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Listování v archivu... KVĚTEN

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jedním z hlavních důvodů, proč jsem
ve funkci starosty, je deﬁnitivní uzavření a likvidace Dolu Frenštát. Uhlí nechť
zůstane navždy pod zemí. To jsme si
říkali v květnu 2007, kdy byl do základů kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti slavnostně uložen dekret, který
podepsali zástupci 24 měst a obcí, reprezentující na 200 tisíc občanů. Dekret
vyjadřoval vůli místních obyvatel zamezit těžařským aktivitám v Beskydech
na symbolickou dobu jednoho století.
Od té doby uplynulo deset let.
V neděli 28. května si připomeneme
10. výročí uzamčení valašské země
na sto let. Akci zahájíme v 10:00 na Pustevnách, odkud vyjde - podobně jako
před deseti lety - průvod v doprovodu
sboru valašských portášů na Radhošť.
Při té příležitosti se rozezvučí zvony
radhošťské kaple i zvoničky Strážkyně
Beskyd na Horečkách, aby symbolicky
odzvonily umíráček záměrům těžařů.
Na tuto vzpomínkovou slavnost vás,
milí spoluobčané, srdečně zvu!
Všichni vnímáme stav OKD a stav trhu
s černým uhlím a možná si myslíme, že
už je vše hotovo a uhlí patří minulosti.
To jsme si po tunelářských aférách také
mysleli, že už nejde od státu nic vyzískat. A ejhle, pan Bakala dokázal za pár
švestek koupit OKD, vybrat z něj několik desítek miliard a pak ho prodat státu
zpět za 80 milionů Kč!
Nic není vyhráno. Musíme nyní maximálně zabrat, využít situace, kdy Důl
Frenštát patří státu, a pokusit se zajistit
pro náš region klid od uhelné hrozby.
Čeká nás několik smluvených jednání
s ministrem průmyslu a ﬁnancí. Snad
se nám konečně podaří zcela odstranit
symbol těžby - těžní věže v areálu Dolu
Frenštát, který je patrně největší černou
stavbou v České republice.
Jiří Novotný
starosta obce
Duben 2017

Květen zahajují sváteční dny.
Na Svátek práce, 1. května 2010 „byl
za účasti několika desítek lidí z Frenštátu a Trojanovic slavnostně požehnán nově
rekonstruovaný kříž na Kopané. I když
Kopaná nepatří k Trojanovicím, kříž stojí
na katastru naší obce a je v obecním majetku. U kříže proběhla krátká bohoslužba
pod vedením pátera Rudolfa Swienczka.
Bohatou výzdobu kříže vlastnoručně udělala nejstarší občanka obce Trojanovice, paní
Pavla Hromádková z č. p. 115, která se 15.
5. dožila 95 let.
Drahomír Strnadel, 2010
V den druhého květnového svátku, o dva
roky později, se konala vzpomínková slavnost.
Více než sto lidí se sešlo před budovou hasičské zbrojnice v Trojanovicích, aby byli
přítomni vzpomínce na pana Josefa Mikesku, místostarostu předválečného hasičského
spolku a starostu Sokola, který byl umučen
v koncentračním táboře v Osvětimi. Za otevřenými vraty zbrojnice majestátně vyhlížela současná hasičská technika, před níž stáli
hasiči z Hutiska v uniformách z roku 1910.
Vlevo před vchodem hrála dechová hudba.
Mezi návštěvníky se vyjímaly hasičské uniformy z celého okrsku, byli zde i čestní hosté
- dlouholetí členové sboru dobrovolných hasičů. Po hymně a proslovu pana Drahomíra
Strnadla sejmuli náčelník hasičů Petr Káňa
a pravnuk Josefa Mikesky Jiří Novotný bílou
látku zakrývající pamětní desku. Frenštátský farář P. Rudolf Swienczek pak pamětní
desku požehnal a mladí hasiči přítomné pohostili dobrými koláčky a rohlíčky.
Petr Ondryáš, 2012
Kromě oslav a vzpomínání jsou volné
květnové dny jako stvořené pro různé společenské a kulturní akce.
8. května 2007 proběhla v prostorách Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla akce

„Otvírání šoupátek“, kterou organizoval
Český klub historických motocyklů Ostrava.
Do Karlovic dorazilo i přes nepřízeň počasí
několik desítek historických motocyklů, které byly vystaveny pro veřejnost.
Zbývá poznamenat, že Trojanovice jsou
destinací, kam členové Českého klubu historických motorových vozidel směřují kola
svých vozidel - ať již v rámci akce Cross
Country či Po valašských kopcách.

