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Slovo starosty

Rozsvícení vánočního stromu

Jiří Novotný
Prosinec 2021

foto: Jitka Pajlíková
foto: Martin Buryan
foto: Martin Buryan

Vážení a milí spoluobčané,
blíží se Vánoce, svátky narození nového věku, odvozené od narození Ježíše
Krista. Svět se od té doby změnil. Jsme
v 21. století a máme často pocit, že si můžeme dělat, co chceme. Že svoboda jedince je nad státním systémem. Vybudovali
jsme si pocit, že demokracie znamená
pro občana mnoho práv a málo povinností. Některé povinnosti jsou dány legislativou, některé jsou morální. Žijeme
ve svých vlastních sociálních bublinách a
máme pramálo ochoty z nich vystoupit
a podívat se za horizont. A tak lidé vidí
sami sebe a nevidí okolí.
Omezení, která pociťujeme a mnohé už
opravdu nebaví, jsou důsledkem současné pandemie. Každá infekční nemoc
pandemických rozměrů s vysokou smrtností přináší výrazný dopad a omezení
na společnost. Státy a města se proti infekcím bránily od středověku izolací lidí,
kteří přicházeli z nakažených oblastí. V
Benátkách izolace trvala 40 dní (italsky
se čtyřicet řekne quaranta – odtud pochází slovo karanténa). Např. nemocný
jedinec s leprou musel žít mimo lidskou
společnost. Jeho povinností bylo dávat
kolemjdoucím výstrahu, aby se nepřibližovali, a to v podobě zvonku či řehtačky.
Souhrnně lze říci, že proti středověkým
epidemiím neexistovala účinná obrana.
Nám je nabídnuta alespoň nějaká možnost.
V době psaní tohoto sloupku máme 62%
očkovaných v Trojanovicích. V Portugalsku, kde je přes 90% očkovaných, se
také šíří covid. Ale umírá desetina lidí a
nemocnice nejsou na hraně kapacity. Ti,
kteří se mohou naočkovat, mohou přispět k ochraně společnosti. Nebo můžeme čekat, třeba na šťastnou náhodu...
Přeji nám všem tedy o to více štěstí a
zdraví v čase adventu, ale i v novém roce
2022. Když nemáme rozum, tak si musíme přát více štěstí. Bude to však stačit?
Nemůžeme udělat víc?

foto: Martin Buryan

Náves na Lomné ožila ve čtvrtek 25.11. tancem, recitací a zpěvem. V předadventním
čase nacvičily děti místní školy program,
který předcházel rozsvícení vánočního stromu.
Příchozí lákaly již před 17. hod. vánočně laděné písně z reproduktoru. Po zaplnění návsi přivítal přítomné starosta obce. Přivítal mezi
přítomnými Pavla Orlíka, bývalého starostu
města Frenštátu p.R., který pro obec Trojanovice vyřezal betlém. Ten je ke zhlédnutí v budově
nové pošty. Všimněte si jedné nápadné postavy
v župici a s vydrovkou na hlavě, která ztvárňuje reálnou současnou postavu z Trojanovic. Ježíškovy
jesličky jsou zasazeny do průčelí zvonice kaple na
Radhošti.
Po uvítání předvedly svá vystoupení děti z tanečního kroužku Tančíme pro radost a děti z pěveckého
kroužku. Poděkování patří oběma vedoucím - Ivetě
Štefkové i Lence Mužíkové - a samozřejmě dětem.
Po společné písni se dění přesunulo pod borovici,
která byla nově pracovníky technických služeb vybrána k ozdobení. Chtěla bych za tuto volbu moc
poděkovat, protože takový nazdobený strom by
nám mohli závidět široko daleko.
I přes zredukovaný program si děti mohly přinést
ozdoby na čtyři připravené stromečky a vypsat přání pro Ježíška a vhodit je do Ježíškovy schránky.
Nechyběli ani andílci s drobnými dárečky.
I když bezprostředně po rozsvícení stromu jsme se
dočkali vyhlášení nouzového stavu, věřím, že tento
zážitek nám zpříjemní celý advent, stejně jako nově
napadaný sníh.
Ivana Vrtalová
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Napsáno na okraji

Betlémské světlo
„Zasejte mír - sklízejte spravedlnost“
/motto pro rok 2021/

V sobotu 11.12. před třetí adventní nedělí převezmou brněnští skauti Betlémské světlo ve Vídni. Následující sobotu
18.12. bude kurýry Světlo rozvezeno po celé České republice.
Do Frenštátu p.R. na vlakové nádraží přiveze Světlo Sp vlak
1783 Radhošť z Brna v 10:35 hod.
Pokud nestihnete zapálit si Světlo přímo od skautů, dalšími
možnostmi jsou:

Turistické informační centrum, Náměstí Míru 1, Frenštát p.R.:
telefon: 556 836 916, 725 947 890
pondělí 20. 12. - čtvrtek 23.12............. 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Římskokatolická farnost Frenštát p.R., kostel sv. Martina (dolní kostel)
www.farnostfrenstat.cz
pondělí 20. 12. - čtvrtek 23.12............. 8:00 – 17:00
CykloSport Prašivka, Bezručova 1984, Frenštát p.R.
telefon: 777 651 516
pondělí 20. 12. - čtvrtek 23.12 ............. 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Informační centrum Trojanovice 1
telefon: 556 835 022; ic@trojanovice.cz
pondělí 20.12., středa 22.12.................. 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
úterý 21.12., čtvrtek 23.12 .................... 8:00 - 11:30, 12:30 – 15:00
Trojanovice 698 - Milena Mužíková
telefon: 737 637 029
pondělí 20. 12. - čtvrtek 23.12. ............ 12:00 – 18:00

Milena Mužíková

Živý betlém opět v Trojanovicích
Po roční pauze způsobené epidemií opět
obnovujeme tradici pod Javorníkem.
Tradice ovšem bude trošku netradiční.
Přemýšleli jsme, jak to udělat, abychom
si před Vánoci mohli připomenout, proč
vlastně Vánoce slavíme, a zároveň zbytečně neohrožovali zdraví. A vymysleli jsme
to!
Živý betlém bude letos hlavně o zvířátkách,
kterých máme opravdu dost. Můžete se těšit na jesličky, podívat se s dětmi na ovce a
kozy, pohladit poníka, ale také poslechnout
si u betléma vánoční koledy a naladit se na
vánoční atmosféru.
Bohužel letos neuvidíte tradiční zpívaný

prosím, přineste.
Pro návštěvníky bude na zahřátí připraven
čaj a vánoční punč, nechceme ale, abyste ještě před Vánoci onemocněli, a tak moc prosíme, byť bude betlém venku na čerstvém
vzduchu, buďte opatrní, ohleduplní a chovejte se jako rozumní lidé.
V poslední době cítím, že mezilidské vztahy jsou plné zášti, smutku, nepochopení a
mnohdy i nenávisti. Zkuste se nad tím, prosím, zamyslet a poslat přání, aby nám zase
spolu bylo lépe. Pro všechny lidi dobré vůle
bude u betléma připraven strom přání, kam
můžete svá přáníčka pověsit, ať je odnese
vítr.

