáři, někdo miluje fotbal, jiný je chovatelem holubů. Ale rozhodně budou umět lépe pracovat s informacemi, které se v dnešní době na nás valí ze všech stran. Na obrázku nahlížíte pod pokličku jedné z dílen čtení.

Vizí nadace je škola, kde: "Každý žák se učí naplno a
s radostí a své učení si řídí." Každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu; panuje kultura příznivá
pro učení každého, dětí i dospělých.
Projekt Pomáháme školám k úspěchu
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stát se hlupákem“
(Jan Amos Komenský).
Jsme hrdí, že naše škola ZŠ Vendryně 236 byla vybrána,
aby se od letošního roku stala součástí tohoto projektu.
Jeho cílem je především rozvoj čtenářské gramotnosti u
dětí.
Vznik obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám
k úspěchu o.p.s. iniciovala v roce 2009 rodinná nadace
manželů Renáty a Petra Kellnerových s cílem pomáhat
zvyšovat kvalitu výuky ve veřejných základních školách.
Jde o dlouhodobý a systematický vzdělávací projekt pro
veřejné základní školy v České republice, který je výhradně financován Nadací The Kellner Family Foundation.

V rámci projektu vznikl na škole čtenářský tým osmi
lidí, kteří se vzdělávají v oboru čtenářské gramotnosti a
se svými žáky cíleně rozvíjejí čtenářskou gramotnost připravují pro ně lekce, čtenářské dílny, zamýšlejí se
spolu nad různými texty. Projekt je naplánován na tři
roky, během kterých chceme zapojit do čtenářských
aktivit děti, učitele a také rodiče.
Díky účasti v projektu také můžeme do naší školní
knihovny nakupovat nové knihy a rozšiřovat tak fond.
A kam míříme? Chceme hledat cesty k „rozečtení“
všech dětí a nové možnosti, které nám všem přinesou
radost, potěšení z četby, ale zároveň přivedou naše děti
na cestu stát se čtenářem. „Čtenářsky a kriticky gramotný je ten, kdo důvěřuje tomu, že čtení a psaní jsou
smysluplné činnosti, které stojí za námahu“ (Hana
Košťálová).

Čtenářské lekce s knihovnou Třinec
Ačkoliv se ve školách momentálně učí formou distančního vzdělávání, stále se snažíme udržovat kontakt s dalšími
institucemi a rozvíjet děti třeba ve čtenářské gramotnosti.
Proto využilo několik tříd naší školy nabídky Knihovny Třinec a zúčastnilo se několika on-line čtenářských lekcí.
V rámci lekcí se mohli žáci projít knihovnou nebo se seznámit s novinkami vhodnými ke čtení. Mnohé také zažily lekci
Hlava v hlavě a zamyslely se nad tím, co vše máme v hlavě nebo na hlavě či jaká se používají ústálená rčení spojená
s hlavou a smysly.
Lekce se dětem moc libily a všichni se těšíme na další spolupráci s knihovnou v rámci on-line výuky.
za ZŠ Vendyryni Simona Lačíková a Iva Kukutschová
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Z matematyką za pan brat
W bieżącym roku szkolnym uczniom nie dane było
spędzić w szkole zbyt wiele czasu na tradycyjnych
lekcjach matematyki. To jednak nie przeszkodziło miłośnikom królowej nauk w wzięciu udziału w tradycyjnych
konkursach matematycznych. Tym razem z powodu epidemii koronawirusa przebiegły one online.
W Olimpiadzie Logicznej udział wzięło 41 uczniów.
Na wyróżnienie zasługują Iwa z klasy szóstej i Sandra
z ósmej – finalistki na szczeblu wojewódzkim. Z kolei
dziewiątoklasiści Wojtek i Marek zajęli kolejno 8. i 11.
miejsce w powiecie, startując w dorocznej Olimpiadze
Matematycznej. W chwili obecnej szkolni wyznawcy
matematyki przygotowują się do międzynarodowego
konkursu Kangur Matematyczny 2021, który
zapowiedziany jest na marzec.

Czytają i śpiewają…
Wielu uczniów naszej szkoły, zarówno stopnia wyższego jak i niższego, wzięło udział w konkursie czytelniczym pod nazwą „Z książką na walizkach“. Tylko z klas
1. i 2. w konkursie uczestniczyło 16 uczniów. Spośród
uczniów klas 6-9 recenzję konkursowej lektury odesłało
22 czytelników. Wyróżnieni zostali: Elena z klasy 6.,
Janek z klasy 7 oraz ósmoklasiści Marysia, Sandra i
Wojtek.
Polskie Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie
w grudniu zorganizowało konkurs E- kolęda. Filmiki
ze śpiewanymi przez siebie kolędami wysłało na konkurs
9 śpiewaków z klas 1. i 2. oraz szóstoklasistka Teresa.
Wielu kolędników uzyskało nagrody i wyróżnienia.