Před desíti lety se konalo 17. května
na Pustevnách symbolické „uzamčení
země“.
Odpůrci těžby se rozhodli symbolicky uzamknout svou zemi na sto let…Happening
přijeli podpořit i ministr životního prostředí
Martin Bursík či poslanci za Stranu zelených
Věra Jakubková a Přemysl Rabas. Po salvě
z historických zbraní, o kterou se postarali
členové valašského sboru portášského, přivítal ministr několik stovek přítomných. Pak
vyslechli text Dekretu o uzamčení země valašské na sto roků, pod který se podepsali
zástupci 24 měst a obcí a také představitelé
několika organizací a sdružení… Po přečtení byla listina nesena průvodem s vlajkami
signatářských měst a obcí na horu Radhošť,
kde byla uložena do trezoru na čtyři zámky.
Klíče dostali „na sto let“ starostové Trojanovic, Frenštátu p. R. a Rožnova p. R. a pan
ministr jako zástupce vlády. Bezprostředně

3
poté byl trezor uložen do základů kaple Cyrila a Metoděje.
Stanislav Uruba, 2007
K této události se vyjádřil v krátké glose i
tehdejší místostarosta.
I když text dekretu je psán pseudojazykem
a leckteré jeho formulace jsou přinejmenším
sporné, hlavní poselství tohoto symbolického
listu je veskrze pozitivní. O deﬁnitivním zákazu těžby zde není ani slovo. Dekret hovoří,
byť svérázně, o zachování uhlí pod Beskydami pro další generace. Je možné, že za sto let
budou ekologicky šetrné technologie těžby, že
uhlí budeme opravdu potřebovat a jeho využití přinese užitek široké skupině lidí. Dnes je
však situace jiná. A proto nechme o využití
černého uhlí rozhodnout naše děti a vnuky.
Rád bych ocitoval myšlenku francouzského
spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho:
„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž
si ji vypůjčujeme od našich dětí.“
David Trubač, 2007
Květen však není jen dobou oslav, zábavných aktivit a symbolických činů. Před pěti
lety, v roce 2012, byly zkolaudovány prostory nového oddělení mateřské školy.
Toto oddělení vzniklo rekonstrukcí bývalého bistra Koš a posilovny. Dovoluji si poděkovat nájemcům posilovny, že se přestěhovali
do náhradních prostor a umožnili tak řadě
občanů umístit své dítě do školky. Rekonstrukce proběhla v rekordním čase, kdy ﬁrma měla na přestavbu 30 dnů. Ve výběrovém
řízení získala tuto zakázku ﬁrma Vitásek s.
r. o. z Frýdku-Místku a rekonstrukci provedla na výbornou, se zárukou na stavební části
120 měsíců a na ostatní doplňky 60 měsíců.
Celkově stála rekonstrukce 1.347.774,- Kč.
Firma měla na starosti pouze stavební části rekonstrukce. Vybavení nábytkem si bude
zajišťovat škola sama. Věřím, že díky tomuto
oddělení budou mít rodiče malých dětí větší
šanci na umístění svého potomka do školky a
také větší šanci na získání práce.
Jiří Novotný, 2012
V květnu 2010 jsme se na stránkách Obecních novin mohli dočíst o požáru.
25. května ve 13.30 byl oznámen požár
v obci. Jedná se o dům č. ev. 13, který stojí mezi místní částí Dílová a Bystré. Zásah
byl ukončen ve 21.00 a dům prakticky shořel celý. Požár vznikl při tavení lepenky
na střechu.
Ale přistupme k příjemnějším tématům.
Ve středu 16. května 2012 byla v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla zahájena
výstava V Trojanovicích jsem rád/a. Představuje veřejnosti výtvarné i literární práce
žáků a studentů, kteří se zúčastnili stejnojmenné soutěže vyhlášené obecním úřadem
začátkem letošního roku. Bylo velmi obtížné
zvolit z padesáti literárních prací a bezmála stovky obrázků ty nejlepší. Porota, kterou
tvořili učitelé Mirka Videcká, Petr Ondryáš