Živý betlém si můžete prohlédnout
v Trojanovicích ve Stáji Bonanza, kousek od točny autobusů
pod Javorníkem, ve středu 22. 12. od 16 do 18 hodin.
příběh o narození Ježíška v podání dětí z
jezdeckého kroužku. Tradicí ovšem zůstalo
štěstíčko na jedlové větvičce, které si můžete odnést spolu s betlémským světlem, které
pro vás každý rok opatrujeme. Světlo se nejlépe přenáší v uzavřené lucerně, kterou si,

Všem přeji krásné vánoční svátky, hodně
lásky a hlavně zdraví, ať je ten příští rok veselejší než ten letošní!
Zuzana Školeková

U

ž jste někdy zažili ten pocit, že
právě musíte obejmout celý
svět? Já ano. Je to velice zvláštní stav,
kterému občas podléhám. Vím, je to
absurdní představa. Celý svět se přece
nedá obejmout. Kdesi jsem četl, že
dvacátý první leden je Mezinárodním
dnem objímání. Popravdě, byl jsem
velice překvapen. Neměl jsem tušení,
že něco takového skutečně existuje.
Hned jsem přemýšlel, jak se asi takový den může slavit. Představte si, že
třeba obejmete každého člověka, kterého při své cestě do práce potkáte!
Prostě a jednoduše obejmete. Není
to ale přece jen trochu divné? Nebudou lidé vaším jednáním zaskočeni?
Nebudou si myslet, že jste se úplně
zbláznili? Sám nyní váhám, zda bych
měl odvahu dát svou náruč každému, koho bych viděl ve své blízkosti,
bez rozdílu. Nejspíš asi ne. Musí však
existovat jiná forma způsobu slavení
tohoto dne. A vsadím se, že vám to
došlo dříve než mně. Svou náruč nebudeme věnovat nikomu cizímu, ale
své rodině, svým přátelům, svým nejbližším a všem, které máme ve svém
životě rádi. To je ono. Konečně jsem
našel nejlepší způsob oslavy toho mezinárodního dne. Občas se setkávám
u svých přátel s názorem, že obejmout
někoho je velice trapné a že vlastně vůbec netuší, proč by to lidé měli
dělat. S tím zásadně nesouhlasím. V
upřímném objetí cítím bezpečí, blízkost druhého člověka a samozřejmě
také lásku. A pak ještě věc, která se
mi popisuje velice těžko. Je to jakási
jedinečnost dané chvíle. Obejmutí je
jedinečné gesto. Posiluje vědomí sounáležitosti a uklidňuje. A dokazují to
i vědecké studie. V šedesátých letech
minulého století dělal americký psycholog Harry Harlow experiment s
mláďaty opice rodu makak. Separoval
je v klecích s dvěma umělými „matkami“. Jedna byla kovový přístroj, který
poskytoval mláděti mléko, druhá byla
něco na způsob plyšáka. A hádejte, v
přítomnosti které mláďata trávila více
času? No ano, v „náručí“ plyšáka. Pokus tak dokázal, že příjemný kontakt
je pro opičí mláďata minimálně stejně důležitý jako potrava. Ne-li více!
Proto vám doporučuji. Obejměte
někoho, koho máte rádi. Bez ohledu
na to, zda je určitý mezinárodní den.
Chcete- li ještě jeden důvod, pak jistě
víte, že obejmutí vyhání z našich životů závist, tedy alespoň dle pohádky
Nesmrtelná teta.
		
Matěj Fucyman
Prosinec 2021
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125 let radhošťského zvonu

Výsadba stromů

Turisté, kteří dorazí na vrchol hory Radhošť v pravé poledne, v době, kdy je kaple otevřená, mohou rozeznít radhošťský
zvon za dohledu sloužícího člena Matice
Radhošťské. Pohonem, který zvon rozezní, je tahání za provaz. Tento zvon, který
je ukryt v nejvyšší a nejužší části dřevěné
zvonice, oslavil letos 125 let.

řeholního společenství.
Otázka patrocinia radhošťského zvonu je
sice málo známá, ale skutečnou záhadou je,
jak je vůbec možné, že tento zvon zní z vrcholu hory už 125 let. Byly zde dvě světové
války, tedy také dvakrát proběhla válečná
rekvizice zvonů.
Za I. světové války přišly často kostely nejen

Zvon nechali odlít manželé Bumbalovi, a to
již v roce 1896, tedy dva roky před dokončením a slavnostním vysvěcením kaple.
Původním místem radhošťského zvonu
(protože dřevěná zvonice před průčelím
kaple ještě neexistovala) byla malá kamenná vížka na vrcholu kamenné zdi, přímo
nad vchodem do kaple.
Zvony, podobně jako lidé, dostávají jména.
Pouze zvony mají své „křestní“ patrony, nesou jména světců, k jejichž cti byly ulity.

o zvony, ale i o cínové varhanní píšťaly. Za
II. světové války byl přece jen brán jakýsi
ohled alespoň na zvony nejstarší a nejvzácnější. Za tímto účelem byly zvony roztříděny do kategorií A, B, C a D, přičemž zvony
kategorie D byly jako umělecky a historicky
nejcennější ušetřeny. Naopak zvony kategorie A (i náš radhošťský) byly automaticky
určeny k dalšímu zpracování. Tajemství,
jakým způsobem se podařilo v obou případech zvon zachránit, znali jen tehdejší
předsedové Matice Radhošťské.
Dramatickým okamžikům však ještě nebyl
konec. Komunistický režim v roce 1951
ukončil činnost Matice Radhošťské a kaple
tak zůstala bez hospodáře. O nejneodkladnější údržbu kaple se po roce 1968 postarali
členové obnovené Československé strany lidové z vesnic pod Radhoštěm. Přesto došlo
jednoho dne k destrukci věkem zchátralé
zvonové stolice a zvon se propadl do zvonice. Díky členům této strany se podařilo
brigádnickým způsobem nejvyšší část věže
opravit a zvon vrátit na své místo.
Naposled byl zvon ze zvonice snesen v roce
2000 při rekonstrukci kaple, kdy celá dřevěná zvonice byla odborně rozebrána, aby
na jejím místě mohla vzniknout její přesná
replika.
Čerpáno: Hlasy 2016: Josef Krůpa – str. 6469
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Ke cti a chvále Boží, sv. apoštolů
Cyrilla a Methoda a sv. Josefa Cal.
Věnovali manželé: Josef Cal. a Josefa
Bumbala, majitelé továrny ve Frenštátě
P/R. L.P. 1896.

foto: Martin Buryan

Podle očekávání jsou v nápise uvedena jména obou věrozvěstů. Protože pan továrník
Bumbala se jmenoval Josef a jeho žena Josefa, nepřekvapí, že je zde pamatováno i na sv.
Josefa. Nenechte se však mýlit, nejde o sv.
Josefa – snoubence P.Marie – ale o sv. Josefa Kalasanského, zakladatele řádu piaristů.
Celý název, Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, nám sděluje, co bylo a je hlavním posláním tohoto

foto: Martin Buryan

Na těle zvonu odlitého pro zvonici sv. Cyrila
a Metoděje na Radhošti je nápis:

foto: Martin Buryan

foto: Martin Buryan

foto: Martin Buryan

foto: Martin Buryan
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foto: Martin Buryan
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Celkem pro 36 listnatých stromů byly
připraveny výsadbové jámy (prostor za
školou, Rekovice, bývalý masokombinát,
u sochy partyzánů). Díky pomoci dobrovolníků se podařilo výsadbu dokončit před
prvním sněhem. Pokud se stromy ujmou,
pak nejen zkrášlí prostor květem, ale řada
z nich poskytne potravu pro ptactvo a zbude i
na přesnídávku či koláč
z jablek, hrušek, třešní či
švestek. Případné plody
stromů jsou všem volně
přístupné.
Ivana Vrtalová
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foto: Zdeněk Sazovský
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28. říjen

Na Den vzniku samostatného československého státu se organizátoři akce, představitelé města Frenštátu p.R., obce Trojanovice a příznivci sešli u památníku T.G. Masaryka na Horečkách,
aby společně oslavili tento svátek, zavzpomínali a zhodnotili
současnou situaci.
Na úvod zazpívala českou hymnu a píseň Ach synku, synku Petra
Chromická.
Se svým projevem vystoupil člen Masarykova demokratického
hnutí Zdeněk Sazovský. Za jednu ze zbraní hromadného ničení
označil LEŽ, která se v dnešní době internetu a sociálních sítí lehce
šíří. Vzpomněl řadu citátů, z nichž uvádím ten o demokracii T.G.
Masaryka:
„Vy jeden každý musíte vždy snést mínění druhého. Demokracie je
svoboda, volnost. Demokracie znamená diskuzi, tj. nesmí se nikomu
překážet, kdo má opačné mínění. Musíte přes rozdíly politické žít
kamarádsky, naučit se respektovat cizí mínění, vyslechnout důvody.

