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Slovo starosty
Milí Vendryňané,
když píšu tyto řádky a podívám se z okna, tak nabývám pocit,
že vytoužené jaro již klepe na dveře. Pravdou je, že tato zima se
po několika letech projevila v plné své kráse a síle, kdy udělala
radost všem vyznavačům zimních sportů a především dětem
k jejich zimním hrátkám. Nám na obci místy přibývaly vrásky
na čele, ale musím poděkovat všem, kteří se o zdárnou zimní
údržbu ve Vendryni zasloužili a celkově jsme to zvládli bez
vyhlášení kalamitního stavu nebo větších problémů.
No a co se u nás událo od začátku roku? Narodil se nám první
občánek – Antonín Šrubař, kterému přeji vše NEJ… Opět nás
přibylo J. Celkově nás v obci žilo k 31. 12. 2018 již 4 516! Máme
za sebou úspěšnou plesovou sezónu a naopak před námi plno
dalších kulturních, společenských nebo sportovních akcí, které
nás v průběhu letošního jara čekají, a o kterých budete
informováni na našich připravovaných nových internetových
stránkách, facebooku nebo vývěskách. Jen namátkou zmíním
například Turnaj ve stolním tenise o pohár starosty obce, Noc
s Andersenem, Vendryňský wandr, Memoriál Vojkovského –
kynologické závody, Vynášení Moreny s hasiči, Ukliďme Česko
a také začne fotbalová sezóna. Zveme na první domácí zápasy
v sobotu 30. 3. 2019 st. dorost od 12.45 hod. s Bukovcem a muži
nastoupí od 15.30 hod. proti Hnojníku.
Od začátku roku jsme nezaháleli a některé projekty se zdárně
dokončily, jiné jsme započali a průběžně žádáme o další granty
a dotace, kdy věřím, že budeme úspěšní, a Vy budete postupně
sledovat, jak se v naší obci buduje nebo rekonstruuje.
Přeji Vám všem, aby Vám první jarní sluneční paprsky dodaly
pozitivní energii, a těším se na setkání s Vámi třeba na některé
z obecních akcí, kdy si rád vyslechnu Vaše nápady, názory nebo
připomínky.
Raimund Sikora
starosta obce

Vážení spoluobčané
Poslední únorové dny charakterizují různorodé události,
které např. pro příznivce sportu znamenají pečlivě sledovat
probíhající Mistrovství světa v klasickém lyžování, Mistrovství
Evropy v biatlonu a mnoho dalších zajímavých sportovních
klání. I v našem regionu se v těchto dnech uskuteční zajímavé
sportovní akce v Mostech u Jablunkova, ke kterým nepochybně
patří Zjazd Gwiaździsty a Beskydská lyže. Vzpomínám o tom
z toho důvodu, že organizátorem Zjazdu je v tomto roce naše
polská základní škola Vendryně a význam tohoto setkání
přesahuje rámec nejen samotné školy a jejich rodičů (Macierz
szkolna), ale rovněž naší obce. Týden po konání Zjazdu
Gwiaździestego se koná 9. 3. 2019 Beskydská lyže, kterou
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558 554 130
558 554 140

finančně podporuje Sdružení obcí Jablunkovska a hlavním
organizátorem je obec Mosty u Jablunkova. Věřme, že zimní
počasí bude ještě vzhledem k nadcházejícím akcím shovívavé.
Pokud se jedná o zimní období, tak z hlediska naší obce
a jejího života můžeme asi pomalu bilancovat zimu i z hlediska
zimní údržby. Jak se říká, není všem dnům konec, ale máme už
momenty, které působí dojmem, že jaro už je za dveřmi. Prožili
jsme zimu, která po delší době obsahovala všechny prvky
zimního období. Jménem svým bych chtěl poděkovat všem,
kteří se zásadním způsobem podíleli na zmírnění následků
zimy. Ne vždy se samozřejmě všechno podařilo, ale myslím, že
za vykonanou práci v tomto odvětví se nemusíme stydět. Jaro je
znamením, že je potřeba se urychleně připravit například na
opravu našich místních komunikací, chodníků, apod.
Samozřejmě dalším úkolem je postupná příprava projektů
a investic, které by nám měly posloužit k usnadnění života
v naší obci. Určitě k nim patří Stezka pro chodce a cyklisty
Vendryně – Třinec - Dolní Líštná, bezpečnostní opatření
u základních škol a v neposlední řadě modernizace a rozšíření
veřejného osvětlení, na které máme možnost žádat o dotaci.
V rámci přeshraniční spolupráce se plánují projekty s polskými
obcemi Brennou, Goleszowem a Jasienicou. Ve zkratce se jedná
o vybudování workoutového hřiště ve Vendryňském parku,
opravu malého altánu a celkovou modernizaci Vápenných pecí.
Na začátku jsem se zmiňoval o přicházejícím jaru, které
pomalu klepe na dveře. S tímto faktem si vybavuji slova mé
babičky, která s oblibou říkávala: „Synku nie starej sie, przidzie
wiosna, wyndzie słóneczko, a wszystko bedzie wieselsze“.
Moudra našich předků je třeba si vážit. Proto věřím, že tomu
tak bude.
Bohuslav Raszka
místostarosta obce

