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Vážení a milí spoluobčané,
v dnešní době nám dělá vrásky situace
kolem koronaviru. Nicméně tento problém společnost překoná, i když za cenu
velmi nepříjemnou. Jedná se však o dočasnou anomálii, která skončí. Říkejme
tomu třeba doba covidová. Co tady ale s
námi je a bude déle, bude se rozrůstat a
ovlivňovat celou společnost, je doba sociálně-internetová. Na jednu stranu jsou
sociální sítě přínosem, zvlášť v době covidové, protože umožňují lidem kontakt.
Na druhou stranu vidím sociální sítě a
internet jako velkou hrozbu společnosti
a možnost manipulace. V minulosti, pokud chtěl někdo vydat článek v novinách,
fungoval vždy nějaký editor. Ten zhodnotil, zda se článek opírá o skutečnosti.
Pokud tomu tak nebylo, článek nepustil
do tisku. Takto to funguje na internetu
i dnes, ale pouze v renomovaných médiích. Nicméně prostor internetu a sociálních sítí je zahlcen zcestnými informacemi a provozovatelé a správci, kteří
inkasují miliardy z těchto sítí, s tím nic
nedělají. To je ale logické. Nikdo jim nedal mantinely. V tomto ohledu celosvětově selhávají vlády, které nejsou schopné
reagovat na moderní dobu a trendy. Já
osobně sociální sítě nevyužívám a k informacím z internetu jsem velmi nedůvěřivý. Když se ale dívám na děti, generaci, která je a bude na vzestupu a bude
ovlivňovat budoucnost naší země, vidím
jejich bezmeznou důvěru v toto médium.
Školy je učí čerpat informace z internetu,
ale neučí je si tyto informace ověřovat.
Trochu mi to připomíná dobu 80. let,
kdy lidé věřili, že to, co vidí v televizi, je
pravda. No a tak se nám rodí novodobí
mesiášové, chytrolíni, trolové, šiřitelé nepravd a agresoři. Proto přemýšlejme nad
prostorem internetu, který se ještě díky
době covidové rozroste. Přemýšlejme
nad tím, co sdílíme, jak hodnotíme a zda
tím nemůžeme někomu ublížit. Přemýšlejme, protože jinak se z dobrého služebníka může stát zlý pán.
Jiří Novotný
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Světový den vody
Světový den vody si připomínáme 22. března, ale na její nepostradatelnou úlohu v
krajině a domácnostech je třeba myslet
každodenně. Hospodaření s vodou není jen
o omezení nadměrné spotřeby, ale také zvýšeném zadržování vody v krajině.
Klimatická změna s sebou přinesla také
kůrovcovou kalamitu a masivní těžbu smrkových porostů v Beskydech, Jeseníkách a
Oderských vrších. Vykácené plochy nedokáží srážky zadržet a propouštět do údolí postupně, jako to uměl les. Vody pak z hor teče
buď po srážkách velké množství, kdy je velmi
zakalená, nebo naopak velmi málo v období
delšího sucha.
Měli bychom si proto také uvědomit, že hodnota, kterou přisuzujeme vodě, úzce souvisí s
hodnotou, kterou přikládáme krajině a péči o
ni. A tady je nezbytné konstatovat, že v současnosti neseme často dědictví neodpovědného hospodaření v minulosti, které budeme
muset řešit, abychom vodní režim v krajině
stabilizovali a nastavili udržitelně. 1
Lesy ČR v rámci projektu Vracíme vodu lesu
obnoví v Moravskoslezském kraji vodní nádrž Kojetín u Nového Jičína, opraví deset
příčných stupňů v intravilánu obcí Frenštát
pod Radhoštěm a Trojanovice nebo dokončí rekonstrukci vodní nádrže Sedlinka na
Opavsku.2
Ve spolupráci AOPK ČR a Biskupství ostravsko-opavského vzniklo v loňském roce 28
tůněk na severním svahu Velkého Javorníku.
V tůních bylo zadrženo přibližně 150 000 litrů vody. Lesy jsou tak ochráněny před erozí,
rychlým odtokem vody a nadměrným vysoušením.3
1
z tiskové zprávy SmVaK 17.3.2021 (Světový
den vody. Co pro nás znamená voda?)
2
https://www.vracimevodulesu.cz/
3
https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/
aopk-cr-informuje/aktuality/unikatni-experiment-z-beskyd-ukazal-moznost-jak-v-lese
-efektivne-zadrzet-vodu/
foto: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Slovo starosty

Sledujte kvalitu vody ve studni!
Letošní zima opakovaně přinesla vydatnou sněhovou nadílku. Po jarním tání je
potřeba zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme. Její kvalita je citlivá na klimatické podmínky.
Tání, stejně jako například prudké deště a
následné povodně, vede k přítoku zvýšeného množství vody do lokálních vodních
zdrojů. Proto je s koncem zimy a po tání
sněhových zásob nezbytná péče o studny
a kvalitu vody v nich. Prioritou pro odpovídající péči o kvalitu vody ve studni je
předcházení zdravotním komplikacím z
nežádoucích látek, které v ní mohou být
přítomny. Při posuzování kvality vody ve
studni a její ne/vhodnosti pro konzumaci
není odpovědné spoléhat pouze na vlastní
smysly. Ty nejsou v řadě případů schopny
na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.
Vyplatí se spolehnout se na odborné laboratorní rozbory.
10 % obyvatel naší země je závislých na
vodě z veřejných nebo domovních studní.
Další zhruba pětina obyvatelstva používá
vodu ze studní na chalupách, chatách o
víkendech a na dovolené. Všichni tito lidé
by měli odpovědně přistupovat k tomu,
aby pravidelně sledovali, jakou vodu z
těchto zdrojů pijí a zda má odpovídající
kvalitu s ohledem na lidské zdraví. V současné pandemické situaci, kdy má řada lidí
oslabenou imunitu, to platí o to víc.
Společnost Vodotech doporučuje před
příchodem jara majitelům studní provádět
nejen pravidelné čištění a údržbu po zimním období, ale také věnovat pozornost
kontrole kvality využívaných zdrojů.
Argument uživatelů, že není potřeba vodu
ze zdroje testovat, protože dlouhodobé
užívání se obešlo bez jakýchkoliv zdravotních komplikací a voda má navíc vynikající chuťové vlastnosti, neobstojí.
Především děti a citlivější osoby mohou
být postiženy střevními či zažívacími
problémy v případě výskytu bakterií fekálního původu. Například ve střevech je
bakterie Escherichia coli žádoucí a běžnou
součástí. Při vypití vody kontaminované
tímto mikroorganismem mohou nastat
zdravotní komplikace. A tato rizika jsou
vyšší především v obdobích, kdy do studny přitéká více vody z okolí. Tedy právě v
obdobích blížícího se jara, nebo vydatných
přívalových srážek.
Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa,
manganu a dusičnanů.
Veškeré další informace lze najít na webu
www.vodotech.cz

3
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Napsáno na okraji

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka
a Mateřská škola v Trojanovicích, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
oznamuje,
že ve dnech 3.5. a 4.5.2021
se uskuteční
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vzhledem k mimořádným opatřením bude zápis organizován bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců. Zákonní zástupci mohou podat žádost:
- prostřednictvím datové schránky školy: 559kkun
- prostřednictvím e-mailu ms@mstrojanovice.cz – pouze s uznávaným elektronickým
podpisem
- doporučenou poštou
- vhozením do poštovní schránky mateřské školy Trojanovice 345
- osobním podáním v kanceláři MŠ Trojanovice 345 do rukou vedoucí učitelky MŠ
v době od 8,00 do 16,00 hodin
Důležitá sdělení:
• Žadatelé podávají pouze jednu žádost o přijetí, platnou pro všechny tři pracoviště MŠ,
kde označí, o kterou konkrétní MŠ v Trojanovicích mají zájem. V případě zájmu o více
MŠ, uvádějí vedle adres MŠ čísla s pořadím. Jako zmocněnec se na žádosti uvádí jeden ze
zákonných zástupců.
• Zákonní zástupci doloží k Žádosti o přijetí kopii rodného listu dítěte a potvrzení
od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (potvrzení od lékaře je součástí Žádosti o
přijetí – strana číslo 2). Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude
předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 1. září 2021 věku 5 let, a děti s
odkladem školní docházky).
• O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy na základě doloženého odborného posudku školského poradenského zařízení.
• Žádost o přijetí je ke stažení na webových stránkách MŠ www.mstrojanovice.estranky.cz
• O přijetí/nepřijetí dítěte rozhodne na základě podané příslušné žádosti a stanovených
kritérií ředitelka ZŠ a MŠ během 30 dní od přijetí žádosti. Výsledky budou vyvěšeny na
webových stránkách školy a zákonný zástupce bude informován také prostřednictvím
e-mailu.
S účinností od 1. 5. 2021 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřské školy v Trojanovicích:
Kritérium
1.

2.

