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Slovo starosty

Sám se cítím jako hravé dítě
Žije v Trojanovicích Pod Javorníkem,
má rád Beskydy, hraje loutkové divadlo
a naplno se věnuje dětem. Tak nějak lze
stručně charakterizovat Jiřího Hausera.
S tímto zapáleným kreativcem jsme si
povídali především o dětech - ale nejen
o nich.

Vážení spoluobčané,
rád bych se ve svém slově věnoval nešvarům, které jsou typicky české a nevyhýbají se ani nám v Trojanovicích.
Jsou to klepy a anonymy.
Klepy jsou ne zcela hodnověrné informace šířené mezi lidmi, které často obsahují nepravdu. Z rozšířených
klepů pak vznikají fámy. Nemám
ve zvyku klepy komentovat. V jednom
případě však udělám výjimku. Doslechl jsem se, že jsme jedna z nejzadluženějších obcí v okolí. Není to pravda!
Máme jedno z nejlepších hospodaření,
nulové dluhy, ba co víc - dlouhodobě
máme ﬁnanční rezervy! Když jsem
před devíti lety nastupoval do funkce,
měla obec rezervy 23 mil. Kč. K 1. 1.
2015 jsme měli na účtech prostředky
ve výši 33,3 mil. Kč a k 1. 1. 2016 máme
na účtech 36,5 mil. Kč. Přitom investujeme neustále do techniky, vybavení,
komunikací, sítí i nemovitostí. Jen
za poslední 3 roky jsme koupili tři strategické nemovitosti v hodnotě 7,9 mil.
Kč (obchod na Lomné, masokombinát
na Lomné a restauraci Rekovice),
do kterých bylo nainvestováno více jak
7 mil. Kč. Přesto se naše hospodaření
stále pohybuje v kladných číslech.
Anonymy, to je také typický český
nešvar, který se nám bohužel začíná
objevovat. Chtěl bych upozornit, že
dopisy podepsané jako „Babička“ či
„Přítel“, stejně jako ty nepodepsané,
končí v koši. Tam totiž patří.
Omlouvám se, že tentokrát nepíšu
o příliš pěkných věcech. Ale i to patří
k životu. Věřím, že příště to bude
na mnohem pozitivnější téma.
Hezký únor!
Jiří Novotný
starosta obce

Únor 2016

Jsi pedagog volného času. Řada lidí má
o této profesi jen velmi nejasné ponětí. Můžeš nám říci, co to obnáší ?
Aby byl člověk pedagogem volného času,
musí být velmi kreativní, empatický, ﬂexibilní a měl by výchovně vzdělávacími
prostředky napomáhat smysluplnému využití volného času dětí, dospívajících i dospělých, ať už při kulturních, sportovních
nebo společenských akcích, ale také v různých zájmových útvarech (kroužcích) .
Jak ses se k této profesi dostal?
O prázdninách v roce 2007 jsem chystal
divadelní tábor, a protože jsem v Centru
volného času Astra již moderoval nějaké
akce, požádal jsem paní ředitelku Dagmar
Klímkovou o spolupráci. Shodou náhod

Astra zrovna hledala pedagoga volného
času a z toho důvodu jsem dostal nabídku, zda bych chtěl v září nastoupit. Já jsem
předtím učil dvanáct let na Základní umělecké škole v Rožnově pod Radhoštěm literárně – dramatický obor a hrál činoherní i
loutkové divadlo. Možnost pracovat s dětmi nejen v oboru dramatické výchovy
pro mne tehdy byla velice zajímavá výzva.
Pracuješ v CVČ Astra ve Frenštátě p. R. Co
tam máš na starosti?
Ve třicetihodinovém pracovním úvazku
týdně vedu tři dětské divadelní soubory,
organizuji různé akce, dohlížím administrativně na čtyři folklórní soubory Sedmikvítku, multimediální kroužek Reportíci
a jeden studentský divadelní soubor Epic
Dram, který již zkouší samostatně se svým
vedoucím. Založil jsem před sedmi lety
v Astře divadelní přehlídku Zvonění, každý
rok organizuji okrskovou recitační soutěž
Kalusův chodníček, okresní recitační soutěž Wolkerův Prostějov, Den Země, Bludičku a další akce, které také moderuji spolu
s akcemi svých kolegyň v Astře.
V létě o prázdninách organizuji jeden výjezdový dvanáctidenní tábor Kudy z nudy
a jeden pětidenní příměstský tábor Kouzelný týden.
Vím, že vedeš divadelní kroužky pro děti.
Mohl bys nám říci něco o jejich činnosti ?
Zkouším se třemi dětskými divadelními
soubory: Zvoneček – věk 5 až 8 let, Zvonek
– věk 9 až 12 let a Zvon – věk 13 až 17 let.
S nejmladším souborem Zvonečkem, většinou formou dramatických a pohybových
her, připravujeme buď krátkou pohádku,
nebo dramatizaci knižních říkanek a básniček. Se Zvonkem letos dramatizujeme
Knihy džunglí od R. Kiplinga a se Zvonem
zkoušíme dramatizaci podle Marka Haddona Podivný případ se psem. S nejstarším
souborem Zvon jezdíme na okresní a kraj-
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24 hodin musím myslet na to , aby se vrátili
rodičům živí a zdraví. Měl jsem chuť skončit s pedagogickou činností spíše kvůli některým dospělým lidem znepříjemňujícím
práci s dětmi. Ale těch bylo naštěstí jako
šafránu.
Co se ti nejvíce líbí na práci s dětmi?
Děti jsou většinou tvořivé, mluví se mnou
upřímně na rovinu a sám se mezi nimi cítím jako hravé dítě, které se od nich má pořád co učit.