Sociální úsek informuje
Blahopřejeme - Składamy życzenia
Srdečně blahopřejeme
Prosinec:
našim občanům, kteří se
Witoszová
Anna
v minulých měsících dožili
Hečko Josef
životního jubilea:
Foldynová Lidie
Listopad:
Kropová Anastazie
Turońová Anna
80 let Olszarová Božena
Jasinská Kristina
80 let Marosz Josef
Kubečková Marie
85 let
Walach Adolf
90 let Leden:
Tomiczek Valerian
90 let Klimas Alois
Krzyžanková Františka 90 let Sikora Bedřich
Ondraszková Anna
90 let Szlibnerová Bronislava
Siedlaczek Tadeáš
92 let Skrzypczaková Terezia
Kaločová Štěpánka
96 let Kaleta Josef
Turoňová Anna
98 let Samková Anna
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Milí senioři,
sociální komise při Radě obce
pro Vás v letošním roce opět
připravila celkem tři celodenní
zájezdy. První zájezd se uskuteční
dne 10. května 2019 a společně
pojedeme do polské Brenne –
Górki Małe, kde navštívíme Chatu
„Chlebowa“. Zde máme zajištěnou dvouhodinovou exkurzi
starodávné přípravy a pečení domácího chleba a dalších
výrobků, včetně ochutnávek. Sami si vyzkoušíte upéct svůj
bochník chleba a prohlédnete si pracovní nástroje našich
předků. Na zpáteční cestě navštívíme tradičně zahradnictví za
účelem nákupu okrasných květin a keřů.
Cena zájezdu – 150,- Kč na osobu, odjezd: 7.15 hod. od DPS
na Zaolší, 7.30 hod. od prodejny Masná Bojko. Předpokládaný
návrat do 19.00 hod. Přihlásit se můžete osobně na sekretariátu
OÚ Vendryně nebo telefonicky na tel. č. 558 554 125, případně
e-mailem na p.polecova@vendryne.cz. Platbu je nutné uhradit
na sekretariátu OÚ do 7. května 2019. Pokud máte zájem se
zájezdu zúčastnit, neváhejte a přihlaste se co nejdříve!
Termíny dalších plánovaných zájezdů v tomto roce:
9. 8. 2019 – zájezd do Kroměříže na LETNÍ FLORU, poté
možnost prohlídky zámku - individuálně
12. 9. 2019 – návštěva Světového Muzea a Knihovny Bible
v Jablunkově s možností nákupu literatury, poté odjezd na
slovenskou Turzovku – prohlídka kulturního centra
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Lékárna bude ve dnech 18. – 22. 3. 2019

ZAVŘENÁ
z důvodu čerpání řádné dovolené.
Děkujeme za pochopení.
a

Lékárna v Bystřici otevřena!

Dej a bude ti dáno
Tímto známým příslovím se často nechá inspirovat i vedení
naší obce. Do rukou zastupitelů, resp. radních se dostávají
žádosti o finanční příspěvky, které pak projednávají na svých
jednáních. Proto už s téměř železnou pravidelností naše obec
přispívá např. organizaci Konvent sester alžbětinek v Jablunkově na částečné pokrytí provozních nákladů Domova sv.
Alžběty. Mezi obdarovanými je také Slezská diakonie nebo
Charita Třinec, které poskytují služby i našim občanům. Letos
byl už podruhé finančně podpořen tenisový turnaj handicapovaných sportovců.
Peněžní výpomoc směřuje nejen
k lidem, ale také ke zvířatům.
Každoročně putuje několik tisíc
do Záchranné stanice v Bartošovicích. Toto zařízení slouží od
roku 1983 jako nemocnice pro
divoká zvířata a bylo vůbec prvním zařízením tohoto charakteru
ve střední Evropě. Postarají se zde
o nalezené volně žijící živočichy, kteří
jsou zranění (zlomenina, pohmoždění, popálení, sečné či bodné
rány), otrávení či nemocní. V minulém roce si do Bartošovic
udělalo výlet několik členů Komise životního prostředí a radních
a přesvědčili se, kam takto darované peníze putují. I vy si
můžete udělat výlet do téhle malebné obce a navštívit zde
Záchrannou stanici a Dům přírody Poodří. V rámci návštěvy se
můžete volně pohybovat po vnitřní expozici, která je obohacena
o informační panely o Poodří a interaktivní prvky jako je např.
dotykový panel s mapou Poodří a jejího okolí, doplněna
o spoustu fotek a videí, panel se vzorky srstí savců, na které si
mohou návštěvníci sáhnout. V zahradní části najdou model řeky
Odry s rybníky, čapí hnízdo, fontánku poháněnou solárním
panelem a spoustu hracích prvků, které jistě velmi ocení děti.
V poslední části – expozici s živými zvířaty - je zapotřebí
doprovod průvodce. V této části návštěvníci najdou více než 30
druhů živočichů, zejména pak ptáků. Bližší info najdete na
www.csopnj.cz a věřte, že nebudete zklamáni.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY SE BUDOU
KONAT VE DNECH 24. A 25. KVĚTNA 2019

Prvním občánkem naší obce v roce 2019 se stal tento roztomilý
chlapeček, Antonín Šrubař, který se narodil v třinecké porodnici
Nemocnice Sosna 4. ledna 2019. Šťastným rodičům k narození
děťátka srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví!!!!!
Pavlína Polečová, referent sekretariátu a soc. věcí
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(Tyto volby upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů)
Volební místnosti budou v České republice otevřeny v pátek
24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do
14 hodin. Volby do Evropského parlamentu se budou na území
států Evropské unie konat v rozmezí od 23. května 2019
(čtvrtek) do 26. května 2019 (neděle). V Česku může volit každý
občan České republiky nebo občan jiného členského státu, který
je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na našem území a který
minimálně 25. května 2019 dovrší 18 let věku. Česko si v roce
2019 zvolí 21 europoslanců.
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INFORMACE pro občany ČR:
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne
věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský
průkaz a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
nebo nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebních práva.
Občan České republiky, který má na území ČR trvalý pobyt je
automaticky zapsán do seznamu voličů a volí ve svém volebním
okrsku.
Odpovědi na otázky:
Jak postupovat, když se volič přestěhuje? Kde lze hlasovat?
Jak si může volič opatřit voličský průkaz? Co učinit po příchodu
do volební místnosti? Jak volič hlasuje? – odpovědi na tyto
otázky najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra
České republiky, viz tento odkaz:
https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskehoparlamentu.aspx
a

INFORMACE pro občany ČR žijící v zahraničí:
Hlasování pro české kandidáty probíhá pouze ve
volebních místnostech na území ČR (není možné
hlasovat na zastupitelských úřadech ČR). Volič může
hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do
EP, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.
Odpovědi na otázky:
Jak postupovat, když chce občan ČR volit kandidáty uvedené
na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice?
Když je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí? Když
občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí? Když má
občan ČR trvalý pobyt na území ČR? Když nemá občan ČR
trvalý pobyt na území ČR? Jak je to s voličským průkazem, kam
se má volič dostavit, kde může hlasovat? Když chce občan ČR
volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se
občan ČR v době voleb do Evropského parlamentu nachází? Na
veškeré tyto otázky najdete odpovědi na webových stránkách
Ministerstva vnitra České republiky, viz stejný odkaz uvedený
výše.
a