Počet bodů

Trvalý pobyt dítěte
Trvalý pobyt ve školském obvodu (v obci Trojanovice)

5

Trvalý pobyt v jiném školském obvodu (v jiné obci)

0

Věk dítěte
- dítě dovrší do 31.8.2021 5 a více let

5

- dítě dovrší do 31.8.2021 4 roky

4

- dítě dovrší do 31.8.2021 3 roky

3

- dítě mladší 3 let
1
		
• Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení, a to od nejvyššího k nejnižšímu a v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí
nebo nepřijetí dítěte.
• K předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví, přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
• V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte - starší
děti budou mít přednost.
S případnými dotazy se obracejte na vedoucí učitelku MŠ S. Balcárkovou (776 693 081).
Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy
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rávě své kamarádce popisuji zážitky, které jsem prožil v uplynulém týdnu. Najednou zničehonic
mě přeruší a položí mi naprosto nečekanou otázku. Proč pořád mluvíš?
Na několik vteřin se odmlčím. Jsem
zaskočen a vůbec nevím, jak bych
měl v tuto chvíli reagovat. Nakonec
se tomu zasměji, jako by to snad měl
být dobrý vtip, a pokračuji dále,
jako by se nic nestalo. Po ukončení
rozhovoru však její otázku nemohu
vůbec dostat z hlavy. Co když se nejednalo o vtip, co když ta slova myslela zcela vážně? Vadilo jí snad to, co
říkám? Nebo si myslela, že bych měl
při rozmluvě nechat více prostoru
druhé straně? Konverzace mezi dvěma lidmi mi vždy přišla jako jedna z
nejlepších věcí na světě. Díky tomu
se totiž můžeme dozvědět o člověku,
který je s námi v dialogu, hodně. Například jak se cítí, co podnikal, co ho
trápí, jaké jsou jeho radosti či sny a
tak podobně. Proto se vždy snažím
vnést do rozhovoru dobrou náladu.
Možná je někdy té energie, kterou do
povídání s přáteli vkládám, až příliš
a zjevně ne každému to sedne. Při
rozhovoru se prostě nechci nudit, a
tak zkrátka něco říkám často poháněn obavou, aby nevzniklo trapné
ticho, kdy nikdo neví, co říci, kdy se
kouká jeden na druhého a rozpačitě
se usmívá. Navíc mám vždy pocit, že
musím všechno popsat do nejmenších detailů. Budiž mi omluvou, že si
často neuvědomím, jak je mé vypravování dlouhé a podrobné a pro někoho možná i trochu nudné. Bohužel
se neumím vyjadřovat jednoslovně
formou ano - ne - možná - určitě! Připadá mi to jako velká škoda
být takto strohý. Na druhou stranu,
kdybych zkusil vést debatu takhle,
možná by si mé hlasivky odpočinuly. Otázkou je, jak dlouho bych to
vydržel. Tipuji tak pět, deset minut.
Měl bych přitom potom pocit, že ono
povídání není přirozené, a neustále
bych se kontroloval. Větší prostor při
rozhovoru bych svým přátelům však
nejspíše měl dát, aby nakonec nebyli
zaplaveni mým mluvením, jako se
tomu stalo v případě mé kamarádky.
Zkrátka i umění rozhovoru se člověk
musí pořád učit, aby byl příjemný jak
pro toho, kdo hovoří, tak pro posluchače. Je to nikdy nekončící proces
a já jsem na to bohužel zase jednou
zapomněl.
Matěj Fucyman
Duben 2021
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Lanová dráha - 1.díl
Pustevny se staly lákavým cílem turistů už na konci 19.
století. Chyběla však silnice, která by hory zpřístupnila.
Zásluhou Pohorské jednoty Radhošť byla v letech 19101911 vybudována Knížecí cesta z Trojanovic. Se stavbou
silnice z Prostřední Bečvy na Pustevny bylo započato v
roce 1932 jako s nouzovou prací v rámci nouzové péče o
nezaměstnané. Silnice byla dokončena v roce 1948.
Zájem o turistiku a lyžování na Pustevnách a Radhošti ve
30. letech 20. století vzrůstal, a proto bylo rozhodnuto postavit lanovou dráhu. Zakázku získala chrudimská firma
František Wiesner. Pamětníků výstavby lanovky se již asi
nezeptáme, ale můžeme do zákulisí nahlédnout prostřednictvím dokumentů uložených v archivech v Hradci Králové a Novém Jičíně. Představme si stavitele první lanovky
– firmu František Wiesner.
Historie firmy Wiesner

Mezi nejvýznamnější chrudimské firmy patřila strojírna
František
Wiesner.
U jejího počátku stál
František
Wiesner,
který se narodil v roce
1803 v početné rodině
ovčáka v Mladé Vožici nedaleko Tábora.
Strojírna a slévárna Františka Wiesnera František se začal
učit u zámečnického
v Chrudimi
mistra v Liběchově u
Mělníka a po pětileté době učení se jako tovaryš vydal na povinný
vandr. Pracovní zkušenosti hledal v Praze, Chrudimi, Pardubicích
a Čáslavi. V roce 1856 založil v Chrudimi zámečnickou firmu specializovanou na zámečnické práce a opravy zemědělských strojů.
Postupem času se sortiment rozšířil o výrobu čerpadel, zařízení
pro lihovary, pivovary a cukrovary.
Po smrti zakladatele firmy Františka Wiesnera převzal strojírnu
jeho syn František a továrna se přestěhovala do větších prostor.
V roce 1905 řídí slévárnu Františkův mladší bratr Karel, od roku
1926 stál v čele firmy ing. František Wiesner.
Po první světové válce přibyly další dílny, firma vyráběla ocelolitinu, kvalitní ocel, práškové kotle, výrobní sortiment doplňují ocelové příbory a nádobí. Dvě třetiny obratu strojírny tvořily lanové
dráhy a transportní zařízení pro osobní i nákladní přepravu. Firma
je vyvážela na Slovensko, ale i do Rumunska nebo Indie. V roce
1931 František Wiesner začal s výstavbou skleníků pro pěstování
zeleniny. Byly největší ve střední Evropě, o výměře 20 000 metrů
čtverečních.
Těžké chvíle prožívala firma František Wiesner za světové hospodářské krize. Existenční problémy jí přinesla nezaplacená zakázka
v hodnotě více než dvou milionů korun pro cukrovar v tehdejší
Jugoslávii.
Strojírna se také zapojila do zbrojní výroby na obranu republiky,
od roku 1934 vyrábí speciální stroje na výbušniny, různé druhy
automatických vah, ale i vojenské přilby a zařízení pro polní kuchyně. Škodovým závodům dodává díly pro výrobu granátů. Po
vzniku protektorátu Čechy a Morava se Wiesnerova strojírna zařadila mezi podniky nezbytné pro německý válečný průmysl. V roce
1940 pracovalo v chrudimské strojírně více než 500 zaměstnanců,
roční obrat firmy dosahoval téměř 19 milionů korun. Po skončení
Duben 2021

druhé světové války byla strojírna František Wiesner bez náhrady
znárodněna a stala se národním podnikem Transporta Chrudim,
která v různých podobách existovala do roku 2000, kdy byla na ni
uvalena likvidace.

Výroba lanových drah

Firma František Wiesner z Chrudimi se zabývala také výrobou
lanových drah, které sloužily k převážení materiálu například mezi
doly a elektrárnami. V roce 1928 postavila v Krkonoších svou první kabinovou lanovku mezi Janskými Lázněmi a Černou horou.
O pět let později staví kabinovou lanovku z Horního Hanychova
na Ještěd. Mezi nejnáročnější stavby patřila lanovka z Tatranské
Lomnice na Skalnaté pleso a Lomnický štít. Doprava osob byla zahájena na prvním úseku v roce 1937 a cestující se na Lomnický štít
mohli svézt od roku 1940.
První sedačkovou lanovkou v našich zemích byla ta mezi Ráztokou a Pustevnami, provoz byl zahájen v březnu 1940. Při její stavbě
firma Wiesner počítala s tím, že získané zkušenosti použije po válce při stavbách lanovek v Krkonoších. Na rok 1941 byla plánována
výstavba lanovky na Kněhyni v hodnotě téměř půl milionu korun.
Stavba hotelu pod vrcholem Kněhyně nebyla povolena, arcibiskupství i kvůli nedostatku pracovních sil od stavby odstoupilo. V roce
1947 byla uvedena do provozu lanovka ze Špindlerova Mlýna na
Pláň. Po znárodnění pod názvem Transporta Chrudim vyráběla
a stavěla chrudimská firma svoje lanovky například na Javorový
vrch, Kleť, Solisko, Zobor, Pancíř a v roce 1956 uvedla do provozu
novou lanovku na Pustevny.

Lyžařsko-turistický lanový výtah na Pustevny

Po odstoupení pohraničí v roce 1938 byly Beskydy jediným pohořím s výškou nad tisíc metrů, proto tam Svaz lyžařů chtěl postavit
lanové dráhy. V úvahu připadaly lanovky na Lysou horu nebo na
Pustevny. Kabinové lanovky byly drahé, proto dostala firma František Wiesner za úkol vybudovat sedačkovou lanovku. Po spočtení
nákladů došla k ceně 299 700 korun.
Svaz lyžařů i František Wiesner si byli vědomi, že stavba lanové
dráhy nebude lehká a přinese spoustu problémů. Na druhé straně viděli rostoucí zájem o lyžování a potřebu budování patřičného
zázemí, stavbu lanovek a sjezdových tratí. Společně s Okresním
úřadem v Místku a technickým odborem Okresního úřadu v Moravské Ostravě hledali společně cestu, jak co nejrychleji postavit
lanovou dráhu, která by byla základem pro stavbu dalších lanovek
po skončení světové války.
Po roce od uvedení lanovky do provozu napsal František Wiesner Svazu lyžařů: „Zkušenosti pro konstruování a provoz výtahů nebyly ani u firmy Wiesner, ani u Svazu lyžařů a přes to byla
prováděna kalkulace nabídky jako pro normální lanovou dráhu
nákladní. Aby cena prvého lyžařského výtahu u nás byla co nejnižší, nebyly do kalkulace zavedeny žádné reservy pro nepředvídané
změny a předělávky. Firma Wiesner chtěla první lyžařský výtah
postaviti za cenu bezkonkurenční a učiniti tak přínos na poli lyžařského sportu.“
Podobný názor měl i Svaz lyžařů v lednu 1941: „Je ještě celá řada
dalších věcí, které musíme s Vámi příležitostně a před převzetím
výtahu na místě samém, projednati, neboť máme zájem na tom,
aby tento první výtah byl dobře proveden a abychom odstranili
již všechny jeho nedostatky a připravili se tak na dobré provedení
dalších podobných zařízení, která jistě se stoupající oblibou lyžařství přijdou.“
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Počátky stavby

