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Za vlkem běželi v dešti
HRČAVA -Třetí ročník mezinárodního rádiového orientač-
ního běhu Hrčavský vlk se konal o víkendu na Hrčavě. Na 
170 závodníků z naší republiky, Polska a Slovenska překonalo 
rozmary počasí a doběhlo do cíle. Více na 14. straně. (dk)

Redakce Třineckého hutníku: tel. 558 532 103, email inzerce.hutnik@trz.cz

PROBLÉM/Firmě chybí vykoupit pouze jeden pozemek 

Referendum nebude, 
lanovka asi také ne 

BUKOVEC – Spor mezi Bukoveckými zahýbal už v březnu veřej-
ným děním v obci. Jádro pudla je třeba hledat v petici proti 
výstavbě sedačkové lanovky a rozšíření areálu Kempaland. Jejím 
iniciátorem je Stanislav Placzek a podepsaly ji zhruba dvě stovky 
zdejších občanů. 

„Na obecní úřad ale dorazila 
i další petice. Sepsali ji hlavně 
mladí lidé z Bukovce. Ti zase 
naopak lanovku chtějí,“ kon-
statovala na zasedání zastupi-
telů v úterý 7. května starostka 
Monika Czepczorová.

Při posledním jednání, které 
proběhlo počátkem dubna a 
zúčastnili se ho kromě vedení 
obce také zástupci firmy La-
derix i protestujících občanů, 
k dohodě obou znesvářených 
stran nedošlo. 

Ti, kteří podepsali petici, 
se totiž dožadovali obecního 
referenda. O jeho konání však 
může rozhodnout pouze za-

stupitelstvo. Proto se v květnu 
objevilo mezi dalšími body 
programu. 

Rozprava k němu byla po-
měrně dlouhá a slovo v ní 
dostal jak iniciátor petice Sta-
nislav Placzek, tak zástupce 
Laderixu Alexandr Čuba. „Po-
kud by se konalo referendum 
a občané by se shodli na tom, 
že zažádají o změnu územ-
ního plánu, pak by ke stavbě 
lanovky nedošlo. V případě 
schválení změny územního 
plánu by ale musela obec za-
platit ze své pokladny sumu, 
kterou nájemce do přípravy 
projektu už investoval,“ vy-

světlila starostka. Jak podotkl 
Alexandr Čuba, jen projekto-
vé dokumentace stála firmu 
kolem 400 tisíc korun. Když 
konečně došlo na hlasování, 
pro referendum byli pouze tři 
zastupitelé. Šest jich zvedlo 
ruku proti a dva se hlasování 
zdrželi. Referendum tedy pro-
tentokrát nebude.

Jenže nejspíše nebude ani 
sedačková lanovka. A kdo ví, 
zda Laderix v Kempalandu 
zůstane. Pronajal si ho totiž 
s podmínkou, že postaví la-
novku. Zatím se však firmě 
nepodařilo vyřešit majetko-
právní vztahy. Chybí jí totiž 
jediný pozemek. Ten shodou 
okolností patří jednomu z bu-
koveckých radních, který si 
jeho prodej pár dnů před po-
depsáním smlouvy rozmyslel. 
Kvůli nedořešeným majetko-

právním vztahům v určeném 
termínu ztratila také firma La-
derix možnost získat dotaci, 
díky níž by se jí areál rozvíjel 
mnohem snadněji.

Co bude dál s Kempalandem, 
jeho zaměstnanci a rozvojem 
Bukovce obecně, je tedy zatím 
ve hvězdách. Josef Byrtus na-
zval situaci v obci občanským 
bojem, který však nikomu ne-
prospěje. Ba naopak. Možná 
uzavře obci i dveře k dalším 
dotacím. 

„Těmito spory mezi obča-
ny dosáhneme jen toho, že v 
Bukovci budou žít znechucení 
lidé a okolí budeme k smíchu. 
Přitom by stačilo mít trochu 
nadhled a nehledat ve všem jen 
vlastní prospěch. Přece když je 
dobrá vůle, jde všechno vyře-
šit,“ uzavřel zastupitel Byrtus.

Dana Kohutová

Válcovna trub má knihu k svému jubileu

Provoz Válcovna trub Třineckých železáren v Ostravě letos slaví 130. výročí svého vzniku. K tomuto výročí byla také vydána knižní publikace o Válcovně trub s názvem 
„Sólo pro trubku“. Jedním z její předních autorů je pracovník VT, směnový mistr úpravny olejářských trubek Vladimír Maria Hrubý. Knihu pokřtil generální ředitel TŽ Jan 
Czudek spolu s jejím autorem a dalšími představiteli TŽ a samotného provozu VT. K jubileu VT se ještě na stránkách TH vrátíme. Foto: Jiří Wawrzacz 
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Horoskop v týdnu 
od 15. do 21. 5.

