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Rozjíždět nový podnik je vždycky výzva

Slovo starosty

Po roce a půl trvající rekonstrukci byla
20. května 2016 slavnostně znovuotevřena restaurace Rekovice na Horečkách.
Obec Trojanovice, která je jejím majitelem, se ujala rovněž provozování restaurace. O rozhovor jsme požádali manažerku paní Lenku Žlebkovou.

Vážení spoluobčané,
měsíc květen byl významný pro obec
Trojanovice. Dlouhou dobu, prakticky
od roku 1990, se obec věnovala především budování sítí a infrastruktury.
Jednalo se především o plynovody, vodovody, kanalizace, komunikace apod.
Kromě toho se samozřejmě starala o odpady, školu, sport, památky
a podobně. Toto všechno obec stále
zajišťuje, avšak kromě toho přibyly i
investice do cestovního ruchu a do turistiky. Rozhodli jsme se spolupodílet
se na rozvoji dvou lokalit. Pustevny
a Horečky. Obě mají historicky velký
význam v cestovním ruchu.
Květen byl důležitý pro obě lokality.
Na Horečkách jsme otevřeli restauraci
Rekovice, kterou obec sama provozuje. Je to vlastně jakýsi návrat, protože
v minulosti obec Trojanovice Rekovice
vlastnila. Na Pustevnách se zase začala bourat horní stanice bývalé lanové
dráhy a bylo vydáno stavební povolení
na stavbu nové restaurace, WC, komerčních prostor a pokladny. I na tomto projektu je obec zaangažována svým
10% spoluvlastnickým podílem v nově
založené společnosti Pustevny s. r. o.
Jsem také rád, že obecní zastupitelstvo
rozhodlo o zpracování studie a projektové dokumentace na řešení lokality
kolem obchodu, školy, bytovek a masokombinátu v centrální části Lomné.
Je to opět výrazný myšlenkový posun
obce do budoucna. Místo by mělo v budoucnu sloužit nejen občanům, podnikatelům, ale i návštěvníkům a turistům.
Proto jsme také zařadili do obecních
novin anketu, která má za úkol zjistit
potřeby občanů v lokalitě, které by měly
doplnit myšlenky a vize zastupitelů a
architektů v rámci řešení lokality.
Jiří Novotný
starosta obce
Červen 2016

Mohla byste stručně představit váš pracovní tým?
Pracovní tým se v současnosti skládá z 12
stálých zaměstnanců – šéfkuchaře, 3 kuchařů, 2 pomocných sil v kuchyni, 4 servírek/číšníků, zástupce provozního a hlavního provozního, který má na starosti jak
celý chod restaurace, tak zejména dohled
nad ekonomickou stránkou provozu. Zároveň nad provozem, konceptem a dalším
rozvojem bdí čtyřčlenný odborný tým sestávající z pana starosty, 2 architektů a mé
osoby.