INFORMACE pro občany jiných členských států EU:
Za jakých podmínek může občan jiného členského
státu EU hlasovat ve volbách na území ČR? Co je to
seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu
a jak se do něj občan jiného členského státu zapíše –
seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní
úřad. Občan jiného členského státu EU je do tohoto seznamu
zapsán, jestliže
- již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu
na území ČR v minulých volbách – pokud takový volič
nepožádal od minulých voleb obecní úřad o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nadále
splňuje podmínky pro hlasování, tak je veden automaticky
v seznamu voličů - takový volič nemusí nic dalšího činit.
- již hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí takový volič je veden u obecního úřadu v dodatku stálého
seznamu voličů. Volič pouze požádá o přenesení údajů z tohoto
seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento volič proto podá u obecního úřadu v místě svého
pobytu žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého
seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu. Tuto žádost je třeba podat osobně nejpozději
40 dnů přede dnem voleb, tj. do 14. dubna 2019 do 16.00
hodin (NEDĚLE) na Obecním úřadu Vendryně bude
zajištěna služba od 8:00 hod. – 16:00 hod.
- občan jiného členského státu EU, který na území
ČR ještě nehlasoval ani ve volbách do Evropského
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parlamentu, ani ve volbách do zastupitelstev obcí.
Takový volič musí projevit svou vůli hlasovat na území ČR ve
volbách do Evropského parlamentu. To učiní tak, že podá
u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen
k pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat osobně
nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 14. dubna 2019 do
16.00 hodin (NEDĚLE) na Obecním úřadu Vendryně
bude zajištěna služba od 8:00 hod. – 16:00 hod.
Odpovědi na otázky:
Kde lze hlasovat? Jak si může volič opatřit voličský
průkaz? Co učiní volič po příchodu do volební
místnosti
Na veškeré tyto otázky najdete odpovědi na webových
stránkách Ministerstva vnitra České republiky, viz stejný odkaz
uvedený výše.
a

JAK SI MŮŽE VOLIČ OPATŘIT VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním
okrsku, může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb
prezidentem ČR tj. od 17. ledna 2019. S voličským průkazem
může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa
pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb,
a to osobně nejpozději do 22. května 2019 do 16:00 hodin
nebo písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu
úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná
žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče
nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky (nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května
2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Formulář bude zveřejněn na stránkách obce
www.vendryne.cz v sekci „volby 2019“
a

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY:
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních,
důvodů Obecní úřad Vendryně na tel. 558 554 111 a ve
dnech voleb svoji 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.
a

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz – volby – volby
do Evropského parlamentu)
Veškeré informace týkající se voleb zodpoví Eva Matušková,
oprávněná úřední osoba na úseku voleb, tel. 558 554 111

Podpora spolkům a organizacím
Na únorovém zasedání zastupitelé projednávali mezi jiným
také finanční příspěvky na spolkovou činnost v obci. Dodrží-li
žadatel podmínky určené obecním úřadem, získá tak peněžní
výpomoc na organizaci společenských akcí, nákup vybavení či
snížení provozních výdajů. Spoluúčast organizátorů je samozřejmostí, obec se na celkových nákladech podílí 70%, žadatel
30%. A nejsou to malé peníze – v letošním roce se mezi
11 žadatelů (např. PZKO, TJ, Klub zábavy, hasiče, Macierz nebo
SRPŠ) rozdělilo cca 900 000,- Kč. Nejlepší zpětnou vazbou pro
organizátory, zda to dělají dobře, je Vaše přítomnost na jejich
akcích. Podpořte je v jejich úsilí, přijďte na avizované akce
a užijte si pěkné chvíle. Protože to je důvod jejich snažení –
zážitek, dobrá nálada, setkání se známými či sousedy a podpora
dobrých vztahů.
-red-
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Zastávka je tady… nebo tady?
Blíží se vyřešení letitého problému s autobusovou zastávkou
U kříže, kdy cestující často nevěděli, zda mají čekat na autobus
v křižovatce, tak jako desetiletí nazpátek, nebo na trávě naproti
nově vybudované zastávky. Po jednáních se vše pohnulo správným směrem a rada obce schválila zadat zpracování projektové
dokumentace firmě Marek Kawulok. Nově tak vznikne nejen
autobusová zastávka, ale také nový záliv a chodník, který povede
až ke zmiňované křižovatce U kříže.
-red-

Akce „Ukliďme Vendryni”
Jako každý rok, tak i letos se připojujeme k akci „Ukliďme
Česko“. Letos tato aktivita připadá na 5. – 6. dubna 2019.
V pátek pátého dubna tuto akci organizujeme společně s českou
a polskou základní školou, kdy budou žáci uklízet kolem
místních komunikací.
Na sobotu šestého plánujeme úklid kolem Vendryňky, a zde
bychom chtěli vyzvat občany Vendryně, ať už děti, či dospělé,
prostě všechny dobrovolníky, kterým není lhostejná příroda
kolem nich, tak i naše planeta země.
Milí dobrovolníci, sraz je tedy v sobotu v 9 hodin před
obecním úřadem, kde dostanete rukavice, pytle a instrukce, kde
kudy kdo půjde a kde shromažďovat odpad, který budou
pracovníci TČ hned svážet. Úklid bude trvat do cca poledne,
vyhodnocení sobotní akce proběhne od 12.30 hodin ve
Vendryňském parku, kde bude připraveno i malé občerstvení
z grilu nebo „patyka“. Prosíme všechny zájemce o tuto
prospěšnou aktivitu v obci, aby se přihlásili na tel.: 724 305 648,
email: m.zakrevsky@vendryne.cz. Děkujeme za vaši účast
předem a těšíme se na krásně strávenou sobotu.
„Každý kout světa si zaslouží být čistý…“

zdravotní pomůcku, poskytneme službu osobní asistence.
www.charitatrinec.cz
Tříkrálová sbírka plní roli jednak lidskou, kdy koledníci
navštěvují rodiny, aby jim přinášeli požehnání, a také
ekonomickou.
65% vykoledované částky se vrací do Charit, které je
vykoledovaly na realizaci jejich záměrů, 15% připadne na
projekty Diecézní charity
ostravsko-opavské. Část
výnosu koledování pomůže
prostřednictvím Charity
také lidem v tísni v zahraničí.
Níže se můžete podívat,
jak úspěšná byla letošní
sbírka v jednotlivých obcích,
kde koleduje Charita Třinec.
Bystřice, Nýdek 122 841 Kč
Řeka,
16 221 Kč
Smilovice
4 510 Kč
Střítež
28 509 Kč
Třinec
489 741 Kč
Vendryně
141 406 Kč
--------------------------------803 228 Kč
Ještě jednou všem moc děkuji,
za Charitu Třinec
Marta Bezecná – ředitelka organizace

