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PŘÍSPĚVKY SOUTĚŽE „MOJE VESNICE (MĚSTEČKO) ZA 10 LET“ 

Tomáš Bičanovský, 4. třída, 9. let 

Agáta Vnudková, 5. třída 
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Tomáš Novotný, 3. třída, 9. let 

Romana Molinová, 4. třída, 10 let 
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Kamila Pavlicová, 3. třída, 9. let 

Martina Honzáková, 4. třída, 10 let 
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Aneta Ptáková, 5. třída 

Danek Bulawa, 5. třída 
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Benjamin Szokal, 3. třída, 10 let 

Vojtěch Pytlík, 3. třída, 9 let 
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Miriam Černá, 3. třída, 9 let 

Veronika Stasicová 
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Veronika Stasicová 

Kryštof Rusz, 3. třída, 9 let 
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Daniela Pospěchová, 4. třída, 10 let 

Samuel Chlebek, 3. třída, 8 let 
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Tereza Novotná, 5. třída 

Jakub Reichenbach, 5. třída 
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Kateřina Lachová, 3. třída, 9 let 

 

Julie Raszyková, 3. třída, 9 let 
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Karolína Szewieczková, 3. třída, 9 let 

Veronika Machandrová, 4. třída, 10 
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Silvie Konečná, 4. třída, 10 let 

Klára Taberová, 5. třída 
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Vojtěch Bocek, 3. třída, 9 let 

Kateřina Bílková, 5. třída 
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Veronika Kwaczková, 3. třída, 8 let 

 

Sport v Třanovicích 

Co bych vylepšila na Třanovicích? Přemýšlela jsem o tom, jak by se daly vylepšit Třanovice. Vzhledem k tomu, že 
naše rodina ráda sportuje, je v obci málo sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie. Chybí tady lezecká 
stěna, otevřené hřiště pro veřejnost, cyklostezka a stezka pro bruslaře. 

I když je na vesnici hřiště, tak je zamčené. Hřiště by mělo mít umělý trávník a běžecký okruh. Cyklostezka a 
stezka pro bruslaře by v obci měla být, protože tady jsou hlavní cesty, a ty jsou pro rodiny s dětmi dost nebez-
pečné. Vedla by kolem řeky Stonávky a neměly by jí chybět lavičky na odpočinutí po dlouhé cestě, mohla by vést 
až do okolních vesnic a jízda na kole a na bruslích by byla bezpečnější, než po hlavních cestách. Lezeckou stěnu 
bych postavila v Třanovicích, protože to v okolních vesnicích nemají a určitě by na ní chodilo hodně dětí a i nějací 
dospělí lidé. 

Toto všechno mě napadlo, protože podle mě je v Třanovicích málo sportovního vyžití. Hodně hlavních cest, po 
kterých jezdí velké množství aut, které jsou nebezpečné. 

Gocieková 

Hnojník za 10 let 

Bydlím v krásné obci Hnojník, která leží na řece Stonávce. Pyšní se kulturní památkou, a to římskokatolickým 
kostelem. Další z památek je barokní zámek. Ten však po zániku státního statku, kdy v něm byly kanceláře, chát-
rá. V současné době je na něj smutný pohled. Byla bych moc ráda, kdyby se tato památka dala zachránit. 

V letošním roce na podzim proběhnou komunální volby. Současný pan starosta se zasadil o to, aby se z hotelu 
Park stalo kulturní centrum. Byl by tam přemístěn obecní úřad, nově by vznikla bowlingová dráha, sál pro konání 
různých plesů nebo jiných kulturních akcí. 

  Kdybych si měla přestavit Hnojník za 10 let, tak věřím v to, že bude kolem nás krásně upravená zeleň, chodníky, 
opravené cesty, osvětlení. Moje představa je taková, že u rodinných domů budou rozlehlé zahrady, na kterých si 
budou pobíhat a hrát různí domácí mazlíčci. 
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  Také jsem slyšela, že se má začít budovat dálnice směrem na Třinec a posupně se propojit se Slovenskou re-
publikou. Tím by se měla utlumit doprava po komunikacích, která vede centrem naší obce. Teď přecházení přes 
cestu je hodně nebezpečné. Ale za 10 let třeba bude fungovat na přechodech semafor a rodiče se nebudou muset 
bát o své děti. 