Vy se můžete mezi sebou pohádat, ale vždy jako kamarádi, kterým
jde o věc.“
Dále byli Petrem Šmajstrlou vyzváni ke slovu: Drahomír Strnadel, Miroslav Halatin, Jiří Novotný a Petra Šmajstrlová, jednatelka
Nadace Eduarda a Betty Parmových. Poděkovala všem, kteří byli u
znovuobnovení památníku, včetně majitele pozemku Lea Bartoše,
a přečetla modlitbu, která je uložena do kamene památníku:
„Ať bůh a lidé ochraňují naši Frenštátskou kotlinu
a myšlenka o svornosti bez ohledu na náboženské či politické přesvědčení, jejímž propagátorem byl president T.G.Masaryk, pomůže
k zachování kulturních tradic a přírody tohoto krásného kraje pro
budoucí generace.“
Akt položení kytice k památníku doprovodil svou hrou na trombón Vojtěch Prášek.
Ivana Vrtalová

Letecký den v Trojanovicích
Pokud jste na obloze nad Trojanovicemi pozorovali dne 6.11. let žlutého
virníku, pak vězte, že tento let souvisel
s akcí pořádanou Pavlem Rampírem
s názvem OPEN AIR Trojanovice

foto: Martin Buryan

foto: Martin Buryan

podzim 2021.
Dle vlastních priorit si každý mohl
užít návštěvu akce po svém - nad gulášem, vínem a koláčky nebo v prodejním stánku kreseb s převážně vojenskou tématikou.
Ivana Vrtalová
Prosinec 2021
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17. listopad očima čtenářky

Je to už setsakra dlouho, co český národ „povstal“ a
uplivl si do tváří komunistů a nesvobody. 32 let....
Zvláštní, kam až jsme se dostali, že?
Bylo mi tehdy 11 let, ale pamatuji si tak strašně moc
dobře, jaké to bylo, když jsem spolu s rodiči chodívala do divadel a kin, kde se diskutovalo o nově nabyté
svobodě a o tom, co bude. Ta atmosféra.... to nadšení...
spojení lidí.... radost.... vzájemnost... očekávání.... uvolnění.... Nádhera!!!
Euforie vyprchala a my se stále ještě rveme s tím, co
znamená demokracie a svoboda a jak to vše správně
uchopit. Nejsme žádní borci, ale učíme se, hledáme....
Co je nejdůležitější.... nemusíme se schovávat, nemusíme dobře volit slova, nemusíme udávat sousedy,
protože se smějí politicky nekorektním vtipům, nebo
mají nevhodné návštěvy.... nemusíme tisknout a šířit
zakázané knihy či názory.... nemusíme snášet to, že
našim dětem někdo nalajnuje budoucnost podle naší
politické příslušnosti či angažovanosti.... nemusíme se
bát mít víru a chodit do kostela.... nemusíme vymýšlet
politicky dostatečné důvody pro návštěvu zahraničí a
nechávat doma „lidské zástavy“ pro jistotu návratu....
nemusíme podstupovat výslechy a výkony trestu za své
názory.....
Nemusíme? Opravdu?
Ovzduší a atmosféra dnešních dnů je velmi tíživá.... a v
českých lidech se probouzí 32 let uzamčené zlo a temnota. Dnešní zprávy z Rakouska v kontextu zítřejšího
výročí ve mně ráno vyvolaly pocit, který jsem už roky
necítila. Úzkost a strach.
Sevřel se mi žaludek a ukápla slza....
Není to o svobodě x zdraví, jak to slyším ze svého okolí
a médií.... je to o lžích, skrývání, manipulaci, nátlaku,
donucení, vymývání mozků, o stavění lidí proti sobě....
Cožpak už jsme opravdu zapomněli....?
Copak chceme zpět to, co jsme před 32 lety plní naděje
pohřbili?
Zkusme se zítra na chvíli zastavit a trochu porozjímat....
nad tím, jak se teď cítíme... jak vystupujeme....co prezentujeme a jak.... jak chceme žít....
Nad tím, jestli chceme rudé průkazky z minulosti nahradit QR kódy z očkovacích certifikátů a na základě
toho ukázat prstem, které dítě bude moci studovat
a které ne, kdo bude moci chodit do práce a do které
konkrétně, zda můj soused je stále mým kamarádem a
blízkou osobou, jak tomu bylo ještě před rokem a půl....
kdo bude nebo nebude mít nárok na zdravotní péči bez
ohledu na to, zda pracuje a reálně na zdravotní pojištění přispívá či nikoli....
Najděme v sobě zase to lidství a vzájemnost.... to krásné, co nám před 32 lety umožnilo změnit „náš svět“ a
vybudovat něco nového a lepšího....
Prosím...
Radka Gliwitzky
Prosinec 2021