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117. výzva
Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací.
Tato výzva bude poslední výzvou na čerpání dotací na
výměnu kotle.
Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci
žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci
na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.
Termín příjmu žádostí o dotace je předpokládán nejdříve od
května 2019.
Pro bližší informace o podmínkách dotačního programu,
termínech a jednotlivých detailech výzvy sledujte prosím tyto
webové stránky: https://lokalni-topeniste.msk.cz/
KOTLÍKOVÁ LINKA: 595 622 355, E-MAIL: kotliky@msk.cz

Hledáme vhodnou zájemkyni z Vendryně - posilu
našeho týmu na základě dohody o provedení práce
na pozici Osobní asistent/-ka.
Práce je vhodná např. pro ženy na rodičovské dovolené,
pro aktivní mladší seniorky, pro osoby pečující o jinou
osobu, osobní asistent/-ka vykonává přímou péči v domácnostech klientů, pomáhá při vytváření sociálních
kontaktů, aktivizuje klienta.
Požadujeme: základní vzdělání, výhodou je absolvování
kurzu pracovníka v sociálních službách (není podmínkou
přijetí), výhodou je řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
a zkušenost přímé práce s lidmi
Osobnostní předpoklady: komunikační dovednosti,
otevřenost, kreativita, flexibilita, manuální zručnost, hledáme vyrovnanou osobnost.
Zájemci mohou pro více informací volat:
Mgr. Šárka Cieslarová, 731 693 660 – vedoucí služby.
Jedná se o smysluplnou práci v neformálním prostředí
neziskové organizace.
Je možno se dohodnout i na práci na hlavní pracovní
poměr nebo dohodu o pracovní činnosti.

Charita Třinec

Dobrá věc se zdařila

Tříkrálová sbírka
Dovolte mi, abych touto formou poděkovala všem dárcům,
kteří přispěli během letošní Tříkrálové sbírky v obci Vendryně.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se přičinili ke zdárnému
průběhu této sbírky, velkým i malým koledníkům, rodičům, že
vyslali své děti, že jim vysvětlili co je smyslem Tříkrálové sbírky.
Cílem našich služeb je pomáhat všem, kteří už nejsou zcela
soběstační, ale chtějí dožít ve svém přirozeném prostředí, čili
doma. V případě potřeby se proto můžete na nás obrátit.
Posloužíme radou nebo potřebnému zapůjčíme vhodnou

Během podzimu loňského roku, konkrétně v říjnu a listopadu
2018, se realizovala rekonstrukce vendryňské kaple SCEAV
v Bystřici. Na pracích se podílela řada pracovníků i z řad obou
církví (SCEAV a LECAV) s velkým nasazením. Provedla se výměna oken, kdy stávající byla v havarijním stavu, obnova
renovace fasád, štuk, kontrola krovu věže kaple a následná
výměna plechové krytiny měděným plechem a úprava
okapového systému. Celková stavba stála více jak 400 000,- Kč.
Finance byly získány z vnitřních i externích zdrojů. V dalším
plánu je dokončení drenážní sítě a renovace vnitřního prostředí

Milan Zakřevský,
předseda Komise životního prostředí a zemědělství

3. VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
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tak, aby kaple sloužila pro
malé pohřby. Doufáme, že
ona "piha" na kráse obce
Vendryně již nebude připomínána.
Touto cestou chci velmi
poděkovat minulému zastupitelstvu obce Vendryně a starostovi panu
Bohuslavu Raszkovi za
vstřícné jednání a schválení daru 100 000,- Kč na
realizaci přestavby. Velmi
děkujeme a doufáme v pokračování spolupráce s novým zastupitelstvem v čele
se starostou Raimundem
Sikorou. Děkujeme.

VENDRYNĚ 234, ředitel: Mgr. KRZYSZTOF GĄSIOROWSKI
tel. 558 554 331,
email: szkola.wedrynia@seznam.cz, www.zspvendryne.cz
8. 4. 2019 (pondělí)
9. 4. 2019 (úterý)
a
Vážení rodiče, veškeré potřebné informace najdete na
stránkách jednotlivých příspěvkových organizací, případně na výše uvedených kontaktech.

U NÁS SE POŘÁD NĚCO DĚJE - MŠ Zaolší J

MUDr. Polednik David

Školní střípky
ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL A ZÁKLADNÍCH
ŠKOL VE VENDRYNI
Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno
jinak (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění dále jen školský zákon).
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona)
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu,
v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola)
– blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce
nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu, nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.
a

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Vendryně 1,
ředitelka: JAROSLAVA MAJDÁKOVÁ,
tel. 558 554 351, email: skolka.vendryne@seznam.cz
15. 5. 2019 (středa) 8:00 – 14:00 hod.
16. 5. 2019 (čtvrtek) 8:00 – 14:00 hod.
a

MATEŘSKÁ ŠKOLA – PRZEDSZKOLE Vendryně 1,
ředitelka: Mgr. IRENA LASOTOVÁ
tel. 558 554 361, email: pmsvendryne@seznam.cz
10. 5. 2018 (pátek) 8:00 – 12:00 hod.