  Další věc, která mě trápí, je starý jabloňový sad vedle naší základní školy. Nechala bych jej vykácet a vysadila 
bych nové ovocné stromy, jejichž úroda by se na podzim sklidila. Také mám představu, že vybavení základní 
školy by za 10 let mohlo být na vyšší úrovni. A třeba se najde nějaký chytrý žák, který naší školu proslaví a o 
Hnojníku ještě hodně uslyšíme… 

Silvie Futejová, 8. Třída MZŠ Hnojník 

Jak to vidím já za 10 let 

Horní Tošanovice jsou jedny z nejstarších obcí v okolí. Dochovalo se mnoho historických památek jako je záme-
ček, stará hrnčírna, hájenka a další. 

Co bych chtěla v Tošanovicích do budoucna? Já nevím. Moc se tady toho změnit nedá. Ale určitě bych nechala 
opravit starou hrnčirnu, aby se mohla používat třeba k exkurzím. Dále bych nechala opravit cestu před našimi 
domy. Také bych chtěla, aby nechal starosta udělat nějaké dětské hřiště. Hodně lidí se k nám teď přistěhovalo. A 
hlavně ti mladí lidé, co mají ještě malé miminka nebo děti, co chodí do školky. 

Dále bych nechala opravit cestu k nádraží. Hodně lidí tam tudy jezdí a v létě se tam scházejí větší děcka a bruslí 
nebo běhají a nebo jezdí na kole. Budka na nádraží by se mohla zbourat a postavit se tam nová a větší. Vlak jezdí 
totiž přes Tošanovice dost často. 

Mám ale docela obavy z toho, že nám před domy postaví obrovské hangáry jako skládky a znečistí nám tím život-

ní prostředí. A už těch pár srnek a zajíců, co tady běhají po poli a shání potravu, by si to nezasloužilo. Dokonce i 
divoké prase, které je viděno málokdy u bažiny,  schované v lesíku u paneláku. A měli by hlídat pytláky, kteří po 
lese, kterým se táhne malý tenký pramínek vody, nastražují pasti a ty ostré zuby, které scvaknou nohu, když na 
to šlápnete. Kamarád už pár pytláků viděl a našel i několik mrtvých srnek a zajíců. Proto by se mělo zakázat vstu-
povat do lesa cizím lidem. 

Určitě bych nechtěla nějáké nákupní středisko, které by akorát přitahovalo mnoho lidí. Zvýraznil by se tím provoz 
aut. 

Možná bych i nechala zrenovovat restauraci Ječmínek. Stačilo by, kdyby se jenom natřel. Na Tošanovicích bych už 
nezměnila asi nic, protože nám to stačí. Líbí se mi takové, jaké jsou. 

Barbora Novotná, Horní Tošanovice 

Naše vesnice za deset let 

Jak si představuji budoucnost naší vesnice za deset let? Tak to je teda pro mě velký úkol, protože si myslím, že 
moje fantazie je pod bodem mrazu. Samozřejmě jsem se už  několikrát zamýšlela nad tím, co bych chtěla já, ale 
to byly pouze plány  moje osobní, a to jsem se ještě  zamýšlela  nad tím, co bych chtěla zítra, za týden, ale za 
deset let? Jsou to vlastně dosud dvě třetiny mého života, ale i přesto se nad tím zamyslím. 

Obrázek 1: Zámek Hnojník 
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Představuji si budoucnost vesnice jako něco krásného, co u nás vznikne. Všechny cesty,  chodníky budou oprave-
né. Lesy budou krásné, čisté, bez odpadků. Vzduch bude čistý bez smogu, který u nás vládne. 

Určitě se u nás postaví mnoho dalších moderních rodinných domů a tím pádem se zde nastěhují rodiny s malými 
dětmi. Aby se u nás mladým rodinám líbilo, vystaví se zde cyklostezky, kde se budeme moci s dětmi prohánět na 
kolech, kolečkových bruslích, scateboardu. A všude bude možnost se připojit k rychlému internetu. 

Náš hnojnický zámek bude zářit novotou. Na zámku bude zařízená krásná velká knihovna, cukrárna, kam budeme 
chodit na zákusky a v létě na zmrzlinu. A když si pomlsáme, tak si zajdeme na zámku opět vylepšit figuru do 
super zařízené posilovny, sauny  nebo si zaplavat do bazénu s tobogány. A naši vycházku ukončíme procházkou 
v krásném zámeckém parku s rozkvetlými keři. 