Svaz lyžařů oslovil chrudimskou firmu František Wiesner s nabídkou na stavbu lanové dráhy na Pustevny. Na základě doplněné nabídky ze dne 29. listopadu 1939 bylo 22. prosince na čtyřech
stránkách vypracováno zadání stavby.
„Lanový lyžařsko-turistický výtah, vybudovaný Svazem lyžařů,
bude sloužiti v zimní době dopravě lyžařů, aby tito bez námahy
dosáhli Pusteven na Radhošti a odtud mohli dobře sjíždět dolů k
výchozí stanici. V letní sezoně tento výtah může dopravovati turisty. Výtah sestává z dolní – nástupní stanice, horní - výstupní
stanice, podpěr, tažného lana s věšáky a poháněcího mechanismu.
Poháněcí mechanismus bude umístěn v horní stanici, kam je snazší přívod elektrického proudu. Jak poháněcí, tak i napínací kotouč
jsou provedeny v průměru o průměru 3000 mm a jsou namontovány na svislou osu. Na tažné lano o průměru 25 mm je připevněno
cca 100 věšáků se sedátky pro lyžaře.“

Události nabraly rychlý spád

14. prosince 1939 Svaz lyžařů žádá Okresní úřad v Místku o povolení stavby lyžařsko-turistického lanového výtahu na Pustevny.
18. prosince 1939 Okresní úřad v Místku svolal na čtvrtek 28. prosince 1939 o 10. hodině na Pustevny u chaty Šumná jednání, kterého se účastnili zástupci Okresního úřadu v Místku, Arcibiskupského lesního úřadu na Hukvaldech, Svazu lyžařů, firmy František
Wiesner z Chrudimi a za obec Trojanovice starosta Josef Malý.
Výsledkem jednání byl čtyřstránkový zápis, ve kterém komise
souhlasila s výstavbou lyžařsko-turistického výtahu po splnění 14
podmínek. Nejzásadnějším problémem bylo nedodání podrobných výpočtů dřevěných konstrukcí. Další podmínky se týkaly
úpravy terénu, nástupních stanic, strojních a elektrických zařízení
a jejich další údržby, vypracování provozních předpisů, ale i vybavení stanic prostředky pro první pomoc a nosítky.
8. ledna 1940 vydává Okresní úřad v Místku povolení ke stavbě
lyžařsko-turistického výtahu.
Ve stejný den začíná kácení osmimetrového průseku v lese a stavba
základů horní stanice.
Počasí stavbě lanové dráhy nepřálo, v kronice obce Trojanovice se
píše: „Hned počátkem ledna uhodily silné mrazy. 10. ledna bylo
naměřeno -33 stupňů Celsia, 31. ledna -25 stupňů Celsia.“
22. ledna bylo podle stavebního deníku započato s osazováním stožárů výtahu.
6. února odesílá Svaz lyžařů Okresnímu úřadu v Místku žádost o
svolání kolaudační komise mezi 12.- 14. únorem 1940. Tento termín zdůvodňuje tím, že v době mezi 10. a 18. únorem na Pustevnách na Radhošti pořádá „lyžařská mistrovství 1940“.
Termín kolaudace byl stanoven na 4. března 1940, ale 27. února zástupce firmy Wiesner oznamuje Svazu lyžařů i Okresnímu úřadu v
Místku, že „pro nepředvídané technické potíže při zakládání podpěr bylo nutné provést úpravy, které si vyžádají několik dnů práce.“
2. března zástupce firmy Wiesner z Frenštátu posílá expresní dopis
do Ostravy, ve kterém oznamuje, že již 1. března provedli zkušební
jízdy s částečným zatížením. Okresní úřad by mohl svolat kolaudační komisi 9. nebo 11. března od dolní stanice lanovky. Komise
by vyjela dráhou nahoru, protože terén na trati je málo schůdný.
Okresní úřad určil termín kolaudace na 11. března 1940. Sraz
členů komise byl v 9 hodin u mýta, odkud se komise odebrala k výtahu. Obec Trojanovice při jednání zastupovali starosta Josef Malý
a radní Viktor Kocián.
Z kolaudace byl pořízen šestistránkový zápis. Mezi závadami byly
uvedeny na prvním místě dřevěné podpěry výtahu. Byly zakotveny v menší hloubce (původně měly být 50 cm hluboko, po dalších
propočtech 120-150 centimetrů). Průměr nosných sloupů dosa-

hoval průměru 15-20 cm místo
předepsaných 25 centimetrů.
Výška dopravovaných osob nad
terénem bez sněhu byla nařízena nejvýše na 1,5 metru, ve skutečnosti dosahovala až 4 metrů.
Některé stožáry byly daleko od
sebe, nevyhovovaly kladky na
vedení lana na strožárech, objímky závěsů sedaček způsobovaly prudké rázy.
7. června 1940 Svaz lyžařů posílá Okresnímu úřadu v Místku
zprávu, že firma František Wiesner vypracovala návrhy nových
dřevěných stožárů na betonoNákres podpěry lanového výtahu vých základech a návrhy železných nosných stožárů v betonových základech včetně výpočtů. Svaz lyžařů oznamuje, že pokud
by se podařilo získat dostatek kovových materiálů, přistoupilo by
se ke stavbě kovových stožárů.
20. června 1940 František Wiesner přichází s návrhem, že pokud
Svaz lyžařů dodá do stanice Kunčice vagon kolejnic, jeho zaměstananci z nich vyrobí 19 svařovaných podpěr. Betonový základ pořídí
Svaz lyžařů a firma Wiesner přispěje na výlohy s betonáží částkou
18 900 korun.
„Tímto naším návrhem
jdeme v této pro nás
mimořádně nepříznivé
době na hranici našich
možností.“
7. října 1940 Svaz lyžařů
posílá zprávu Okresnímu úřadu v Místku, že
firma Wiesner pokračuje
s přestavbou lanové dráhy a hlavní práce budou
ukončeny v průběhu října 1940. Současně žádá
o zvýšení rychlosti lanové dráhy. To je však zamítnuto: při zamýšlené
rychlosti 1,1-1,2 metru
za vteřinu by se dosáhlo
rychlosti normální chůze a vystupování z lanovky by pro osoby starší a
děti nebylo bezpečné.
4. prosince 1940 Svaz lyžařů žádá Okresní úřad
v Místku o vyslání kolaudační komise.
„Celkem lze říci, že z původního lyžařsko-turistického výtahu byly
použity jen lano s hnacím a vodícím kotoučem, poháněcím soustrojím a vodící kladky, jakož i spodní nástupní stanice.“ Provoz
výtahu měl být povolen za podmínky splnění 12 připomínek. Ty
nejdůležitější byly, že dojde k zesílení jednoho z nejvíce namáhaných stožárů. Pokud se to osvědčí, budou postupně zesíleny všechny. Betonové bloky stožárů nesmí vyčnívat nad terén. Terén bude
upraven tak, aby žádná sedačka nebyla výše než dva metry nad
terénem, ze kterého budou odstraněny všechny pařezy a kameny.
Průsek kolem lanovky bude rozšířen na předepsanou šířku.
Petr Ondryáš
Duben 2021
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Výstavba nové pošty s IC a knihovnou

Jistě jste si již všimli, že se u nás na obecním úřadě něco děje.
Začala nám rozsáhlá rekonstrukce. Co to znamená pro občany?

Kanceláře jsme přestěhovali na hasičskou zbrojnici (Trojanovice 341, 1.NP), pošta a podatelna s pokladnou zůstávají i nadále v přízemí OÚ. Přestěhují se

foto: Ivana Vrtalová
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Kde nás najdete?