Po stopách základního školství v Trojanovicích - 8. část
Dne 21. dubna 1948 byl schválen nový školský zákon, který poprvé od roku
1869 výrazně změnil podobu českého školství. Do obecného povědomí vešel jako zákon o jednotné škole. Na jeho základě byly všechny školy zestátněny. Kromě toho sjednotil výuku na druhém stupni základních škol tím,
že sloučil měšťanské školy s nižšími ročníky gymnázií s odůvodněním, že
se tak žákům dostane stejného vzdělání a zajistí se rovný přístup k dalšímu
studiu. Všechny školy byly na základě tohoto zákona koedukované – tedy
společné pro dívky i chlapce. Povinná školní docházka byla rozšířena na
devět let. První stupeň základního školství (1. – 5. ročník) byl označován
jako národní škola, druhý stupeň, zahrnující 6. – 9. ročník, jako škola střední. Mezi vyučovacími předměty byl od 4. třídy zaveden jako povinný ruský
jazyk. Náboženská výchova byla zprvu povinná, pokud z ní rodiče nebo
zákonní zástupci žáky neodhlásili. Od školního roku 1952/53 se tato situace
změnila a náboženství se mohli účastnit jen ti, které rodiče přihlásili. Přihlásit své dítě pak museli oba rodiče osobně ve stanoveném termínu (první
zářijový týden) v ředitelně školy, kde byl na ně nezřídka vyvíjen nátlak, aby
si to rozmysleli. V případě, že rodiče či zákonní zástupci zanedbávali povinnou školní docházku svých dětí, hrozila jim pokuta ve výši až 5000 Kčs nebo
trest odnětí svobody na 14 dní.
V červenci 1948 byly vydány nové školní osnovy, které upravovaly obsah
řady předmětů, zvláště občanské nauky, dějepisu a českého jazyka. Počátkem padesátých let byly zavedeny žákovské knížky, do kterých byly zapisovány dosažené výsledky a zprávy o chování, aby rodiče byli informováni
o prospěchu svého dítěte. Zhruba v téže době se začalo užívat při oslovení
učitelů „soudruh“, „soudružka“.
Od roku 1950 byly ve školách zakládány oddíly pionýrské organizace, které
měly za úkol nejen smysluplně zajistit volný čas dětí, ale jejich úkolem bylo
formovat žáky v duchu ideálů KSČ. Není divu, že se zprvu setkávaly s nedůvěrou ze strany rodičů. Ve školách pod Javorníkem a na Lomné byly pionýrské organizace založeny v červnu 1952, ve škole na Bystrém až v roce 1955.
S tím, jak se školství stále víc stávalo nástrojem k prosazování komunistické
ideologie, vzrůstal tlak na politický profil učitele. Řada učitelů se aktivně
zapojovala do veřejného a politického života či budování národního hospodářství. Nebylo ničím výjimečným, že v době letních prázdnin brigádnicky
vypomáhali v průmyslových závodech či v nově vzniklém zemědělském
družstvu. Ředitel národní školy v Trojanovicích pod Javorníkem Josef Rek
působil čtyři roky jako předseda MNV. Funkce se vzdal 21. května 1950 ve
prospěch Ferdinanda Blechy.
Školství v té době bylo ideově plně poplatné komunistickému režimu. V
průběhu roku se připomínaly nejrůznější státem propagované svátky (např.
Den horníků, Den čsl. armády, VŘSR, 25. únor, MDŽ či MDD). Zvláštní
pozornost byla věnována prohlubování úcty k Sovětskému svazu. Od poloviny padesátých let se školy zapojovaly do celostátních spartakiád, masových tělocvičných vystoupení, které se konaly každých pět let až do roku
1985. Formálně sice byla účast na těchto akcích dobrovolná, ve skutečnosti
však šlo o věc povinnou.
Učitelé se nezřídka aktivně zapojovali do kampaní za kolektivizaci zemědělství. Ředitel národní školy v Trojanovicích pod Javorníkem Josef Rek ve
svých kronikářských zápisech několikrát srovnával výsledky práce soukromých zemědělců s výsledky hospodaření JZD v Trojanovicích a zdůrazňoval, „že jen kolektivní družstevní hospodaření je schopné nejen dodávky splnit, ale vysoce překročit“. Zmínil se i o přesvědčovací kampani, která v roce
1956 probíhala po celé republice, i o tom, že „ve zdejší obci, a to v části pod
Javorníkem, to drobní a střední zemědělci pochopili.“ O dva roky později s
uspokojením konstatoval, že „měsíc srpen bude zapsán jako měsíc pokroku,
v němž byl proveden přelom v socializaci vesnice a během 14 dnů byli všichni
drobní a střední zemědělci získáni do JZD.“
Martin Trubač
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Vzácné kousky přírody

Ovšem jak poznat, že jsem v rezervaci?
Lze to poměrně snadno i v terénu. U přístupových cest jsou totiž umístěny tabule se státním znakem a hranice území
je vyznačena červenými vodorovnými pruhy na stromech či sloupcích. Zatímco horní pruh je namalovaný po celém
obvodu, spodní jen na té straně, která není v rezervaci. Je tedy
žádoucí, abyste měli na očích častěji dva červené pruhy než jeden. A to platí nejen při pohybu, ale i při přespání během přechodu, případném vykonání náhlé potřeby či procházce se
psem. Mějte na paměti, že rezervace patří k těm klidnějším místům
a slouží jako útočiště řadě druhů, které jinde nenacházejí potřebný
klid. Dbejte na svou bezpečnost a buďte ohleduplní i ke všemu živému či neživému. Pokud jste si nevšimli značení v terénu, dnes už
není problém zjistit si svou přesnou polohu přes mobil. A jestliže
používáte mapy.cz, upozornění na omezení pohybu jen na značené
stezky v NPR najdete i tam. Můžete tak předejít nepříjemnostem
či pokutě, kterou by vám mohli udělit strážci přírody. Ti mají při
výkonu služby status úřední osoby („veřejného činitele“) a neupo-

foto: Michaela Běčáková

Dva červené pruhy mimo rezervaci a jeden červený pruh uvnitř rezervace vyznačuje hranici zvláště chráněného území.
Můžete narazit i na pruhy bílé, které používají lesníci.

foto: Michaela Běčáková

Jak se v ochraně přírody zorientovat?
Zatímco národní parky a chráněné krajinné oblasti (CHKO) jsou
velkoplošná, zvláště chráněná území, zákon rozlišuje ještě další
4 kategorie – národní přírodní rezervace (např. Radhošť, Kněhyně
-Čertův mlýn), přírodní rezervace (např. Noříčí), národní přírodní
památky a přírodní památky. Často se stává, že se jednotlivé kategorie ochrany překrývají, proto i v rámci CHKO Beskydy můžete
najít 60 maloplošných, zvláště chráněných území, z nichž je jen
7 národními přírodními rezervacemi. Z tohoto ohledu má obec
Trojanovice výsostné postavení, neboť jedna NPR leží
přímo na jejím území a druhá hned vedle její hranice. A
aby toho nebylo málo, Trojanovice mají ještě jednu
přírodní rezervaci - Noříčí.

slechnutí jejich pokynů má právní důsledky.
Možná se vám po přečtení předešlých řádků zdá, že je to tady
„samá maloploška“ a zákazy, ale ve skutečnosti je omezení pohybu
pouze na značené stezky v rámci celé CHKO jen na 2,6 % území.
Tak malý kousek bychom mohli oželet, nemyslíte?
Michaela Běčáková
Správa CHKO Beskydy

Cedulka s piktogramy naznačujícími, co se v NPR může a co ne. Psi
jsou tolerováni pouze na vodítku a na značených stezkách. Zakázány
jsou i sportovní aktivity a sběr všech lesních plodů, včetně hub.

foto: Michaela Běčáková

Možná jste si při letošním výstupu na Radhošť z Trojanovic
všimli cedulek upozorňujících na zákaz vstupu mimo značené
turistické stezky. Objevily se v místech, kudy zelená značka ve
své horní části pod hřebenem prochází skrze národní přírodní
rezervaci (NPR) Radhošť.
„Zase další nový zákaz!“, říkáte si možná. On však ve skutečnosti
platí již minimálně od roku 1989, jak se můžeme dočíst ve výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky z ledna téhož roku, který zřizuje několik „státních přírodních rezervací“,
včetně Radhoště a Kněhyně-Čertova mlýna. Avšak samotná NPR
Radhošť je ještě starší a poprvé byla vyhlášena již v roce 1955. Už
jen slovo „státní“, později „národní“, předznamenává jedinečnost
těchto míst.
Národní přírodní rezervace jsou totiž dle zákona o ochraně
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (dále jen „zákon“) „menší území
mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený
reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku“ a „využívání národní přírodní rezervace je možné
jen v případě, že se jím uchová či zlepší dosavadní stav přírodního prostředí“. Podmínky využívání těchto lokalit jsou dány jak
základními ochrannými podmínkami uvedenými v zákoně, tak
podmínkami uvedenými ve vyhlašovací dokumentaci jednotlivých
přírodních rezervací či památek. Vše je veřejně dostupné, např.
na drusop.nature.cz. Je tak možná třeba se zamyslet, zdali to, že
je nutné do přírody umisťovat cedulky s upozorněním na zákonná pravidla, nesvědčí již o překonání hranice únosnosti z hlediska
množství a chování dnešních turistů a sportovců.