ské divadelní soutěže do Nového Jičína i do
Ostravy a na nesoutěžní přehlídky dětského
a studentského divadla do DDM Kopřivnice, nebo SVČ Lužánky v Brně.
Kromě divadelních kroužků vedeš klub
Medvědi. Na co je zaměřena tato aktivita?
Od ledna loňského roku 2015 jsme založili
v Astře kroužek malých ochránců přírody
Medvědi (celkem 9 dětí ve věku od 6 do 15
let). Už asi 12 let jsem dobrovolným členem
ekologické organizace Greenpeace, která již
dlouhodobě nenásilnou formou bojuje za záchranu přírody celé planety Země.
Tato environmentální organizace mimochodem spolupracuje se sdružením Naše
Beskydy při ochraně Beskyd před těžbou
černého uhlí OKD ve frenštátsko - trojanovických zakonzervovaných dolech.
Cíl spolupráce, zrušení dolů a zbourání
věží OKD, se díky velkému tlaku blíží
ke šťastnému konci a já pevně věřím, že naši
krásnou beskydskou ﬂóru, faunu i krajinu
ubráníme před zničením bezohlednou hlubinnou těžbou. Právě nejmladší generaci se
snažím pomocí poznávání nádherné místní
přírody seznámit s trvale udržitelným životem v rámci environmentální výchovy.
Od poznávání místních druhů rostlin a zvířat až po třídění odpadů, záchrany deštných
pralesů, Arktidy a především beskydských
hor. Loni například vysadili Medvědi společně s Greenpeace symbolicky proti destrukci těžbou uhlí OKD pět buků v Martinské čtvrti ve Frenštátě pod Radhoštěm a
pět buků v Trojanovicích Pod Javorníkem
v rámci akce Den Země aneb Zbourejte
věže OKD v Beskydech.
Na první pohled to všechno může vypadat
jako zábava a hraní. Kromě přímé práce
s dětmi však musíš udělat i spoustu organi-

zační a přípravné práce. Co všechno to obnáší a kolik času ti zabere příprava programu
na takové klubové či kroužkové setkání?
Příprava na akce, kroužky, víkendovky,
zájezdy a tábory je permanentní, takže se
těžko kvantitativně počítá. Důležitá je kvalita přípravy a to není jednoduché v častém
časovém presu.
Činnost v kroužku rozvíjí nejen dovednosti
dětí v daném oboru, ale zcela jistě má i dopad na jejich osobnost. Co ty bys rád své svěřence naučil, co bys jim předal?
Je jasné, že ne každý se může stát hercem.
Ale po dvaceti letech pedagogické praxe se
ke mně hlásí bývalí žáci i studenti z Rožnova p. R. nebo bývalí malí herci z divadelních
kroužků z Frenštátu p. R. a okolí. Někteří se
stali právníky, podnikateli, prodavačkami,
učitelkami, obchodními zástupci a jen pár
jednotlivců vystudovalo divadelní obor
na konzervatoři nebo na divadelní akademii. Všichni snad různým způsobem zužitkovali sociální komunikaci, hru v roli,
mluvní projev a další disciplíny dramatické
výchovy.
Pracuješ pro děti a s dětmi řadu let. Máš
pocit, že se generace mladých lidí nějak změnila?
Určitě se povaha i vlastnosti mladé generace změnily, protože mladí mají větší přehled
díky internetu a novým technologickým
vymoženostem. Mají větší sebevědomí, potřebují aktivněji diskutovat a tak být rovnocenným partnerem pro pedagoga.
Už se ti stalo, že ti mladí lidé, se kterými
pracuješ, lidově řečeno „lezli na nervy“?
Děti i mladí lidé mi někdy dávají pořádně
psychicky zabrat. Zejména velká odpovědnost při akcích i táborech, protože někdy i

Jakým způsobem „dobíjíš“ energii?
Mám to štěstí, že ještě hraji sám loutkové
i činoherní divadlo po kulturních domech,
divadlech, školách, hradech, zámcích a jiných štacích. Moje práce je tak různorodá.
Těším se z divadla na pedagogickou činnost
a naopak. Nejvíce si odpočinu v přírodě,
v tichém lese mezi pasoucími se srnci,
s mojí milovanou velkou rodinou, při četbě
knih v peřině, jízdě na kole v neznámých
krajinách, při dobrých pozitivních ﬁlmech
v kině i jako divák na kvalitním představení
v divadle.
Co chystáte na rok 2016?
V nejbližší době chystáme v lednu zájezd
S divadlem za divadlem do Prahy, v únoru Masopust na náměstí Míru ve Frenštátě
pod Radhoštěm, v březnu sedmý ročník
divadelní nesoutěžní přehlídky Detektivní Zvonění 2016, v dubnu v amﬁteátru na
Horečkách Den Země aneb Zbourejte věže
OKD v Beskydech a spousty dalších akcí.
Tak nám prosím držte pěsti, ať se nám to
podaří.
Pěsti držíme a přejeme hodně tvůrčích úspěchů při spolupráci s dětmi.
rozhovor připravil: Martin Trubač
fota poskytl: Jiří Hauser

