1

Září 2020

2
Slovo místostarostky

Dožínky 2020

Ivana Vrtalová

foto: Věra Vašendová

Předání dožínkového věnce Janu Tichavskému z rukou Valašského souboru Radhošť

Ukázku práce s fukarem na obilí zajistila rodina Juračákova

foto: Věra Vašendová

Vážení spoluobčané,
lidé žijí pospolu od nepaměti. Žijí tak,
protože jim to vždy přinášelo více výhod
než nevýhod. Měli větší šanci na obživu,
na ubránění se, na vybudování společných zázemí - škola, kostel, hospoda.
Soused pomáhal sousedovi. Věděl, že jeden bez druhého se neobejde.
Možná škoda, že dneska si lidé přes plot
nepůjčují žebříky, že si nechodí navzájem
pomáhat sklízet brambory, že nehrabou
společně seno, nestahují koňmi dříví
nebo si nepohlídají děti. Pak by možná
vybudování vodovodního řadu lidé kolektivně uvítali. Soused by byl rád nejen
za svoji vodu, ale i za voda tekoucí u souseda. Že až přijde na návštěvu, dostane
sklenici vody, uvařené kafe, umyje si ruce
nebo po sobě spláchne. Možná by dostal
nějakou vypěstovanou úrodu, kterou by
v době sucha mohl soused zalévat, možná kus hovězího masa z krávy, která měla
co pít.
Většina Trojanovjanů tuto potřebu druhých, která patří k těm opravdu základním, chápe. Umí si představit, jaké to je,
když z kohoutku nic neteče. Když nenapustíte vodu do pračky, myčky, neosprchujete se. Vozíte balenou vodu, ohříváte
ji na sporáku.
Znám to z vlastní zkušenosti, a když čerpadlo jede na prázdno a ve studni vidíte
dno, nebo je voda závadná, je člověku
těžko.
Myslím si, že pokud člověk chce žít v
Trojanovicích, měl by umět žít se svými trojanovskými sousedy. Měl by umět
rozlišovat, kdy brání svůj majetek před
nespravedlností a kdy naopak poskytuje
část svého majetku ve prospěch lepšího
fungování celku.
Přeji nám, abychom měli kolem sebe takové sousedy, na jejichž zvonky bychom
se nebáli zazvonit s prosbou o pomoc.

písní a tanců Radhošť. Tentokrát již bohužel bez svého dlouholetého vedoucího Ing. Petra Michny. Chystané říjnové
oslavy k 70. výročí založení souboru se již
nedožil.
Večer zakončila zábava s kapelou Fre/e/
rock.				-red-

foto: Věra Vašendová

15.8.2020 proběhl 51. ročník dožínkových slavností u planiskového mostu. S
ukázkou ručního mlácení cepy obohatili
program hasiči z Hutiska-Solance. Nechyběla tombola, jízda na ponících, prodej guláše, koláčů a klobásek. Tradičně se
svým pásmem vystoupil Valašský soubor

Ukázku mlácení obilí pomocí cepů předvedli mlatci z Hutiska-Solance /Domlácaná/
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Vzpomínka na Petra Michnu

Napsáno na okraji

zdroj: archiv
archi OÚ
Valašského
Trojanovice
souboru Radhošť

Již nám nezahraje na housličky při folklorních akcích. Péťa
byl člověkem, jenž s vlídností a
láskou hrál lidem při vystoupeních nejen lidové písně, ale
i melodie tanečních pásem.
Rovněž se s neskutečnou trpělivostí a obětavostí věnoval
tanečníkům při pravidelných
zkouškách. Péťa byl tím, který
nikdy nezradil členy souboru
a jako jeden z mála valašských
muzikantů vždy a za každých
okolností držel se souborem
a doslovně se pral v jeho prospěch jako člen i jako vedoucí.
Rok 2020 je rokem, kdy si
Valašský soubor písní a tanců Radhošť připomene 70 let
od svého založení. Bohužel,
při oslavách tohoto výročí už
neuslyšíme organizační pokyny, ani uvítací řeč vedoucího
souboru Ing. Petra Michny, jak
jsme byli zvyklí. Čest jeho památce.
Ing. Petr Zbavitel

zdroj: archiv Valašského souboru Radhošť

V sobotní podvečer první srpnový den roku 2020 dorazila
mezi Valachy velmi smutná
a nečekaná zpráva: „Zemřel
Péťa Michna“. Skutečnost, že
ve věku teprve 73 let nás navždy opustil kamarád, přítel,
muzikant a jeden z nejobětavějších členů Valašského souboru písní a tanců Radhošť z
Trojanovic, všechny nesmírně
zarmoutila.
Ing. Petr Michna, rodák z
frenštátské Kopané, přišel a
do dění v souboru se před lety
aktivně zapojil, podobně jako
jeho sestry Ludmila a Marie, z
lásky k lidové písni a tradicím,
coby houslista. Výraz „přišel a
aktivně se zapojil“ se v případě Petra Michny rovnalo velké
osobní oběti, protože souboru
věnoval mnoho času jako muzikant a v průběhu času i jako
jeho vedoucí. 		