Jak vypadá všední pracovní den na Rekovicích?
Všední pracovní den na Rekovicích začíná již v brzkých ranních hodinách, kdy
v restauraci probíhá úklid všech prostor
(v současnosti ještě i drobné řemeslné práce na dokončení) a začínají přípravné práce v kuchyni. Cca 1 hodinu před otevřením
si obsluha chystá bar, stoly a ostatní náležitosti, zároveň šéfkuchař a kuchaři připravují polední menu, všechny pokrmy
na jídelním lístku a zároveň pečou koláče,
vyrábějí domácí knedlíky, housky, polévkové nudle. Z kuchyně se line vůně pečeného
masa. Od 11:00 se restaurace otevírá a postupně vcházejí hosté, o které je postaráno
s maximální péčí až do uzavření restaurace
ve 22:00. Po závěrečném úklidu po celém
dni odcházejí zaměstnanci domů.
Co Rekovice nabízejí návštěvníkům Horeček?
Kromě architektonického zážitku v současnosti Rekovice nabízejí restauraci a lesní
bufet zvaný „Šopa“, kde se mohou návštěvníci jak velmi dobře a kvalitně najíst, tak
také rychle občerstvit. Zároveň je restaurace ideálním místem pro pořádání nejrůznějších oslav, svateb, srazů a ﬁremních
akcí. Od konce června vznikne také ve druhém patře lesní hotel s celkem 6 pokoji a až
23 lůžky (3 dvojlůžkovými business pokoji,
2 čtyřlůžkovými apartmány a 1 rodinným
pokojem s 6 lůžky). Do budoucna by měl
v rámci areálu vzniknout také informační
kiosek s prodejem zboží
vyrobeného na Rekovicích, veřejné toalety, půjčovna
kol a koloběžek. Na louce by mělo být vybudováno hřiště pro disk golf.
Říká se, že základem každé restaurace je
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ství jsem chtěla zejména pomoci zajímavému obecnímu projektu a panu starostovi,
který mě oslovil a požádal o pomoc.
Máte za sebou podobnou zkušenost?
Ano, určitě. Jak už jsme zmínila, v oblasti hotelnictví a gastronomie se pohybuji
dlouhou dobu, vyzkoušela jsem si prakticky všechny pozice mimo kuchaře. Z posledních zaměstnání jsem např. obchodně
rozjížděla a s týmem rebrandovala President Hotel Praha po rozsáhlé rekonstrukci
po povodních v roce 2004 nebo kompletně
stavěla na nohy pražskou asociaci kongresové turistiky Prague Convention Bureau.
V současnosti pravidelně konzultuji a školím personál v hotelech pro poradenskou
společnost Perfect Hospitality Consulting.
Slavnostní otevření restaurace Rekovice

kuchyně. Kdo se stará o tu vaši? Čím je zajímavá?
O kuchyni na Rekovicích se stará zejména
šéfkuchař Petr Bárta, který má několikaleté
zkušenosti jak s valašskou kuchyní, tak také
zahraniční. Působil např. v Londýně v Brasserii bratří Roux pětihvězdičkového hotelu
Soﬁtel nebo Real Pattisserie Dunadry Hotelu v Severním Irsku.
Gastronomický koncept je jednoduchý
- nabízet pokrmy vycházející z receptů
našich babiček, z čerstvých a kvalitních
surovin od lokálních farmářů, připravované moderními technologiemi a servírované v moderním pojetí. Důraz je kladen
na dlouhé pečení masa a vlastní výrobu
např. pečiva, knedlíků, těstovin, chutney,
marmelád apod. Jedinečné je určitě i okno
– průhled do kuchyně pod pokličku šéfkuchaře - nebo pec s prezentačním pultem
v samotné restauraci.
Patronem gastronomie na Rekovicích je
známý český šéfkuchař Petr Hajný, v současnosti šéfkuchař Park Hotelu Popovičky.
Rozjíždět podnik takhle z gruntu, jak se
říká, určitě není jednoduché a svým způsobem je to tak trochu plavba po neznámých
vodách. Co vás vedlo k tomu, že jste přijala
tuto výzvu?
Rozjíždět novou ﬁrmu či podnik je vždycky těžké a složité a je to velká výzva. Proto je dobré si vždy předem stanovit určitý
plán, cíl cesty a být na této cestě na všechno
připraven. My jsme si společně s odborným
týmem stanovili na podzim loňského roku
tzv. „business plán“, kam bychom chtěli Rekovice v příštích 3 letech směřovat, a to ať
už v dalším rozvoji, tak ekonomicky, aby
se investice obci vrátila. Výzvu jsem přijala
ráda. Jako nová trvalá občanka Trojanovic
a člověk s více než dvacetiletou zkušeností
v cestovním ruchu, hotelnictví a pohostin-