Býk
 21. 4. - 20. 5

Věnujte čas svým blízkým. 
Raději neriskujte a buďte opatrní. 
Zřejmě budete mít méně energie 
než obvykle. Nenechte se obviňo-
vat z něčeho, co není vaše záleži-
tost. Vyzkoušejte něco nového.

Blíženci
 21. 5. - 21. 6.

Zřejmě vás bude trápit nejistota. 
Váš partner vás nejspíš neuspokojí 
tak, jak byste chtěli. Naslouchejte 
ostatním, možná se dozvíte něco 
důležitého. Dopřejte si odpočin-
kový den.

Rak
 22. 6. - 22. 7.

Patrně vás budou pronásledo-
vat špatné sny. Někteří lidé nebo 
organizace od vás budou chtít více 
peněz, než si můžete dovolit. Ne-
nechávejte na později to, co může-
te vyřešit hned.

lev
 23. 7. - 23. 8.

V práci vás nejspíš čekají pře-
kážky, buďte na ně připraveni. 
Některé věci si raději nechte pro 
sebe. Tajné aféry způsobí pouze 
problémy. Pozor na prázdné sliby. 
Zřejmě budete citově zmatení.

Panna
 24. 8. 2 - 23. 9.

Soustřeďte se na práci a zkuste 
nějakou osobní změnu. Blízcí vám 
zřejmě nebudou rozumět. Možná 
se objeví příležitost k finančnímu 
zisku. Při jednání s rodinou se 
snažte nebýt vzteklí.

váhy
 24. 9. - 23. 10.

Jsteli v práci nespokojeni, poo-
hlídněte se i jinde. Váš milovaný 
bude citlivý, nepříjemné změny 
nechte raději na později. Nezapo-
mínejte, že cvičení uvolňuje stres. 
Nepokoušejte štěstí u autorit.

ŠtíR
 24. 10. - 22. 11.

Problémy se staršími se ukážou 
jako nedůležité. Vaše nálada bude 
velmi proměnlivá. Můžete se něco 
naučit, pokud budete naslouchat 
ostatním. Užijte si s partnerem 
pěkné chvíle.

Střelec
 23. 11. - 21. 12.

Přehodnoťte svou situaci. Nej-
spíš přijdete na to, jak byste si 
mohli více vydělat. Své kreditní 
karty ale nechte raději doma. Pro-
veďte ve svém obydlí nějaké pří-
jemné změny.

Kozoroh
 22. 12. - 20. 1.

Problémy s partnerem povedou 
k odcizení. Soustřeďte se na své 
cíle. Oddělte svůj pracovní život 
od soukromého. V práci vás zřej-
mě čekají nějaké změny. Užijte si 
své štěstí.

vodnář
 21. 1. - 20. 2.

Postarejte se o potřeby milova-
ných. Můžete prodat své nápady 
těm, kteří mají peníze na jejich 
realizaci. Při ztrátě se snažte nere-
agovat přehnaně. Věřte sami sobě. 
Dopřejte si uvolnění a relax.

ryBy
 21. 2. - 20. 3.

 Seberte všechnu energii a ukaž-
te, co ve vás je. Zřejmě nastanou 
problémy s elektronikou. Nebyli 
jste k sobě úplně upřímní, je nača-
se přehodnotit své cíle. Naučte se 
i „vypnout“.

Beran
 21. 3. - 20. 4

Nejspíše zažijete vášnivé obdo-
bí. Vítaným překvapením budou 
nečekaní hosté. Zřejmě se vám 
bude obtížně mluvit s rodinou o 
osobních záležitostech. Finančně 
raději neriskujte. (DaR)

Ve dnech od 15. do 21. května

Středa 15. 5.:
Žofie, Sofie, Jindřich, Zofia, Izydor, Berta, Nadzieja

Čtvrtek 16. 5.:
Přemysl, Jan, Adam, Andrzej, Jędrzej, Szymon, Wieńczysław

Pátek 17. 5:
Aneta, Ditmar, Paschal, Vratislav,  

Weronika, Sławomir, Bruno, Stanisław

Sobota 18. 5.:
Nataša, Radoslav, Branimír,  

Aleksandra, Feliks, Alicja, Edwin, Eryk, Jan, Sandra

Neděle 19. 5.:
Ivo, Erika, Milan, Petr,  

Piotr, Mikołaj, Augustyn, Celestyn, Irena

Pondělí 20. 5.:
Zbyšek, Klement, Hvězdoslav, Krystyna, Bernard,  

Bazyli, Aleksander, Sawa, Teodor, Wiktoria

Úterý 21. 5.:
Monika, Ondřej, Hostimil, Ubald, Helena, Vácemila, Jan, 

Wiktor, Tymoteusz, Walenty

Blahopřejeme ● Gratulujemy
(K sestavení kalendária bylo použito českých i polských 
kalendářů: občanského, evangelického a katolického.)