zdroj: archiv Valašského souboru Radhošť
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pravdu je pět hodin ráno a já
už budu muset za chvíli vstávat? Rozmrzele se obrátím na bok
ve snaze usnout ještě alespoň na
pár minut. Každá minuta spánku je
dobrá. Bohužel se mi však již usnout
nepodaří, jak se znám. Koukám tedy
do stropu a připadám si mnohem
unavenější, než když jsem šel večer
skutečně spát. Co je to za nápad
vstávat tak brzy? Aha, musím k lékaři. Bezdůvodně se pousměji. No
vida, možná bych dnes mohl vstát
s dobrou náladou. Tou jsem přece
pověstný. No pověstný, spíše všichni
v mém okolí si to myslí. Dnes tomu
ale asi tak nebude. Ponořit se znovu
do svých přerušených nočních snů
je přece tak jednoduché. Určitě by se
mi to podařilo jedna, dvě. Dost! Už
se zase hádám sám se sebou. Já vlastně ani nevím, na co si tady stěžuji. Je
celá řada profesí, které musejí vstát
do práce velmi brzy, a nikdo se jich
neptá. Chtěl bych mít aspoň kousek
jejich energie vstát, ale ta se nijak
nedostavuje. Jako obvykle při nuceném vstávání se dostavuje mírná
ranní nevolnost. Trochu mne to vyděsí, ale nakonec si na to přivyknu.
Brzo po ránu zkrátka nejsem provozuschopný - mohu za to? Každý to
má přece nastaveno jinak. Kdybych
přece jen o chvilku déle pospal, byl
bych možná čilejší. Smůla, co se dá
dělat? Nevím sice, jak budu u doktora vypadat, možná jako spící panák
nebo cosi podivně vypadajícího, ale
na tom vůbec nezáleží. Lékař dnes
potřebuje, abych s ním plně spolupracoval, a tak si nemohu dovolit vypadat neprobuzený. Smířím se tedy s
nevyhnutelným. Pokouším se vypadat, jako by mi nic nevadilo, a snažím se, jak jen to jde, nedat únavu
najevo. U lékaře jsem to nějak zvládl. Pravděpodobně ani nevypozoroval, že má naproti sobě takřka spícího pacienta. Jsem na sebe náležitě
pyšný. Nyní mi však padá hlava skoro až na klávesnici počítače. Doufám
tedy, milí čtenáři, že tyto řádky ještě
dávají smysl. Nejspíše totiž každou
chvíli praštím skutečně hlavou o stůl
a budu spát. Nemohu si pomoci, ale
ranní vstávání je pro mě velice těžká
disciplína. Možná mi někteří z vás
dáte za pravdu. P.S.: Už se těším, až
si po dnešním náročném dni půjdu
zase lehnout do postele.
Matěj Fucyman
Září 2020
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Vzpomínky pamětníka
Dovolte mně, při příležitosti letošního výročí 300 let od postavení
sochy Panny Marie na Bystrém, vzpomenout na to, co mně jako
Bystřanovi ve spojitosti se sochou v paměti utkvělo.
Po skončení 2. světové války v roce 1945 byly u této sochy obnoveny „ Májové pobožnosti“, které byly hojně navštěvovány jak staršími občany, tak též žáky obecné školy. Tyto pobožnosti vedl pan
Antonín Šrubař (zvaný Venclík) a nebo pan Šrubař (zvaný Tadeš).
V době Májové pobožnosti kolem nás procházely skupiny lidí. které šly pěšky, protože železniční mosty z Valašského Meziříčí až do
Frýdlantu byly koncem války zničeny ustupujícím Wehrmachtem,
ve snaze zpomalit postup Rudé armády.
Stávalo se, že některá skupinka těchto lidí se zastavila a byla
přítomna pobožnosti.
V hlavě mi utkvěly slova i melodie, které jsme zpívali místo „Zdrávas Maria“ v desátku růžence, které jsem už nikdy
jinde neslyšel.
Polovina účastníků zpívala „ Zdrávas královno růžence,
zdrávas matičko Ježíše“, druhá pak „ od anděla pozdravená
pros za nás milého syna“.
Vzpomínám, že jako 12-14letý jsem byl až po uši zamilovaný do své první lásky, a tak jsem ji po skončení pobožnosti
doprovázel k jejich domu.
V době, když jsem šel do učení do Frýdku (r. 1948), pobožnosti skončily.
Další mé vzpomínání je až z r. 1982, kdy v krátké době
uschly všechny tři lípy, které kolem sochy Panny Marie
rostly. Další rok na jaře jsem tři mladé lípy nasadil, ale znovu během roku uschly. To samé se opakovalo ještě po výsadbě v dalším roce.
Asi za další dva roky mě upozornila paní Havranová, že
žezlo, které Panna Marie držela v pravé ruce, je rozlámané
a jeho úlomky leží u sochy na zemi. Podle těchto úlomků
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mi František Trubač udělal formu a já ve slévárně u Toboláře toto
žezlo odlil z hliníku. Celá socha je kamenná, ale od té doby je žezlo
hliníkové. Při připevňování žezla se odhalila i nestabilita sochy na
podstavci, a tak se ještě řádně upevnila.
To byly jen některé ze vzpomínek, které mě vážou se sochou, a byl
bych rád, kdybychom společně oslavili její výročí. K oslavám v roce
1970 se váže ještě jedna ze vzpomínek, kdy jsme měli domluvenou
vzpomínkovou řeč, ale řečník nepřišel.
Jan Tichavský

Pozvánka na pobožnost
při příležitosti 300. výročí
sochy Panny Marie na Bystrém
kdy: neděle 13.9.2020 v 15 hodin
kde: u sochy Panny Marie
možnost posezení u zvoničky
součástí přednáška o dějinách sochy
k poslechu dechová muzika Galička z
Veřovic
možnost zakoupení pamětní medaile,
možnost jejího požehnání p.farářem
Banaszczykem
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Seržant pilot Josef František a bitva o Británii
Vrcholí léto roku 1940 a vrcholí do té doby rozsahem
me.“ Když takto mluví váš představitel, věříte, že má
nevídaná letecká bitva o Anglii. Od počátku války v
smysl bojovat.
září 1939 nacistické Německo porazilo všechny souBitva má i svého nejlepšího stíhací pilota RAF. A
peře v Evropě - mimo Velkou Británii. Ostatní státy
přichází závěr, který pilot stíhač RAF byl nejlepší.
jsou okupovány, spojenecké nebo neutrální.
Můžeme být hrdi na našeho vojáka, pilota předválečHitler chce udělat konec nad tímto ostrovem, ale nejného letectva ČSR, Josefa Františka. Narozen 1914
dříve musí zničit Královské letectvo , Royal Air Force,
,Otaslavice, po vyučení zámečníkem se stal vojákem
aby jeho lodě mohly na pobřeží vylodit síly Wehrmaz povolání u jednotky letectva v Prostějově. Po potupchtu. Počátkem léta začíná bombardovat Luftwaffe
ném Mnichově utíká do Polska, Francie a jeho pouť
cíle v Anglii, nejdříve vokončí v Anglii. Během
jenské a průmyslové, posvé anabáze se nepohodl
tom také města a hlavně
s Československým veleLondýn. „ Nemohu vám
ním v emigraci a zůstal u
slíbit nic než krev, dřinu,
Poláků. Vyhovovala mu
slzy a pot,“ řekl nový prejejich bezprostřednost,
miér Winston Churchill
bojovnost a kamarádobčanům. A nic jiného
ská atmosféra. Sloužil u
je nečekalo. Jen v Lonjejich 303. Squadrony a
dýně zahynulo na 40 000
během pouhých tří týdnů
obyvatel.... Ale odhodlánasazení zničil 17 nepřání bylo větší než strach,
tel. Nikdy neporažen zavětší než nedostatek a
hynul ve svém Hurricanu
nepohodlí. Desetitisíce
8. října 1940 (ve věku 26
obyvatel Londýna spaly
let) během nepodařenév metru, desetitisíce dětí
ho přistání na letišti Cudrodiče poslali na venkov,
dington, jižní Anglie.. Ve
kde se o ně v bezpečí stasvé závěti si přál v příparalo Království.
dě smrti být pochován se
A letci RAF bojovali. A Kresba letadla R4175, hrdě nesoucí označení příslušející československému letecké- svými druhy Poláky, což
s nimi letci okupovaných mu esu, seržantovi Josefu Františkovi.
mu bylo vyplněno.