Co považujete z manažerského hlediska
za nejdůležitější při řízení provozu v nově
otevřené restauraci?
Nejdůležitější je, z mého pohledu, mít
dlouhodobou vizi, kam restauraci směřovat, umět se o ni podělit s celým týmem,
všechny pro ni nadchnout, hodně vzájemně komunikovat, nastavit si jasná pravidla
provozu a pak také jejich dodržování kontrolovat. Neméně důležité je také sledovat
a pravidelně vyhodnocovat ekonomickou
stránku provozu (tržby, náklady, prodejnost jednotlivých jídel, nápojů) a neustále
být schopen nabídku měnit a inovovat.
Máte za sebou první dny provozu. Jak je
hodnotíte?
Já osobně je hodnotím pozitivně. Hned
druhý den po otevření byla restaurace i díky
krásnému počasí plná, a to svědčí o velkém
zájmu jak ze strany turistů, tak místních
obyvatel. Zpětná vazba od hostů je velmi
dobrá. Sbíráme samozřejmě i kritické připomínky, jelikož víme, že je stále co zlepšovat. Bude trvat ještě několik týdnů, než se
vše tzv.“vychytá“ k maximální spokojenosti
hostů, a několik měsíců, než budeme my
- odborný tým i personál - spokojeni s výsledkem naší práce.

Reklama a inzerce

Pro velký zájem
o kultovní restauraci
Rekovice
hledáme další členy týmu:
číšníky, servírky, kuchaře,
pekaře, cukráře.
V případě zájmu volejte
na tel: 602 563 392
nebo pište na email:
manager@rekovice.cz
Hruška - stařenka
Lidský život je často přirovnáván k životu stromů. Lidé i stromy mají své mládí,
dospělost i stáří. Na titulní stránce tohoto čísla Obecních novin je na fotograﬁi
hrušeň „hnilička“, kterou v Trojanovicích
lidé nazývali “tvarůžka“. U každého stavení bývalo v minulosti několik těchto
statných stromů. V malých, kulatých plodech, které dozrávaly v srpnu, docházelo
po několika dnech k fermentaci. Těmto
fermentovaným hruškám se říkalo „hniličky“. Ty se pak sušily ve velkých pecích,
tzv. pekarčákách, které byly součástí každé
pasekářské kuchyně. Sušené hrušky jsou
velmi chutné, vařené a pomleté se dodnes
používají na velké koláče - lopaťáky. Jedna
z posledních těchto hrušní na Karlovicích
je v závěru svého života. Ze semínka, které
se kdysi uchytilo v malé dutince kmenu
hrušně, vyrostla lípa, která svými kořeny
rozpůlila kmen staleté hrušně.
Drahomír Strnadel
foto: Lenka Kaiserová

Na co se mohou návštěvníci Rekovic těšit
v červnu a červenci?
Návštěvníci Rekovic se mohou již od příštího týdne těšit pravidelně ve čtvrtek na Jazz
večery s Marianem Friedlem a jeho hosty
spolu s degustačním menu šéfkuchaře Petra Bárty. Budou samozřejmě přednášky a
besedy se zajímavými osobnostmi, výstavy,
ale také populární promítání ﬁlmů a koncerty, které již probíhaly v loňském roce
na Šopě.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně zdaru a
spokojených hostů.
Připravil: Martin Trubač
foto: Milena Mužíková, Jan Novotný
Červen 2016