Pozdrav z ateliéru

a slečna Martina Eliášová, nakonec vybrala šestnáct výtvarných a literárních prací.
Úspěšní autoři převzali z rukou starosty Jiřího Novotného pamětní listy a drobné ceny.
Atmosféru vernisáže zpříjemnili kulturním
vystoupením žáci Jubilejní ZŠ prezidenta
Masaryka pod vedením paní učitelky Dobiášové, Martin Strnadel na cimbál a trojice
„raperů“ v čele s Danem Himlarem ze 4. třídy.
Martin Trubač, 2012
Článek Jiřího Novotného z téhož čísla pak
referoval o výpravě z Trojanovic do Brodku
u Přerova.
Cílem výpravy bylo zvonařství paní Tomáškové – Dytrychové, které vyrábí zvon
pro zvoničku Pod Javorníkem. Výpravu tvořilo 12 vybraných dětí z Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka, které si zasloužily účast díky dobrému reprezentování školy.
Dále se výpravy účastnilo 7 seniorů
z Pod Javorníka, kteří pravidelně brigádnicky
udržují zvoničku a její okolí. Všichni účastníci si nejen prohlédli zvonařskou dílnu, ale
byli také účastni jedinečné chvíle, kdy vzniká
zvon, který bude v naší zvoničce umístěn.
Samotný zvon bude vážit 20 kg a bude mít
tón F3. Výroba zvonu stojí 31.700,- Kč a výroba zavěšení zvonu 24.000,- Kč.
Závěr měsíce bývá spojen s kácením máje.
Jedním z míst, kde se tak tradičně děje, jsou
Karlovice. Letos se tam sousedé setkají již
po osmadvacáté! Myslím, že neuškodí připomenout, že když slavili „dvacítku“, pojali
slavení tak trochu v duchu retro.
Dvacáté kácení máje na „Četynovicích“
oslavili Karlovjané s totalitními cenami.
Pivo bylo za 2 Kč, guláš 20 Kč a lopaťáky
za 40 Kč. Rozdíl do tzv. tržní ceny dotovali
karlovičtí a jiní spříznění „kapitalisté“, kteří
nechtějí být jmenováni.
Drahomír Strnadel, 2009
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

V těchto dnech tomu bude právě rok,
co jsme se s mými žáky sešli v Ateliéru
naposledy. Brzy poté jsem totiž přivítala na svět našeho syna Matěje, který se
mi v uplynulém roce postaral o kvalitní,
celodenní zábavu... I přesto se podařilo v srpnu 2016, v Památníku bratří
Strnadlů, uspořádat výstavu plnou zajímavých výtvarných prací, které vznikly v Ateliéru v minulém školním roce.
Vernisáž této výstavy byla opět krásným setkáním velkého množství těch,
kteří mají vztah k umění a k naší obci
- ještě jednou všem zúčastněným velice
děkuji. Péče o mé milé děti mne zatím
zaměstnává natolik, že znovuotevření
výtvarných kurzů je zatím nejasné. Bude-li to možné, ráda bych se ve výuce
více zaměřila i na tvorbu keramiky.
S tímto souvisí i mé poděkování obci
Trojanovice za poskytnutý grant, díky
němuž jsem pořídila množství glazur,
které jsou pro tvorbu keramiky nezbytné. Všem čtenářům Obecních novin
přeji krásné jaro a hodně energie
do všeho, co na nás v letošním roce
čeká.
Romana Kubešová

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza
Sklad Trojanovice Bystré
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky
30, 35,40 cm a více
podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.
Tel: 603 315 738
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Naši jubilanti