15. srpna 2020 byl v Imperiálním válečném muzeu v Duxfordu organizací Kolekce historických letadel, představen Hawker Hurricane
RF-R, R4175. Pavel Rampír u tohoto letadla Hurricane s vlastními kresbami tohoto stroje a Josefa Františka.
zemí a Britského impéria. 2300 Britů, 140 Poláků, 130 Novozélanďanů, 115 Kanaďanů, 88 Čechoslováků a další. Jistě téměř každý
zná jedno letadlo - Spitfire. Krásný, elegantní a výkonný letoun
. Jeho souputníkem ve službě byl sice méně známý, ale početně
dvojnásobně zastoupený Hurricane. Ne tak úžasný, ale výrobně
nenáročný a byl to tažný kůň RAF té doby. Německo mělo stíhací
letouny dva, oba od firmy Messerschmitt, jednomotorový Bf-109 a
dvojmotorový Bf-110 a několik typů bombardérů. Všechno to byly
výkonné a výborné letouny.
Ale rozhodující je odhodlání bojovat! Británie bojovala o přežití,
Němci o okupaci....Velká Británie tento souboj vyhrála. Premiér
Churchill při nástupu do funkce prohlásil : „Budeme bránit náš
ostrov za jakoukoli cenu, budeme bojovat na plážích, budeme bojovat na polích, ve městech i v kopcích, ale nikdy, nikdy se nevzdá-

Po této bitvě trvající tři měsíce W. Churchill vyslovil tento názor :
„ Nikdy v historii lidských konfliktů nevděčilo tak mnoho (lidí),
tak málu (letcům RAF), za tak mnoho (vítězství v bitvě o Británii)!
Dnes je těžko spekulovat, co by se dělo po prohraném zápase o
poslední ostrov svobody v Evropě. Velká Británie dál bojovala osamoceně na moři, v Africe, na Středním východě, bombardovala
Říši. Až v červnu 1941 po napadení Ruska (SSSR) Hitlerem přestala být jediným protivníkem . A v prosinci 1941 byly ve hře Spojené
státy americké, kterým Hitler vyhlásil válku 9.prosince 1941. Tím
začal jeho konec.
Letos je výročí 80 let od této bitvy a stejný čas uplynul od smrti
Josefa Fratiška, seržanta RAF.
Pohřben - Londýn, Chestnut Avenue, Northwood Cemetery
Pavel Rampír
Září 2020
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Hasiči varují - pozor na lesní požáry
Lesní požár je oheň, který vypukne a
šíří se v lese nebo vypukne na jiných
pozemcích a šíří se do lesa a na jiné
lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev (blesk,
vysoké teploty), ale v naprosté většině
se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený
nedopalek cigarety nebo nesprávně
založený, či nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese nebo v jeho blízkosti.
Příčinou požáru se může stát i pohozené sklo, které za slunečného počasí
funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde
v těžce přístupném terénu, kde nelze
plně využít hasičskou techniku, a jsou
velmi nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit například
i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy
na lesních požárech jsou proto časově
velmi náročné a vyžádají si povolání
většího množství jednotek požární
ochrany. Likvidace lesních požárů
si vyžaduje rovněž značné množství
vody, kterou je třeba často velice komplikovaně k místu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než kde
jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat
nebo udržovat otevřené ohně mimo
vyhrazená místa, a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je
také zakázáno odhazovat hořící nebo
doutnající předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo zakazuje vypalování trávy a
porostů, stále se najde dost těch, kteří
zákaz poruší. Pak stačí jen silnější vítr,
který zanese jiskry až do prostoru lesa.
Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně zcela
nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí,
jehličí nebo rašelině.
Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenou dostatečnou
zásobu vody, pokud by se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na
dokonalé dohašení ohniště. Je dobré vybírat pro ohniště místo v
blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že půda v jehličnatém
lese je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, protože
hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet až do značné
hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo ohniště. Rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho
okolí opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může znovu
Září 2020

rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti
by neměly nikdy samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího
ohniště bez dozoru dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může
obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete,
je vhodnější utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně
požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Na startovní čáře školního roku 2020/2021
V posledním srpnovém týdnu tradičně pracovníci
provozu školy v Trojanovicích společně s posilami
z řad technických zaměstnanců obce usilovně dokončovali úklidové a údržbové práce, které opravdu
nikdy nekončí.
Během hlavních prázdnin se realizovala plánovaná
přestavba sborovny (zbourání příčky mezi stávající
prostorově nevyhovující sborovnou a nefunkčním
prostorem, elektroinstalační práce, zednické práce
spojené s řezem panelu pro vsazení okna, položení
podlahové krytiny). V suterénu se postavením příčky
vytvořil úložný prostor pro technický materiál. Tato zeď zároveň
snižuje šíření prachu štěpky z kotelny do míst pobytu žáků a zaměstnanců školy. Nechyběly povinné výmalby vybraných učeben a
částí chodeb. 1. září byla škola připravena přivítat 154 žáků, z toho
30 žáků zahájilo školní docházku v životní roli školáka poprvé.
Také pro paní učitelky a paní vychovatelky byl přípravný týden nabitý plánováním vzdělávání, do kterého je nutné začleňovat průběžně opatření MŠMT a doporučení České školní inspekce (ČŠI)
vzhledem ke Covid-19. ČŠI i MŠMT zdůrazňuje soustředit se na
to, jak se s dopady vzdělávání ve 2. pololetí předcházejícího školního roku co nejlépe vyrovnat, proto bude ve zvýšené míře důležité:
• klást především důraz na vzdělávací oblast českého jazyka, matematiky a anglického jazyka,
• nehledat, co žáci neumějí, ale najít to, co umějí, a na to plynule
navázat,
• poskytovat žákům zpětnou vazbu tak, aby podporovala jejich

motivaci k dalšímu učení, aby věděli, co a jak mohou
zlepšit,
• podporovat kvalitu komunikace s rodiči (již ve 3.
zářijovém týdnu plánujeme schůzky třídních učitelů s
rodiči žáků všech ročníků a proběhnou volby do školské rady, pokud nedojde ke změnám bezpečnostních
pravidel),
• reagovat na nově vzniklé podněty a situace, optimalizovat zavedený systém,
• vytvářet podporu pro žáky, kteří měli nepříznivé
podmínky pro distanční vzdělávání, vůbec se ho nezúčastnili nebo výrazně zaostávají,
• zákonní zástupci se mohou s důvěrou obracet na pedagogické
pracovníky školy prostřednictvím níže uvedených kontaktů v tabulce.
Záměry směřující k úspěšnému zvládnutí školního roku 2020/2021
zasáhnou také do výběru zájmových odpoledních kroužků. Posíleny budou kluby čtení, zábavné logiky a deskových her, které mohou vhodně rozšiřovat možnosti aktivního učení dětí.
Přeji dětem, rodičům a všem zaměstnancům školy, aby byl nový
školní rok příjemný, inspirující, radostný, bohatý na objevy a poznávání.
Aktuality k 1. dni školy a průběžné budou na stránkách školy https://zstrojanovice.cz/aktuality/.
Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