4
Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 25. dubna 2016
11/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice ruší usnesení 9/8 z 9. zasedání dne 29. 2. 2016 ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1144/2 o ploše
1770 m2 v k. ú. Trojanovice za odhadní cenu 240.110,- Kč.
a schvaluje nové usnesení ve znění:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1144/2 o ploše
1770 m2 v k. ú. Trojanovice za cenu 240.100,- Kč.
11/2 Zastupitelstvo obce schvaluje vůli převzít bezúplatným převodem pozemek 593/26 a 593/27 a pověřuje starostu jednáním
s majiteli pozemků o tomto převodu do majetku obce ve chvíli,
kdy bude v majetku obce komunikace na pozemku p. č. 629/14
nebo komunikace na pozemku p. č. 539/9. Obec Trojanovice nebude zařazovat tyto parcely a komunikace do pasportu komunikací. Komunikace jsou ve špatném stavu a budou opraveny pouze
v případě, že na těchto opravách se budou spolupodílet majitelé
chat min. 50% ﬁnanční spoluúčastí.
11/3 Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem části komunikace nebo celé komunikace na p. č. 539/9 v k. ú. Trojanovice. V případě, že bude vyřešen přístup po pozemcích p. č.
629/14, 593/26 a 593/27, převzala by obec horní část komunikace
s podmínkou, že komunikace na pozemku p. č. 539/9 bude celá
využívána bezplatně obcí Trojanovice pro průjezd techniky zimní
údržby. V případě, že nebude vyřešen přístup po výše uvedených
pozemcích, souhlasí obec pouze s bezúplatným převodem celé komunikace na pozemku p. č. 539/9.
11/4 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro vedení VN
v pozemku p. č. 1132/3 v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014 .
11/5 Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku pro manžele Křenkovy ze směrnice č. 5/2015 z důvodu přechodového období platnosti
směrnice č. 1/2006.
11/6 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 2205/9
v k. ú. Trojanovice za odhadní cenu 5.220,-Kč.
11/7 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 2098/2
v k. ú. Trojanovice za odhadní cenu 20.890,-Kč.
11/8 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemku p. č. 3637/2
o ploše 720 m2 za nájemné 500,-Kč/ha /ročně.
11/9 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
2/2016 - viz. příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 - viz.
příloha.
11/10 Zastupitelstvo obce schvaluje, v rámci řešení centrální části
Lomné, stavebně technické zhodnocení budov garáží za obchodem. Následně pak vypracování studie na centrální část Lomné
architektonickou kanceláří Kamil Mrva Architects. V rámci studie
budou řešeny prostory budov stojících na pozemcích p. č. st. 384/1,
1299, 1300, 1301 a 1302 v k. ú . Trojanovice a okolní urbanismus.
11/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu s Městem Frenštát p. R. týkající se přenesení působnosti v
rámci zákona č. 13/1997 § 40 odst. 5 písm. b) ve vazbě na ustanovení §16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
11/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu s Moravskoslezským krajem o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt “Zajištění zásobování vodou v lokalitě
Trojanovice Ráztoka”.
Červen 2016

11/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemků
pod vodojemem p. č. st. 2106, p.č. 3448/3 a 3450/3 vše v k. ú. Trojanovice Bystré dle geometrického plánu č. 3703-39/2015 ze dne 22.
9. 2015 za odhadní cenu pozemků.
11/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice
• Schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, spolupráci
obcí formou dobrovolného svazku obcí.
• Schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) a p) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, založení
Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016.
• Schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o vytvoření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 a stanovy tohoto
svazku.
• Deleguje jakožto člen Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016,
se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72 Životice u Nového
Jičína, jako zástupce obce pro výkon všech práv člena svazku pana
Jiřího Novotného, nar. 3.5.1976, trvale bytem Trojanovice 610.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce člena svazku, je určena
k výkonu všech práv člena svazku jménem člena svazku na všech
zasedáních shromáždění delegátů konaných v termínu do 31. 12.
2018, a to k výkonu práv člena svazku na těchto shromážděních
delegátů.
• Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném
rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele.
11/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o změnu územního plánu a nechává v platnosti stávající usnesení týkající se žádostí o změnu územního plánu ( vizusn. 5/13 ze dne 22.8.2011).
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 12. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 27. června 2016 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.
Naši jubilanti
V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Milan Rauchman

80 let

Erna Albrechtová

75 let

Pavel Kaňa

75 let

Anna Janáková

70 let

Emilie Křístková

70 let

Jan Kutěj

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Místní poplatky

Anketa

Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci 410,- Kč
- za rekreační objekt 410,- 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
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2016.