Přes NPR Radhošť vede jediná značená turistická stezka z Ráztoky
až na hřeben. Poblíž napojení na lovecký chodníček jsou nově umístěny cedulky s upozorněním, že odbočení na něj není povoleno.
Prosinec 2021
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Reklama a inzerce

Prodám levně 10 metrických centů hnědého uhlí (ořech). Jen vlastní odvoz přívěsným vozíkem.
Tel. 737301004

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

NOVÁ NEUROLOGIE FRÝDLANT N.O.
Převzetí ambulance MUDr. Ševčíka (stejné prostory)
Přijímáme nové i nespádové pacienty
Lze i bez objednání

Ambulance fyzioterapie FyzioFren
Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut s 25 letou praxí

od 1. 10. 2021 v prodeji

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:
• Bolesti páteře, kloubů, hlavy,
migrény
• Pooperační a poúrazové stavy
• Vertebrogenní onemocnění
(kořenové syndromy páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Ploché nohy, bolesti chodidel,
bolesti Achillovy šlachy
• Prevence vzniku onemocnění
páteře, vzniku bolestí
• Poradenství - ergonomie
domácího a pracovního prostředí

10 let praxe v Německu, post zástupce primáře
Specializace na:
•
•
•

prevence mozkové příhody
závratě, epilepsie, bolesti hlavy
Parkinsonova nemoc, demence

Ultrazvukové vyšetření krkavic (sono karotid):
✓
✓
✓

VČETNĚ vyšetření mozkových tepen,
které se neprovádí na interně ani radiologii
vhodné pro pacienty po infarktu, mozkové příhodě,
zavedení stentu do srdečních tepen nebo nohou

Požádejte svého praktického lékaře o žádanku na
vyšetření krkavic v rámci prevence mozkové příhody
nebo závratí.

Dále nabízíme: klasické a aroma masáže • reflexní masáž plosky
nohy • kineziotaping • elektroléčbu • infra-lampu • léčba funkčí
sterility metodou Mojžíšové • Dornova metoda • Breussova masáž

Záhuní 1034, Frenštát pod R. | e-mail: kusova@fyziofren.cz
Mobil: 605 366 936 | www.fyziofren.cz

Bližší informace + objednání přes internet

WWW.NEUROLOGIEBORAK.CZ
Prosinec 2021
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Naše odpadky z. s.
19/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Tělovýchovné jednotě
Trojanovice Bystré, spolek, individuální dotaci ve výši 50. 000, - Kč.
OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 25.10.2021 v sále Hotelu Kocián
19/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 19. zasedání,
konaného dne 25. 10. 2021.
19/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise
Vladimíra Makového, Jana Gajduška a Tomáše Střalku, jako ověřovatele zápisu Pavla Štefka, Jiřího Horáka.
19/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 25/2021.
19/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem rybářské chaty stojící na p. č. 3800 v k. ú. Trojanovice za cenu 1 Kč/rok s podmínkou, že Okrašlovací spolek Kyčera z.s. bude jednou ročně podávat zprávu Zastupitelstvu obce Trojanovice o stavu nemovitosti
a o udržovacích pracích na nemovitosti.
19/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 730/1 v k. ú. Trojanovice. V případě užívání pozemku v majetku obce Trojanovice doporučuje zastupitelstvo uzavřít s
obcí Trojanovice nájemní smlouvu na tuto část pozemku.
19/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p. 6. 585/1 v k. ú. Trojanovice. V případě užívání pozemku v majetku obce Trojanovice doporučuje zastupitelstvo uzavřít s
obcí Trojanovice nájemní smlouvu na tuto část pozemku.

19/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 2047/10 v k. ú. Trojanovice, viz příloha č. 2, o
výměře 29 079 m2.
19/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace mezi obcí Trojanovice a Charitou Frenštát pod
Radhošťem na osobní přepravu pro seniory a osoby se zdravotním
postižením v roce 2021, viz příloha č. 3.
19/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dotační program obce
Trojanovice „Návratná finanční výpomoc na pořízení nového
zdroje vytápění - bezúročné zápůjčky“, viz příloha č. 4.
19/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI OBCÍ uzavřenou pro rozvoj lokality Horečky,
viz příloha č. 5.
19/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje memorandum o spolupráci mezi obcí Trojanovice a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,
viz příloha č. 6.
19/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje memorandum o spolupráci mezi obcí Trojanovice a Mendelovou univerzitou v Brně, viz
příloha č. 7.
19/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje memorandum o spolupráci mezi obcí Trojanovice a Ostravskou univerzitou, viz příloha
č. 8.

19/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku
p. č. 3783 v k. ú. Trojanovice.
19/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 1099/15 v k. ú. Trojanovice.
19/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení plynové přípojky pro dům č. p. 235, stojící na p. 6. st.
230/1 a pro pozemek p. č. 2465/1, v obecním pozemku p. č. 3550/8
a 3550/12, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 2/2020.
19/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu části
pozemků p. č. 730/1 a 714/1 v k. ú. Trojanovice, viz příloha č. 1.
19/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje příspěvek pro spolek
Prosinec 2021

Příjemné prožití
svátků vánočních
a šťastný nový rok 2022
přeje tým zaměstnanců
Obce Trojanovice
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Pozvánka na zastupitelstvo

Naši jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Bohumír Musil

75 let

Marie Bulíčková

75 let

Petr Dobiáš		

75 let 		

Jana Jaškovská

75 let

Ludmila Káňová

70 let

Josef Káňa		

70 let

Radomír Aberl

70 let

Zdeňka Pindurová

70 let

Zveme všechny občany na 20. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 13. prosince 2021
v 18.00 hodin v sále Hotelu Beskyd.

Akce v Trojanovicích a okolí
Muzeum ve Frenštátě p. R. - výstavy a programy
PAVEL STRNADEL - OZVĚNY
Výstava k 70. narozeninám autora.

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.

Zdroj: Beskydské traily

Úklid trailových tratí na Horečkách

Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 20. února 2022.
TEN VÁNOČNÍ ČAS DOČKALI ZME ZAS
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Žáci se interaktivní formou seznámí s tím, jak v minulosti
prožívali lidé předvánoční období a vánoční svátky. V rámci
programu si vyrobí drobný vánoční dárek.
29. listopadu - 17. prosince 2021
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
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

20.11. proběhla dobrovolná brigáda, která měla za cíl zazimování trailové tratě na Horečkách. Vedle spousty rukou (rekordního počtu účastníků) byla k dispozici i technika zapůjčená
cyklosportem Prašivka, Agrocarem Milana Hrubého, obcí Trojanovice a frenštátskými technickými službami. I díky ní se celou
trasu podařilo uklidit v rekordním čase, tedy za necelé 3 hodiny!!!
Po dobré práci nemohlo chybět ani občerstvení od organizátorů.
Závěrečná fotografie obohatí fotogalerii nejen trailových příznivců, ale i šťastnému novomanželskému páru, který zde na Rekovicích oslavoval svůj den D.
-red-

foto: Ivana Vrtalová

Zdroj: Beskydské traily

Z vernisáže Pavla Strnadla

K oslavám 70. narozenin připravil ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě p.R. Pavel Strnadel výstavu s názvem OZVĚNY.
28.11. proběhla vernisáž za hudebního doprovodu umělců místní ZUŠ a úvodního slova Martina Trubače. Ke gratulantům se na
místě přidal Miroslav Halatin a Drahomír Strnadel.
-redProsinec 2021
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Novinky z jedničky

Změna plateb místních poplatků pro rok 2022
Naše obec přechází v příštím roce na nové programové vybavení a s tím souvisí také změna plateb u místních poplatků.

Polyfunkční centrum Trojanovice 1 rozšiřuje poskytované služby.

Pro platby místních poplatků za odpady, psy, poplatky z pobytu apod. budou přiřazeny NOVÉ VARIABILNÍ SYM-

BOLY.
Při platbě v hotovosti v pokladně IC již budete mít variabilní symbol
přiřazen, ale platba v hotovosti bude možná zřejmě až od 1. února 2022.
Před platbou převodem z účtu se bude nutné informovat na e-mailových
nebo telefonických kontaktech úřadu. Informace o platbě budou poskytovány zřejmě také až od 1. února 2022.
Výše poplatku za odpady pro příští rok bude schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2021.