ředitelka

Mgr. Jitka Pajlíková

reditel@zstrojanovice.cz

tel: 744 960 400

zástupce ředitelky
výchovný poradce

Mgr. Jana Petrů

jana.petru@zstrojanovice.cz

I. A

Mgr. Hana Trubačová

hana.trubacova@zstrojanovice.cz

I. B

Sára Knebelová

sara.knebelova@zstrojanovice.cz

II. A

Mgr. Lenka Mužíková

lenka.muzikova @zstrojanovice.cz

II. B

Mgr. Pavla Mynářová

pavla.mynarova @zstrojanovice.cz

III. A

Mgr. Gabriela Hellebrandová

gabriela.hellebrandova@zstrojanovice.cz

III. B

Mgr. Hana Pražáková

hana.prazakova@zstrojanovice.cz

IV.

Mgr. Nikola Reková

nikola.rekova@zstrojanovice.cz

V. A

Bc. Pavla Cibulcová

pavla.cibulcova@zstrojanovice.cz

V. B

Mgr. Vendula Matúšová

vendula.matusova@zstrojanovice.cz

Vážené kolegyně, děkujeme!
Člověk se v průběhu života setkává také s nelehkým osobním rozhodnutím k životní změně. Bilancování o změně
zaměstnání mnohdy vede k přehodnocení životního stylu, k inventuře původních přání či ambic
a jejich porovnávání s reálnými osobními možnostmi.
Jménem vedení školy a obce v Trojanovicích
chceme poděkovat paní školnici Věře Vašendové
a paní učitelce Mgr. Svatavě Hanzlové za profesní
a lidský přístup ve prospěch dětí, spolupracovníků a rodičů.
Paní Věře Vašendové vyjadřujeme obdiv za dvacetiletý dokonalý servis pro školu, za vytváření
příjemné atmosféry v kolektivu, za nadhled a za

klidné zvládání krizových situací.
Paní učitelce Svatavě Hanzlové patří ocenění
za tvůrčí pedagogickou práci, vysokou angažovanost v oblasti sportovních aktivit pro žáky,
otevřenost pro nové výzvy a nezištnou pomoc
ostatním.
Oběma dámám upřímně přejeme pevné zdraví,
štěstí, mnoho osobních a pracovních úspěchů v
nové životní etapě.
J. Pajlíková, ředitelka školy
I.Vrtalová, J. Novotný, vedení obce

Září 2020
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Akce v Trojanovicích a okolí
září - říjen 2020, Frenštát p.R. knihovna
studovna
Výstava: MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN
Nová kolekce proměn Moravskoslezského kraje. Výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině, o proměnách chátrajících
staveb v důstojné objekty s užitečnou náplní, o zkrášlených náměstích a návsích,
nádražích, sakrálních stavbách.
Čas: během provozní doby knihovny
Určeno: pro všechny
Vstupné: zdarma
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
mužů, žen, masters a párů v kulturistice, physique, bodyfitness, bikiny fitness
a wellness fitness
5.9. Semifinále v 11 hod., finále 14.30
hod., vstupné na celý den 300 Kč
- kulturistika muži, kulturistika muži
masters, klasická kulturistika muži, kulturistika vozíčkáři
6.9. Semifinále v 11 hod., finále 14.30
hod., vstupné na celý den 300 Kč
- physique muži, physique ženy, bodyfitness ženy, bikiny fitness a wellness fitness
ženy, kulturistika smíšené páry
10.9.2020, 14:00-20:00 hod., Frenštát
p.R. před a v budově ASTRY a v Městské
sportovní hale
Den sportu a volnočasových aktivit VYBER SI SVOJI AKTIVITU!
Akce pro všechny věkové kategorie. Město Frenštát pod Radhoštěm ve spolupráci
s ASTRA, centrem volného času, a Městským kulturním střediskem pořádá Den
sportu a volnočasových aktivit. Akce
bude probíhat v budově ASTRY a před ní
a v Městské sportovní hale.
Prezentace sportovních oddílů, soukromých sportovních subjektů, volnočasových kroužků. Možnost vyzkoušet si prezentované činnosti. Soutěže o hodnotné
ceny a na závěr programu vyhlášení cen
Sportovec roku 2019 města Frenštát pod
Radhoštěm.
10.9.2020, 15:00 hod., Trojanovice Hotel Beskyd
PŘÁTELSKÉ ODPOLEDNE
Zve Svaz tělesně postižených v ČR - místní organizace ve Frenštátě p.R.
K tanci hraje paní Koutná a pan Gemrot.
Autobus k hotelu Beskyd je zajištěň - odjezd ve 14:30 hodin z Beskydského sídliště,
Září 2020

od Sokolovny, vlakového nádraží a Bezručovy ulice.
12.9.2020, Frenštát p.R. Skokanský areál Jiřího Rašky - Velký Javorník
Závod horských kol na Velký Javorník
29. ročník
Pořádá Pohorská jednota Radhošť, prezentace 7:30-9:30 hod., start všech kategorií 10:00 hodin.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a
programy

Z GRAFICKÉ TVORBY
1. srpna - 25. října 2020

17.9.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury velký sál
PAVEL DOBEŠ
Vstupné 290 Kč. Předprodej vstupenek
na www. Goout.net.
18.9.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
CVČ Astra
Taneční večery
zahájení - cena 1700 Kč/osoba, přihlášky
na www.tanecni-vecery.cz
18.–19.9.2020, Frenštát p.R./Trojanovice Amfiteátr na Horečkách
HORSKÁ VÝZVA
Závod v horském běhu. Bližší informace
na www.horskavyzva.cz
22.9.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury - velký sál
MILAN ŘEHÁK - abonentní koncert
Originální akordeonové kompozice, barokní skladby, virtuosní transkripce i
aranže populárních písní včetně poutavého komentáře přinese sólový recitál
Milana Řeháka - jednoho z nejprogresivnějších českých akordeonistů, absolventa
Královské hudební akademie ve Stockholmu a laureáta mnoha mezinárodních soutěží. Vstupné 250 Kč. Předprodej
vstupenek mimo předplatné v TIC, Frenštát p. R..
29.9.2020, 19:00 hod., Frenštát p.R.
Dům kultury - malý sál
TOULÁNÍ BERCHTESGADENSKÝMI
ALPAMI
Zavedeme vás do kouzelného kraje v německém výběžku poblíž Salzburku. Tato
oblast nabízí vše, co si jen můžete přát toulání romantickým podhůřím, jeskyně,
solné doly, lehkou turistiku s dalekými
výhledy na alpské velikány. Nechybí výstupy na majestátní štíty, via ferraty i
návštěva Orlího hnízda, neslavného působiště Adolfa Hitlera. Multimediální
cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka (film,
foto, hudba, beseda). Vstupné 50 Kč.