Svůj názor vyjádřete známkou (např. 2 ), popř. doplňte.
1 = ano; 2 = spíše ano; 3 = je mi to jedno; 4 = spíše ne,; 5 = ne
1. Jsem spokojen(a) se současným stavem obchodu Hruška a
okolí bytových domů nad hotelem Beskyd?
2. V centru Lomné (za obchodem Hruška) bych uvítal(a):
a) knihovnu
b) cukrárnu/kavárnu s dětským koutkem
de odstřihněte................................................�

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, vdoveckého nebo sirotčího
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, 200,- Kč.

Vážení spoluobčané, zadáním přípravy studie projektu úpravy
centrální části Lomné zastupitelstvo učinilo první krok k řešení prostoru kolem obchodu Hruška, objektu obchodu Hruška
a garáží, prostranství před hotelem Beskyd a kolem přilehlých bytových domů a objektu dříve plánovaného domu služeb (nyní masny) a jeho okolí. Abychom vytvořili příjemný a
funkční veřejný prostor, chceme znát i Váš názor, jak s celým
tímto prostorem naložit. Proto se na Vás obracíme s následující anketou.

Tel: 603 315 738

f) zasedací místnost/klubovnu
g) vyhlídkovou věž
h) galerii s historií obce
i) veřejné toalety
j) jiný návrh: .................................................................................
3. Uvítal(a) bych rozšíření prostor obchodu Hruška.

a) zbourat a využít prostor pro malý parčík
b) vybudovat víceúčelovou sportovní halu
(např. badminton, ﬂorbal, malá kopaná)
c) vybudovat relaxační centrum
(např. menší bazén, sauna)
d) jiný návrh: .................................................................................
6. Uvítal(a) bych zvýšení počtu parkovacích ploch.
Jestliže ano, o kolik? ......................................................................

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

Doplňující informace (zakřížkujte odpovídající údaj X )
Bydlím v lokalitě centra Lomné.
.........................................................................�

Možnost dovozu
odběrateli.

e) rozšíření dětského hřiště

5. Jak by se měl využít prostor bývalého domu služeb (nyní
masny)?

Reklama a inzerce

Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané uložené špalky
30, 35,40 cm a více
podle potřeby.

d) informační centrum

4. Uvítal(a) bych vytvoření nových prostor pro služby (např.
právník, lékař, zubař, kadeřnictví).

V pondělí 4. července 2016 bude obecní úřad
z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza
Sklad Trojanovice Bystré

c) menší poštu

Bydlím v jiné části Trojanovic.
Nebydlím v Trojanovicích.
Nepovinný údaj:
Jméno a příjmení ..........................................................................
Vyplněný anketní lístek prosím doručte do schránky Obecního úřadu v Trojanovicích (na Lomné i Pod Javorníkem) nebo
do informačního centra paní Aleně Janákové do 31. července
2016. Děkujeme Vám za Váš angažovaný přístup.
Zastupitelé obce
Červen 2016
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
JIŘÍ RAŠKA (1941-2012)
Olympijský vítěz z beskydských hor.
Záštitu nad výstavou převzala starostka Města Frenštátu pod
Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová.
Výstava potrvá do 30. října 2016.
Výstava se koná za ﬁnanční podpory Města Frenštátu p. R.

KDU-ČSL Trojanovice

POZVÁNÍ NA POBOŽNOST
KE SVATÉMU JANU KŘTITELI
u kapličky pod Dílem
v neděli 26. června 2016 v 15 hodin.

Sv. Jan Křtitel je patronem naší obce, proto je možno toto
shromáždění chápat jako malou trojanovickou pouť.
Všechny občany srdečně zvou pořadatelé.