zdroj: www.google.cz

Duben 2021

foto: archiv rodiny Černých

zdroj: www.google.cz

až o velkých prázdninách do nové budovy pošty s IC a knihovnou na návsi.
V průběhu měsíce března byly osazeny skelní výplně a práce tak moIvana Vrtalová hou pokračovat ve vnitřních prostorech. Na kontrolním dnu 16.3 se
sešli zástupci všech zaangažovaných firem, kteří ve společném jednání
Kočka a názor
dolaďovali hladký průběh další, hlavně interiérové výstavby. Na oteKočka bez ocasu = kočka bez názoru
vření provozu se můžeme těšit v prázdninovém termínu.
Nedávno jsem si proIvana Vrtalová
cházel atlas plemen
koček a narazil jsem Vzpomínka na Vasila Černého *12.7.1937 †9.3.2021
na plemeno Bobtail.
Chvíli mi trvalo, než
mi došlo, co je na této
kočce jinak.
Nemá ocas! Copak
si asi myslí? Jakpak
bych takové kočce rozuměl?
Vždy jsem si myslel,
že kočky mají ocas jenom od toho, aby jim pomáhal udržovat
rovnováhu při chození po úzkých předmětech. Ale není tomu
tak.
Ten nejdůležitější důvod je vyjádření pocitů.
Spokojená kočka, naslouchající Vám, k Vám přichází s ušima
dopředu a ocasem nahoru. Někdy jej stočí do otazníku, jako
kdyby volala: „Co bude, co mě čeká?“
Zleva: Vojtěch Žárský, Oldřich Šablatura, František Strnadel, Vítězslav
Kočka, která je ve střehu, ocas naježí, jako ježek bodliny.
Káňa, Bořek Kania (poslanec národního výboru), Valentin Bordovský,
Kočka, která se zlobí, nervózně mrská ocasem ze strany na straVasil Černý
nu. Přitom stočí uši dozadu a přitiskne je k hlavě.
Podobně se chová kočka, i když se bojí. To má přitisknuté uši k Pan Vojtěch Šablatura vyfotil v roce 1987 skupinu brigádníků u základu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla. Úplně napravo je pan
hlavě. Trošku „přiklekne“ k zemi a ocas má svěšený.
A když je kočka na lovu (my tomu říkáme že je „v práci“), je Vasil Černý, který zemřel letos 9.března.
přitisklá celým tělem k zemi, sleduje krtinec nebo díru v zemi Každý člověk svým životem zanechá symbolickou brázdu skutků a u
a ocasem zametá zem. Občas tlapkami přešlápne, jako atleti při pana Vasila Černého je jich požehnaně. Pracovitost, preciznost odvedeného díla, obětavost, spolehlivost, nezištnost a také smysl pro hustartu.
No a vidíte, sám jsem si uvědomil teprve nyní, že neméně důle- mor charakterizují jeho osobnost. Krátce - opustil nás vzorný občan
žitá je také pozice uší. Upřesňují celkový odhad nálady našeho Trojanovic, v letech 1991-1994 také člen obecního zastupitelstva.
Pan Vasil Černý byl vyučený slévač, avšak perfektně ovládal zednické
chlupatého miláčka.
i kamenické řemeslo. Právě tyto své schopnosti na stavbě Památníku
uplatnil. Vtipné komentáře karlovických událostí dvojice Černý - Šablatura bývaly veselým doplňkem programů kácení máje na Karlovicích.
Život pana Vasila Černého se uzavřel. Byl to život naplněný prací pro
rodinu a společnost, život šťastný. S manželkou Zdenkou prožil 54 let.
Vychovali dcery Marcelu a Jolanu, postavili rodinný dům a nakonec se
mohli společně těšit z vnoučat i pravnoučat.
Drahomír Strnadel
Jindřich Sládek
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Jak předcházet problémům s drogami u dětí
Součástí dnešního života jsou, ať se nám
to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým
faktem v oblasti drogové problematiky je
skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že se snižuje věk těch, kteří
do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám v chování dětí
by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit
s žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí
osvědčilo?
• O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo
jiné návykové látky se mohou objevit např. ve škole či při volnočasových aktivitách.
• Buďte sami dětem dobrým příkladem.
• Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
• Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
• Důvěřujte jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
• Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých..., naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
• Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné
informace, především o rizicích, která jsou s jejich užíváním spojena.
Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především
těm z níže uvedených, které se opakují nebo se objevují společně.
• Zhoršení školního prospěchu.
• Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
• Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
• Lhaní, snížená sebedůvěra.
• Únava, zvýšená potřeba spánku.

• Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
• Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější věci.
• Pozdní návraty domů, útěky z domova.
Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České
republice mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:
• Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
• Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují
podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
• Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s
výrazně menšími riziky).
• Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
• Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu
v obtížné životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy na detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč, v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto
testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit s pediatrem.
Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k
tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto problematiku
jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá žádnou
šanci.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

Elektrospotřebiče v domácnosti
Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a provázejí
nás prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na pracovišti nebo v
místech, kde trávíme volný čas.
Jsou nejen našimi pomocníky, ale také
současně jednou z nejčastějších příčin
požárů. V domácnostech se hlavními
zdroji požáru stávají televizory, ledničky, žehličky, varné konvice, fritézy,
elektrické ruční nářadí apod. Ne každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně
bezpečný a spolehlivý, a tak se často stává, že si domů nevědomky
pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je buď technická porucha na elektrickém spotřebiči,
nebo lidská nepozornost a nedbalost.
Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli
bychom již při nákupu spotřebičů věnovat pozornost některým zásadním informacím:
- nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE,

případně je dobré si ověřit, zda je na výrobku i značka některé
akreditované zkušebny;
- přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu výrobku musí být označeno jmenovitě napětí
a příkon, údaje o výrobci a údaje o modelu nebo typu;
- nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty v češtině, záruční list a pokladní doklad.
Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do češtiny je nesprávný a neúplný, s množstvím gramatických
chyb, mělo by nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž musíme uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný
s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má být zapojen.
Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto základní požadavky, je
lépe si jej nepořizovat, i když nás prodávající a cena přesvědčují o
opaku. Velké bezpečnostní riziko s sebou nese i nákup použitých
spotřebičů, ke kterým není žádný návod k použití, neznáme jeho
stáří a technický stav.
Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického spotřebiče. Vzhledem k tomu, že nejen elektrické spotřebiče určené pro vytápění, ale i ostatní spotřebiče se při provozu
zahřívají, je důležité zabezpečit dostatečně chlazený prostor v okolí
Duben 2021
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spotřebiče, aby nedošlo k jeho přehřátí, následnému vzplanutí a
rozšíření požáru.
Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení elektrických zásuvek.
Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny zásuvkové obvody a jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli
elektrický spotřebič připojit bez nebezpečí, že síť přetížíme.
Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové lišty, a to především když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ vodiče. Většina prodlužovacích šňůr a rozdvojek je
schopna přenést maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací
šňůra neměla prodlužovat další šňůrou, resp. rozdvojkou, protože
právě spoje jsou nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly
zasunovat rozdvojky do rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že prodlužovací šňůry jsou ukrývány
různě pod koberci, za skříněmi apod., kde jsou podmínky pro
vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem, může časem dojít k
jeho poškození. Prodlužovací šňůry by měly být vedeny přehledně
a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo sponami s
ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do
řádně uzemněných tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním kolíkem), které jsou nainstalovány osobou s příslušnou
kvalifikací.
Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří
přímotopy, teplomety, akumulační kamna apod., u kterých hrozí
nebezpečí požáru při jejich zakrytí hořlavým materiálem (např.

sušení prádla).
„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič
vzhledem k možnému přehřátí a následnému vzniku požáru. Větrací mřížky např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu
tepla a brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto bezpečnostní
upozornění musí samozřejmě obsahovat dokumentace od výrobce
spotřebiče.
Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. Především pokud se jedná o pečicí troubu, varnou desku nebo
jiný spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o
fritézy, toustovače, domácí pekárny apod., kde může dojít nejen
ke spálení pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé spotřebiče
jsou již dnes vybaveny pojistným časováním, které po určité době
přístroj automaticky odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu.
Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, předepisují technické předpisy a technické normy jejich
pravidelné kontroly. Současná legislativa nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a revize spotřebičů používaných v domácnosti.
Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek zodpovídá sám, a proto není od věci (a můžeme to jen doporučit) nechat si používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat
odborníkem.
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

Ohlédnutí za sportovním rokem 2020

Knihovna Frenštát p.R

foto: rodinný archiv Julie Rampírové

Milí čtenáři,

Rok 2020 byl pro mě stejně asi jako pro většinu sportovců synonymem
neustálých změn a nejistoty, na co se vlastně v tréninku zaměřit a kam cílit.
Většina soutěží se zrušila, snad jen kromě pár „on-line“ závodů, kterým ale
já osobně zrovna nefandím. Větší smysl pro mne mělo zaměřit se plně na
trénink a doufat, že situace nám zase dovolí poměřit síly se soupeři klasickou formou – v přírodě, společně na startu, se společným cílem. Na konci
léta jsem byla přijata komisí Českého horolezeckého svazu mezi reprezentační tým závodního skialpinismu. Hned na přelomu října a listopadu
jsme vyrazili na reprezentační soustředění na rakouský ledovec Stubai a
strávili zde náročný tréninkový týden. Všechno nasvědčovalo tomu, že
bych mohla být kvalitně připravena na Mistrovství světa ve skialpinismu
v Andoře. Jako celoživotní sportovec už dávno vím, že ne vždy se dá stoprocentně spoléhat, že všechny naše plány a sny vyjdou podle představ.
Pár týdnů před Mistrovstvím světa jsme se dozvěděli, že se náš tým kvůli
zhoršující se situaci nejvyšší světové soutěže účastnit nebude. Člověk míní,
život mění. A tak nezbývá než doufat v lepší zítřky, nabrat síly a těšit se na
sezónu následující, která už nám snad dovolí věnovat se našemu sportu
naplno, bez restrikcí a omezení. Děkuji obci Trojanovice za finanční podporu, díky které jsem se mohla kvalitně připravovat a stát se tak členem
českého reprezentačního týmu.
Julie Rampírová
Duben 2021

protože fungujeme stále v
omezeném režimu, prodlužujeme hromadně vaše výpůjčky
do 3. května 2021. Přesto vás
ale prosíme, abyste nám knihy průběžně vraceli přes biblioschránku umístěnou u bezbariérového vchodu do knihovny. Zejména pak vracejte
knihy, na které jsou rezervace, protože na ně čekají další
čtenáři.
Knihy vám každý den vychystáváme, stačí si je předem
objednat na tel. 556 835 670 nebo e-mailu: knihovna@
mufrenstat.cz a poté si zvolit jednu z možností vyzvednutí – výdejní okénko nebo rozvoz knih. Dostupnost knih si
můžete ověřit v našem on-line katalogu: https://katalog.
knihovnafrenstat.cz/

Knihomolské putování
Pohyb, zábavu a trochu přemýšlení. To vše ve Frenštátě
pod Radhoštěm nabízí Knihomolské putování.
Procházku po stopách slavných rodáků a zajímavých zákoutí spojenou s kvízem si mohou od března užít všichni
ti, kteří mají rádi pohyb, historii a rádi si procvičí mozkové závity. Pracovnice městské knihovny připravily pro zájemce nejen z řad registrovaných čtenářů Knihomolské
putování (hrací karta viz str. 9-10)
Správně vyplněnou tajenku můžete donést do knihovny
a jako odměnu dostanete malý dárek.
Pavlína Martiňáková
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Reklama a inzerce

Sčítání lidu, domů a bytů online PRODLOUŽENO

Hledám pro sebe klidné místo v Trojanovicích, nebo okolí,
kde bych mohl postavit dům, nebo zrekonstruovat nějaký
starší. Nejsem z žádné realitní kanceláře a opravdu bych
rád našel hezký pozemek pro sebe.
Prosím ozvěte se mi na tel. 602703840.
Rád se s Vámi domluvím.