probíhá ve výstavní síni muzea výstava
grafických děl tří regionálních umělců
- Jiřího Drozda, Jana Hrnčárka a Leopolda Parmy. Společným pojítkem většiny
vystavovaných prací je beskydská krajina
a život v ní. Ve čtvrtek 24. září 2020 v 17
hodin v podkroví frenštátského muzea
ČTVRTEČNÍCI: BROUCI NA
JANÍČKOVĚ VRCHU
čtvrtek 24. září 2020 v 17 hodin v podkroví frenštátského muzea

v přednášce Mgr. Martin Trubač seznámí
s výsledky výzkumu entomofauny (konkrétně epigeických brouků) v lokalitě
Janíčkova vrchu (katastr obce Tichá) v
letech 2001, 2002 a 2019.
Vstupné: 30,- Kč.

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
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Téměř šedesát turistických cílů Moravskoslezského kraje bude
mít v září a říjnu volné vstupy. Kraj chce tímto způsobem prodloužit turistickou sezónu a nalákat do kraje návštěvníky.

Vstupné dobrovolné. Doporučená rezervace míst. Více informací
na www.nyklband.cz

1.9.2020 - 31.10.2020
Září 2020
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Naši jubilanti

Krajské volby 2.-3.10.2020

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Lumír Šrubař		

90 let

Stanislav Dobiáš

80 let

Josef Bil		

75 let 		

Štefan Kotrík		

70 let

Lubomír Foltýn

70 let

Jiří Márák		

70 let

Jiří Havlík		

70 let

Jan Franek 		

70 let

Rudolf Blažek		

70 let

75 let

Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.
V obci Trojanovice se uskuteční pouze volby do krajského zastupitelstva.
Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého
dne voleb. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.
Voličem je
• státní občan České republiky, který nejpozději 3. října 2020
dovrší věku 18 let;
• a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu kraje

Ludmila Foltýnová 70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubilea občanů dožívajících se 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 let a následný každý rok po
devadesátých narozeninách. Pokud si nepřejete být uveřejněni,
prosíme o sdělení této informace v kanceláři evidence obyvatel,
na tel. čísle 556 835 023 nebo na email evidence@trojanovice.cz.

„Žáci Antonína Strnadla vzpomínají“
V neděli 9.8.2020 proběhla v Památníku Antonína Strnadla v Novém Hrozenkově vernisáž výstavy Ilji Hartingera s názvem „ Valašsko v obrazech“.
Jelikož akademický malíř Ilja Hartinger i jeho žena byli žáky Antonína Strnadla, rozhodli jsme se odprezentovat zrod tohoto sborníku právě zde.
Na podobě publikace intenzivně pracoval syn Antonína Strnadla
Martin Strnadel za přispění emeritního ředitele muzea ve Frenštátě Jiřího Klučky. V knize naleznete vzpomínky žáků na školní léta
strávená pod vedením Antonína Strnadla. Přímo Ilja Hartinger o
svém profesorovi napsal: „Pan profesor byl rozhodně člověk nesmírně prostý a lidský. Nezapomenu třeba na takovou drobnou
epizodu: když jsme někdy zůstali ve škole odpoledne, chodívali
jsme do bufetu naproti škole na nějaký ten vlašský salát a rohlík.
Občas se tam objevil Strnadel v bílém plášti, sedl si, dal si z plastikové misky v bufetu obyčejnou gulášovou polévku, vytáhl z kapsy chleba, nadrobil do ní a jedl tam s námi. Dodnes si nedovedu
představit, aby jiný z těch velkých profesorů vůbec šel do bufetu!“
Ivana Vrtalová

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky
•
platným občanským průkazem,
• platným cestovním pasem České republiky.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Volič hlasuje v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků:
Volební
okrsek

pro část obce

Sídlo volebního okrsku Adresa

č. 1

pod Radhoštěm, MŠ Trojanovice pod č.p 343
pod Javorníkem Javorníkem

č. 2

Bystré, Lomná

Jubilejní ZŠ prezidenta č.p. 362
Masaryka

Každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu voličů je zapsán, může požádat obecní úřad o
vydání voličského průkazu do 25.9.2020.
S voličským průkazem může volič hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů ve stálém volebním okrsku na území České
republiky spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(29. září 2020).
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění
covid-19 najdete na https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx

foto: Lenka Kaiserová

Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl
hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední
obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z nich dává přednost (udělení preferenčního hlasu).

Září 2020

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku.
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Reklama a inzerce
Společnost Pustevny, s.r.o., provozující lanovou dráhu, nabízí zaměstnání na pozici „staniční pracovník
lanové dráhy“ a „strojník lanové dráhy“.
Náplň práce:
1) obsluha lanové dráhy a její
údržba,
2) prodej jízdenek,
3) práce s provozem lanové dráhy související.
Nabízíme:
- práce v přátelském kolektivu
- nerovnoměrně rozložená pracovní doba
- pracovní prostředí v srdci Beskyd
- možnost profesního růstu
- odpovídající finanční ohodnocení
Požadujeme:
- slušné vystupování
- vzdělání technického zaměření
- elektro vyhláška 50/78 výhodou
- řidičské oprávnění sk. B

Nabízím dřevěný kvalitní zahradní nábytek z masivního
tvrdého dřeva - vysušené, 2x impegrované a 2x lakované,
v rozměrech 160-200cm délky a 70-80cm šířky. Křesla délka/výška/hloubka 0,45x0,90x0,50cm - nátěr v barvách teak,
ořech, zlatý dub.
Vhodné do penzionů, restaurací, pergol.
Levná DOPRAVA zajištěna.
Kvalitní ruční práce cena od 11800kč

Kontakt pro zájemce:
tel: +420 739 392 969
eamil: lanovka@pustevny.cz
PUSTEVNY, s.r.o.
Trojanovice 477
744 01 Frenštát p. R.

Kontakt: email: david.ostrava@post.cz
tel:607691351

Prodej palivového dříví buk, smrk.
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,rovnané, uložené špalky 30, 35, 40 cm a více podle
potřeby.