Cyklistická sezóna začala
Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo
zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které může mít
v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou
jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
• zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována
se zadní červenou svítilnou,
• přední odrazkou bílé barvy,
• odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
• na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové
barvy na každé straně kola,
• dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku; dětské kolo (pro děti předškolního věku) vybavené protišlapací brzdou přední brzdu mít
nemusí,
• volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti
apod.),
• matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové, případně rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
• zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou
s přerušovaným světlem červené barvy,
• zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny
bez přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
• účinné blatníky,
• zvonek,
• kryt řetězu.
K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě
nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochrannou
přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní
cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty. Také používáním retroreﬂexních prvků se zvyšuje jeho
viditelnost a bezpečnost.
por. Bc. Richard Palát
Krajské ředitelství
policie Moravskoslezského kraje

V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
František Vašek

85 let

Alena Káňová

70 let

Vladimír Horečka

70 let

Ludmila Mocková

70 let

Zdenka Dobiášová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Hasiči upozorňují
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí
usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů
a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své
okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách,
ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento
přestupek pokuta až 25 000,- Kč.
Pálení dřevního odpadu je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení, např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný
požár již v zárodku uhasit. V žádném případě pak neodcházet
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to
ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se
měl chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo
ke zbytečným požárům a následným úrazům, nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše
25 000,- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín

Provoz sběrného dvora

Do konce měsíce října se rozšiřuje provozní doba sběrného
dvora:

Pondělí:
8:00 – 14:00 hodin
Středa:
8:00 – 17:00 hodin

Sobota:
8:00 – 12:00 hodin
 

Reklama a inzerce













Duben 2017

5
Akce v Trojanovicích a okolí

Pohádková neděle
O ČERVENÉ KARKULCE
Známá pohádka v netradiční úpravě pro děti od 3 let v podání
loutkohereckého divadla Rolnička z Kopřivnice. Pohádka pobaví děti, rodiče i prarodiče. Děti jsou do hry aktivně zapojeny a radí Karkulce, co má dělat, společně si zazpívají, naučí se
Karkulčinu písničku a nakonec se všem společně podaří zlého
vlka potrestat.

21. 5. 2017 v 15:30 v malém sále Domu kultury
ve Frenštátě p. R.
Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek v TIC města.
Kapacita sálu omezena!
V rámci preventivního programu Martínek a oslav Dne rodiny
pořádá Odbor sociálních věcí
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Frenštát p. R.

Poplatky 2017
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt

410,- Kč
410,- Kč

Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy
JAN FUXA: FOTO – GRAFICKÉ OBRAZY
Výstava fotograﬁí a plastik
ku příležitosti životního jubilea autora.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 11. června 2017.
ČTVRTEČNÍCI: PŘÍBĚH PETRA GINZE
Životní osudy nadaného malíře a literáta,
jedné z obětí 2. světové války.
K příležitosti 72. výročí osvobození. Pořadem provází Martin
Trubač. Ve čtvrtek 18. května 2017 v 10.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 2. června 2017 od 17.00 do 22.30 hodin v prostorách
frenštátského muzea.
Vystoupí: Divadlo babky Miládky, Eva Porubová a Petr Drkula s cimbalistou
J. Hrbáčkem, komorní sbor Nyklband. V průběhu celého programu: prohlídka stálých expozic, interaktivní úkoly pro malé i velké, střelba na laserové
střelnici, výstava Jan Fuxa: Foto-graﬁcké obrazy. Na závěr noční prohlídka.

Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož
držitele 450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu,
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hodin
středa
15.30 –17.00 hodin (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční
banky, a. s., číslo účtu: 4124801/0100
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
variabilní symbol ODPADY
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- chataři:
69 a evidenční číslo chaty
variabilní symbol PSI
4 a číslo popisné domu
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2017.
Monika Ondryášová
Duben 2017
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Nová prodejna autodíl� a dopl�k�
Autoservis
Karosárna
www.janda-garage.cz
tel.: 604 30 77 88
Karosárna Lukáš Janda
Planiska - bývalý sklad CO 11
744 01
Frenštát p. R.
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Přijďte i vy rozezpívat muzeum

Reklama a inzerce


























 
 
 
 
 
 









Nabídka služeb s fekálním vozem
– žumpy, septiky, čističky

odvoz na ČOV Kunčice p. O., Frenštát p. R.

• Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou.
• Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin
traktorem s mulčovačem o záběru 1,8m a 3m.
• Možnost zapůjčení štípače na dřevo.
tel. 604 693 404

V pátek 2. června 2017 se koná Frenštátská muzejní noc. Tu letošní jsme označili podtitulem „Rozezpívej muzeum!“, protože hlavními body programu tentokrát budou pěvecká vystoupení. Lidové
milostné písně představí Eva Porubová spolu s cimbalistou Jaroslavem Hrbáčkem, mluveným slovem je doprovodí Petr Drkula.
V jiném duchu, ale rovněž s písní na rtech, pak vystoupí členové
komorního sboru Nyklband.
Kromě toho máme pro nejmenší připraveny pohádky v podání
loutkového Divadla babky Miládky. Odrostlejší si mohou ověřit
svou mušku na laserové střelnici nebo odlít sádrovou stopu vlka
či rysa v expozici Doteky přírody. Milovníci umění si pak mohou
vychutnat poetiku foto-graﬁckých obrazů Jana Fuxy ve výstavní
síni muzea. Pro ty, kdo vydrží až do konce, je připravena tradiční
noční prohlídka.
Zbývá jen dodat, že akce se koná od 17:00 do 22:30 hodin. Vstupné na celý program je 30,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro děti a seniory. Těšíme se na setkání s vámi!
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Den učitelů (zase) trochu jinak
Už pěknou řadu let zve naše obec
na společné setkání a oslavu Dne učitelů
všechny pedagogy, kteří v Trojanovicích
učí, dříve učili nebo tu žijí. Ti všichni se
tradičně setkávají v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.
Letošní oslava však proběhla trochu jinak. Sešli jsme se 4. dubna 2017 odpoledne před Jubilejní školou prezidenta Masaryka, nastoupili do autobusu a vydali se na
hodinovou projížďku po Trojanovicích.
Po celou cestu nám od mikrofonu dělal
průvodce pan Drahomír Strnadel. Upozorňoval nás na části obce, kterými jsme
projížděli, na významné stavby, památky a
různé zajímavosti.
Projeli jsme Bystré, pokračovali po Solárce pod Radhošť, až na Pomezí. Na Pinduli
jsme vystoupili a šli se podívat k památnému kamennému kříži z roku 1751. Pak
jel autobus zpět, kolem Bačovy hospody
pod Javorník, k Sibérii, kolem bývalého
hotelu Pantáta ke skokanským můstkům
s výhledem na Frenštát p. R.
Cestu jsme zakončili u restaurace Rekovice, kde nás v příjemném prostředí čekalo
výborné pohoštění. Zájemci si mohli v do-

provodu pana starosty Jiřího Novotného
prohlédnout další prostory obnovených
Rekovic, například pokoje pro hosty.
Po příjemně stráveném odpoledni nás
autobus odvezl zpátky ke škole.
Chtěla bych poděkovat vedení obce a

všem, kteří celou akci připravili. Takový
přístup rozhodně není všude běžný a nás
těší, že v Trojanovicích na učitele nezapomínají.
text a foto: Zdenka Vodrážková
Duben 2017
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Napsáno na okraji...