Po zážitcích na zámku už jdu  domů, ale nevidím v mé fantazii žádné velké supermarkety. A to se mi fakt líbí, 
nechci, aby se naše vesnice stala nákupním střediskem s mnoha aut. A když tak kráčím ulicí k našemu domu, 
potkávám samé smějící se kamarády, kteří ale nějak povyrostli. Vždyť ani mně nebude za deset let třináct  ale 
dvacet tři let a možná už některý z těch luxusních  nových domů bude zrovna můj, vždyť už jsem dospělá a vlast-
ně  i já už mohu rozhodovat o tom, v čem se naše vesnice změní. 

Moje fantazie o budoucnosti naší vesnice  překvapivě pracuje na plné obrátky. Vidím naši vesnici v tom nejkrás-
nějším světle, ale jestli se z toho, co jsem napsala, něco splní, je ve hvězdách.  Ale jedno  vím určitě a to  je to, 
že mi bude dvacet tři let. 

Kristýna Sobková, 8. třída MZŠ Hnojník 

Sportovní Hnojník 

Hnojník je jedna z mnoha malebných vesniček v krajinné oblasti Moravskoslezské Beskydy. Oblast  této vesnice 
naznačuje cestu pro sportovní využití v těchto oblastech, které by byly vhodnou kombinací s tak nádherným ko-
níčkem. Bohužel je tomu jinak. 

 Mě jako sportovně náročného občana, který zde žije podstatně dlouhou dobu již od narození, nenechává  chlad-
ným pomyšlení na nová sportovní střediska, provozující jakýkoliv sport. Nejraději hraji kopanou, kterou provozuji i 
závodně. Ve vesnici se nachází dvě hřiště, jedno je součástí Masarykovy Základní školy Hnojník a jedno je místní-
ho fotbalového klubu Sokol Hnojník. Ovšem každé z těchto hřišť má své záporné stránky. Hřiště u základní školy 
je malé, s umělým povrchem, kde se navíc musí platit za každou strávenou hodinu. Hřiště Sokolu sice vyhovuje 
parametrům, co se týče velikosti, je však také úzce omezeno vstupem a stav hřiště je někdy velice špatný. To mě 
přivádí hned k první sportovní myšlence – proč taková obec, jako je Hnojník, si nemůže dovolit kvalitní fotbalové 
hřiště, kde by si mohly jít zakopat party kluků místo nudného vysedávání u počítačů? Myslím, že této generaci, do 
které patřím i já, by to velice prospělo. 

Druhá moje myšlenka se také pojí se sportem, byť trošku jiným způsoben. Kdo by si někdy nepřál po namáhavém 
dni (i nesportovním) na chvíli se uvolnit a dopřát si trošku klidu? Já určitě ano. Pro mě představa wellness centra 
je fascinující. Postavení tohoto odpočinkového místa by přilákala hromady turistů a samozřejmě hromadu peněz, 
ze kterých by se mohly financovat ostatní projekty. Myslím, že by to pro obec bylo více než přínosné nejen 
z důvodů uvedených výše, ale i pro spokojenost místního obyvatelstva jako takového. 

Další mojí myšlenkou je turistika a cyklistika. Jistě, po moravskoslezských Beskydech je mnoho turistických tras, 
bohužel se špatným označením a navigací. Mnoho lidí má rádo krásnou přírodu a pohled ze zdolaného místa na 
rozkládající se louky, pole pod vámi je moc krásný, tak proč ho nezpřístupnit i lidem, kteří zdejší okolí neznají, ale 
rádi by si ho užili naplno? To samé platí i o cyklistice, jež je podobným, byť náročnějším sportem než výšlap. 
Nemyslím sice, že by vyasfaltované cesty byly lepším řešením, ale alespoň vyznačené a často používané cesty by 
se měly zpevnit, popřípadně alespoň udusat. Nejednou jsem zažil podobnou situaci, když jsem se musel vzdát 
naděje výšlapu bez sesednutí ze sedla, kvůli špatnému terénu. 