Služba PPL parcel shop
Posílání a vyzvedávání balíků, které je
možné platit jak v hotovosti, tak platebním
terminálem.

Monika Ondryášová
Provoz služeb přes vánoční svátky
OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad bude od 23.12.2021 do 2.1.2022 uzavřen z důvodu svátků a čerpání dovolené.

SBĚRNÝ DVŮR
Poslední
provozní
den
sběrného
dvora
v
ve středu 22.12.2021, znovu otevřen bude od středy 5.1.2022.

tomto

roce

bude

Pytlový sběr
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten finanční bonus za vytříděný
odpad roku 2021. Do tohoto bonusu budou započteny ještě pytle s plasty a nápojovými
kartóny a balíky papíru dovezené do sběrného dvora do soboty 18. prosince, po tomto
datu již bude tvořen finanční bonus roku 2022. Připomínáme, že odpady v pytlích musí
být čisté, sešlápnuté, v opačném případě nebude finanční bonus přiznán.
Zimní provozní doba sběrného dvora:
středa 13 – 17 hodin
sobota 8 – 12 hodin

Balíkovna
Od pondělí 1. listopadu mohou zákazníci podat balík a poslat na jakoukoliv balíkovnu. Balík lze tímto způsobem poslat
za 65 korun.
Zásilka se podává kompletně elektronicky
na stránce www.balikovna.cz
Parametry pro poslání zásilky jsou max.
rozměry 50 x 50 x 50 cm a max. hmotnost
je 15 kg.
Při poslání balíku na dobírku nemusí
zákazníci vyplňovat dobírkové poukázky. Cena poslání balíku s dobírkou činí
84 korun.

POŠTA, INFORMAČNÍ CENTRUM A KNIHOVNA
Pošta, informační centrum a knihovna budou uzavřeny v době vánočních svátků v pátek
24.12. a v pátek 31.12.2021.
Ostatní všední dny bude otevřeno dle běžné otevírací doby.

Rozpis vývozů komunálního odpadu 2022 - lichý čtvrtek
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Vánoční pečení
Nevíte, jaké cukroví upéct na Vánoce?
Přijďte se inspirovat do knihovny, kde je
pro vás připraveno několik vánočních knih
s recepty.
Tým jedničky
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ISLAND

foto: rodinný archiv P. Rampíra

foto: rodinný archiv P. Rampíra

foto: rodinný archiv P. Rampíra

foto: rodinný archiv Pavla Rampíra

Záhadný ostrov uprostřed oceánů...
Jaký je Island ? Nevím....
Děsivý nebo krásný ? Truchlivý
nebo jen zadumaný ? No, musím
se smířit s tím, že je to obtížné vystihnout...
Myslím, že všichni, kdo ho navštíví, musí být ohromeni krajinou,
která nemá na světě obdoby. Je až
fantaskní, jaké tvary příroda na
sopečném podkladě vytvořila a
vlastně stále dodělává.
Aktivita vulkánů je stále živá a obrovské plochy vychládající lávy mění
krajinu v reálném čase. A nejen to,
na Islandě se střetává severoamerická a evropská tektonická deska
a vznikají na pláních pukliny i větší
trhliny. Tyto desky se pohybují až o
20 mm ročně, takže trhlina se neustále zvětšuje a pohybuje. Na jednom obzvláště výrazném místě Thingvellir, byl v roce 930 ustanoven tzv. Althing neboli valné shromáždění. Ačkoli moc a význam
těchto sněmů během let upadal, Thingvellir
zůstal místem jejich konání až do roku 1798,
kdy byl přesunut do Reykjavíku.
Na takovém mýtickém místě na vás padá až
tíseň při představě vikingských náčelníků,
jak ve větru a dešti urovnávají spory a hovoří
o budoucnosti. Život zde musel být tvrdý, až
krutý a těžko pochopit, proč se zde vlastně
lidé usadili. Tradičním datem počátku evropského osídlení je rok 874, vztahující se k
připlutí vikingských mořeplavců z Norska a
Britských ostrovů. Nakonec se usazovali na
ostrově hlavně Norové. Vzhledem k odlehlosti ostrova byl ušetřen evropských válek,
ale doléhaly jiné katastrofy. Z Evropy přišla
epidemie moru (černá smrt). Země procházela také náboženskými rozpory a poté, co
se Island stal součástí Dánska, dochází k
násilnému přechodu k protestantismu. Ten
doprovázely procesy končící smrtí mnoha
katolíků, kteří nechtěli opustit svoji církev. V
roce 1783 došlo v jižní části ostrova k erupci
několika desítek menších sopek v okolí sopky Laki, které měly za následek hladomor a
vymření až 25 % tehdejší populace Islandu.
Následky výbuchu sopky Askja v roce 1875
zničily islandskou ekonomiku a způsobily
velký hladomor. Během následujících 25 let
20 % obyvatelstva Islandu emigrovalo, hlavně do Kanady a Spojených států. V roce 1944
Island vyhlásil republiku, čímž se přetrhla
poslední vazba s Kodaní. Ekonomika rychle
rostla a dnes je tento stát jedním z nejvyspělejších. Dnes má necelých 350 tisíc obyvatel a většina žije v Rejkjaviku. Zbytek ostrova je velice řídce osídlen (3,2 obyvatele na km2).
Opravdu se vám může stát, že jedete autem a půl hodiny neuvidíte
žádný příznak civilizace. Žije se pouze na pobřeží, centrální vrchovina je zcela liduprázdná. Na pastvinách nedaleko pobřeží, které

v minulosti omývalo moře, se pasou koníci, krávy a nejvíce ovce.
Kromě polárních lišek, myší a norků zde nežije žádný původní savec. Občas zavítá lední medvěd, ale ten nezůstává.
Island je na křižovatce severního Atlantiku a Severního ledového
oceánu. Polární kruh prochází malým islandským ostrovem Grímsey u severního pobřeží hlavního ostrova. Počasí je velmi nestálé.
Nebylo výjimkou, že nám pršelo, foukal silný vítr, ale v dáli jsme
viděli sluncem zalitou krajinu s blyštícím se ledovcem. Celkem je
jich pět a nejjižnější Myrdalsjokull je na dohled moři jižního pobřeží. Jeho čelo se rozpadá na ledové kry, které plavou v jezeru
jako šedobílé parníky. Pravděpodobně právě počasí činí dojem,
že krajina Islandu působí tak drsně a pochmurně. Celkově ovšem
díky Golfskému proudu je zde tepleji než na stejné zeměpisné šířce
jinde na světě.
Asi všichni znají Island jako zemi gejzírů a horkých termálních
pramenů. Zajímavé je, že tento název dal jeden konkrétní Stóri
gejzír toho jména. Dnes již je nečinný, ale kolem je mnoho jiných
chrlících horkou minerální vodu. Ale na Islandu slouží tyto termální jevy nejen turismu, ale hlavně jsou využívány v energetice.
Obnovitelné zdroje - geotermální a vodní energie - účinně zajišťují veškerou islandskou elektřinu a přibližně 85% celkové spotřeby primární energie v zemi, přičemž zbytek tvoří dovážené ropné
produkty.
Dalším fenoménem jsou vodopády. Rozvrásněná, rozpukaná krajina staví vodě nejen
překážky, ale také volnost pádu do hloubek.
My jsme navštívili například Gullfoss, který
patří k nejznámějším islandským vodopádům. Leží na řece Hvítá, která tu protéká 2
km dlouhým kaňonem, jehož čedičové stěny
mohou připomínat varhany. Samotný vodopád tvoří dvojitá kaskáda, kde tok řeky postupně padá až 30 metrů.
Jako na každém výletu jsme si půjčili auto,
které se nám stalo po dobu pobytu naším domovem. Po sklopení sedadel vzniká ložnice,
po zvednutí části zadního sedadla kuchyně.
Záchod a koupelnu jsme sice neměli, ale zde
u každého zajímavého místa jsou výborně
udržovaná WC s teplou vodou. Noc jsme
prožívali na takových parkovištích ( již bylo
po hlavní sezoně) někdy sami. Vzhledem ke
zdejším cenám jsme si potraviny dovezli s
sebou. Až na závěr pobytu jsme vyzkoušeli
místní pivo. Je to jediný dostupný alkohol,
má pouze 2,25% alkoholu, ale je chuťově
dobré. A místní sušená treska s pivem chutnala výborně !
Takže - jaký je Island, si musí vyzkoušet každý sám. Kdo bude mít štěstí na slunečné dny,
ho asi uvidí veselejšíma očima. Každopádně
je nesmírně zajímavý a uvidíte, jak se člověk
může příkladně chovat ke krajině.
Takže na závěr použiji slova mé ženy Kláry: „Na Islandu je prostě něco magického...a
magmatického, bublajícího, barevného, čpícího sírou....a mokrého,
ledového, hučícího, padajícího z vrchu nebo tříštícího se o útesy...a
travnatého, mechového, lávového i písčitého...a mlhavého, slunečného, větrného.“
Pavel Rampír
Prosinec 2021
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Z klubu seniorů pod Javorníkem