Letošní školní rok se přesunul do své druhé poloviny a před
námi je očekáváné jaro. Podzim i zima byla v naší školičce plná
zajímavých akcí a aktivit, na které všichni rádi vzpomínáme.
Úroda naší školní zahrady byla opravdu bohatá. Celý podzim
měly děti hromadu zdravého mlsání - švestky, měsíční jahody,
maliny nebo sladké hrozno. V koutku zahrady jsme si vypěstovali
několik dýní "obryní", které nám později posloužily jako podzimní dekorace na vstupním schodišti (viz foto). Z přinesených
jablíček (která bohužel na naší zahrádce nemáme), jsme si
vyráběli výbornou přesnídávku, upekli listové šátečky a sušili
křížaly. Zkrátka: Ovoce a zelenina to je zdraví, to je síla.
A právě kvůli zdraví a zdravému stavování nás navštívil plyšový
kamarád ZDRAVÍK v rámci projektu ZKUSME TO ZDRAVĚ. Ten
si přišel s dětmi povídat o správném způsobu stravování, o tom,
co našemu tělíčku prospívá a co naopak moc ne. V promítané
pohádce se děti vydaly na výlet do lesa a "zabalily" si batůžek s tou
správnou a zdravou svačinkou.
Spojením dvou podzimních akcí nám vznikla jedna velmi
vydařená s názvem BRAMBOROVÁ DRAKIÁDA. Každá rodinka
si přinesla svého draka a rázem se to na louce u PZKO Zaolší
hemžilo provázky a barevnými dráčky. Někteří vyletěli opravdu
vysoko a dalo práci je opět vrátit na zem. Na děti, jejich
sourozence i na rodiče pak čekalo několik bramborových
stanovišť, na kterých zúčastnění plnili připravené úkoly. Všichni
byli při plnění úžasní a odměna je neminula. Děti si pak
pochutnaly na vařených párečcích a domácích muffinech, které
maminky napekly. Nechyběly ani tanečky a dovádění dětí na

a

MATEŘSKÁ ŠKOLA – PRZEDSZKOLE
Vendryně 615 (ZAOLŠÍ),
ředitelka: NADĚŽDA URBANOVÁ
tel. 558 554 372,
email: skolkazaolsi@seznam.cz, www.skolkazaolsi.cz
14. 5. 2018 (úterý) od 10:00 – 16:00 hod.
a

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236,
ředitelka: Mgr. BOHUSLAVA BURÁ
tel. 558 554 311,
email: zsvendryne@volny.cz, www.zsvendryne.cz
8. 4. 2019 (pondělí)
9. 4. 2019 (úterý)
a

POLSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA – POLSKA SZKOŁA
PODSTAWOWA IM. WISŁAWY SZYMBORSKIEJ,
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přilehlém hřišti. Děkujeme tímto všem rodičům, kteří se podíleli
na organizaci celé akce, za skvělé odměny pro děti, občerstvení
i za pohodovou atmosféru, která se prolínala celou akcí.
První prosincový pátek jsme všichni v naší školce očekávali
vzácnou návštěvu - MIKULÁŠE, andílka a čertíky. Abychom se
naší návštěvy tolik nebáli, pozvali jsme si na pomoc naše
maminky, tatínky, starší sourozence a někdy i babičky a dědečky.
Čekání jsme si zkrátili výrobou vánočního papírového věnce na
dveře. Aby se děti Mikulášovi opravdu zalíbily, převlékly se do
kostýmů andílků a čertíků. A když zazvonil zvoneček, návštěva
byla tady. Andílci (děvčátka) i čertíci (chlapci) předvedli krásné
tanečky, zazpívali písničky, zarecitovali básničky a Mikuláš jim
pak s radostí rozdělil svou nadílku. I když sem tam vykoukla
nějaká slzička, po mikulášské nadílce odcházely všechny děti
spokojené a usměvavé.
Den před školičkovými Vánocemi nás navštívilo DIVADLO
ENTENTÝKY s pohádkou Kapřík Karlík, která děti poučila
o vánočních tradicích, zvycích a proč k lidem Vánoce každý rok
přicházejí. Další den už přišly Vánoce i k nám. Na ozdobených
stolech vonělo vánoční cukroví, které dětem připravily maminky,
v rádiu hrály vánoční koledy, v misce plavaly skořápkové lodičky
a v jablíčku se nám ukázala krásná hvězdička. A když děti uslyšely
zvoneček, pustily se do rozbalování dárečků, které pod společným
vánočním stromečkem našly.
V lednu se děti dočkaly pravé zimy, kdy si konečně mohly
naplno užít sněhových radovánek. Deset dětí naší školky se
zúčastnilo LYŽAŘSKÉHO KURZU Malina ski school v Kempalandu Bukovec. Od pondělí 14.1. až do pátku 18.1. byli malí lyžaři
každé ráno připraveni vyrazit autobusem na sjezdovku a na oběd
se zase vraceli do MŠ. Za pouhý týden se děti hodně naučily nasadit si správně lyže, vyšlapat na lyžích kopec, vyjet do kopce
na laně či pásu a samozřejmě sjet kopec, ať už s pomocí či bez ní.
Pátek vyvrcholil „závodem“, kde děti postupně slalomem sjížděly
kopec za bouřlivého povzbuzování publika, rodičů. Za absolvování lyžařské školičky si děti vysloužily diplom i drobný
dáreček. Úspěšně tímto ukončily bezvadný týden plný zážitků.
Téměř celý leden jsme si povídali o severských zemích. Získané
znalosti i dovednosti jsme uplatnili na ZIMNÍCH ESKYMÁCKÝCH HRÁCH, které pro předškolní a starší děti pořádalo DDM
Bystřice. Náš tým si zvolil svého kapitána a pod jeho vedením
zdolával soutěžní disciplíny na připravených stanovištích.
Soutěživí "Eskymáci" nakrmili tučňáky, projeli se na saních,
zahráli si hokej, zažili sněhovou bitvu, nebo třídili barevné
nanuky. Za každý splněný úkol dostal náš tým kousek skládanky,
kterou nakonec děti společně poskládaly, slepily a tím získaly
krásný diplom i zaslouženou odměnu.
Stejně jako minulý školní rok, tak i letos, nás navštívili
PRVŇÁCI ZŠ Vendryně. Celkem 35 dětí se smíchalo s těmi našimi

NÍM KARNEVALEM. Děti se proměnily v pohádkové bytosti či
zvířátka a začalo dopoledne plné soutěží, tanečků, radosti a také
odměn. Legrací a smíchem se opravdu nešetřilo a všichni si tento
den skvěle užili.