Rok 2015 v Památníku
V roce 2015 se zapsalo do návštěvní
knihy Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla 2142 návštěvníků. Z tohoto počtu bylo 34 krajanů z Texasu,
8 turistů ze Slovenska, 2 z Dánska a
dokonce 2 z Mexika.
V loňském roce v Památníku bylo
celkem 13 svateb, 16 oslav životního
jubilea, 5 vernisáží. Čtyřikrát se konalo vítání občánků a setkání s jubilanty.
K významným akcím loňského roku
patří například tradiční kácení máje a
setkání motocyklových veteránů.
Marie Kaiserová
Únor 2016
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Zpráva o hospodaření v obecním lese v roce 2015
V roce 2015 bylo provedeno zalesňování na ploše 0,68 ha,
zalesněno 3400 ks sazenic, plus 0,20 ha přirozené zmlazení (buk).
Vytěženo bylo 512 m3 dřeva, z toho 452 m3 smrk a 60 m3
buk.Přírůst holin po těžbě byl 0,60 ha a 0,30 ha bylo přirozeně zmlazeno (buk).
Zalesnění v roce 2016 bude na ploše 0,6 ha v počtu 4500
sazenic. Při zalesňování bude nutná pomoc zaměstnanců
z obecního úřadu.
Zvýšená těžba dříví je zapříčiněna usycháním smrku a
následným napadením kůrovcem. Příčinou usychání je
dlouhodobý nedostatek vláhy.
V letošním roce se dá rovněž počítat s kalamitní těžbou
smrku v důsledku sucha a působení kůrovce, a to ve výši
nejméně 400 m3.
Celkové náklady na lesní výrobu (pěstební činnost, těžba
dříví, přibližování) činila v roce 2015 283 170,- Kč. Výnosy z prodaného dříví ve výši 480 m3 činily 726 389,- Kč.
Zisk z lesní výroby
je 443 219,- Kč.
Dotace na lesní výrobu v roce 2015 Krajský úřad Ostrava
neposkytoval. V důsledku přebytků kůrovcového dříví
na trhu také cena dřeva poklesla koncem roku o 300,- Kč/
m3.
Náklady na obnovu lesa zalesňováním snižuje podíl přirozeného zmlazení buku ze semene. Na druhé straně cena
kůrovcového dřeva je nízká a snižuje zisk z prodeje.
František Gajdušek
správce obecního lesa

Naši jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jarmila Bartošíková

91 let

Jaroslav Uhlář

91 let

Milada Harabišová

80 let

Marie Bordovská

75 let

Milada Kocianová

75 let

Zdenka Stavárková

75 let

Věra Konečná

75 let

Libuše Pospíšilová

70 let

Libuše Cibulcová

70 let

Anna Žůrková

70 let

Karla Ryšková

70 let

Ivana Moškořová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
Únor 2016

Nabídka pracovního místa

Již se nám blíží
otevření restaurace Rekovice
a v současnosti hledáme celý personál!
Pokud máte zájem o pozici
provozního, šéfkuchaře, kuchaře,
číšníka/servírky,
posílejte své životopisy
na starosta@trojanovice.cz
Více na http://www.rekovice.cz/aktuality/
Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 9. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 29. února 2016 v 18.00 hodin
na hřišti Pod Javorníkem.
Kotlíkové dotace
Kotlíkové dotace jsou určeny fyzickým osobám na výměnu zdroje tepla v rodinných domech, ve kterých dojde ke zrušení původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 výzvu k předkládání žádostí o
dotaci. Výzva potrvá do 29. dubna 2016.
Žádosti o dotaci budou přijímány na Krajském úřadě v Ostravě
od 1. února do 29. dubna 2016.
Formulář žádostí o dotaci kotle je k dispozici na internetových
stránkách www.lokalni-topeniste.cz a na recepci Krajského úřadu
v Ostravě.
Stávající kotel na pevná paliva s ručním přikládáním bude
možné nahradit novým ekologickým zdrojem tepla, kterým může
být kotel na uhlí, kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), kotel
na biomasu, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo.
V rámci kotlíkových dotací nelze provést výměnu: starého plynového kotle, stávajících kamen, stávajícího kotle s automatickým
přikládáním paliva, stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám.
Základní míra ﬁnanční podpory je:
• 70% z celkových výdajů u kotle na uhlí
• 75% z celkových výdajů u kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
• 80% z celkových výdajů u kotle na biomasu nebo tepelného čerpadla
maximálně do částky 150 tisíc Kč.
Moravskoslezský kraj přispěje 5% všem úspěšným žadatelům.
Na 8. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice bylo schváleno, že
i obec přispěje úspěšným žadatelům, občanům Trojanovic, bydlícím ve stávajících rodinných domech 5%. Dotace obce bude vyplacena poté, co žadatel doloží, že mu byla vyplacena dotace z MS
kraje. Dotace obce bude vyplacena na všechny zdroje tepla mimo
černé a hnědé uhlí.
Více informací na www.lokalni-topeniste.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