Možnost dovozu odběrateli.
Tel.: 603 315 738
Září 2020
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Kino SENIOR najde své pevné místo v programu kina už od září
A je to tady! Kino i přes veškeré změny a
omezení, které nemůže ovlivnit, před prázdninami opět mohlo obnovit svůj provoz a
svým divákům nabízí to nejlepší, co je aktuálně ve filmové tvorbě možné a dostupné.
Pevně věříme, že situace se bude vyvíjet pozitivním směrem, a proto jsme se rozhodli
od měsíce září do programu frenštátského
kina zařadit již dříve avizované promítání
projektu nazvaného Kino Senior. Projekt,
který úspěšně funguje v řadě kin po celé
republice, přináší zvýhodněné filmové projekce, speciální čas a aktuální filmové hity.
Na první projekci se diváci mohou těšit už v
úterý 15. září 2020 od 10.00 hodin na český
film 3Bobule. Nejen tyto projekce budou zároveň podpořeny zajímavým benefitem.
Kino Senior bude promítat každé druhé úterý v letním a zimním režimu. V měsíci září
se uskuteční dvě projekce ještě v tzv. „letním
režimu“. Ta první v úterý 15. září a druhá
v úterý 29. září 2020, vždy od 10.00 hodin.
Další projekce budou následovat ve čtrnáctidenních pravidelných cyklech. Od října do
března potom budou projekce uváděny vždy
od 14.00 hodin odpoledne. Každá z těchto
projekcí bude stát pouhých 60 Kč a nebude
potřeba se prokazovat jakýmkoliv dokladem
o věku. Filmové projekce pro seniory jsou
přístupné všem, kdo v danou chvíli mají
chuť a čas přijít. Kino Senior je určeno každému, komu nevadí si na nový film počkat
tři až čtyři týdny od premiéry. Rozhodně
neplánujeme promítat filmy pro pamětníky.
A na jaké filmy se od září mohou návštěvníci kina těšit? Už teď můžeme prozradit, že
v září to budou snímky 3Bobule a Meky, v
následujících měsících do programu Kina
Senior zařadíme filmy Havel, Šarlatán a další
snímky především z domácí filmové tvorby.
Také Kino Senior bude podpořeno zajímavým benefitem, který kino připravilo ve spolupráci s firmou Cykloservis Prašivka. Jedná
se o velkou losovací soutěž „Do kina pěšky
a domů na kole“. Pro jednoho z aktivních návštěvníků Kina Frenštát pod Radhoštěm je připravena skutečně atraktivní cena. Tou
je elektrokolo v hodnotě 50 000 korun! Soutěž byla spuštěna už v
červnu a poběží až do dubna 2021. V té době se může prakticky každý návštěvník, tedy i návštěvníci Kina Senior, zapojit do soutěže
o toto elektrokolo. Pravidla soutěže jsou jednoduchá, k zakoupené
vstupence návštěvník získá herní kartu, kterou vyplní a vhodí do
schránky ve foyer kina. Takto může učinit opakovaně, při každé
návštěvě kina. Čím vícekrát naše kino navštíví, tím zvyšuje své
šance na výhru. Jednoho z diváků vylosuje v dubnu 2021 Miroslav
Prašivka, majitel firmy, která kolo do soutěže věnovala.
Zuzana Kalinová
Městské kulturní středisko
Dr. Parmy 254, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Září 2020

Prodej kalendářů ma rok 2021
V
infocentru
máme již naskladněny stolní a nástěnné kalendáře
na rok 2021 s tématikou
krajiny
Beskyd a Valašska
od autorů Petra
Šiguta a Radovana
Stoklasy.
Věra Kaňová
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Dopolední výtvarný kurz pro seniory na ZUŠ zve nové účastníky

zdroj: archiv ZUŠ Frenštát

Frenštátské ZUŠ ve spolupráci s Odborem sociálních věcí města Frenštátu pod Radhoštěm se podařilo v loňském roce zrealizovat velmi příjemnou
aktivitu pro seniory z Frenštátu a okolí – Dopolední
výtvarný kurz. Ačkoli nám průběh setkávání mírně zkomplikovala karanténa, podařilo se vytvořit
řadu zajímavých výtvarných dílek - vyzkoušeli jsme
malbu, keramiku i práci s barevnými spreji. Co mne
osobně těšilo nejvíce, byla atmosféra, jakou účastníci kurzu dokázali vytvořit. V průběhu setkávání
vznikla „parta“ milých lidí, čas s nimi trávený byl
pro mne vyloženě potěšením. Kurz byl plně obsazen. Abychom v letošním roce vyhověli většímu
počtu zájemců, uvažujeme o otevření dalšího termínu. Pokud byste rádi rozšířili své obzory v oblasti výtvarné tvorby, setkali se s podobně naladěnými
lidmi, vychutnali si příjemné prostředí výtvarného
ateliéru, přijďte mezi nás, jste srdečně vítáni! Jsou vítáni zejména
senioři od 60 let výše, předchozí výtvarné zkušenosti netřeba!

Více informací na www.zusfrenstat.cz
Na setkání s vámi se těší Mgr. Romana Kubešová

Anděl Strážný z.ú.
Registrovaná sociální služba hlídá bezpečí a zdraví 24 hodin denně.
Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co
nejdéle ve známém, tedy domácím prostředí?
Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je
situace seniorů osamělých. Přijde krizová
situace – zhoršení zdravotního stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici apod.
Jednou z nejobávanějších situací u seniorů
bývá pád, následná bezmoc, někdy i bolest.
Minimálně jednou ročně jich upadne 30% a
s věkem riziko stoupá.
Nabízíme jednoduchý a moderní způsob
ochrany zdraví a bezpečí – tísňovou péči.
•
Klient nosí na ruce monitorovací zařízení, které je napojeno na dispečink
Anděla Strážného.
• Při stisknutí SOS tlačítka (v případě
pádu automaticky) zařízení lokalizuje polohu systémem GPS a spojí se s
dispečinkem, který vyhodnotí situaci
a vyšle na místo potřebnou pomoc –
kontaktní osobu, výjezdovou službu,
záchrannou službu nebo hasiče či policii.
• Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zajistit okamžitě a kdekoli.
Monitorovací zařízení s detekcí pádu zapůjčujeme jako jediní v ČR bezplatně.
Chcete vyzkoušet službu tísňové péče na jeden měsíc zdarma? Kontaktujte nás NONSTOP na tel. 800 603 030 nebo pište na
poptavka@andelstrazny.eu. Více informací
najdete také na www.andelstrazny.eu
Září 2020
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foto: Ivana Vrtalová