Druhá polovina února patřila našich BABIČKÁM A DĚDEČKŮM. I letos jsme jim popřáli k jejich svátku a strávili s nimi
krásné páteční odpoledne v PZKO Zaolší. Byli jsme rádi, že naše
pozvání přijal také pan starosta a přišel mezi nás. Roztomilá
„Káča“ hledala v lidových písničkách svého ženicha, a protože
písničky znali malí i velcí, „Zpívánky“ zněly celým sálem. Velký
potlesk byl důkazem, že tanečky, písničky, ale hlavně děti se moc
líbily. A aby prarodiče neodcházeli s prázdnou, dostali od svých
vnoučků ozdobené hrníčky a kytičku. Velmi děkujeme ochotným
maminkám za přípravu sladkého i slaného pohoštění pro naše
babičky a dědečky, za pomoc s organizací celé akce a spolku
PZKO za zapůjčení prostor
Před námi jsou jarní měsíce a my věříme, že si je společně
užijeme stejně, jako ty podzimní a zimní. Vždyť konec školního
roku je zatím v nedohlednu a nás toho čeká ještě určitě spoustu.
V květnu 14.5.2019 od 10,00 do 16,00 hodin proběhne zápis do
naší Mateřské školy - Przedszkola, Vendryně, Zaolší. Už teď se
těšíme na nové kamarády.
Urbanová Naděžda, ředitelka MŠ

Báječný karneval u prvňáčků...
Páteční masopustní dopoledne před jarními prázdninami se
třída 1. A proměnila v rej barevných masek všeho druhu.
Přivítala je vodnická rodinka a začal „báječný karneval“. Nejprve
se masky promenádovaly, představovaly, pak trochu soutěžily
a hodně tancovaly a bavily se...

a rázem byla školka plná maličkých, ale i velkých dětí. Prvňáčci
měli celé dopoledne na to, aby si u nás pohráli, někteří
zavzpomínali, ale také aby se pochlubili tím, co všechno už se ve
škole za první pololetí naučili. Když si všichni dostatečně pohráli
a popovídali, pohostili jsem je upečenou bublaninou a prvňáčci se
pěšky vydali zpět do své školy.
Únor je sice nejkratším měsícem v roce, my jsme v něm ale
stihli opravdu hodně. Zahájili jsme ho již tradičním MAŠKAR-
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Zvláštní cenu poroty získala Aneta Fojciková z 5. A za svou
vlastní báseň Orlí škola. Cenu publika si letos vysloužil Tomáš
Sikora z 5. A za prózu z Harryho Pottera.
Postupujícím budeme držet pěsti v třineckém obvodním kole
27. 2. 2019
Dagmar Chodurová a Radmila Močkořová

Motivační hodina chemie

Dagmar Chodurová a Petra Kukuczková

Recitujeme rádi
Poslední lednový den, ještě před tím, než jsme si rozdali pololetní
vysvědčení, jsme se sešli v jídelně, abychom změřili své recitační
umění. Děti z 1. stupně soutěžily ve třech kategoriích.

M. Steblová, M. Svobodová, J. Chwastková a N. Walková

Jedno studené únorové ráno žáci 8. třídy ZŠ Vendryně zavítali
do Gymnázia Třinec, aby si prohlédli novou laboratoř chemie.
Součástí prohlídky byla i hodina plná efektivních chemických
pokusů, které předváděli sami studenti. Žáci mohli vidět, jak jde
propíchnout nafukovací balónek špejlí, aniž by praskl, viděli sopku na stole nebo hořící bankovky, které neshořely. Pokusy byly
krásné a bylo jich opravdu hodně. Zároveň si mohli přímo v laboratoři vyzkoušet, jaké je to být opravdovým chemikem: pomocí
pH-metru měřili kyselost a zásaditost roztoků. Akce ve velmi
povedla a žáci se těšili, že si některé pokusy vyzkoušejí i doma.
Erika Pietaková

Anglická konverzace

T. Sikora, K. Mazurová, V. Niedobová a L. Korous

Aneta Fojciková

Tomáš Sikora
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V pondělí 28. ledna
jsme s potěšením vyhlásili vítěze školního kola soutěže Konverzace
v anglickém jazyce.
Všichni zúčastnění bojovali ve dvou kategoriích
a museli prokázat výborné dovednosti jak v poslechu, tak v konverzaci na
daná témata.
Letos blahopřejeme
k výhře prvního místa
Andrému Zubíčkovi ze
7. A, Adéle Saranové
z 8. třídy a Františku
Ferencovi z 9. A. Děkujeme všem zúčastněným
a postupujícím po prázdninách držíme palce
v dalším kole. Good luck!
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Gwiaździstego ze źródeł Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt
jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Zjazd Gwiaździsty wspierają także finansowo Urząd Wojewódzki w Ostrawie(
KÚ MSK), Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Macierz Szkolna w RC, Gmina Wędrynia, PZKO, PAPER
DESIGN, REDBALL i wielu, wielu innych darczyńców. Wypada już
tylko życzyć sobie, by warunki śniegowe dotrwały do pierwszej
marcowej soboty, kiedy to tuż po godzinie 8,30 podczas ceremonii
otwarcia pod mosteckim stokiem zapłonie znicz.
/zu/

Goście z Gruzji, Chin i Indonezji z wizytą
u wędryńskich uczniów

Mgr. Lucie Bocková

PSP im. W. Szymborskiej organizuje
Zjazd Gwiaździsty
47. Zjazd Gwiaździsty, organizowany
przez Polską Szkołę Podstawową im.
Wisławy Szymborskiej oraz Macierz
Szkolną w Wędryni, odbędzie się w
Mostach koło Jabłonkowa w sobotę, 2
marca 2019 roku. W chwili obecnej trwają
prace przygotowawcze komitetu organiza-