Přijmeme pomocného pracovníka do pilařského
provozu v Trojanovicích - jen denní směny. Zaškolíme Vás a dobře ohodnotíme.
Tel.: 725 746 677
E-mail: obchod@prirodnibydleni.cz
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
Duben 2021
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Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně
nemocné v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach,
že už se nikdy neuvidíte a možná se ani
nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými
pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných
zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné
služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u
nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby, a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče
je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje poslední přání pacienta,
zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu svých
pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se
i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte
mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života
kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553
038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a
milostivá, protože je vždy jedinečná.

foto: Mobilní hospic Strom života

Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

Spolupráce s Okrašlovacím spolkem Kyčera
Ve spolupráci s obcí Trojanovice jsme se letos zjara zapojili do projektové
výzvy SFŽP „Výsadba stromů“, kam jsme podali projekt „Alej pod Ráztokou“. Přišla nám již informace, že naše žádost byla schválena pro realizaci, a
můžeme tak začít s přípravami.
Ideální plochu pro tento plán představuje právě louka před bývalým hotelem Koksař, na které Trojanovice plánují vybudovat odstavné parkoviště pro
návštěvníky Radhoště a Pusteven. Stromy, které zde vysadíme, tak budou
fungovat nejen jako přirozený prostředek pro lepší zadržování vody v krajině, ale také přírodní estetická bariéra mezi parkovištěm a silnicí. Celkem 17
stromů v „Aleji pod Ráztokou“ (čtrnáct lip, dva javory a jedna divoká třešeň) pak potěší jak kolemjdoucí svou estetikou, tak majitele zaparkovaných
aut svým stínem.
Adam Muras, Okrašlovací spolek Kyčera
čerpáno z https://oskycera.cz/

Mikrogranty
MAS Lašsko vyhlašuje 7.
ročník programu Mikrogranty MAS Lašsko, z.
s. na podporu projektů,
které svým naplněním
podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty,
ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.
Tato výzva je programem MAS Lašsko, která je podporována z členských příspěvků obcí (i obce Trojanovice).
Žadatelem může být jakákoliv právnická či fyzická
osoba (družstvo, spolek, OSVČ, církev, NNO atd.),
kromě obcí. Žadatel musí mít platné IČ.
Typy podporovaných záměrů:
• znovuobnovování tradic a řemesel v obcích
• propagace místních produktů a producentů
• rozvinutí spolupráce místních obyvatel, spolků, organizací a dalších aktérů v území
• propagace kulturního a přírodního bohatství
• práce s dětmi a mládeží, alternativní vzdělávání
• aktivní zapojení obyvatel do života v obcích, podpora
tradičních, kulturních a sportovních akcí
• předávání informací o ochraně přírody, environmentální vzdělávání
• propagace zdravého životního stylu, osvětová činnost
V rámci projektu Mikrogranty bude v území MAS
Lašsko přerozděleno 28 000 Kč, v období od 1.5. 2021
do 31. 12. 2021.
• maximální výše dotace na jeden projekt je 4 000 Kč
•záměr musí být realizován na území MAS Lašsko
• žadatel může v daném kalendářním roce podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace
• projekt/akce/záměr musí být v souladu se SCLLD
MAS Lašsko (musí zapadat do specifických cílů)
• akce musí proběhnout v období od 1.5. 2021 do 31.
12. 2021
Termíny podání žádosti
• příjem žádostí bude probíhat od 11.3.2021 do
16.4.2021, o přidělení dotace bude žadatel informován
do 30 pracovních dní od ukončení příjmu žádostí, nejpozději do 28. 5. 2021
Proplácení nákladů
• proplacení nákladů do výše dotace bude provedeno zpětně, na základě vystavené faktury nebo doručeného účetního dokladu (paragonu) vztahujícího se
prokazatelně k realizaci uvedené aktivity a v souladu s
popisovanou aktivitou
čerpáno ze zprávy MIKROGRANTY MAS
LAŠSKO, Z. S. 2021
S případnými dotazy ohledně Vašeho projektu se můžete obrátit na Mgr. Radku Knápek, tel: 605 801 276,
animacemaslassko@gmail.com
více na http://maslassko.cz/mikrogranty.php
Duben 2021
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Historie rodu Uhlářů - aneb jak na dobu první republiky a boje za svobodu pohlížím já
V únorovém vydání Obecních novin (2/2021) jsem si přečetl článek Pavla Rampíra. Nedalo mi to, a tak jsem i já zavzpomínal na
mé těžce zkoušené předky, kteří se zapojili do bojů o svobodu vlasti.
V roce 1914 narukoval můj dědeček František Uhlář a dědeček
František Pazděrný do l. světové války, tak jako desetitisíce dalších.
Své kalichy hrůzy si vypili do dna, neměli to štěstí, aby z války odešli dříve.
Byli u toho, když se bortilo Rakousko-Uhersko a rodilo se Československo. Moji dědečkové prošli bitvami od Ruska, přes Rakousko, Itálii, až se dostali na řeku Piavu, kde zažívali hrůzy. Tato řeka
byla zabarvená krví vojáků, kteří neměli to štěstí se vrátit domů do
nového státu Československa.
František Uhlář se vrátil z těchto hrůz až jeden a půl měsíce po
skončení války. František Pazděrný toto štěstí neměl, měsíc před
koncem války padl do ruského zajetí a domů se vrátil až v roce
1919. Díky panu Bohu (nikoliv díky katolické sektě).
Doma měli hovězí dobytek, těžké lesácké koně, chovná prasata,
hodně hektarů pastvin a lesů. Neměli veřejnou pekárnu, chleba
pekli jen pro sebe a lidi pracující na statku. Když přišla okupace
fašistickými Němci, byl opět povolán do kasáren v Místku, nakonec byl ze služby propuštěn domů ke své rodině na Čeladnou, k
manželce Boženě, synovi Vojtěchovi a dceři Aleně, mé mamince.
I při všech svých starostech o živobytí František Pazděrný s dalšími formany pracujícími s koňmi v lese vozili jídlo, oblečení i
pana doktora Vašíčka do Podolánek, aby podporovali partyzány.
Tato pomoc je mohla stát život, protože fašističtí Němci a gestapo
díky zradě a konfidentům vražďili naše lidi, jako byl velitel brigády Jana Žižky - Jánko Ušiak. I další partyzáni byli zavražděni u
dědeckova souseda pana Machandra. Tyto zavražděné partyzány
na hnojném voze na hřbitov Čeladná nakládal a vezl můj dědeček
František Pazděrný spolu s mým strejdou Vojtěchem Pazděrným a
hrobařem. Tam je za dohledu gestapa museli pohřbít. O kus dál, na
Martiňáku, gestapo zatýkalo a vraždilo rodinu Kubaňovu a další
bojovníky za svobodu Československa. Z celé rodiny zůstala jen
babička Kubaňová, strýc Jozef Kubáň a Dagmar Uhlářová, rozená
Kubáňová.
Pro mě je armádní generál Ludvík Svoboda hrdinou - osvobozoval vesnice a města od Buzuluku až do České republiky, jež mnohdy celé dny se se svými vojáky bojujícími po jeho boku krmili jen
pachem krve a smradem střelného prachu. Je třeba si uvědomit, že
to byl legionář a hrdina l. světové války, velitel českého armádního
sboru 2. světové války, kdy mu Němci vyvraždili větší část rodiny,
včetně jediného syna.
Nejen rok 1948 bych označil za zlodějský
Dědeček František Pazděrný při zakládání družstev přišel o všechno, 19 kusů hovězího dobytka, tažné koně do lesa, chovné svině,
chlévy a stodoly. Jenže toto potkalo dalších mnoho a mnoho statkářů a lidí v té době. V roce 1946 pronajala moje babička Marie
Uhlářová pozemek za úplatu Tělovýchovné jednotě Sokol Bystré,
nikdy za pronájem nebyla zaplacena ani koruna, to je 32 let a ani
koruny. V roce 1978 přišli zloději z národního výboru, vedeni soudružkou tajemnicí, tyto pozemky pro hřiště nám byly ukradeny a
rovněž byla ukradena další parcela. V roce 1993 mí rodiče v restituci žádali o navrácení pozemku, nebylo jim vyhověno, v roce 1999
rodiče odkoupili zpět parcelu, která částečně zasahuje do hřiště,
zaplatili za přepis a poctivě platili zemědělskou daň i s částí hřiště,
do které tato parcela zasahuje, v roce 2008 jsem převzal pozemky
i s částí hřiště, zaplatil přepis a zaplatil jsem každý rok daň i s částí
hřiště. Přesto nám pozemek na hřišti nebyl nikdy vrácen. Od roku
2014 převzal pozemky i s částí hřiště syn a znovu ze všeho platil
Duben 2021

daň. A tak se ptám, je to pro mou rodinu opět vítězný únor?
Važme si svobody a hlavně míru, vybojovaného našimi předky,
kteří platili za bezstarostný život pro své rodiny, děti, vnoučata a
další pokolení cenou nejvyšší, životem! V přesvědčení, že ztracený
život v boji za mír nás všech za to stál.
Pavel Uhlář
již 64 let rodák z Trojanovic Bystré