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 3. června 2016 od 17.00 do 22.30 hodin v prostorách
frenštátského muzea.
Vystoupí: Divadlo babky Miládky, netradiční cimbálovka
FCM Radegast. V průběhu celého programu: prohlídka stálých expozic, střelba na laserové střelnici, výstava Jiří Raška
(1941-2012), promítání archivních ﬁlmů. Na závěr noční prohlídka, při které můžete objevovat muzeum potmě a podle
zvuků.
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

Reklama a inzerce
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POSTAVTE SI KRB

NAVŠTIVTE NÁS
Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá
8:30 - 15:00
v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU
Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:
» Pomůžeme při výběru krbové vložky
» Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín
» Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů
» Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich
hotových návodů na stavbu krbu, ve kterých je stavba popsána

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

731 352 674

obchod@nejenkrby.cz

Zlosyni a neviňátka

Když jsme tentokrát četli v novinách pozvání na představení Čtyřicet zlosynů a
jedno neviňátko, které nastudovali členové Amatérské divadelní společnosti Water-

loo na 6. a 7. května, bylo jasné, že nepůjde
o komedii. Snad všichni znají biblický příběh o králi Herodovi, který žil na přelomu
letopočtu a který ze strachu o své postavení
přikázal vyvraždit malé chlapečky v Betlémě a okolí.
Autor hry Oldřich Daněk zvolil silný a
těžký námět. A jak je v jeho dílech zvykem,
i v tomto historickém tématu rozehrává situace a ukazuje problémy, které jsou
živé v každé době. Byly aktuální za války
v nacistickém Německu i u nás za minulého režimu, jsou aktuální i v současnosti
v různých zemích světa. Je tu otázka viny
a neviny, pocit zodpovědnosti, ústupky tlaku společnosti, systému, vlastní svědomí,
hledání omluvy, proč jsme se zachovali
špatně, i utěšování, že jsme vlastně museli,
nešlo to jinak. A kdo je tedy viník a kdo
oběť?
Vzpomínám, že tak hluboce na mě zapůsobila hra G. B. Shawa Svatá Jana, také
v nastudování Amatérské divadelní společnosti Waterloo. Tehdy diváky mrazilo
při slovech odsouzené, všemi opuštěné
Johanky: „Jsem sama. I Francie je sama. I
Bůh je sám.“
I tentokrát byli diváci od prvních minut