cyjnego, w skład którego wchodzą nauczyciele i przedstawiciele
rodziców zrzeszonych w Macierzy Szkolnej. Współzawodnictwo na
mosteckich stokach tradycyjnie przebiegać będzie w slalomie i
biegach. Uczniowska kadra narciarska ma za sobą treningi na
stoku oraz trasach biegowych. Do walki o medale z uczestnikami z
innych polskich szkół na Zaolziu stanie 18 biegaczy i 32 slalomistów rekrutujących się z wędryńskiej podstawówki. Dodatkowo do
walki o cenne punkty stanie sześcioro przedszkolaków – slalomistów. To największe doroczne zimowe święto zaolziańskich
Polaków odbyć się może dzięki przychylności licznych sponsorów.
Kongres Polaków w Republice Czeskiej zapewnił za pośrednictwem
Stowarzyszenia Wspólnota Polska dofinansowanie Zjazdu
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W poniedziałek (4 lutego) z prawdziwie polską gościnnością –
chlebem i solą – powitaliśmy w naszej szkole: Bellę Sugiarto
z Indonezji, Yuqing Xie z Chin oraz Givika Bibileishviliego z Gruzji,
którzy przyjechali do nas w ramach projektu „EDISON”, aby uczyć
j.angielskiego oraz poznawać tutejszą kulturę oraz języki.
Podczas uroczystego powitania dziewczęta z chóru szkolnego
„Uśmiech” i zespołu wokalnego zaśpiewały piosenki ludowe
„Sztyry kónie we dworze” oraz „Za Jabłonkowym”. Kolejnym
punktem powitania było wspólne wykonanie przez całą
społeczność szkolną „Płyniesz Olzo” oraz czeskiej piosenki „Není
nutno”.
Następnym punktem pierwszego dnia były prezentacje przygotowane przez studentów na temat krajów pochodzenia – były to
wspaniałe wycieczki do Gruzji, Chin oraz Indonezji. Studenci
przybliżyli uczniom podstawowe informacje na temat swoich
państw, zwroty grzecznościowe stosowane w poszczególnych
językach, preferencje kulinarne oraz środki lokomocji, tak bardzo
różniące się od popularnych u nas. W prezentacjach znalazły się
także różne ciekawostki, np.; „smoki” w Indonezji, „prasowanie”
powierzchni Gruzji oraz „deszczowo słoneczne” znaczenie
chińskiego imienia. Uczniowie klas starszych mieli możliwość
zadawania gościom pytań z najróżniejszych dziedzin i sfer życia, co
było świetną okazją do sprawdzenia swoich umiejętności
językowych.
Po bardzo intensywnym dniu spędzonym w szkole - Bella,
Yuqing oraz Giviko pojechali do domów naszych uczniów, które
przez kilka kolejnych dni były także ich domami.
Wtorek(5 lutego) upłynął pod znakiem wspólnych zajęć
studentów oraz uczniów klas VI - IX. Praca w mniejszych grupkach
sprzyjała doskonaleniu umiejętności językowych oraz swobodnemu wyrażaniu swoich myśli. Spotkanie było także doskonałą
okazją do wzbogacenia swojej wiedzy na temat odmienności
kulturowej. Uczniom najbardziej przypadł do gustu pomysł nauki
podstawowych zwrotów językowych i próby ich zapisania
w j. chińskim, j. indonezyjskim oraz j. gruzińskim.
W środę (6 lutego) już od samego rana podekscytowani
uczniowie klas I -V czekali na rozpoczęcie zajęć ze studentami.
Lekcje odbywały się w specjalnie w tym celu utworzonych
grupkach. Wspólnym tematem tych nietypowych zajęć były
zwierzęta. Dzieci śpiewały i tańczyły, oglądały bajki animowane,
rysowały najbardziej znane i lubiane zwierzątka. W programie
znalazło się także miejsce na podpisywanie swoich rysunków
w j.angielskim a nawet chińskim.
Czwartek (7 lutego) był dniem, w którym - dzięki naszym
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gościom - uczniowie klas I-VI mieli okazję do śpiewania
gruzińskich, indonezyjskich i chińskich piosenek oraz rozpoznawania symboli narodowych krajów pochodzenia studentów. Na
pamiątkę mali uczestnicy dostali karty pracy z flagami
poszczególnych państw oraz własnymi imionami napisanymi
w językach Belli, Kim i Givika.
Dodać należy, iż dla uczniów klas V-VI ten dzień był świetnym
sprawdzianem umiejętności językowych - należało odpowiadać na
pytania i prowadzić swobodną konwersacjęw j. angielskim.
Starsze koleżanki i koledzy z klas VII-VIII tworzyli plakaty,
natomiast uczniowie klasy IX zostali autorami nietypowego
słownika. Na uwagę zasługuje oryginalna forma (słownik jest
rozkładany) oraz liczba użytych języków. W klasie IX powstał
bowiem polsko – czesko –angielsko – niemiecko – rosyjsko –
indonezyjsko – chinsko - gruziński słowniczek.
Piątek (8 lutego) był ostatnim dniem pobytu Belli, Kim oraz
Givika w naszej szkole. Uczniowie starszych klas mieli jeszcze
ostatnią okazję (na lekcjach i przerwach) porozmawiać ze
studentami.
Młodsze dzieci zaprosiły gości na bal maskowy, na którym
wspólnie zaśpiewano gruzińską piosenkę, doskonale się przy tym
bawiąc.
/ms/

vztyčíme do nebes. Hlídat se bude určitě do kuropění, jak tradice
velí. Pro děti bude připraven skákací hrad, sladký cuc na špejli
a drobné soutěže. Pro ostatní drobné občerstvení a něco z grilu.
I náš parčík „Dětem pro radost, dospělým k odpočinku“ v centru
Vendryně na Černovském bude potřebovat jarní údržbu
a pomocnou ruku dobrovolníků. I zde budou plánované brigády
oznámeny všemi možnými informačními kanály, ale i zde všechny
prosíme o registraci předem, viz kontakty výše. V obou směrech
pak bude komunikace rychlejší a přesnější při hlášení operativních
termínech brigád.
Přátelé, dobrovolníci, donátoři, sponzoři, děkujeme za pomoc,
podporu a víru v nás, že to, co děláme, má smysl…
Milan Zakřevský, vedoucí klubu

Nasze imprezki

pořádá kynologický závod

XLII. Ročník
Memoriál
Wojkowského
na kynologickém cvičišti Vendryně v sobotu 20. 4. 2019
Přihlášky zasílejte:
on-line: http://zko-vendryne7.webnode.cz/
poštou: Kopka Václav, Sosnová č. 390, 739 61 Třinec
nebo Šimíčková Halina, Vendryně č. 578, 739 94
e-mailem: vaclav.kopka@centrum.cz
telefonicky: 604 638 317, 728 348 821
Uzávěrka přihlášek: 18. 4. 2019 (startovné taktéž!!!)
Propozice také na internetu:
http://zko-vendryne7.webnode.cz/
Styczeń! Ostatnia sobota!
W PZKO na Zaolziu zaś wre robota!
Znów przygotowania do dalszego z bali,
czyli ptysie, kotylióny, barszczyk, strojenie sali...
Co by wszystko klapło tak jakby miało,
aby sie na nasz Bal zaś dłógo spóminało!