8.8.2020 projel Trojanovicemi cyklistický závod Czech Tour 2020.
V třetí etapě vedoucí z Olomouce do Frýdku Místku čekala na
závodníky rychlostní prémie u Cyklosportu Prašivka. Originální
trofej hrdě za všechny Trojanovjany předal Mirek Prašivka na náměstí ve Frýdku Místku vítězi Larsi Bovenovi.
V etapě dlouhé 209,8 km se závodníci pohybovali průměrnou
rychlostí 39,51 km/h, a tak nejlepší z nich zvládli dojet do cíle v
čase 5:18:38.
Vítězem 12. ročníku se stal Australan Damien Howson ze stáje
Mitchelton Scott. Uspěli i Češi. Adam Ťoupalík (Elkov Kasper)
obsadil v konečném pořadí celkové čtvrté místo.
-red-

foto: Mirek Prašivka

Křížky, boží muka, kapličky i smírčí kříže jsou nedílnou součástí
kulturní krajiny. Spolu s křížovými cestami a sochami světců bývají označovány jako drobné stavby lidové architektury. Mají svůj
osobitý půvab, nespornou estetickou hodnotu, jsou pamětí krajiny a
současně plní funkci významných orientačních bodů. Lokace těchto památek – při cestách, křižovatkách, u pramenů a podobně není
zpravidla náhodná. Mnohé stojí v místech, kde se odehrála nějaká
nešťastná událost.
Řada křížků a božích muk označují místa, kde došlo k zabití člověka
bleskem. Takových objektů je na Moravě velké množství. O usmrcení bleskem vypovídají pověsti nebo dedikační nápisy na samotných
památkách.
U obce Výskytná nad Jihlavou je u polní cesty umístěna kamenná
deska. Kromě reliéfně vystupujícího latinského kříže nese vročení
1921 a symboly dvou blesků směřujících k zemi. Podle pověsti byla
na tom místě 11. května 1921 usmrcena bleskem pasačka Marie
Franzová z Jiřína. Nesrovnatelně vyšší vypovídací hodnotu má kamenná deska s jetelovým křížem u obce Řásná, taktéž na Jihlavsku.
Vysekaný text je „Mariga Bambula bila dne 15ho brzna 1831 od gromu zabita“. U Horního Čepí v okrese Žďár nad Sázavou je zajímavou
památkou mramorový kříž s nápisem sdělujícím, že 11. 8. 1916 byla
na tom místě bleskem zabita Josefa Pavelková. Další „bleskový kříž“
najdeme v Pernštejnském Jestřabí (okr. Brno-venkov). Mezi dvěma
lipami stojí mramorový kříž s dedikací „Zde byl usmrcen bleskem
dne 16. července 1927 Stanislav Synek ve stáří 21 roků“. Na severu
Moravy u obce Štíty se při lesní cestě tyčí tzv. Bartoňův kříž. Připomíná smutnou událost: v roce 1894 tam blesk smrtelně zasáhl Annu
Bartoňovou. Za nejstarší památku dokumentující usmrcení člověka
při bouřce je na Moravě považován pamětní kámen umístěný dnes u
koupaliště v Olešnici (okr. Blansko). Uprostřed čelní strany kamene
je vysekán obrys tlapatého kříže, kolem něj se po celé ploše rozprostírá nápis „Wystaven gest tento kamen pro památku zie gest tu byl
zabit Ssymon Czermaczek soused Oles. Leta 1678“. Památná je kamenná deska s reliéfem kříže na židovském hřbitově v Telči. Nápis je
„L. P. 1775 dne 12. Juli w tomto misti gest Božim Posiem nawsstiwena Kateřina Frissrowa skonala Deg gi Pán Buh lehké odpočinutí“. O
křížovém kameni v Třebařově na Svitavsku můžeme mluvit v minulém čase. Pískovcová deska s reliéfně vystupujícím latinským křížem
byla opatřena německy psaným textem v překladu „Anno 1660 10.
července v sobotu na Sedm bratřím ve tři hodiny odpoledne Lucas Hartman z Třebařova spolu se dvěma koňmi byl na tomto místě
bleskem usmrcen“. Na místě dávné tragédie stál pamětní kámen až
do roku 1936.
Druhou skupinu drobných kamenných památek tvoří kříže, které
zasáhl blesk. Nestojí na vrcholech kopců, ale v mírně zvlněné krajině
nebo na rovině. V katastru obce Strhaře (Brno - venkov) u polní cesty do Žlebů je nedatovaný litinový kříž na masívním oválném soklu.
Když do kříže uhodil blesk (rok není znám), musel být poškozený
pískovcový sokl zpevněn kovovými pásy. Po čase se začal drolit, a
proto byl nahrazen betonovým. U obce Meziříčko na Třebíčsku při
silnici do Šašovic stával dřevěný kříž, který byl v roce 1892 poškozen
bleskem. O rok později byl nahrazen křížem kamenným.
Bleskový, celokamenný kříž najdeme i v blízkosti naší obce. Tyčí se
uprostřed kruhového objezdu v Trojanovicích při výjezdu do Lomné. Nápis na kříži oznamuje, že „Kříž tento byl v 1843 od Trojanovických sousedův postaven a bleskem hromovým byl v 1896 poškozen a v tom roku byl za doby obecního starosty Karla Kociána od
sousedův z Lomné opraven“. Kříž je zvláštní i typologicky. Nejenže
je celokamenný, ale jeho obrys vzbuzuje dojem, jako by byl z doby
počátku baroka. Jde o významnou památku našeho regionu zasluhující si nejen pozornost, ale především ochranu.
Radoslav Patočka (výňatek z Vlastivědného věstníku moravského)

Czech Tour 2020

Trofej pro vítěze rychlostní prémie

Poděkování zpoza Lomné
Po deseti letech jsme velmi rádi, že nemusíme vozit pitnou vodu
z Frenštátu, a po dvou letech jsme velmi rádi, že máme novou
sjízdnou a luxusní cestu. I když to nebylo jednoduché, tak chceme
tímto poděkovat za zorganizování a vybudování vodovodu a kanalizace v naší oblasti.
Za všechny „zpoza“ Lomné Martina Christodulu s celou rodinou
a sousedé.