Na závěr bych si dovolil říct, že nejeden občan z této obce a taky nejeden občan z okolí, by si přál toto malebné 
místečko alespoň trošku upravit pro sportovní účely, které jsou pro tuhle generaci klíčem ke zdraví a pohybu. Kdo 
ví, třeba o Hnojníku uslyšíme ještě mnoho ohlasů k místním známým sportovištím! 

Matěj Palarčík, 8. třída MZŠ Hnojník 

Třanovice za 10 let 

Naše vesnice je moc krásná, jmenuje se  Třanovice. V naší obci žije kolem 1100 obyvatel. Rok od roku se rozrůstá 
a mění se k novému a modernímu stylu. 

V naší vesnici toho máme docela hodně, je tady škola, dva kostely, jeden katolický a jeden evangelický, hřiště, 
supermarket, podnikatelské centrum, květinářství, praktický lékař i stomatolog a mnoho dalších služeb. 
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Nejposlednější změny, které jsme v naší obci zažili byla výstavba 
kruhového objezdu, která pro budoucnost vesnice přispěje snad 
k dobrému. Ovlivní a zpomalí silniční provoz na komunikaci, sníží 
počet dopravních nehod na daném úseku. Mým velkým přáním je 
mít v naší obci velké fotbalové hřiště a skate park, který by byl volně 
přístupný veřejnosti. Velkým snem všech obyvatel do budoucnosti, 
který by přilákal mnoho návštěvníků do naší vesnice, je vytvořit park 
s lavičkami podél řeky Stonávky. V parku bychom chtěli mít chodní-
ky, dětské prolézačky, okrasné keře, také by tam mohla být fontána. 
Radost bych taky měl, kdyby se mi splnil sen, a to kdyby bylo 
v Třanovicích větší koupaliště s tobogánem a s beach volejbalovým 
hřištěm, které by bylo v letních měsících pořád otevřené a členové 
naší obce by mohli mít levnější vstup. 

V naší vesničce máme základní školu, která má u nás v obci hojného využití. Navštěvují ji skoro všichni školáci 

z Třanovic. Škola nabízí pronajmutí školní tělocvičny. Třanovická základní škola myslí také do budoucna a snaží se 
školu rekonstruovat, obnovovat, zdobit. Dále si myslím, že v naší obci by byly prospěšné nějaké sociální služby 
jako například azylový dům pro matky s dětmi nebo pro ženy. Dále se v naší obci  staví nová budova, ze které by 
měl být domov důchodců nebo sociální byty. Mým názorem je, že je to velmi dobře, že se něco takového staví a 
rekonstruuje. V době budoucí bude hodně lidí tyto služby potřebovat. 

Biolek 

Informujme se navzájem 

Obec Řeka  je stále rozvíjející se  obec. V současnosti zde žije téměř 500 stálých obyvatel, ale vesnička ožívá 
především intenzivním cestovním ruchem v zimní i letní turistické sezóně. V zimním období jsou to lyže a  stopy 
na běžky  a v létě lákají na  hory turistika  a mnoho dalšího. Řeka má také svou stezku pokladu Godula, která byla 
otevřena v roce 2012  a má celkem 4 km a na této cestě je sedm panelů,  na kterých jsou informace  a luštění .  

Obecní úřad vydal brožurku o  stezce pokladu Godula.  

Řeka má také partnerské obce jako je Stará Bystrica na Slovensku, kde 
je dovezen kámen z Řeky. Z toho kamene bylo postaveno náměstí,š 
kola a obecní úřad. V minulých  letech byly vytvořeny projekty: wifi 
zóny a info 
kiosky  a také 
se bude letos 

předělávat 
obecní úřad za 
podpory EU .                                             

 

 Další partner-

skou obcí je 
Jaworze  

v Polsku, kde 
se jezdí na 

dřevařskou 
soutěž Strong drwal a mnoho dalších akcí, kterých se 
zúčastňujeme. Letos se bude dělat projekt s názvem 
bezpečnost, a to že hasiči z Řeky dostanou novou hasičskou  stříkačku . 

 Poslední partnerskou obcí je Padina, ve které jsme byli minulý rok na podzim, kde se mi moc  líbilo a jel bych 
zase. V této malebné vesničce  je mnoho malířů a zemědělců, kteří pěstují hlavně kukuřici. V současnosti bude 
chtít obecní úřad Řeka napsat projekt jak pro Řeku tak pro Padinu . 