Karnawałowa zabawa
21 styczeń w naszej, prawie pustej, szkole był dniem niecierpliwie
oczekiwanym.
Najmłodsi uczniowie dotrzymali tradycji i spędzili wesołe dopołudnie. Balując - każdy w swojej klasie - przestrzegali nakazów. Jak
zwykle, było wiele pomysłowych strojów, smaczny poczęstunek,
konkursy i tańce. Szkoda tylko, że w karnawałowej zabawie nie
towarzyszyli im tym razem ich starsi koledzy.
Dzień Kostiumów
O tym, że pobalować można również online przekonali się uczniowie klasy 5 podczas nauczania zdalnego na jednym ze swoich
spotkań, które nazwali Dniem Kostiumów. Najpierw, w ramach
lekcji języka polskiego, uczyli się pisać i tworzyli zaproszenia na tę
imprezę w nowo poznanej aplikacji Jamboard.
We wtorek w ramach ostatniego dnia karnawału, czyli tzw. Ostatków bawili się razem ze swoją wychowaczynią przed monitorami
komputerów. Wszyscy pojawili się w przygotowanych wcześniej
maskach i tak mogliśmy oglądać: ogrodnika, pingwina, narciarkę,
baletnicę, Indianina, dzidziusia, Michaela Jacksona, teletubisia,
diabełka i inne ciekawe stroje. Jak przystało na dobry początek był
polonez pokazowy w wykonaniu nieco starszych uczniów. Nie
zabrakło również konkursów, zabaw, wspólnego tańczenia oraz
tradycyjnej loterii z nagrodami.
Ciekawostką była też wyprawa samolotem do krajów europejskich
– na najstarszy karnawał w Wenecji, do Francji na Bitwę kwiatów
oraz na nasłynniejszy karnawał do Rio de Janeiro w Brazylii.
Uczniom bardzo podobała się taka zabawa. Szkoda tylko, że nie
mogliśmy jej zrealizować na żywo w szkole. Może za rok?
Zobaczymy.
Nareszcie śniegu pod dostatkiem!
Po lekcjach w świetlicy szkolnej najmłodsi
uczniowie budują igloo i lepią bałwany…

migawki z PSP im. W. Szymborskiej w Wędryni przekazała /zu/
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Fotíte rádi?
Máte zajímavé snímky Vendryně a okolí? Umíte zachytit kouzlo přírody
nebo okamžiku na nějaké akci? A chcete se pochlubit? Budeme rádi, když
je zašlete na e-mail knihovna@vendryne.cz a my si je zarchivujeme.
S vaším svolením pak mohou být použity anonymně nebo s uvedením
jména na webu nebo FB profilu obce, anebo právě zde ve Vendryňských
novinách.
Rovněž uvažujeme o vydání stolního kalendáře na r. 2022, kde by se ty
nejzdařilejší fotografie objevily. Několik zajímavých snímků už se nám
sešlo, tady jsou jen některé z nich.
-red-

DOPORUČUJI
POLECAM
Irena Fuchsová (1950)

Karin Lednická (1969)
Šikmý kostel - románová kronika

ztraceného města, léta 1894–1921.

Podtitul knihy lapidárně shrnuje
příběh o někdejší pastevecké
vesnici, která vystavěla svůj rozkvět na těžbě uhlí, aby o století
později zašla na úbytě – také
kvůli těžbě uhlí.
Dnes už z výstavných budov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý kostel, který strmě a varovně ční
do pusté krajiny.
Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 1894,
které drsně zasáhlo do života obyvatel celého kraje. Patří
mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž pohnuté osudy
můžeme po následující čtvrtstoletí sledovat. Barbora,
Julka a Ludwik jsou představiteli tří naprosto odlišných
dějových linií, které se však na mnoha místech proplétají
a vytvářejí plastický obraz polozapomenutých časů,
jejichž drsnost je pro dnešního čtenáře v mnoha ohledech téměř nepředstavitelná.