Druhou květnovou neděli slavíme Den
matek. Je to krásný svátek. Kytičkou a
malým dárkem vyjádříme naši vděčnost těm, které nás přivedly na svět. Při
této příležitosti mi dovolte, abych se zamyslel nad významem rodiny.
Již od našeho narození se stáváme součástí sociální skupiny zvané rodina. Její
členové nás nejprve učí základním dovednostem. V rodině získáváme první
podstatné zkušenosti v oblasti vzájemné komunikace a mezilidských vztahů.
Když se nám nedaří, nejbližší členové
naší rodiny přijdou a podají nám svou
pomocnou ruku. Když se smějeme,
smějí se s námi, a když pláčeme, tak
s námi také pláčou. Takto fungující
rodina je pro člověka nenahraditelný
opěrný bod.
Dnešní svět se neustále mění velkou
rychlostí. Často bychom se rádi vyrovnali jeho běhu a získali od života maximum možného. Chceme se rozvíjet
a posouvat v kariérním a osobním životě. Pokud možno co nejvýše. Za svou
dobře odvedenou práci si kupujeme
majetek a služby, kterými se stále více
zahrnujeme, avšak význam rodiny často ustupuje do ústraní. Jak je pro nás
důležitá, si bohužel uvědomujeme až
ve chvíli, když nastane vážný problém.
Teprve pak se zamýšlíme nad tím, jestli
jsme udělali vše, co bylo pro naše blízké potřeba, a zda členové našich rodin
pocítili naši lásku.
Díky svým zdravotním problémům
jsem už od svého narození odkázán
na pomoc svých nejbližších. Bez jejich
obětavé podpory bych ve svém životě
nic nedokázal a nebyl bych dnes tam,
kde jsem. A vím, že to pro ně není vždy
jednoduché. Láska, kterou mi členové
rodiny dávají, mne naplňuje energií,
životním optimismem a pocitem skutečného bezpečí.
Rodina je to nejdůležitější, co v našem
životě máme. Věnujme tedy dostatek
naší pozornosti všem jejím členům.
Když pro nic jiného, tak třeba proto,
že nikdy nevíme, který den bude jejich
poslední.
Pečujme o rodinu a braňme ji za všech
okolností. Nedovolme, aby někdo zvenčí narušil rodinnou harmonii. Dejme
naší rodině veškerou svou energii. Tato
investice se nám jistě vyplatí!
Matěj Fucyman
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Malé „velké ﬁnále“ RBP Street Hockey 2017
Takový byl název letošního druhého ročníků ﬂorbalové soutěže malotřídních škol,
která se konala ve sportovní hale v Ostravě.
Do této soutěže jsme se probojovali po vydřeném zápase se ZŠ Hladké Životice. Na
turnaj jsme vyjížděli až v dopoledních hodinách, neboť jednotlivé zápasy v kategorii
malotřídních škol se hrály až odpoledne.
Stejně jako v minulém roce se účastníci
této masové soutěže mohli těšit na sponzorské dary a na napráskanou halu plnou
fanoušků a hráčů z Moravskoslezského a
Olomouckého kraje. Hrálo se na čtyřech
hřištích stylem PLAY OFF. Kluci do prv-

ního zápasu vstoupili s vervou. Po první
půli jsme se radovali z náskoku 2:1 a těšili
se na další postup. Bohužel v druhé půli
jsme museli uznat lepší bojovnost a taktiku našich protihráčů a zápas jsme nakonec
prohráli 3:4. Zklamání našich hráčů bylo
znatelné, ale bohužel, tak už to ve sportu
chodí, někdy se daří, jindy ne. Klukům děkuji za nasazení a těším se na další ﬂorbalové výzvy.
Zúčastnění hráči: Matěj Genzer, Matty
Křenek, Šimon Polášek, Ondřej Pícha, Vašek Stráník, Pepa Hradečný.
text a foto: Michaela Manová

Co všechno musí udělat jaro
To je název jedné moc pěkné poetické básničky od Františka Halase, na kterou jsme
narazili s dětmi z 5. třídy s příchodem jara
někdy v polovině března.
Když nás koncem dubna jaro nemile překvapilo sněhovou nadílkou, vrátili jsme se
k ní a zamysleli se nad tím, kolik to musí
dát práce připravit přírodu na krásně teplé, sluníčkové dny. Tak jsme si, inspirováni Františkem Halasem, dovolili vytvořit
vlastní seznam úkolů pro jaro. A protože
jsou páťáci hlavičky otevřené a velmi tvořivé, vzniklo toto malé dílko, o které bych se
s vámi chtěla podělit. Třeba se už konečně
jaro rozhoupe a přijde mezi nás.

Probudit vše ze zimního spánku,
slunce ať svítí dost,
v lese zkontrolovat studánku,
jaro je nám všem pro radost.

CO VŠECHNO MUSÍ UDĚLAT JARO

Pavoukům navléct pavučinky,
žábám vyčistit rybníčky
a dát světlo pro rostlinky.

Přivést z jihu ptáky,
nechat rozmrazit led,
vzbudit malé brouky
a včelám vnutit první let.
Dát stromům květy a zazelenat louky,
vzbudit lesní zvěř a namalovat keř.

Nechat listy dorůst,
rybníky z ledu rozmrazit,
probudit sluníčko
a listy květinám pohladit.
Černou z oblohy odnést
a sluníčko rozjasnit.
Krajinu proměnit v pohádkový les,
aby to lepší už nemohlo být.
Vyhnat zimu
a ještě ji přivést na mizinu.