foto: archiv Klubu seniorů p.J.

foto: archiv Klubu seniorů p.J.

Přibližně dva roky trápí celý svět pandemie koronaviru. Jak říkáme na Valašsku a
Lašsku: „Sviňa nechce a nechce ustúpiť“.
Chytré mozky celého světa, politici, ani
ostatní veřejnost si neví rady. Strach o
nejbližší, obava o budoucnost, špatná
nálada, spousta nařízení a omezení, to je
realita dneška. Navíc počasí nic moc, problémy s energiemi a zdražování. Přesto
musíme být optimisty. Člověk se narodil,
aby žil a celý život prožil tak, aby se nemusel stydět sám před sebou.
Každý v životě prožije světlé, krásné a
veselé dny. A naopak dny šedé, smutné, i
když se snaží, aby jich bylo co nejméně.
Tato nelehká doba by nás měla posílit.
Musíme si pomáhat, více si porozumět,
držet spolu a nezapomenout se bavit. Životní krédo v klubu seniorů pod Javorníkem je: „Práce, rodina, přátelství a zábava“. Tímto krédem se snažíme řídit při
každém setkání. Nebylo tomu jinak ani v
měsíci listopadu, posuďte sami.
Na schůzkách, které proběhly tradičně v klubovně klubu seniorů
ve školce pod Javorníkem, jsme si promítali video, které natočil
předseda našeho klubu pan Josef Stavárek v rámci vydařené akce
na Rekovicích „Poslední zvonění za uzamčení země Valašské“.
Dále jsme uspořádali soutěž v překladu valašských slov do mateřského jazyka českého. Soutěž vyhrála Eliška Petrová, jako výhru
obdržela krásnou dřevěnou misku, kterou vyrobil náš člen Lumír
Šrubař. Pan Šrubař také v klubu uspořádal výstavku svých výrob-

ků. Krásná práce, krásný dárek.
Mimo jiné víte, co znamená po valašsky
Beskyd?
Oslavili jsme svátek sv. Martina a připomněli si osobnost tohoto svatého. Pochopitelně k této oslavě patří tradiční
zabijačka, kterou připravil Vlado Kaděrka s kolektivem, a svatomartinské víno.
V závěru jsme si zazpívali, jak jinak než
při harmonice Jindry Selcera. V polovině
měsíce mužská část klubu v rámci brigády
uklidila venkovní prostory školky. Listí,
jehličí a šišek tam bylo v trávě až až. Naše
mladá generace, která i v tuto podzimní
dobu stále využívá hřiště v areálu MŠ, si
tak opět může hrát v kulturním prostředí.
Rovněž jsme si připomněli Den boje za
svobodu a demokracii a Mezinárodní
den studentstva. Na poslední listopadové
schůzce jsme si zavzpomínali na letošní
dovolené a výbor klubu upřesnil program
do konce roku a nastínil, co nás čeká
v roce příštím. Náš klub navštívila rovněž
paní Mužíková, s kterou jsme se dohodli na spolupráci v oblasti
opravy zvoničky na Bartoškách a na kulatých oslavách otevření
zvoničky v příštím roce.
Jsou před námi Vánoce a posléze budeme vstupovat do nového
roku. Přejme si navzájem porozumění, lásku a hlavně hodně zdraví. Společně se těšme na lepší časy.
Za klub seniorů pod Javorníkem
Mirek Zágora, kronikář klubu

foto: archiv OÚ Trojanovice

Přednáška v knihovně
V pořadí druhá přednáška konaná v prostoru knihovny Trojanovice
měla za cíl seznámit zájemce s životem a dílem Albína Poláška.
Jak z úst Milady Kaďůrkové, tak z dokumentu Kamila Holuba vyzněl
zájem tvůrců nejen o dílo Albína Poláška, které je velkolepé a v Americe
velmi ceněné, ale i o jeho osobnost spojenou s vírou (nejen křesťanskou,
ale i v sebe a v ideály) a neustálým zájmem o dění ve své domovině.
Věděli jste, že socha Strůjce svého osudu má několik verzí? Že socha
Zápas dobra se zlem je také označována jako Pravěký zápas nebo Boj
Slovana s germánským vlkem?
-red-

Pověsti, jak je neznáte
Ráda bych se s vámi podělila o práci dětí ze 3.A. Měly za úkol napsat „novou“ pověst. Práci předcházelo čtení pověstí z našeho okolí a zpod Radhoště. Povídali jsme si, co je to pověst, jak vzniká, co
obsahuje, o čem nás informuje, co může být pravda a co už je jen
pohádka. Děti se do práce opravdu zabraly a bylo pro mě těžké
vybrat ty nejlepší, které bych vám představila. Nakonec rozhodl los
a zde je výsledek:
Lenka Mužíková

O BAČOVI SE ZLATOU OVEČKOU
autor: Martin Jalůvka
Jednou šel bača se svými ovcemi na pastvu. Najednou se v jeho
stádu ovcí něco zablýsklo. Když se bača podíval, zjistil, že je to zlatá ovce. Bača se rozhlédl, jestli ho nikdo nevidí, ale až se podíval
zpátky, tak tam ta ovce nebyla! Bača ji pořád hledal. Chodil na jiné
pastvy, prohledával zlaté doly a jeskyně, velké i malé lesy, vysoké
Prosinec 2021

hory i údolí. Najednou bača zahlédl zlatou ovci v údolí říčky Lomné. Přišel k ní, chtěl ji pohladit, ale zlatá ovce mu zase zmizela. Bača
byl velmi smutný, sedl si na zem a přemýšlel, co bude dělat dál. Nic
nevymyslel a rozhodl se, že půjde domů do své salaše. Vyrazil a najednou si všiml zlatých stop na cestičce. Velmi se zaradoval a všem
to vyprávěl. No a od té doby se téhle cestičce říká Zlatá stezka.