Kiedy kobieta nie mówi o aborcji
I. Fuchsová urodziła się i mieszka
w Kolinie, jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Republiki Czeskiej,
wydała dotąd preszło trzydzieści
książek, których tytuły zaczynają się
od słowa Kiedy ... i traktują o kobietach i mężczyznach, którzy żyją
takim samym życiem, jakim i my
żyjemy i jaki znamy.
Autorka pracuje w praskim teatrze „Činoherní klub“ jako
suflerka. Jej kilka zbiorów opowiadań ukazuje środowisko
teatralne. Do Wędryni i okolicy zawitała już Irena Fuchsová parę razy, by podzielić się na prelekcjach ze swoimi
czytelnikami poglądami na literaturę.
Czytając książkę Kiedy kobieta nie mówi o aborcji nie
będziecie się nudzić przy żadnym opowiadaniu. Czy mam
niewiernego męża? Dlaczego moja żona kłamie? Dlaczego
mnie mąż gwałcił? ..............i dalszych 22 opowiadań.

Nedávno vyšel druhý díl, který přibližuje další osudy
postav až do r. 1945. Oba jsou zakoupeny do fondu obecní knihovny.
Jana

Bronek
zdroj obrázků a anotace databazeknih.cz, martinus.cz
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Pojďte se s námi ohlédnout
Slíbili jsme vám fotoseriál z novodobé
historie naší obce. V tomto jarním čísle
novin se tedy ohlédneme za léty 2003 - 2006.

V r. 2003 byla zahájena přestavba
školy na Zaolší na Dům s pečovatelskou službou, otevřen byl
v r. 2004 a náklady se vyšplhaly
téměř k 16 milionům korun

Investovalo se také do opravy technické památky Vápenných pecí a
2. prosince 2003 bylo vše
slavnostně představeno
veřejnosti

Rok 2003 byl ve znamení staveb a rekonstrukcí
- byl postaven chodník s opěrnou zdí směrem
ke školám, probíhala regulace Vendryňky a
stavěly se nové mosty. Na snímku vlevo je nový
u obč. Štourače, výše je původní most u obč.
Bednarze

V dubnu r. 2004 podepsali Smlouvu o spolupráci
představitelé naší obce s polskou obcí Goleszów.
Letos tak oslavíme 17 let trvající přátelství
stvrzené mnoha projekty a aktivitami.

Rok 2005 byl rokem oslav 700 let
od první písemné zmínky o obci .
Byla vydána kniha, řada upomínkových předmětů, před obecním úřadem
byl osazen pamětní kámen a zorganizována byla spousta akcí.
Nejvýznamnější byl jistě letní Karneval,
kde téměř pěti tisícům návštěvníků
zazpívala Heidi Janků nebo Věra Špinarová. Místní fotbalisté zase poměřili své
síly s Antonínem Panenkou nebo Romanem
Skamene.

Na pěvecké soutěži v Havířově uspěla Ewa
Farna (v modrém). Začíná se tak psát její
hudební kariéra, která trvá
už šestnáctým rokem.

Za budovou české
školy vzniklo
v r. 2006 nové
víceúčelové hřiště
s tartanovým
povrchem.

V r. 2005 vystřídala nafukovací halu společnosti
Vitality Slezsko nová tenisová hala.
Slavnostního otevření se zúčastnili také sportovci
Tomáš Berdych nebo Jan Železný.

Na podzim r. 2005 byl biskupem Václavem
Lobkowiczem posvěcen nový zvon Panna
Maria, který v kostelní věži nahradil
historický, ale už poškozený zvon. Ten je nyní
součástí oltáře.
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Kroužek Flétna z české ZŠ si toho
roku "vypískal" účast v celorepublikové hudební soutěži.
Děvčata v silné konkurenci v Praze
získala krásné 5. místo.

Krajinou Vendryně vedou
od r. 2006 dvě nové naučné stezky.
Píše se r. 2006 a v knihovně proběhla první Noc
s Andersenem. Inspirována byla večerníčky a děti
toho tehdy mnoho nenaspaly...

Duben roku 2006 se zapsal do pamětí mnohých
také postavením nejvyšší Májky v ČR (54 m), což
si vysloužilo zápis do české verze Guinnessovy
knihy rekordů.