Připravit přírodu na příchod léta,
nazdobit všechny louky
a dát nám dost tepla.
Přejeme všem pohodové, voňavé jarní
dny!
Lenka Mužíková a básníci z 5. třídy
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Domek na trojanovské pasece
Děti z trojanovické lesní školky mají
od Velikonoc k dispozici nově zrekonstruované zázemí chatky. Na opravě se podíleli
rodiče dětí a podporovatelé školky, ﬁnancována byla prostřednictvím darů od ﬁrem
a soukromých osob a hlavně crowdfundingového serveru Startovač.cz, kde se v kampani „Domeček na pasece“ vybralo celkem
82 839 Kč od 72 podporovatelů. Díky opravě budou moci zázemí chatky děti využívat
i v zimě (doposud se školka na zimu vždy
stěhovala), přibude dokonce i zastřešená
terasa, kde si děti budou moci hrát za nevlídného počasí.

Přispěli jsme ke zlepšení životního prostředí

OSVĚDČENÍ
O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
pro společnost

 
� 

Společnost odevzdala v roce 2016 k recyklaci celkem    
Z tohoto množství bylo recyklací získáno     
které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Ni NIKL
turbíny, příbory

Zn ZINEK

Fe OCEL

střešní okapy, kosmetika, popelnice

kovové konstrukce

Pb OLOVO

Mn MANGAN

autobaterie

barvení skla, keramiky a tkanin

Co KOBALT

Cd KADMIUM

nástrojová ocel

akumulátory

Ag STŘÍBRO

Cu MĚĎ

šperky, mince, CD/DVD disky

elektrické vodiče, chladiče

Li

LITHIUM

dobíjecí baterie, sklokeramické varné desky

Lesní školka by touto cestou ráda poděkovala všem, kdo se na opravě domečku podíleli. Více informací o lesní školce můžete
nalézt na www.klubnapasece.cz
text a foto: Iveta Machulová

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Tříděním baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

RNDr. Petr Kratochvíl
jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Naši žáci se umístili v miniházené na druhém místě
Ve středu 5. 4. 2017 jsme se zúčastnili
turnaje v miniházené v Kopřivnici.
Za náš tým nastoupili Andrea Červenková, Lucie Majerová, Václav Stráník, Matěj Genzer, Matty Křenek, Jiří
Petr, Jan Daniel Mališ, Sandro Carallo,
David Dostalík, Martin Staš, Šimon
Polášek a Ondřej Pícha.
Celkem jsme skončili druzí ze čtyř.
Vstřelili jsme 54 branek, z toho vstřelil Matěj Genzer 45 branek a byl nejlepší střelec turnaje!
Byl to dobrý turnaj.
Jan Daniel Mališ
foto: Kateřina Segečová
Duben 2017
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 8. dubna 2017

Občánci zleva:
Lukáš Uvíra, Jakub Kuhn, Matěj Kubeša, Rozárka Petrová

Občánci zleva:
Antonín Bartoš, Alžběta Vrzalová, Johana Hilšerová, Štěpán Vraník, Jakub Herkal

Návštěva u jubilantky

Jubilanti vzadu zleva:
František Ondryáš, Anežka Jurková, Ján Svorčík, Jana Schwarzová, Zdeněk Velecký
Vpředu zleva: Pavla Kusová, Eva Strnadlová, Libuše Kaspříková, Miroslava Macháčová

Přání malé vnučky
K svátku babičce bych přála,
abys byla zase malá.
Vodíš mě jen před školku
a dál nesmíš, že jsi velká.
Až se změníš na holku,
nic nepozná učitelka.

A když ano, řeknu zkrátka,
že jsi moje kamarádka.
V tom bych, babi, nelhala mám tě ráda odmala!
z vystoupení žáků Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka

Členové sociálního výboru navštívili také paní Boženu Šmajstrlovou, která v únoru oslavila 90. narozeniny. Dívky z Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka jí zazpívaly, pan starosta a
členové výboru popřáli hodně zdraví a spokojenosti do dalších
let.
Monika Ondryášová
foto: Věra Vašendová
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