Podpora výměny kotlů
Zájemci o obecní bezúročné půjčky na výměnu zdroje vytápění,
kteří zároveň podali žádost o dotaci na Moravskoslezský kraj,
mohou i nadále využít finanční prostředky na předfinancování
výměny kotle. Původní termín výměny kotlů stanovený SFŽP
(který finance na půjčky občanům poskytl) byl do 31.12.2021.
Nově mohou být výměny realizovány do 28.2.2023.
Upozornění: Ve smlouvě na kotlíkovou dotaci s
Moravskoslezským krajem je uveden termín realizace do září 2023. Pro žadatele o bezúročnou půjčku je však povinný termín výměny do 28.2.2023!
Výše půjčky:
kotel na biomasu, tepelné čerpadlo: 200 000 Kč
plynový kondenzační kotel: 150 000 Kč

Umíme třídit plasty?
Všechny komunální odpady, které už se dále nedají třídit,
končí na skládce. Obec za uložení odpadu na skládce platí
zákonný poplatek. Od 1. ledna 2021 byla zavedena tzv. třídicí sleva za uložení odpadu na skládce. Tato „sleva“ v podstatě
znamená, že obce mohou ukládat odpady na skládku za stejnou cenu jako doposud (500,- Kč / t), ale jen pokud jejich váha
nepřesáhne limit 200 kg komunálního odpadu na občana za
rok. V případě překročení tohoto limitu již bude poplatek o
300,- Kč / t vyšší.
V dalších letech bude tato sleva na občana každý rok nižší a výše
nadlimitního poplatku bude zase naopak stoupat. Pokud obce
nezačnou snižovat množství komunálního odpadu, budou náklady jejich odpadového hospodářství výrazně narůstat. A narůstající náklady se pak mohou projevit i na výši místního poplatku za odpady pro občany.

A jak tohoto snížení množství odpadu dosáhnout? Odpověď
není jednoduchá, ale jednou z cest je důsledné třídění odpadu.
Rádi bychom Vám co nejlépe vysvětlili, jak správně třídit, a zároveň Vás vyzýváme k tomu, abyste tyto postupy správného třídění
dodržovali.
Uvnitř tohoto čísla obecních novin jsme pro Vás připravili leták
s uvedením všech odpadů, které je možné třídit. Hlavním tématem jsou v tomto letáku plasty. I když se zdá třídění plastů jako
triviální věc, vůbec to tak není. Jednoduché pravidlo, že co je z
plastu, vytřídíme do plastů, tady neplatí. Ale o tom se už více
dozvíte v letáku. Sami se tak můžete přesvědčit, zda jste doposud
třídili správně, nebo máte v třídění odpadu ještě nějaké rezervy.
Monika Ondryášová
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Muzeum ve Frenštátě p.R.

Naši jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Milan Kovařík

80 let

Vojtěch Žárský

80 let

Luděk Křístek		

75 let 		

Jaroslav Čada		

75 let

Marie Šmajstrlová

75 let

Zdeňka Hlaváčová

70 let

Jiří Zapletal 		

70 let

Marie Beránková

70 let

Alžběta Polášková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubilea občanů dožívajících se 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.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy

ISLAND, GRÓNSKO, ALJAŠKA – TVARY A BARVY
Výstava fotografií Lukáše Tvarůžka.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 25. dubna 2021.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Pozvánka
Zveme všechny občany
na 16. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 26. dubna 2021
v 18.00 hodin v sále Hotelu Kocián.
*Změna místa oproti původnímu rozpisu z důvodu
doporučených koronavirových opatření
GRACIA - cyklistický závod žen
Organizační výbor GRACIA ČEZ-EDĚ připravuje
pro letošní rok již 34.ročník známého a oblíbeného
silničního etapového závodu žen “GRACIA – ORLOVÁ 2021“, který je opět
zařazen do seriálu Světového poháru žen v silniční cyklistice.
Závod se koná ve dnech 29. 4. – 2. 5. 2021 v České republice
na území Moravskoslezského a Zlínského kraje. Celková délka
závodu bude přibližně 377 km, která je rozdělena na tři etapy a
dvě půletapy.

33 let od vytěžení prvního uhlí z Dolu Frenštát
12. dubna 1988 z jámy číslo 5, která je blíže kopci Kozinec, bylo
vyvezeno na povrch první uhlí.
Přišel listopad 1989, nevědělo se, co dál, a tak se později výstavba
dolu zastavila. Kdyby události v listopadu 1989 nepřišly, Novojičínsko by možná vypadalo úplně jinak.

Rok kulatého jubilea našeho Valašského souboru písní a
tanců Radhošť z Trojanovic se naplnil a my slavíme. Určitě ne tak, jak bychom si představovali. Raději bychom
byli pěkně v plném sále diváků, v nažehlených krojích a
v kruhu našich uměleckých partnerů a tolerantních rodinných příslušníků. Vždyť 70 let jakéhokoli uměleckého
souboru je vždycky takový malý zázrak. A pokud se jedná
o soubor amatérský, kdy každý člen vkládá do fungování
skupiny především významný kus svého osobního života,
potom je to nanejvýš vzácná a mimořádná událost.
Scénická oslava měla proběhnout na podzim, potom v
zimě, a nakonec musela být z důvodů celostátních opatření proti šíření epidemie podruhé odložena. Tanečníci
ani hudebníci však neskládají ruce do klína. Celý loňský
rok byl ve znamení příprav na oslavy – rekonstruovaly se
webové stránky, byla vyrobena výroční trička pro členy
souboru, byly zpracovány a vytištěny pozvánky a plakáty.
I v takto nejisté době tanečníci zkoušeli, psaly se noty pro
hudbu. Všichni doufali, že se oslavy stihnou uskutečnit
v jubilejním roce 2020. V této době je však již jasné, že v
pořadí třetí, dubnový termín oslav bude muset být opět
zrušen a akce bude přesunuta na jiný termín. Naděje neumřela, stále žije. Stejně tak neumřely a stále žijí v mysli
členů souboru autentické tance a písně. Jsou v těchto lidech uchovány jako v živých trezorech a čekají na chvíli,
kdy opatření poleví a bude možné oslavy uskutečnit. A
bude to veliká sláva. Nejen zábava, ale i upřímné poděkování všem minulým generacím, členům i vedoucím, za
sedm desítek let aktivní činnosti jedinečné skupiny Valachů ze severní strany Radhoště.
Petr Václav Michna

čerpáno z Novojičínského deníku
Duben 2021
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Nevšední koncertní zážitek
Zpívání dětí ve třídách, představení v koncertních sálech či kulturních domech jsou pozastavena, děti z II. A si však poradily po
svém.
První pololetí tohoto zvláštního školního roku oslavily uspořádáním třídního koncertu. Na harfu zahrála Lilien Křenková. Skladby
v jejím podání posluchači popisovali jako bublající potůček, jemný
deštík nebo žonglování klaunů.
Etudy na zobcovou flétnu předvedla Leon Blažková a klavírní
skladbičky vesele preludovala Gabriela Jandová.

foto:
foto:Ivana
archivVrtalová
ZŠ Trojanovice

Jitka Pajlíková

• Hračkářství, abych nemusel jezdit do města a abych se mohl dívat
na hračky. KFC, protože mám rád jejich jídlo, a protože je daleko.
Aquapark, abych ho měl blízko a abych mohl v létě k němu chodit
pěšky. Toník
• KFC, protože mám to rád. Herna, kde by se dala hrát virtuální
realita a velké termální koupaliště. Filip
• Já bych chtěl, aby tady byla velká chirurgie, aby to lidi měli blíž,
než aby jezdili do Frenštátu. A chtěl bych, aby tady byl akvapark,
který vypadá jako malé moře s umělými vlnami a písečnými plážemi a velkou kopulí, ve které je pořád teplo, aby se tam mohli lidi
koupat i v zimě. Jirka M.
• Chybí tu automat, ať nemusíme jezdit do Frenštátu. Amálka
• Do Trojanovic bych chtěla přidat nějaký zverimex nebo obchod.
Gabča
• V naší vesnici mi nic nechybí. Je to tu jako jsem si to přála (třeba
mi tady vůbec nechybí obchody). Niky
• Myslím, že tady chybí lékárna a doktoři, protože lidé musí jezdit
do města, i když jsou nemocní. Taky bazén, abych se mohl koupat
a nemusel jezdit do města. Přemek
• Chtěl bych tu velké hřiště s průlezkami pro velké a malé děti. Líbily by se mi i posilovací stroje. Ještě terénní dráha pro motokros,
aby se mělo kde jezdit na motorce. Dominik
• Do Trojanovic bych chtěl cyklostezku kolem řeky Lomné z Frenštátu do Ráztoky, abych si mohl pořádně zajezdit na kole. Dále bych
chtěl, aby se rozjely staré vleky na Pustevnách, abychom nemuseli
jezdit na Bílou. Martin F.
Jak jste si jistě všimli, děti mají spoustu kreativních nápadů a tak
to má být.
Mgr. Nikola Reková