Další zajímavé údaje:
* 2003 - začíná se budovat klubovna kynologů
* 2003 - v obecní knihovně dochází ke změně - Evu Chmielovou
střídá Jana Chlebková
* 2004 - poplatek za odpady činí 400 korun na občana a rok
* 2004 - zahájeno plánování kanalizace, obec vstoupila do
Slezského vodohospodářského spolku
* 2004 - vybudován nový přechod s ostrůvkem na Černovském
u Dadatexu
* 2004 - fasáda kostela sv. Kateřiny dostala nový kabát a na věž
jsou umístěny nové hodiny
* 2004 - vzniká nový spolek - Klub zábavy a sportu Záolší
* 2005 - v parku jsou za 3 mil. korun rekonstruovány prodejní
stánky
* 2005 - budova polské ZŠ prošla generální opravou za 10 mil. Kč
* 2005 - spolek Gimnaści oslavil 100 let existence
* 2005 - zima je velmi bohatá na sněhovou nadílku, místy bylo až 70 cm sněhu a souvislá sněhová
pokrývka byla od 17. listopadu do 18. března!
* 2006 - silnice mezi Czytelniou a Gornionkou prošla rekonstrukcí
* 2006 - opět velmi silná zima, mnoho mrazivých dnů a sníh pokryl krajinu na celých 130 dní!

INZERCE

-!15-

V podzimním čísle Vendryňských novin byl otištěn článek Vendryňští fotbalisté opět vyběhli na trávník. Připomněl začátky
TJ Vendryně a popsal oslavu jubilea vydařenými zápasy domácích a skvělou atmosféru sobotního odpoledne. K článku přišla
do redakce Vendryňských novin tato reakce:

Trochu o tělovýchově
Písemné zmínky o organizování sportovních aktivit v obci je možno vyhledat v obecních kronikách nebo publikacích
o obci a najdeme je někde na počátku 20. století – konkrétně v roce 1905. V minulém století sportovní uskupení většinou zanikla a k dnešnímu dni máme ve Vendryni mimo jiné také sportovní organizaci sdružující příznivce různorodého
sportovního vyžití – spolek Tělovýchovná jednota, TJ. Jak v dostupných publikacích o Vendryni, tak i na internetu je
o TJ uveden rok ustanovení spolku 1950.
(Wikipedie: Tělovýchovná jednota Vendryně je slezský fotbalový klub z Vendryně, který byl založen v roce 1936 jako
SK Sokol Vendryně a v roce 1950 přejmenován na TJ Vendryně).
Proto lze předpokládat, že pozornému čtenáři článku o fotbale v čísle 3/2020 Vendryňských novin určitě neuniklo, že
zde došlo k určitému nepravdivému informování o roce vzniku TJ. Stejně tak je chybou uvádění na logu - znaku TJ letopočtu 1905. Mohlo zde dojít k nesprávnému chápání pojmu „tělovýchova“ a názvu spolku „Tělovýchovná jednota“.
Jiří Macura
Redakce nezodpovídá za původnost a obsahovou správnost otištěných článků, ani jí nepřísluší hodnotit historická fakta
nebo souvislosti. Jelikož si však zakládáme na objektivitě a vyváženosti, výše uvedenou reakci jsme se rozhodli zveřejnit a
zároveň jsme požádali o vyjádření zmíněný spolek. I tuto stručnou reakci přikládáme:
Děkujeme za upřesňující informace, výbor TJ Vendryně.
-red-

Seznamte se...
Olympionik začínal se sportem ve Vendryni
Když se v roce 1941 narodil do rodiny tehdejšího vendryňského ředitele školy Adolfa Svobody malý Jiří, nikdo nemohl tušit, jaké sportovní slávy dosáhne. U jeho seznámení s volejbalovým míčem a prvních úspěchů v tělocvičně byli kamarádi - vendryňští pamětníci pánové Kubik nebo Morcinek, kteří si na sportovce s přezdívkou Šambárt dobře vzpomínají.
Jiří Svoboda po základní škole odešel studovat do Rožnova p. R. a výkonnostně rostl při hře
za Frenštát p. R., Třinec nebo Český Těšín. Devět let působil v týmu VŽKG Ostrava a následně
hrál za Aero Odolena Voda. Vyzkoušel si také angažmá v italské Parmě nebo Turíně.
K jeho největším úspěchům jistě patří medailová umístění na mezinárodních akcích. V r. 1967 to bylo druhé místo
na Mistrovství Evropy v Istanbulu a rok na to, tedy 1968, bronzová medaile na Olympijských hrách v Mexiko City!
Úspěchy hráčskými a později i trenérskými si vysloužil uvedení do Síně slávy českého volejbalu.
19. dubna oslaví Jiří "Šambárt" Svoboda krásné životní jubileum. Za redakci i vendryňské kamarády mu přejeme
hodně zdraví a sil.
Alfred Dědek, -red-
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