                                                                                                                                                                                       
V obci mi chybí  hřiště, na kterém by se mohly  vydovádět děti každého věku, a dále mi chybí chodník, což je 
v obci důležité  nejen pro občany, ale i pro návštěvníky a rekreanty . 

 Chtěl bych, aby v obci bylo hřiště  na různé  víceúče-
lové aktivity  pro mládež a dorost . 

V  Řece se mi libí příroda a lesní zvěř a procházky po okolních horách, jako je Javorový , Šindelná, Ropička, Godu-
la  a Ropice . 

Tomáš Tomeczek, 8. třída MZŠ Hnojník 

Obrázek 2: Obecní úřad Stará Bystrica a kámen z Řeky. 

Obrázek 1: Orloj  na náměstí  
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Má milá vesnice – Horní Tošanovice 

Jak bych chtěla, aby vypadala moje vesnice za deset let? Páni, to je těžká otázka. Musela jsem hodně přemýšlet, 
než jsem na něco přišla. Pak mě napadlo pár "vychytávek.".. 

Za prvé zřízení autobusové zastávky. No, řekněte, komu se asi chce chodit dva kilometry ze školy pěšky, zatímco 
se ostatní vozí přímo domů? Připadá mi to nefér. Proto bych chtěla taky autobusový spoj, který by mě dopravil 
aspoň do poloviny cesty. Taky by pak pro mě bylo snažší dostat se do města, kdybych potřebovala. 

Jako další to chce obchod! Klidně, ať teď přistane uprostřed pole, my ho nutně potřebujeme! Nechci se opakovat, 
ale i tak musím podotknout, že dva kilometry dlouhá cesta není zrovna nejpříjemnější. Ještě k tomu je to do kop-
ce! Jak říkám, obchod by se hodil. Stačily by jen základní potraviny, zkrátka něco, kde bych mohla nakupovat, 
aniž bych tu akci musela plánovat celý týden. Je to únavné a člověka prostě pak naštve, když se to zruší. Další 
týden bez nutely... super. 

Naše vesnice už pomalu rozkvétá: kulturní dům hájenka, fotbalové hřiště, dětské hřiště...  To je sice milé, ale 

mně to nijak zábavu nepodpoří. My, teenageři, už jsme na takové věci přece staří! No, dalo by se říct, že i mladí. 
Akce v hájence jsou pro nás jen další nudnou záležitostí na seznamu a dětské hřiště mučírna, kde musíme hlídat 
své malé sourozence. 

A jaké by bylo teda mé přání? Možná to zní hloupě, ale já ani nevím. Něco, kde bychom se mohli bavit s přáteli, 
kde by byla prostě pro nás zábava. Třeba park, kde by stál stánek s občerstvením. Mohly bychom tam jezdit na 
kole, bruslích, skateboardu... Prostě a jednoduše, šlo by o zábavu. 

Když jsem psala o té hájence... tu bych klidně zrušila! Jde z ní rámus a já v noci nemůžu spát. Na jaře a v létě je 
tam téměř každou sobotu nějaká techno party nebo hlučná akce. Ruší to zveř v lese a taky nás, obyvatele tohoto 
"zapadákova". Bojím se, že party budou za deset let spíš čím dál hlasitější. Když tak zpětně přemýšlím, možná by 
ji nemuseli úplně rušit, ale mohla by se využívat pro něco jiného. Něco užitečnějšího než hlasité večírky. Třeba by 
se v jedné místnosti mohla udělat kavárna. Chodili bychom tam třeba odpoledne na horkou čokoládu a večer, ať 
si mají ty své party. 

Stejně tak bych omezila pilu! Bydlet hned vedle ní není nic příjemného! Zvlášť po ránu o víkendech, kdy se chce 
člověk pořádně vyspat. Pila je navíc zaprášená a dokonce i tráva za plotem nevypadá čistě. Už se dokonce několi-
krát stalo, že nám nějaké ty piliny přistály i na zahradě. Jak milé... Kdyby tam vysadili nějaké stromy, které by 
ztlumily rámus a zabránily průnik pilinám k nám, možná by mi ani nevadila. 