��������
���������
$��������

�� ���������� ����������������������� ���!"#
%%%!�������� ���!"#����#��&�"�!�������� ���!"#�
%%%!��"�'���!"��(����)��� ���
�������� � � � ���� � ���� � �������� � ���� � ������ � ���� � ��������
������������ � ��������� � ��������� � �� � ����� ��� � ��� � �����!"����
#������ ���������"����$���������������������������������
��������� ��������������������� ������������������

���2����)���G�����'!�)���-�������� ��������-���������

*�+,-&�.&�/�

78.5� �9�,�&�,+���7:�� � ���

%&'(��������(��������������(��������)����*+����(�������*,*������(� ����**,(-�.�(
��������(�/����'��

�����������������������.������� ����A�� ��(���������$$B�891�*+$�

������������������������������ �������!��"#$#���%��&���'��!�� ��
$���'���(����������'����"��#�"�)����*���'�!�+�"����)���$�� ��#�'�,%���,�
��������� ��������������������� ��������-���������

��'�� ���;�� �������� ���&8�#&5:0���

*�,� 0���
0#(��������(��������)����*+����(�������12������(� ����*,,(-�.�(��������(�
3���������

.�����!����'��$�����"��"���� ���������#�������!���/�"�����0���������
��$�+��!%��� ���*�0)���+���"��������+�)�������$�����!���$�����!%�/
'���*�0)���) ��!����+������'��������"%#�0��������
1��2�����)�3�������� ��������-���������

)�+��&1��+�'��2�0#����0 ��
0#(�������������(���������)� ����������(�������1,������(� ����*,,(-�.��45.�
2,(-�.�6(���������(�'��������

�������!��'���4��������2��)��������) ���5�����6#���7����� ��8���+
)��� �����������0�������+����������������#%�) �'��'�&���������'���
9��**������������*��������"%#�*�����'���0��#+�)��� ������"#���������
���'!�)��:��������������������� ������������������

3��4� +�,�56��,�"6�
%&'(��������(������7��������(��������)����*+����(�������**8������(� ����*9,(-�.�(�
��������(�5�� ��

;��� � ���$�� � �!����#), � "� � �������� � � � ���'� � ���2�� �� � ���)���� � <
���#�$������������0#����0�����4�����������+����!��"#����2�������0���
������ ��2�����������*����� �����+��*��'��!�)����$��!�����
���'!�)��:��������������������� ��������-���������

��&�������2���&1"6& �0�5
%&'(��������(��� ��������������(��������)����*$����(�������*$*������(� ����
**,(-�.�(��������(�/����'��

=���)���!'����>�&��?6��������=�(�'���@�"��'�����)������������0$�
�����+�"��������"���!���������*�����>�&��"��'���*�����0�����A!����
�����)��#��)+������*�������������#������*����0����������'�������
�����������������2����)������������ ������������������

30� �0�,5&��
:�����3�������73��;��7%&'(��������(������������������(��������)����*$����(�������
**1������(� ����**,(-�.�(���������(�/����'��

B)���2��� '�#*�� � 9����� C�&���� � � � "�"#�� � '�������+ � ��!� �� � ���#��
D�����+� )����� �"�����+ �0� � "���#�)�� ����������� �� ��0�) � � ����� � �"�)�
'���#�����"��!$��'������'����'���$��)��������'�����#�
�����������������2����)������������ ��������-���������

3��60�.��"�
<�����(��������(������7��������(��������)����*$����(�������*,+������(� ����1,(-�
.�(���������(�5����=�����

=���)����� � <������ � � � B���� � "��� � '�����!�� � ) � *���!��# � �!�$�
���)����,��E��0�<��������*"��#�"�"�$�������*�� ��#��+������������
"���������������#�'������)�"��$��������
���'!�)��� �������������3�������� ������������������

3��,4��+
%&'(��������(�������� �-��(��������)����*$����(�������*,>������(� ����**,(-�.�(�
��������(�/����'��

B'���2���� � A����� � �! � � � ����������� � 8���!) � C��� � C����� � �#�)�� � '��
�F'����������$��'�����������������!�#������������'����#��
���'!�)��� �������������3�������� ��������-���������

3�"�'�+��+0 ��
0#(�������� �)7���� ��(���������)� ����������(�������8$������(� ����*>,(-�.�(
��������(�5�� ��

;�#*�����#�&�����$#+�)��� �'��0#��"#��� ������+����+�����"�����)���!�#+��
'����� � ��'����!��"# � ����� � �� � �!�)�+ � '�!������# � � � ����) � �������#�
�)��������������#+�������2�!�����������������*��������!���,��!�!�
��������������������������������� ��������-���������

����
?����7.�����(��������(������(��������)����*+����(�������**8������(� ����1,(-�.�(�
��������(�3�������@�

;�����$)��"��'�)�"�$����������;���"�����!�������"�����"�0���������
����*������ ������#+�)���������0#�'���������������������!��#�������

Únor 2016

�����*���� ������������� ��������� ������������������
5��� ��(��� ��;(���������)(���������)� ����������(�������1,������(� ����*,,(-�
.��4�!��6���*+,(-�.��4����!��6(���������(�3��� ��

;�#*���'�!����) ���'�'��%)��H�������"������#��$#$��'�!���+�)���#�0�"#���
��� � � �F���$) � � �������+ � �� � )��� � � �����)��! � 2����) � "� ���
I�*�������1%�$�������'����'����������'�!��������0#��"#�����'���2���0����
'�����!*��������*�����0���#�
�����*���� ������������� ��������� ��������-���������

��,���1���+�
0#(������(��������)����*+����(�������1$������(� ����**,(-�.�(���������(�
/����'��

��)������'��!��"#�����2�)��������*������������'#��"#$#�����+�"�"�$�0
����2���������������'���*��"�$�����'���$�!��J�(������!������2��#��
����� � '��5�)��� � 5��&�"#$# � �������J �<� $� � )��0 � �� � ������ � ������ ��
K�����K������'#����%#+���2�)�����������$)!���!����J
��������� ������������� 3�������� ������������������

*�,� 0���, �5�-�<���9
%&'(��������(��������(�����������)����*$����(�������88������(� ����*,,(-�.�(�
��������(�3���������

;������ � �� � $���������� � *��������� � ���!),� � �)!0� � '����!� � ����#�,
'��� � 7��$)�+ � )���� � ) � '����,� � '��%�� � ���� � '�$��*�� � � � � � '������ � "�
��'������)���2����
��������� ������������� 3�������� ��������-���������

=��+-&� ��
@�C�����(��������(������(��������)����*$����(�������*,2������(� ����1,(-�.�(�
��������(�5����=�����

B��� �<��������+ � ��4���)� � 8��+ � "� � '�#���%�#)�� � B�����)������� � �
��������+�)��� ��!������������������"����%��"%#�'�!$���<��'������������
�%����*���!���,���"���'���*����� �����������#��������
1��2�����)� :�������� ��������-���������

)�+��&1��+�'��=�,�� ����<�1"6
%&'(��������(�D������(��������)����*+����(�������*+9������(� ����*,,(-�.��45.�
2,(-�.�6(��������(�'05.

B���������2��$����0,����'�����#�'�����*�����,�+�)���#��������!"����
'���# � �����$� � LF$������ � ���0� � �����2�� � "��� � �����'�������# � � � $����
�����$�������������2�����)��'��)�"#�
���'!�)�� ������������� G�������� ������������������

>�"6��,�
0#(��������(���������)� ����������(��������������(� ����*,,(-�.��4�!��6���
*+,(-�.��4����!��6(���������(�/����'��

<0�'����� �����#�*���������)������ ���M��� �����������2#������������
'���$�������"�"#�������'�$��� �)����!��+�0������"#�2�����"�������+�$�
�������������<�0���!�)������!���"#��������'�������*�2�"��$�����!$��
���'!�)�� ������������� G�������� ��������-���������

2��+��,�����!��
%&'(��������(��������(��������)����*+����(��������������(� ����**,(-�.�(�
��������(�/����'��

7���B����������'��'���!$�������$�����$#����'����#�)��!�������=�)��$�
�'�"# � �#�� � �� � ���� � ����)�� � �������+ � �*� � "� � ���������� � ����*�+ � 0�
*�������������������%#��������2#����������

??????????????????�@�A0 ���B������4���,8���??????????????????
1������������������� ������������������

7:��'���:�
0#(����������������(���������)� ����������(�������8B������(� ����$,(-�.�(�
3��� ��

1����������������� �������-��:������

����.��"�
0#(��������������(���������)� ����������(�������B1������(� ����9,(-�.�(�
.����)�5���

1��������� 3�������� ������������������

C���+�7��� �+&0�����
%&'(��� ��;(��������������������������(���������)� ����������(�������1,�
�����(� ����$,(-�.�(�5�� ��

7
Akce v Trojanovicích a okolí

Reklama a inzerce
VSF Novotný s.r.o. , Trojanovice 637

(naproti hospody U Bačů), 744 01 Trojanovice, tel. 604 252 671

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
OBRAZY RODIČOVSTVÍ
Výstava k 20. výročí Dne rodiny.
Vernisáž výstavy v úterý 16. února 2016 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstavu pořádá Město Frenštát p. R.
Výstava potrvá do 17. března 2016.
ČTVRTEČNÍCI: INVAZE V NAŠÍ PŘÍRODĚ
Problematika nepůvodních druhů rostlin a živočichů
vyskytujících se v České republice.
Přednáší Mgr. Petra Mičková a Mgr. Markéta Máchová, odborné pracovnice Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 11. února 2016 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
ANI LIŠKA, ANI VLK
Šakal obecný a další psovité šelmy v naší přírodě
– program pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Žáci si detailně prohlédnou dermoplastické preparáty šakala
obecného, vlka, lišky obecné a psíka mývalovitého a seznámí
se s jejich biologií i ekologií. Program nabízíme ve třech variantách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Termín: 2. - 26. února 2016
(v čase otevírací doby mimo neděli)
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 553034040
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz

•PRODEJ STŘEŠNÍCH KRYTIN
•POKRÝVÁNÍ STŘECH
•ZATEPLOVÁNÍ STŘECH
•TESAŘSKÉ PRÁCE
•ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
•NADKROKEVNÍ IZOLACE

ZIMNÍ A JARNÍ SLEVY !!!

www.vsfnovotny.cz

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Únor 2016
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Nově otevřená, moderně vybavená ordinace praktického lékaře
ve Frenštátě pod Radhoštěm
Chceme tímto informovat veřejnost a eventuální zájemce o skutečnosti, že společnost Dům
lékařů a.s. otevřela na poliklinice ve Frenštátě pod Radhoštěm zcela novou ordinaci praktického lékaře, kde ordinuje MUDr. Michal Chrenko, přičemž jeho odborným garantem je MUDr.
Vladimír Maňásek.
Tato ordinace přijímá, tedy registruje nové pacienty. Zájemci se mohou dostavit a požádat
o registraci v době ordinačních hodin, tj. ve dnech: pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v době
od 7.30 do 12.30 hod., ve středu potom v době od 12.00 do 18.00 hod.
Bližší informace lze získat i telefonicky (tel. 733 691 768) buďto přímo u MUDr. Michala Chrenka nebo jeho zdravotní sestry paní Šárky Cachnínové, DiS.
Tato ordinace má uzavřeny příslušné smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, k dispozici
je komplexní přístrojové vybavení, například EKG, měření ABI indexu, Oxymetr, TK Holter.
DOFRA, s.r.o., správce budovy polikliniky Frenštát pod Radhoštěm

Únor 2016
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Ohlédnutí za rokem 2015

Ani liška, ani vlk

Dne 24. 6. 2014 byla v Hukovicích
na Novojičínsku zastřelena samice šakala
obecného. Poté, co byl zaznamenán
na Vizovické vrchovině a v okolí Ždánického lesa, jde o další prokázaný výskyt šakala na Moravě. Tělo šelmy získalo Muzeum
Novojičínska, takže od loňského roku jsou
jeho zoologické sbírky obohaceny i o dermoplastický model šakala.
V měsíci únoru 2016 bude vypreparovaný
šakal (spolu s dermoplastickými modely
vlka, lišky obecné a psíka mývalovitého)

Reklama a inzerce

Únor 2016

zapůjčen do našeho muzea. Představíme
tak veřejnosti čtyři psovité šelmy, s nimiž
se můžeme setkat v naší přírodě.
Pro školy jsme při této příležitosti připravili
program
Ani liška, ani vlk.
Ve třech variantách (pro MŠ, ZŠ a SŠ) způsobem odpovídajícím věku žáků přibližuje
biologii a ekologii všech výše zmíněných
zvířat. Účast na programu je možno zarezervovat prostřednictvím e-mailu: martin.
trubac@muzeumnj.cz nebo telefonicky:
553034040.
Problematice pronikání nepůvodních druhů na naše území bude věnováno i únorové
čtvrtečnické setkání. Dne 11. února 2016
v 17 hodin v podkroví muzea se koná přednáška Invaze v naší přírodě, v rámci které budou přednášet odborné pracovnice
Muzea Novojičínska Mgr. Petra Mičková a
Mgr. Markéta Máchová.
Více informací na www.muzeum-frenstat.
cz
Martin Trubač
foto: archiv MNJ