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Jeskynní malby
Papírnictví sice zavřená, materiálu pro výtvarné práce doma sice
ubývá, to však nápaditým čtvrťákům nevadí, protože ochrana přírody jim není cizí. Na zadaný námět v rámci předmětu vlastivědy o
pravěkých jeskynních malbách se žáci snažili využít dostupný materiál. Jsme rádi, že se o výsledek práce podělili. Posuďme- malby
jsou opravdu téměř autentické.
Jitka Pajlíková

Duben 2021

autor: Jiří Mazgaj

Děti se ve vlastivědě učily o službách. Měly se zamyslet, co v
Trojanovicích schází a které služby by zde uvítaly. Jejich myšlenkové střípky si můžete přečíst.
• Chci McDonald, protože mi chutná jejich jídlo. Honza
• Chtěl bych, aby tady byl aquapark. Adam C.
• McDonald – Mám rád hamburgery a hranolky. Skatepark – Rád
skáču na BMX kole na rampách. Aqualand – Miluji tobogány. Školu do deváté třídy – Nemusíme přecházet do města. Martin M.
• Chci muzeum, protože bych se chtěla podívat na výstavy. Nákupní centrum, chtěla bych hodně nakupovat a dětské centrum, abych
si nehrála jen doma. Eliška
• Doktor, lékárna, rehabilitace, autosalón. Alex
• Chtěl bych v Trojanovicích kino, protože bych chtěl vidět moje
oblíbené filmy. Pekárna by se nám taky hodila, protože bychom
měli pečivo úplně čerstvé. Petr
• Chtěl bych mít v obci tyto služby: 1. zverimex (obchod pro zvířata), abych nemusel jezdit až do Frenštátu. 2, McDonald – abych
si mohl koupit pití a jídlo. 3, hračkářství Dráčik – abych si mohl
koupit Pokémony a hračky. Marek

autor: Marek Boháč

Očima žáků čtvrté třídy

Technika uhlík na kameni
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Očkování proti covidu-19 u praktických lékařů
Většina praktických lékařů ve Frenštátě pod Radhoštěm je připravena svým pacientům nabídnout možnost očkování proti nemoci
Covid-19 ve svých ordinacích. Očkování by mělo začít v měsíci
dubnu. Jejich pacienti, osoby starší 70 let a vybrané prioritní skupiny, je však mohou kontaktovat a zapsat se již nyní.
Osoby starší 70 let se už nyní mohou obracet na své praktické lékaře s žádostí o očkování. Druhou možnost, jak se nechat očkovat,
pak mají občané prostřednictvím registrace v Centrálním systému
registrací – Očkování proti Covid-19 a následné rezervaci termínu
v očkovacím centru. Nejbližší očkovací centra jsou v Novém Jičíně,
Kopřivnici, Frýdku-Místku a Ostravě.
Seznam praktických lékařů, kteří budou očkovat proti Covid-19
MUDr. Kristýna Boháčová, tel. 556 830 694
MUDr. Michal Chrenko, tel. 558 686 484
MUDr. Ludmila Kohoutová, tel. 556 836 909
MUDr. Martin Kačer, tel. 556 837 490
MUDr. Táňa Vojtíšková, tel. 556 836 956
MUDr. Petr Frejlich, tel. 556 836 418
MUDr. Václav Filip, tel. 556 857 146
MUDr. Jana Irsáková, tel. 556 855 029
MUDr. Jaroslav Vaněk, tel. 556 830 696
čerpáno z tiskové zprávy (Ing. Iva Vašendová, vedoucí odboru vnějších vztahů, Frenštát p.R.)

Výdej respirátorů pro občany v nouzi
Na podatelně OÚ v Trojanovicích (Trojanovice 210 - přízemí)
jsou k výdeji oproti podpisu připraveny respirátory. Vydávány
budou po deseti kusech ve 14denních intervalech.
Jsou určeny především pro následující skupiny:
- senioři v nouzi nebo ohrožení, kteří nejsou schopni zajistit si je
jiným způsobem
- osoby v nouzi, které z různých důvodů nemohou žádat o finanční podporu na jejich nákup
Jde o respirátory ze státních hmotných rezerv.

Ivana Vrtalová

Fotbal v Trojanovicích zpod kopce Kozince
Veškerý život kolem nás je již více než rok ovlivněn situací v souvislosti s celosvětovou pandemií. Ta pro běžného člověka přináší
řadu opatření, která denně musíme respektovat. Ve fotbalovém
prostředí na většině úrovních to tak znamená jednu nedohranou
sezónu a druhou prozatím rozehranou, avšak s obdobným výhledem.
Po sportovní stránce patří i to málo, co Trojanovice I stihly odehrát, do skupiny spíše nepodařených. Většinu utkání jsme odehráli
hodně upracovaně a nedařilo se nám poskládat silný tým jako v
minulosti, přestože jsme měli k dispozici na naši úroveň kvalitní
hráče. Každou sezónu máme ty nejvyšší cíle. Je pro nás důležité
hrát pravidelně minimálně do 5. místa v soutěži a není ani tak
podstatné, o jakou výkonnostní úroveň se jedná.
Hlavní metou pro následující období bude posílení součinnosti
celého spolku FK Trojanovice I, a to alespoň v takové míře, abychom byli v budoucnu schopni zajistit podmínky pro práci s mladými fotbalisty. Velice oceňujeme přístup všech, kteří se na chodu
spolku FK Trojanovice I jakýmkoli způsobem podílejí. Uvědomujeme si, že jde o volný čas a dnes si každý dobře rozmyslí, jak jej
využije. Zvlášť děkujeme za každoroční spolupráci a podporu obce
Trojanovice.
V případě, že se podaří nastartovat nový ročník soutěže, jsme hodně zvědaví na jeho průběh. V návaznosti na časté rušení tréninků,
omezení v jiných sportovních aktivitách a obecně v pohybu v posledních měsících je totiž již teď zřejmé, že starší ročníky budou
jistě opět staršími a ta druhá skupina hráčů si s sebou přinese na
hřiště zase pár kilo navíc. Bude to pravděpodobně ta nejlepší kulturní pozvánka na obdobné amatérské soutěže hrající vysokou hru
na nízké úrovni.
Dalibor Petrželka

Ukliďme Česko - ukliďme Trojanovice

Granty 2021

Jarní organizovaný úklid v podobě akce Ukliďme Česko z důvodu vládních nařízení nemůže
být hromadně organizován. Jedince, kteří by se
do úklidové akce rádi zapojili, rádi podpoříme
dodáním pytlů, které jsou k vyzvednutí na sběrném dvoře v provozní době. Fotografie z úklidu
ke zveřejnění do dalšího čísla obecních novin
můžete zasílat na obecni.noviny@trojanovice.cz.
Podělte se o své úlovky a kuriozity.
Ivana Vrtalová

Zájemci z řad studentů,
sportovců, zájmových
sdružení či ze sociální oblasti mohou žádat
o podporu z rozpočtu
obce Trojanovice do
14.4.2021 na formulářích viz https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/
dokumenty-a-formulare/
Duben 2021
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Život seniorů v pandemii

Hodina Země 2021

Místopředseda klubu seniorů pod Javorníkem pan Petr Stavárek
oslavil v minulých dnech sedmdesátiny.
Oslavenec patří k pilířům klubu svou obětavostí a pracovitostí. Jeho
optimismus a veselá povaha se přenáší do atmosféry v klubu.
Členové klubu mu přejí hodně zdraví a vše dobré.
Za klub seniorů pod Javorníkem
kronikář klubu Miroslav Zágora
Duben 2021

V sobotu 27.3.2021 se mohli příznivci snižování uhlíkové stopy
připojit k hodinové výzvě zhasnutých světel (20:30-21:30hod.).
Tato symbolická akce na připomínku klimatických změn vyvolaných činností člověka se v ČR koná od roku 2010.
Východiskem z klimatické krize, na němž se shoduje svět i Evropa,
je cesta k uhlíkové neutralitě, opuštění fosilních paliv, dekarbonizace.
čerpáno z www.hodinazeme.cz

Grantová podpora lyžování
Zdravím vás, spoluobčané,
rád bych se vám představil a poděkoval obci Trojanovice za podporu, protože ne každý má to štěstí, aby měl tak schopnou obec na
zařízení finanční podpory.
Jmenuji se Jakub Kalman a od narození žiji v téhle krásné obci.
Od dětství se věnuji řadě sportů, avšak nyní už zbyl čas jenom na
hasičský sport a alpské lyžovaní. Závodně lyžuji 6 let. Tento sport
jsem již představil formou úvodního článku v Obecních novinách
(5/2019.)
V loňském roce, bohužel vlivem covidových omezení, bylo skoro
nemožné sportovat a trénovat. Naštěstí v tomto to mají registrovaní sportovci trochu jednodušší. Kromě tréninků se mi dokonce
podařilo jet některé závody v rámci Českého poháru a některé i
zahraniční. Minulý rok se mi vcelku dařilo. Za úspěch považuji
38. místo na mistrovství ČR v rychlostní disciplíně Super G a 21.
místo v alpské kombinaci. Z Čechů jsem byl na 16.místě. Bohužel mé oblíbené technické disciplíny se nejely a nemohl jsem tam
tak vylepšit 36. místo z předešlého roku. Covid tyto závody zrušil.
Malá odměna pro mě byla aspoň v podobě Masters závodu (taková
druhá liga), kde jsem potvrdil roli favorita. V obřím slalomu jsem
se umístil na druhém místě a ve slalomu na prvním místě. Tímto
moc děkuji obci Trojanovice za podporu, která v této těžké době
byla potřeba.
Třeba jednou, až budeme moct zase lyžovat na Pustevnách, mi pomůže ještě více, protože v tomto sportu je náročné prosadit se z
malé vesnice. Jak z finančních důvodů (finanční prostředky se těžko získávají, pokud nejste nejlepší v ČR), tak z důvodu možnosti
tréninků v blízkém okolí (třeba na Pustevnách). Samozřejmě tyto
úspěchy by nebyly bez velké podpory rodiny, přítelkyně a dalších
lidí, kteří mi pomáhají lyžovat na nejvyšší české lyžařské úrovni.
Snad se mi letos podaří výsledky ještě vylepšit a budu mít více příležitostí poměřit své síly s ostatními závodníky.
SKOL
Jakub Kalman