Když tak ale uvažuji, možná nechci, aby se naše vesnice vůbec změnila. I s nějakými těmi nedostatky je to skvělé 
místo, kde jsem vyrůstala. Potok Mušalec, který protéká lesem hned vedle našeho domu, bylo skvělé místo na 
hraní. Nebo jablečný sad, kam každé léto chodíme pro čerstvá jablka. Vždycky jsou šťavnatá a mnohem lepší než 
ty napumpované chemikáliemi z obchodu. Skvělé jsou také prázdné cesty, kde můžeme jezdit na kole klidně i celý 
den, protože je málo pravděpodobné, že bychom potkali nějaké auto. A když přijdu unavená domů za západu 
slunce a podívám se ven z okna na pole a hory, jsem šťastná, že zde žiju. Jsou důležitá místa prozatím nezkažená 
moderním světem. Jako je má vesnice Horní Tošanovice. 

Alena Bednářová 

 

Změna 

Když se tak dívám na své staré fotografie, přemýšlím, proč se svět tak radikálně mění. Jako malá jsem si hrála 
s panenkami až do svých šesti let…! Dnešní děti v šesti letech už ani neví, co to panenka vůbec je. Vyrostla jsem 
na vesnici mezi hromadou slepic, králíků, koček a koz.  Dnes je na té stejné vesnici jen něco málo slepiček a 
možná nějací psi nebo králíci. 

Kdysi stačilo skočit k sousedce pro špetku soli, dvě cibule nebo třeba krajíc chleba. Lidé byli vstřícní, milí, obětaví. 
Teď? Každý si hlídá svoje, stará se sám o sebe a dělit se? Žertujete?! 

Vstřícnost vymizela z lidských srdcí a vystřídala ji chamtivost. A ani vesnice už nejsou to, co bývaly. Kolikrát jsem 
chodila krást jablka vedle k sousedům. Nyní na místě bývalé jabloně stojí vyhřívaný bazén se skluzavkou. 

Jen si to zkuste představit! Za takových deset let už nebude ani památka po krásné vesničce, ve které všichni 
věděli všechno, přesto však byla plná na pohled vstřícných lidí. Byli jsme ochotni půjčit si koloběžku, za rohem 
jsme sundávali čepice, aby nás neviděly mámy, a od rána do večera jsme běhali venku. Za deset let nebude ven-
ku nikdo, všichni budou sedět na počítačích, u televize či jen tak posedávat u kávy. Kamarádství se bude ztrácet 
jako sníh na jaře a zbude z něj jenom šedá kaše, která je všem na obtíž. Nikdo nebude večer sedět u ohně a 
vyhrávat staré country písničky na kytaru, už znovu neucítíme ten štiplavý kouř v očích, který nás pronásleduje, 
kamkoli si sedneme. 
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Opravdu tohle chcete? 

Jenže doba jde tak dopředu, že už ji nemáme šanci zastavit. Uznejte, ani vy byste se bez internetu nebo mobilu 
neobešli…! Nezpomalíme takový rychlý nárůst moderní technologie, nezničíme pošetilé vědce, kteří se snaží 
všechny záhady, kterým jsme věřili a oddávali se jim, zmačkat jako plastovou láhev od minerálky a jen tak zbůh-
darma ji hodit do odpadkového koše. 

Nic už nebude takové jako dříve. Vynálezy nám sice usnadní život, ale nesmíme se jimi nechat ovlivnit! Nač chodit 
ven s kamarády, když si s nimi můžeme psát na chatu? Proč bychom měli říct mámě, jak ji máme rádi, za všech-
no, co pro nás dělá, když jí, úplně v klidu můžeme poslat obrázek na facebooku? 

Nesmíme ztrácet naše lidské emoce a schovávat se za trapné statusky plné smajlíků! Musíme jít ven a někomu to 
říct. Ne napsat nebo zavolat, ale říct. Z očí do očí. 

Že to nejde? Ale jde. Však si vzpomeňte na své dětství, které jste prožili s kamarády. Vesnice bylo místo, kde byli 
lidé milí a děti upřímnější než mládež z města. 

Ale zůstane vesnice tak nevinná a přátelská i za deset let? 

Nezáleží na okolnostech, záleží jenom na lidech, kteří v ní žijí. Budou- li se snažit, budou schopni si uchránit svoje 
mládí a vrátit se do něj návratem do své rodné vesnice, která vypadá přesně tak jako před deseti lety. 

Markéta Reichenbachová, 8. třída MZŠ Hnojník 