V roce 2015 si Valašský soubor Radhošť
z Trojanovic připomněl 65. výročí založení
a stejně dlouhou dobu své nepřetržité činnosti.
Návštěva malé slavnosti k tomuto výročí
v říjnu 2015 a také jiných vystoupení souboru v obci dokazuje, že soubor má své stálé místo v kulturním dění Trojanovic.
Soubor v minulém roce uspořádal tradiční valašský bál, vystoupení na dožínkách
KDU-ČSL, vánoční Setkání u jesliček a
spolu s dětmi mateřských škol z Trojanovic předvánoční Besedu u cimbálu. Soubor
se podílel též na programu kácení máje u
Památníku bratří Strnadlů (muzika) a při
kácení máje u bývalé školy na Kopané.
Lze říci, že u nás lidové písničky provázejí
lidi po celý život. Muzika souboru hraje
při vítání občánků i setkání s jubilanty.
V roce 2015 byl soubor zván k účinkování i mimo Trojanovice – na Rožnovských
slavnostech v Rožnově p. R., na slavnostech v Krásné Lípě, v Troubkách u Přerova,
na Nadačním dnu Dětského domova
v Tiché a na setkání Sdružení rodičů a přátel dětí s autismem v Rožnově p.R. Věříme,
že všechna tato vystoupení přispěla k propagaci naší obce a regionu.
Soubor je spolupořadatelem hudebního festivalu Setkání cimbálových muzik
Valašského království ve Frenštátě p. R. a
zúčastnil se též Frenštátských folklorních
slavností. Před vánočními svátky jsme zazpívali koledy v Domově pro seniory v Rožnově p.R. a s dětským souborem
Trojanovjánek též v Domově pro seniory
Hortensie ve Frenštátě p. R.
Přáním současných členů souboru je, aby
se do souborové činnosti zapojilo více spoluobčanů a mohlo se pořádat více akcí, aby
se soubor mohl účastnit i festivalů
v zahraničí, které přinášejí mnoho pěkných
zážitků, a také aby krása lidového umění
pronikla do života lidí, byla zachována i
pro příští generace a vynaložené úsilí těch
65 let nepřišlo nazmar.
A lze říci, že ten, kdo si váží kulturního
dědictví své vlasti a své obce, váží si i svých
spoluobčanů.
Valašský soubor písní a tanců Radhošť
děkuje touto cestou Obecnímu úřadu Trojanovice za podporu, které se mu dostává.
Bez této podpory a podpory vás, spoluobčanů, by se mnohá vystoupení nepodařilo
uskutečnit.
V návaznosti na tradici souboru chceme
i nadále dobře reprezentovat Trojanovice
doma i v zahraničí a podílet se na kulturním životě v naší obci.
Ing. Petr Michna
vedoucí souboru
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V trojanovické škole i na frenštátském náměstí zazněl betlémský příběh
V prosinci před prázdninami jsme
s dětmi z divadelního kroužku a sborečku při Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka v Trojanovicích nacvičili
vánoční hru. Tuto hru jsme v tělocvičně
zahráli a zazpívali našim kamarádům
spolužákům, dětem z mateřské školky
v Trojanovicích, rodičům i prarodičům.
Ráda bych touto cestou také poděkovala panu řediteli Vondráčkovi a panu
Strahalovi ze Základní umělecké školy ve Frenštátě pod Radhoštěm, kteří
s námi spolupracovali a celé divadlo
ozvučili. Děti si pak připadají jako profesionálové.
Fotky i videa z představení můžete
zhlédnout na webových stránkách školy
pod odkazem „Kroužky - Divadelní“.

zení Ježíška. Tentokrát zahrál dětský divadelní soubor příběh o dětech ztracených v
Betlémě, o bezcitném hostinském, který
vyhnal děti i Josefa a Marii do mrazivé
krajiny. Naštěstí je zachránila hodná selka
s pekařkou i anděly, protože je ubytovali
se zvířátky ve chlévě, kde se zahřáli a kde
se o půlnoci narodil Ježíšek.
Představení doprovázela misijní a rorátní

hudba, používaná v adventu již od 13. století. Zvířátka z farmy Pavla Knebla z Tiché
zahrála výborně role betlémských a malí
herci, z nichž skoro všichni vystupovali
poprvé, podali statečný výkon v mrazivém
počasí.

liká, a tak se jim stupňů vítězů nepodařilo
dosáhnout.
Dorostenci také poskládali tým pro naši
domácí soutěž a ve své kategorii se umístili
na vytouženém 1. místě s časem 12,88 s.
Během letních prázdnin jsme zažili spoustu zábavy na táboře. Zde jsme si užili pěkného počasí, her a dobrodružství jako domorodci z pralesa. Prázdniny jsme zakončili
přespáním “pod širákem“ na Pustevnách.
Přidali se k nám i kluci z týmu “A“.
Během roku jsme byli proškoleni ve zdravovědě zkušeným zdravotníkem, uspořádali jsme soutěž a Dětský den, zúčastnili
jsme se srazu všech generací na naší hasičárně a v neposlední řadě jsme si odpoči-

nuli na Slovensku, kde nás - starší žáky naši trenéři vzali za odměnu. Během dvou
dnů jsme stihli nejen projít zdejší hory, ale
také se naložit do termálních lázní.
V současné době máme 26 členů (9 mladších, 9 starších a 8 dorostenců).
Nakonec bych za všechny mladé hasiče
chtěla poděkovat rodičům a všem hasičům
za podporu a pomoc, dále našim trenérům
Ivetě Štefkové, Pavlovi Štefkovi a Ondřeji
Kuřecovi za vedení mladých hasičů a v neposlední řadě i starostovi a celému obecnímu úřadu nejen za ﬁnanční podporu.

text a foto: Jiří Hauser

Jana Balharová

Asi 200 malých a velkých diváků zhlédlo ve středu 16. 12. 2015 v 16 hodin na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm
vystoupení divadelního souboru ZVONEK z CVČ Astra s vánoční hrou o naro-