Klub zábavy
a sportu Záolší
„Ač se to zdá, nicméně pravdou jest to, že našemu klubu se letos
odvíjí již šestnáctý rok života“. Zimní období jsme přečkali
v klidnějším režimu, nicméně již teď plánujeme spoustu aktivit na
letošní rok. Z těch nejbližších nás čeká částečná rekonstrukce, tedy
konkrétně prodloužení antukového dvorce ve Sportovním areálu
Zaolší. Kdy dvorec na tenis, nohejbal a další sporty s antukovým
povrchem se dočká konečně velikosti, normami splňující evropský
standart. Z větší části demoliční a nové stavební práce budeme
chtít pokrýt svépomocně a zde bychom chtěli určitě poprosit
potencionální dobrovolníky o přiložení ruky k dílu. Ať děti, či
dospělé. Najde se určitě práce pro všechny. Samozřejmě nářadí,
ochranné pomůcky a OBČERSTVENÍ bude vždy zajištěno. O termínech budeme informovat předem na webových stránkách obce,
klubu, FB stránkách a plakátovacích místech. Nicméně, kdo by
mněl zájem o přímé pozvání třeba sms zprávou, nechť se už nyní
hlásí na tel.: 724 078 666, 724 305 648 nebo email:
klubzaolsi@gmail.com, m.zakrevsky@vendryne.cz. Finančně nás
podpoří Obec Vendryně a hlavní sponzor Jiří Sikora fa OSSIKO
a další drobní sponzoři a dárci, za což jim ze srdce děkujeme.
A nyní trocha i zábavy a hlavně udržování tradice na Zaolší. Dne
30. dubna v úterý od 16 hodin budeme stavět ve Sportovním areálu
Zaolší májový strom. Tradiční Májka pod naší patronací tak ozdobí
již po šestnácté kousek vendryňského nebe. Kdo by mněl zájem
zejména z chlapů, chlapáků a těch houževnatějších poloviček jít
s námi do lesa pro strom na májku, tak sraz je již ve 14.30 hodin
u Sportovního areálu Zaolší. Od zmíněných šestnácti zveme i
křehčí polovičky a děti ke zdobení májového stromu. Poté májku
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a

Spóminać sie bedzie, bo na początku program jak z bajkizagrało nóm 7 „krasnali“ - zespół Niezapominajki!
Potym do poloneza my sie ośmielili,
i tym nasz bal pieknie zagajili!
Muzyka niezawodna! Aż do rana grali,
Czesio z Darinóm nas swymi przebojami pocieszali,
Panie przepiekne róże od panów otrzymały
zaś babki swoich nejmilszych kotyliónami obwieszały.
a

Po prostu tradycja! Irka o północy zabrała głos,
i wołała ze sceny, kiery to wygrywa los!
Ze swoim Gustawym rolę gospodzarzy pełnili,
bo sie już w tej funkcji więcej razy oświadczyli...
a

***
Zaś w połowie stycznia, kiej wreszcie zapachniało zimą
i nasze Zaolzie przikryło się bielutkókm pierziną
na nic my nie czakali, no i Kulig dla dzieci zorganizowali!
Zamiast kóni – 2 traktory a za nimi sporo sanek,
taki już to dzisio mómy... „zmodernizowane“.
A że po przejażdce trochę zimno sie zrobiło,
tóż sie wszystkich na ciepłóm herbatke zaprosiło!
a

Przed nami zaś cały rok, my jednak nie zwolnímy krok,
bo trzeba Festyn szykować,
jajecznice, wycieczki - nie bedymy próżnować!!!

Ewa Bartulec, Irena Broda
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Klub turistů u zahrádkářů

Fungujeme už 4. rokem a jak se zdá celkem dobře. V roce 2018
jsme podnikli 22 výletů do přírody. Kromě velmi náročných, jako
byla sv. Anna na Kozubové (30 stupňů) byly ostatní sice náročné
(Lysá hora), ale pokud je teplota kolem 24 stupňů, tak to nevadí.
Velký zvrat přišel 1. 9., kdy došlo ke slevě v dopravě pro +65 na
25%. Tím se snížila finanční zátěž a naše cestování se prodloužilo.
Z toho také vznikl nejhezčí výlet: Vítkov - Františkův dvůr Klokočov - Maria ve skále - Heřmánky. Bylo krásné podzimní
počasí, pohybovali jsme se po polních a lesních cestách mezi
kopečky vítkovské vrchoviny s pastvinami plnými dobytka. Náš
cíl byl u poutního místa opředeného bájemi a pověstmi, panna
Maria ve skále. A jak to občas bývá tak na nás čekalo překvapení.
V místním hotelu po 15 hodině měli pouze pivo - utekl kuchař.
Ani tato událost nám ale nepokazila krásnou neděli, právě
naopak, často vzpomínáme na neobvyklý zážitek. Letos budeme
pokračovat hlavně na větší vzdálenosti - Jeseníky a jižní Beskydy.
A pokud to vyjde, chceme na 3denní výlet do jižních Čech vlakem.
Za organizátory AK

Renovace
a obnova fasád
· Opravy a nátěry všech druhů
omítek, včetně břízolitu
· Zašlé omítky, poškozené a
zasažené mechem
· Použití prodyšných barev
(vápenné, silikátové aj.)
· Dále: sádrokartony, sádrové
omítky, včetně maleb
Roman Suszka
tel.: 737 504 028
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Čalounictví
www.elektro-placzek.cz
- Elektroinstalace domů, bytů...
- Opravy, servis strojů a zařízení...
- Kompletní elektrické rekonstrukce
včetně revizí.

Zbigniew Matuszny
Privat:
Vendryně 893

Kontakt:
mobil: 734 332 489

email.: z.matuszny@centrum.cz

- Montáž a opravy hromosvodu.
- Zvonkové systémy
- Kamerové systémy
- ALARMY - návrh, montáž a servis
systému Jablotron.

Chceme koupit dům
nebo pozemek
ve Vendryni a okolí.

Drátové i bezdrátové systémy.

Budeme rádi za každou nabídku.

Martin Placzek Vendryně 1269 tel:603 906 095

Volejte klidně i o víkendu.
704 387 724
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