foto: Martina Christodulu

Kde úřadoval blesk
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Loučení se vzdušnými akrobaty

foto: Michaela Běčáková

foto: Michaela Běčáková

Září – na léto jde stáří. A v druhé polovině jiřiček taky není pravidlem). Zatímco ro- hy jsou ohroženy rekonstrukcí budov. Při
se rodí podzim. Přechod těchto dvou roč- rýsové využívají místo původních skalních těch dochází ke shazování hnízd a někdy
ních období se vyznačuje nejen hojností stěn větrací šachty a pukliny ve zdech pře- i k použití takových materiálů, na kterých
plodů a slavnostmi, ale také velkým stěho- devším vyšších budov, vlaštovky si svá mis- nově stavěná hnízda nedrží. Ke shazování
váním a loučením.
kovitá hnízda staví uvnitř budov (zejména hnízd však dochází i z důvodu znečišťování
Ono to loučení s některými druhy v naší hospodářských) a jiřičky svá polokulovitá okolí trusem těchto drobných pěvců. Tenpřírodě začalo už dříve. Jen jsme si toho hnízda na budovách z vnější strany (a je jim to problém se však dá vyřešit vcelku jedmožná nevšimli. První ptačí druhy se na jedno, jestli jde o budovu hospodářskou, noduše připevněním prkna či plechu pod
svou dlouhou pouť na zimoviště začínají nebo podloubí na náměstí, či okno domu). hnízdo tak, aby neznemožňovalo ptákům
vracet totiž už v srpnu. Možná Vám přišlo Často hnízdí v koloniích a všechny dru- na hnízdě přistát. Rorýsům jsou zase často
divné, že se z oblohy ztratili mistři akrozaslepovány větrací šachty či pukliny, ve
bacie, kteří s velkým křikem přilétají na
kterých obvykle hnízdí. Pokud jim však
přelomu dubna a května a právě už v srnabídneme speciální budku, jsou schopni
pnu se i s mláďaty tiše vytrácejí zpět do
zahnízdit i v ní. Motivační programy Přájižní Afriky. Pokud hádáte, že jde o rorýse
telé rorýsů a Rorýsí školy vznikly právě
obecného, hádáte správně. S rorýsi a vysopro podporu hnízdních možností tohoto
kými letními teplotami tak nějak zvláštně
našeho ojedinělého ptačího souseda. Takutichá celá krajina. Ozývají se jen zvuky
že, pokud Vás zajímá, jak se do příštího
mláďat žadonících o potravu, ale nikdo
návratu rorýsů stát jejich oficiálním příteuž nezpívá. Rodiče mají co dělat, aby vylem, navštivte stránku www.rorysi.cz.
vedli svá mláďata, a připravují se na cesNa podzim se každoročně koná také Festitu, nebo pomalu začínají s přípravou na
val ptactva, na kterém se o migracích dozimu. Nad ránem se budou z lesů ozývat
zvíte mnohem více přímo od ornitologů.
jiné zvuky než ptačí zpěv. Nastává totiž
Termín je už na začátku října, tak nezapoobdobí jelení říje. Koloběh života se točí Vlaštovka obecná: tmavá hlava, hnědočervené meňte sledovat web www.birdlife.cz a vydál. A tak dříve, než se začneme opět tě- hrdlo a dlouhý vidlicovitý ocas jsou typickými zna- brat si tu svou vycházku v okolí.
šit na ptačí zpěv, je třeba si užít i loučení. ky vlaštovky obecné.
Protože i to je fascinujícím přírodním fenoménem a mnohým zejména obrovská
Víte, že...
hejna ptáků berou dech. Pokud jste se ne... v Trojanovicích se můžete potkat jak
stihli rozloučit s rorýsi, nezoufejte. Určitě
s vlaštovkami a jiřičkami, tak i s rorýstihnete ještě další vzdušné akrobaty lovící
si?
hmyz v letu – vlaštovky a jiřičky. Ačkoliv
... jiřička obecná byla na jaře Českou
všechny tyto tři druhy vypadají podobně,
společností ornitologickou vyhlášena
rorýs s vlaštovkami a jiřičkami příbuzný
ptákem roku 2020?
není. Jejich podobnost je dána čistě stej... shazování hnízd, ať už neobsazeným stylem získávání potravy. A kromě
ných, či obsazených, je porušením závzhledu a způsobu života mají společnou
kona o ochraně přírody a krajiny?
ještě další věc – jsou naši sousedé. Jde o
tzv. synantropní druhy – vázané na blíz- Typický pohled na rorýse obecného - na obloze
kost člověka, resp. na jeho obydlí. Ačkoliv silueta větší než vlaštovka se srpovitě zahnutými
Mgr. Michaela Běčáková
rorýse potkáváme spíše ve městech (není dlouhými křídly. K tomu je často slyšitelný, nezaSpráva CHKO Beskydy
to však pravidlem), vlaštovky a jiřičky jsou měnitelný výrazný křik.
vázány spíše na vesnice (což zejména u

Na mysliveckém odpoledni pořádaném Mysliveckým spolkem
Horečky v areálu FK Trojanovice I si mohli mimo jiné zájemci odzkoušet střelbu ze vzduchové pistole na pohyblivý terč.

Dřevěné Pustevny 2.8.2020

foto: Ivana Vrtaová

foto: Ivana Vrtaová

Myslivecké letní odpoledne 1.8.2020

V areálu Běžeckého stadionu proběhl v rámci řezbářského sympozia speed-carving. V hodinovém limitu řezbáři tvořili před zraky
návštěvníků sochy, jež byly po dokončení v dražbě nabídnuty právě divákům.
-redZáří 2020
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Do znovuotevřených prostorů
Libušína se vrátilo 7% původního materiálu. Libušín se vrátil k
podobě původních interiérů z
dob dokončení a otevření v roce
1899.
Slavnostní odpoledne bylo věnováno vzpomínce na předchozích
6 let, kdy na počátku stáli hasiči
před hořící národní kulturní památkou.
Se slavnostními úvodními proslovy se představili Radek Vondráček, předseda poslanecké
sněmovny, Lubomír Zaorálek, ministr kultury, Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, Ivo
Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje, Jiří Čunek, hejtman
Zlínského kraje, a Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního
Prohlídka Libušína - nejzachovalejší část původní
muzea v přírodě.
-redKrčmy, pohled na napojení starého a nového trámu
foto: Ivana Vrtaová

foto: Ivana Vrtaová

Otevření Libušína 30.7.2020

Slavnostní přestřižení pásky generálním ředitelem
Národního muzea v přírodě a pozvanými hosty.

foto: Ivana Vrtaová

Frenštátské slavnosti 21.8.2020

Diváci na 21. Frenštátských slavnostech v podvečer 21.8. přivítali
vojenský umělecký soubor Ondráš s pásmem Ondrášovské putování.
Soubor, jehož zřizovatelem je Ministerstvo obrany, přivítala vedoucí
souboru Sedmikvítek Jana Šamánková a starosta města Frenštátu.

foto: archiv Peace run

Mezi hosty nechyběli zástupci PJR, Trojanovic a města Frenštátu.

Štafeta Mírového běhu, podporující svobodu, toleranci a porozumění ve společnosti, zavítala do Trojanovic.

foto: archiv Peace run

foto: Ivana Vrtaová

Mírový běh 3.8.2020

V Kapli sv. Cyrila a Metoděje byla odhalena pamětní deska na
vzpomínku vyhlášení kaple Mírovým květem.
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