O ZBOJNÍCÍCH NA JAVORNÍKU
autor: Martin Polášek
Kdysi dávno byli na Javorníku zbojníci. Bohatým brali a chudým
dávali. Jednoho dne přepadli kupce, který vezl semínka. Ale kupec
byl ozbrojen mečem a kopím. A propukla vřava! Nakonec zbojníci
zvítězili. Ale vysypala se jim spousta zrní. A mezi zrním bylo i zrní
javorové. Když dospěli jejich vnukové, stály všude vzrostlé javory.
A od té doby se tomu kopci říkalo Javorník.
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Ze školního dění
Den svatého Martina ve II.B

Tak by se dala nazvat sběrová akce kaštanů, kterou
každoročně ve spolupráci s LČR vyhlašuje naše
základní škola. Letos se zapojilo 28 dětí a celkem
nasbíraly 325 kg kaštanů. O první dvě místa se postarali sourozenci Ručkovi (4.B a 1.B), kteří dohromady přinesli 107,5 kg. Na třetím místě se umístil
další prvňáček Vítek Kahánek (1.A), kterému ke 45
kg a k medailové pozici pomohl bráška ze 4.A.
Poděkování ale patří všem, kteří svou troškou přispěli do mlýna – vlastně v tomto případě do krmelce.
Lenka Mužíková

Svatý Martin na svém koni nám sice letos nepřinesl sníh, ale slunečné počasí po dnech silného větru dovolilo dětem chopit se
pracovního náčiní a uklízet okolí školy. Listí děti hrabaly nejen
v pracovních činnostech, ale někteří dobrovolníci také ve školní
družině. Chtěli bychom obecnímu úřadu poděkovat za přistavení
velkého kontejneru a zahradního kolečka. Veselé pracovní nasazení bylo opravdu slyšet i vidět.
Jitka Pajlíková

foto: archiv ZŠ Trojanovice

SBÍRÁ CELÁ RODINA

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Sběrači z 3.A (zleva: Silvinka Adamčíková
8kg, Leontýnka Blažková 1kg, Tadeáš Petr
12kg)

Padá listí, padá...

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

25.10.2021 jsme měli HALLOWEEN v
3. A. Do třídy jsme přišli v maskách,
někteří nepřišli v maskách. V angličtině
jsme lovili jablka v lavoru a učili jsme
se něco o svátku HALLOWEEN. Naučili jsme se nová slova. Když jsme lovili
jablka, ulovili je Táďa, já a Anička. Celý
den byl jenom HALLOWEEN, i všechny hodiny ve škole. Dělali jsme hodně
aktivit a jednu aktivitu jsme dělali v trojici a ve čtveřici. Po třídě byly lístečky,
na nich byly věty o tomto svátku. Na
tabuli byly další lístečky a na nich obrázky. Na opačné straně lístku byla písmena. Měli jsme kartičku s řádky a tam
jsme psali tajenku. Pokud jste byli v trojici, tak jste si museli poradit.
Bylo to super a už se těším na příští rok.
Sven Kahánek, žák 3.A

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Na 11. listopadu každoročně připadá den svatého Martina. Žáci se
s tímto svátkem blíže seznámili v hodinách českého jazyka, matematiky či pracovních činností, kdy pomocí aktivit zjistili symboly,
které jsou s tímto dnem spjaty. V českém jazyce jsme po vyřešení
úkolů přišli na to, že Martin přijíždí na bílém koni a co o něm
vypráví legenda. V matematice jsme zase plnili sudy početními
hrozny, abychom měli dostatek svatomartinského vína, a třídili
rohlíčky. A v pracovních činnostech jsme si vyrobili svatomartinskou husu … a doufali, že se v sobotu stane výborným obědem.
Sára Knebelová
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Radosti a strasti naší vlasti

foto: Hana Fojtíková

foto: Hana Fojtíková

V letošním školním roce pokračuje vlastivědný kroužek.
Děkujeme panu Drahomíru
Strnadlovi, že se s námi dělí o
své bohaté znalosti, děti mají
tak možnost seznámit se se
zajímavostmi o obci, ve které žijí. Připomenout si osudy
lidí, kteří zde žili před námi,
kteří toto místo vytvořili, a
prohloubit svůj vztah k rodnému kraji. Nejsou to jen „velké dějiny“ z učebnic dějepisu, ale právě větší či menší události a zásluhy v životech našich
předků, které ovlivňují naši současnost. Je vlastně velké štěstí, že „zde“ „jsme“.
Snad i hojná účast dětí v kroužku svědčí o jejich zájmu o to, co se kolem nich děje a dělo.
A že toho není málo!
Na dušičky jsme zapálili svíčky u památníků trojanovských obyvatel padlých během světových válek. Děti už kromě světových stran znají i názvy okolních hor, vědí, odkud pochází
voda z kohoutku ve škole nebo kde žili zbojníci. Pokud třeba nevíte, kde se našly v Trojanovicích poklady, z čeho je odvozen název Nořičí nebo kudy vedla stará cesta do Rožnova,
můžete se zeptat trojanovských dětí.
Hana Fojtíková a Pavlína Martiňáková

foto: archiv stáje Bonanza

Stáj Bonanza reprezentovala na MČR

Ve dnech 2. - 3. října se v Brně konalo Mistrovství ČR v paravoltiži a
my jsme byli u toho!
Všichni reprezentanti zacvičili své sestavy, jak nejlépe uměli, a rozhodně si závodní víkend pořádně užili. V sobotu se soutěžilo v kategoriích
jednotlivců, kdy cvičenci předvedli povinnou sestavu a 1. kolo volných
sestav. Neděle patřila jen volným sestavám, jak jednotlivců, tak skupin a
dvojic. Ze svých kategorií si naše děti domů vezly nejen spoustu zážitků,
ale také medailí a dokonce dva mistrovské tituly.
V kategorii ZO získala 1. místo a mistryní ČR pro rok 2021 se stala
Markéta Horníková, 2. místo obsadila Viktorie Bačová a na krásném 3.
medailovém místě se umístila Zuzana Přikrylová. V této kategorii také
obsadil hezké 9. místo Robin Stavárek. Mistrovský titul pro rok 2021 si
v kategorii LPT odvezla a zlatou medaili za 1. místo získala další členka našeho oddílu Barbora Mikesková. Bronzovou medaili za 3. místo v
této kategorii obdržela Alice Stavárková. V kategorii LPP se na krásném
4. místě umístila Adéla Hradečná. Kategorie MP1 byla jednou z nejvíce
obsazených kategorií a naše Kamila Linková v silné konkurenci získala
8. místo. V kategorii dvojic soutěžily 2 dvojice z našeho týmu, medaili za
3. místo si odvezly Barbora Mikesková a Kamila Linková, další z našich
dvojic Alice a Robin Stavárkovi obsadili 6. místo. Naše cvičenky soutěžily i v kategorii skupin, kde obsadily čestné 5. místo Markéta Horníková,
Adéla Hradečná, Viktorie Bačová a Zuzana Přikrylová.

Moc gratulujeme!

foto: archiv stáje Bonanza

Děkujeme našim přátelům z oddílu Fany Hostěnice za půjčení skvělé
kobylky Kenyi, na které všichni předvedli pěkné výkony a zúročili celoroční přípravu. Zároveň také děkujeme všem, kteří se podílí společně s
trenérkami na této aktivitě. Zejména děkujeme obci Trojanovice, která
každoročně vypisuje granty pro volnočasové a sportovní aktivity dětí a
mládeže a kam každoročně posíláme svou žádost o finanční podporu.
Každý rok dostaneme kladnou odpověď. Peníze z letošního grantu jsme
použili právě na paravoltižní přípravu, ať už to byl pronájem tělocvičny,
nebo zakoupení nových madel pro cvičení na koni. Děkujeme také panu
fotografovi Petru Horníkovi za krásné fotky z mistrovství.
Zuzana Školeková
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