foto: archiv Jakub Kalman

foto: archiv klubu seniorů pod Javorníkem

Je tomu již více než rok, co se naše planeta včetně naší vlasti potýká s velmi zákeřnou pandemií, způsobenou virem COVID 19.
Všechny kontinenty jsou zasaženy touto epidemií. Trpí a umírají
staří, mladí. Situaci řeší odborníci a politici na celém světě, je vyhlášen nouzový stav. Testuje se, povinně se nosí roušky a respirátory, očkuje se, nemocnice jsou přeplněné, lidé jsou unavení a
otrávení. To všechno je známá věc, ale jak v této nelehké době žijí
senioři pod Javorníkem?
Samozřejmě náš klub seniorů, stejně jako jiné spolky a kluby, má
svou činnost omezenou nebo zcela uzavřenou. Přesto, jak je dneska moderní, komunikujeme mezi sebou online, informujeme se
navzájem o zdravotním stavu, o rodinách. Snažíme se navzájem
povzbuzovat a nebo jen tak spolu poklábosíme. Vedení klubu
mezi sebou vytvořilo takzvaný telemost, kdy každou středu dáváme dohromady plán činnosti klubu, chystáme se jako každoročně
na úklid v okolí klubu a parčíku, plánujeme výlety do okolí. Chceme ocenit naše ženy, jubilanty a zakládající členy klubu společně
v rámci velikonočních svátků, dále máme v plánu tradiční kácení
máje. Tyto akce nejsme schopni bez pomoci obce zajistit. Pomáhá
nám radou, ale i finančně formou grantů a údržbou našeho klubu.
Jsme připraveni, jakmile to situace dovolí, být zase spolu a užít si
podzim života na plné pecky.
V tomto roce jsme se bohužel spolu nesetkali ani jednou a chybí
nám to. Od uzavření klubu slavili kulaté nebo půlkulaté narozeniny p.Petrová a Glosová, dále p.Dobiáš, Kaděrka, Stavárek P. a
Pustka. Nemohli jsme jim zazpívat, ani popřát osobně.
Všechno jednou začne a taky skončí, doufáme, že to nebude už
dlouho trvat a ve zdraví a plní sil se setkáme a budeme pokračovat
v práci a zábavě. Koncem měsíce března proběhlo sčítání lidu a
nemovitostí. Snažili jsme se navzájem si pomáhat při vyplňování
formulářů. Blíží se jaro a s ním i sluníčko. Bude líp.
Všem přejeme, aby „CORONA“ byla jen značka piva. Aby slovo
„pozitivní“ zase znamenalo něco skvělého. Aby se „testy“zase dělaly jen ve škole. Aby se „izolace“ dělala jen na domech. Aby se
„maska“ nosila jen na karneval. Abychom si „odstup“ udržovali
jen od všeho zlého a ne od sebe. Mnoho štěstí, zdraví, pohodu a
slunce v duši.
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Je jaro!
Jaro (zastarale též označováno jako
vesna) je pro řadu forem života nejdůležitější ze všech čtyř ročních období, která v mírném pásu můžeme
zažít.
Začíná totiž prosluněné období plné
tepla, barev, vůní, lásky a naděje. Oslava života. Začátek astronomického
jara připadá na den rovnodennosti, tj.
20. března 2021. Letos je jaro takové,
jako už dlouho nebylo, a zpod sněhu
se klube pomalu jako ptáče z vajíčka.
I první jarní den zdánlivě připomínal
spíše zimu – na horách i v podhůří čerstvý sníh, který i přes den ještě
poletoval vzduchem, teploty se držely
stále blízko nuly a ptáci na řadě míst
obléhali krmítka více než v lednu,
kdy jsme se je snažili sčítat. Venku už
dávno rozkvetly vrby, dříny, sněženky
a brzy je budou následovat další rostliny. Všimněte si, jak jemné barvy květů mají – jednoznačně převládá bílá
a také žlutá. A čeho si můžete všímat
už delší dobu? Jak vás ráno z postele tahá nejen sluníčko, ale i švitoření
ptáků, které zesiluje každý den s tím,
jak se k nám další a další druhy vracejí
ze svých zimovišť. Zpátky už se vrátili
špačci a drozdi zpěvní. Co nevidět je
budou následovat skřivani, konipasi
bílí, budníčci menší a čápové – nejdříve ti černí a potom bílí. A někteří z vás
možná budou vyhlížet ty pravé posly
opravdového jara – vlaštovky a jiřičky.
Všichni poutníci i vytrvalci se dávají
do pohybu právě teď, aby si stihli zabrat to nejlepší místo k životu, vybrat
si partnera (byť občas jen na chvíli, ale
i to se počítá) a dali život dalším generacím svého druhu.
V přírodě není nikdy nic zadarmo
No, přiznejme si, zní to sice idylicky,
ale pravda je trošku někde jinde. Je to
boj – o život, o místo, o zdroje, o partnery. Už jen dostat se na místo vyžaduje hodně odhodlání, síly a štěstí. Ať jde
o ptáka, který letí z Afriky přes moře
a území plné lovců, nebo o žábu, která
se snaží dostat přes cestu mezi koly aut
ke svému rodnému rybníku. Ne všem
se to podaří, ale mnohým ano. Ale
tím to pro ně nekončí. Jakmile dorazí, musí si najít co nejlepší teritorium,
kde založí rodinu. Pokud jsou už taková místa zabraná, nezbývá, než se o ně
poprat – protože čím lepší prostředí
a přístup ke zdrojům potravy, tím větší je šance uspět při hledání partnera. Když jde o to, jak se úspěšně roz-

množit, tak i v tomhle existuje řada
způsobů, praktik a fíglů. A vždy to
stojí dost energie. Nemyslete si, i vykvést, vyprodukovat pyl a případně
ještě nalákat někoho, kdo by ten váš
pyl přenesl na sousední rostlinu, musí
být fuška. Ale když se to podaří, je tady
čerstvá nová generace. U některých se
to projeví třeba až příští rok. Někteří
mají celkem rychle zdánlivě samostatně fungující jedince a některým začíná
další šichta – zvládnout ukrmit a ubránit všechny ty malé křiklouny a něco
schovat i pro sebe, aby ti malí měli vůbec šanci.
Mláďata a lidé
Lidé toto vnímají minimálně u živočichů a každý rok na jaře se potkávají
s mláďaty. Bohužel však každý rok je
setkání s člověkem nějakému mláděti osudné. V tom smutném smyslu.
Na jaře více než kdy jindy platí, že
ve vztahu člověk – příroda je méně
někdy více. Pokaždé, když dáme přírodě šanci a necháme ji být, uděláme
dobře. Ale často, když chceme něco
správného, nebo zdánlivě neškodného, může to mít špatné následky. Nechtějme fotku samice nějakého ptáka
na hnízdě, nebo fotky vajíček či mláďat. Některé druhy či jedinci jsou
citliví natolik, že po vyrušení hnízdo
opustí a už se nevrátí. Mějte také např.
své psy na procházce krajinou raději
na vodítku – mají skvělý čich a vědí i
o hnízdech, případně mláďatech, daleko dřív než vy. A v případě, že se psem
nebo sami najdete jakékoliv mládě,
které nejeví známky zranění (krev,
jasná zlomenina, kulhající), nesahejte na ně a odejděte. Pokud si nejste
jistí, co máte dělat, ihned zavolejte
do záchranné stanice živočichů o radu.
Je dobré to udělat dřív, než na mládě
sáhnete, nebo ho odnesete jinam.
Ve většině případů jim tímto nepomůžete - pokud Vaši péči přežijí, už
se nebudou moci vrátit zpět do volné
přírody.
Více informací o záchranných stanicích pro volně žijící živočichy naleznete i na webu zvirevnouzi.cz.
Na území obce Trojanovice působí
Záchranná stanice Bartošovice (více
na webu csopnj.cz). Telefonovat můžete na mob.tel: 602 271 836.
Pomáhejme – ale nejlépe s rozumem
a mobilem u ucha.
Mgr. Michaela Běčáková
Správa CHKO Beskydy

zdroj: csopnj.cz
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První jarní den na horách

Web školní družiny
Pro žáky školní družiny jsme připravily
webové stránky, na kterých najdete nápadník her, tvoření, zajímavé odkazy a soutěže.
Naše snaha je, aby byli žáci schopni sami na
těchto stránkách najít to, co je pro ně zajímavé, a vyzkoušet si to, co je baví. Několikrát v měsíci jsou vkládány soutěže různého
typu, kterých se žáci mohou účastnit. Po
návratu do školy budou žáci odměněni za
účast v soutěžích. Aktivitu žáků a vychovatelek nezastaví ani epidemiologická situace.
Pokud máte zájem, zveřejňujeme webové
stránky školní družiny: druzinatrojanovice8.webnode.cz, odkaz je také možno nalézt
na stránkách naší školy. Těšíme se na vaši
spolupráci.
Vychovatelky školní družiny.
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