Dne 12. května oslavila vzácné životní 
jubileum 60 let maminka a babička, paní

IRENA SZUSCIKOVá
z Vendryně. Do dalších let vše nejlepší, hlavně 

hodně zdraví a štěstí přejí manžel Jan,  
synové Tomáš, Radim s manželkou  

Stanislavou a vnuci Mareček a Jakoubek.

Dne 21. května oslaví krásné životní jubileum pan
BRONISLAV PINKAS

z Českého Těšína.
Pryč jsou ty časy, kdy Tvou hlavu zdobil černý vlas. Přesto zůstalo  
na světě plno jiných krás, pro které stojí za to žít: se svými švagry 

občas slivovičku pít, s vnoučky obdivovat ten krásný svět.  
Přejeme Ti zdraví nejmíň do sta let. Život ať plyne Ti  

jak jeden velký flám, to přeje Ti tchyně i tchán.  
Ať mají Tě rádi všichni blízcí a známí, přejí Ti k šedesátinám  

švagři s rodinami.  
A Zdeňka, Anežka, Eliška, Lena, Šimon, Tomáš a Péťa.

“W roku jest wiele dni,  
w tygodniu siedem,  

ale ten, który dziś obchodzisz,  
jest tylko w życiu jeden“.

Dnia 16 maja obchodzi zacny jubileusz 85 lat 
Pani

HELENA RASZKOWA
z Trzyńca. 

Z tej okazji wiązankę najserdeczniejszych 
życzeń oraz błogosławieństwa Bożego  

do dalszych lat życzą  
syn Czesław i córka Adela z rodzinami.

Dnia 19 maja obchodzi swoje 70. urodziny 
Pani

ANNA ĆMIELOWA
z Nawsia. 

Z tej okazji dużo zdrowia, szczęścia  
i pomyślności życzy cała rodzina.

W dniu 19 maja obchodzi swoje 80. urodziny 
Drogi Pan

PAWEł MORŻOł
z Trzyńca. Z tej okazji serdeczne życzenia 

zdrowia, szczęścia, sił witalnych i uśmiechu  
na twarzy oraz podziękowania za wszystkie 

piękne chwile składają  
Twoja Marta  

i jej córki Marta, Jana, Maria z rodzinami.

Kreslili krajinu kolem sebe

KOMORNÍ LHOTKA – 
V pátek vzalo do ruky tužky a 
pastelky více než 130 dětí. Ko-
nal se zde totiž Festival kresle-
ní, kterého se účastní nejen žáci 
základních škol mikroregionu 
povodí Stonávky, ale i z polské-
ho Jaworza a Boronowa.

V pořadí již třináctý ročník 

se vydařil. Počasí přálo, a tak 
mohly děti ústřední téma festi-
valu – Krajinu kolem nás – za-
chytit přímo v terénu. Na lou-
kách, u potoka, kolem cest, tam 
všude jste mohli potkat mladé 
adepty umění. Tvůrčí počiny 
pak zhodnotila porota. 

„Nejlepší obrázky vystavu-

jeme při nejrůznějších příleži-
tostech. A pak je vydáváme ve 
formě nástěnného kalendáře,“ 
sdělila nám za organizátory 
Katarina Charbuliaková.

Festival letos organizovala 
základní škola T.G. Masaryka z 
Komorní Lhotky a obec.

Text a foto: ikz

Ke kreslení bylo každé místo vhodné. 

Hrčavu obsadili nadšení běžci

Ani liják při předávání cen nezmenšil radost z nich.  Pípnutím v cíli závod skončil.

HRČAVA – Zdá se, že Hr-
čava je vhodná pro konání če-
hokoliv. Do jejího sportovně - 
společenského života například 
letos již potřetí vstoupil rádiový 
orientační běh nazvaný Hrčav-
ský vlk, který tu organizuje Rá-
dioklub Turie.  

„Je to radioamatérský sport 
velice podobný klasickému 
orientačnímu běhu,“ vysvět-
lil ředitel závodu Jozef Král. 

„Ale závodník  na startu nemá 
v mapě zakreslené kontroly. 
Těmi jsou v tomto případě rádi-
ové vysílače, které musí závod-
ník na trase zaměřit a vyhledat 
pomocí rádiového přijímače. K 
tomu může použít i mapu nebo 
buzolu,“ doplnil Jozef Král. 

Ačkoliv počasí závodu zrov-
na nepřálo, na 170 závodníkům, 
kteří na tři dny obsadili Hrčavu,  
to na radosti z běhání neubralo.  

„Jsme tak trochu blázni,“ svěřil 
se starší muž až z Aše. „Já už 
jsem do tohoto sportu blázen 
více než 40 let,“ doplnil. 

Kategorií bylo mnoho a se 
sluchátky na uších běhali nejen 
šedesátníci, ale i malé děti. Za 
to nadšení si zaslouží obdiv. 
A jak jsem je tak sledovala, je 
více než jasné, že za rok se bu-
dou po hrčavských lesích pro-
hánět znovu.   Text a foto: dk

Obrázky máme hezké, že ano? Nerušit, kreslím. 
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