Jak mladí hasiči prožili rok 2015?
Letošní sezónu jsme zahájili již tradičně
novoročním výšlapem. Tento rok jsme se
vydali prozkoumat zasněžené cesty Trojanovic. Dále jsme se během zimy podívali
na Ondřejník, zajeli jsme si vyzkoušet naše
lezecké dovednosti a schopnosti do Rožnova p. R. na umělou lezeckou stěnu, strávili
jsme víkend na chatě s rodiči a na Horečkách jsme projevili svůj nesouhlas s doly
v okolí Litvínova.
Poté přišlo jaro a my jsme museli začít trénovat, protože jsme chtěli navštívit mnoho
soutěží v našem kraji. Nakonec jsme se
zúčastnili okresního kola celostátní hry
Plamen a 10 pohárových soutěží. I přes
omlazení našich týmů mladší vybojovali 4
poháry a starší 8 pohárů.
Nejlepšího času dosáhli mladší žáci v Nové
Vsi, a to 16,055 s. Starší žáci v Řepištích zaběhli v krásném čase 12,353 s.
Dále máme také dorostence. Každý z nich
si otestoval své schopnosti proti ostatním
dorosteneckým jednotlivcům na okresním
kole celostátní hry Plamen. Monika Lančová se po podzimním kole umístila
na 1. místě, ale jarního kola se kvůli zranění nezúčastnila. Karolína Šablaturová a
Jakub Lorek si vybojovali pěkná 2. místa
a Nikol Lorková dosáhla až na tu nejvyšší,
tedy první příčku a reprezentovala náš
sbor na krajském kole, kam nakonec postoupil i Jakub Lorek. Konkurence byla ve-

Nikol Lorková
foto: Pavel Štefek
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Další novoroční setkání pod Radhoštěm
Rok utekl jako voda a opět tu byl jeho
poslední, silvestrovský den a hned po
jeho ukončení první minuty roku nového.
A právě tato doba se stává před zvoničkou
u nás pod Radhoštěm časem již tradičně
vyhraženým pro setkání sousedů a přátel.
Také letos jsme se na tomto místě sešli,
a to již po deváté. Letošní ročník, stejně
jako loňský, nebyl co do počtu účastníků rekordní, sešlo se nás tam, pokud jsem
dobře počítal, pětadvacet, ale to nevadí
(když už jsem vzpomněl ten loňský rok,
to nás bylo dvacet pět také). Kdo mohl a
chtěl, ten přišel a přivítal, jako již osm let
předtím, se sousedy a přáteli nový rok.
Počasí nám celkem přálo, letos nefoukalo,
jak je tomu u nás zvykem, ale zase mrzlo
a bylo chladněji. Ale co by člověk chtěl
na Nový rok? Sníh nebyl, ten začal symbolicky padat až později po poledni – ale
bylo to opravdu jen symbolicky.
Zima nad námi samozřejmě nezvítězila,
protože jsme předtím po celý silvestrovský večer poctivě akumulovali teplo (někdo víc a jiný méně). A vzorky toho tepla
jsme pak také donesli ve skleněných obalech i na naše setkání. Popřáli jsme si tedy

do nového roku, připili si na jeho šťastný
průběh a prohodili pár slov se sousedy a
přáteli, které třeba celý rok nepotkáme,
nebo si nenajdeme chvíli na zastavení a
promluvení s nimi.
A na závěr, jako vždy, nějaká čísla. Letos
se nás sešlo, jak jsem už napsal, dvacet pět.
Pro srovnání - v předloňském roce, který
byl rekordní, činilo toto číslo třicet sedm.

A ročník to byl letos již devátý. Za rok
tedy bude desátý, jubilejní. To bude určitě důvod k oslavě. Pokud tedy budete mít
na počátku roku 2017 chuť a čas a nemáte
to pod Radhošť daleko, přijďte také mezi
nás.
text a foto: Václav Kristl

Tříkrálový koncert 2016

Stalo se již tradicí, že Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě pod Radhoštěm spolu s Muzeem ve Frenštátě p.R.
pořádá každoročně tento Tříkrálový koncert. Letos to bylo již po třiadvacáté,
za což jim patří velké poděkování. Zisk

totiž z tohoto koncertu je vždy předán
frenštátské Charitě. V letošním roce byl
rekordní – 7 174,- Kč. A tady patří poděkování všem, kteří přispěli, návštěvníků
bylo přes 300.
Poslední a velké poděkování ovšem pat-

ří účinkujícím, v prvé řadě Ondřejníčku
z Kunčic pod Ondřejníkem. Do souboru
docházejí malé děti, které nejen zpívají,
ale vytvořily i vlastní cimbálovou muziku. Na celém souboru je poznat důsledné
vedení a předávání folklórního dědictví,
které děti jistě přijímají velice rády, jinak
by nedosáhly těchto výsledků.
Druhý soubor – již většinou starší děti
– byl Valášek z Kozlovic. Na tomto souboru je poznat, že v Kozlovicích se folklórní
činnosti věnuje velké úsilí. O vytrvalosti i
úrovni svědčí fakt, že již 45 let sklízí velké úspěchy soubor lidových písní a tanců
Valašský vojvoda z Kozlovic. Jeho repertoár tvoří především písně, tance a zvyky
severního Valašska, lašsko-valašského
pomezí a moravskoslezského pomezí.
Co říci na závěr? Tříkrálový koncert se
velice vydařil jak bohatým programem,
tak rekordní ﬁnanční částkou a celkovou
pohodou. Ještě jednou všem moc děkujeme.
text a foto: Milena Mužíková
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