zcela vtaženi do děje. Chvílemi se zdálo,
že hlediště ani nedýchá a že by bylo slyšet
to pověstné spadnutí špendlíku na zem.
Téměř jsme nevnímali čas, dobu, kostýmy;
jen sílu a závažnost myšlenek.
V závěru jsme téměř pociťovali úlevu, že
nemusíme sami rozhodnout, kdo nese největší vinu, kdo menší a kdo je neviňátko.
Možná ti diváci, kteří tentokrát přišli
na Waterloo proto, že čekali komedii, se
mnou úplně nesouhlasí. Ale život – to není
jenom komedie. Snad zase příště. Já děkuji
celé Amatérské divadelní společnosti Waterloo za hluboký zážitek.
Zdenka Vodrážková
foto Martin Buryan
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120 let od položení základního kamene kaple na Radhošti
Před 120 lety dne 5. července 1896 na svátek sv. Cyrila a Metoděje se konala u kříže
na Radhošti pouť, při které byl položen a
posvěcen základní kámen kaple sv. Cyrila
a Metoděje. Po třiceti letech se tak splnilo
přání našich předků postavit na památné
hoře kapli zasvěcenou slovanským věrozvěstům, kde se budou konat bohoslužby.
Při této slavnosti bylo přítomno na 30 tisíc
lidí a čtyřicet kněží. Připomeňme si některé
osoby, které se na tomto díle podíleli. První myšlenka vznikla, když města Frenštát a
Rožnov připravovala 13. 8. 1862 Pouť Slovanů na Radhošti. Dostavili se na ni také
Slované z Uher a Polska. Byly předneseny
proslovy, modlitby a přání za vyprošení požehnání všech slovanských národních snah
k obrození českého a moravského lidu a
k zachování jazyka. Mimo jiné se vyslovilo přání postavit našim věrozvěstům sochu
nebo kapli. Pro tento účel byla provedena
sbírka, která vynesla 120 zlatých. V r. 1881
se konala pouť Slovanů z Moravy do Říma,
pod vedením P. Dr. Antonína Stojana. Ten
vezl do Říma obraz bl. Jana Sarkandera,
který měl být v budoucnu umístěn v kapli
na Radhošti, a papež Lev XIII. tento obraz
posvětil. Papež byl propagátorem odkazu
sv. Cyrila a Metoděje. Kapli na Radhošti
měl v paměti při pouti moravských kněží
do Říma r. 1883. Dotazoval se, zda kaple
na Radhošti už stojí, ale dostal zápornou
odpověď.
Když bylo r. 1885 výročí tisíce let od smrti sv. Metoděje, tato myšlenka znovu ožila.
Hynek Fialka navrhl na schůzi Občanské
besedy ve Frenštátě, aby se místo sochy
postavila kaple. A návrh byl přijat. R. 1887
byl založen a ustaven Stavební komitét
pro stavbu kaple. Jako předseda byl zvolen
Emil Kostelník (továrník), jednatel P. Jan
Břečka a pokladník P. František Pochyla.
První jednání probíhalo na olomouckém
arcibiskupství, neboť se jednalo o církevní
stavbu a polovina parcely patřila arcibiskupství. Arcibiskup Bedřich Fürstenberg
vydal ke stavbě dne 7. 11. 1888 výnos č.
12069 s podmínkou, že stavba bude povolena, až na ni bude mít Stavební komitét
k dispozici 10 tisíc zlatých.
Sbírky byly povoleny Zemským úřadem v
Brně 5. 3. 1889. Žádosti o dar na kapli byly
uváděny ve všech novinách. Stovky dopisů
byly zaslány na farní úřady, do škol, úřadů, pojišťoven i soukromníkům. Sbíralo
se v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a
přes obchodníky také v Rakousku.
Arcibiskup Fürstenberg zemřel 20. 8. 1892
a na arcibiskupský stolec po něm nastoupil
Dr. Theodor Kohn, rodák z Březnice u Zlína. Ten byl stavbě kaple velmi nakloněn a
Červen 2016

sbírku podporoval. Do r. 1893 bylo sesbíráno 3 457 zl. a město Frenštát přispělo 300
zl. Dobrým počinem předsedy E. Kostelníka bylo zakoupení obrazu „Valašská madona“ na Národopisné výstavě v Praze r. 1895.
Obraz namaloval Adolf Liebscher na Valašsku a postavy byly ve valašských krojích,
takže obraz byl vhodný pro kapli. Umělec
měl obraz oceněn na 4 tis. zl, ale pro kapli
jej prodal za 800 zl. Poté byl obraz vystavován v českých a moravských městech
za účelem získání peněz na stavbu. Města
objížděl a výstavy organizoval pokladník P.
Fr. Pochyla. Z darů bylo získáno 7 488 zl.
Na kapli se sbíralo při poutích, svatbách,
koncertech a různých oslavách. Přispívali
převážně majetnější občané a různé korporace. Některé dary byly až ve výši 500 zl.
Členové Stavebního komitétu vybrali mezi
sebou na schůzi v Rožnově 119 zl. Město
Frenštát darovalo celkem 3 tis. zl. V té době
byla na Valašsku velká bída, ale přesto lidé
darovali při sbírkách na kapli několik krejcarů: Dolní Bečva 12 zl., Hážovice 5,50 zl.,
Hutisko 13,56 zl., Horní Bečva 6 zl., Rožnov 312,20 zl., Tylovice 10,70 zl., Valašské
Meziříčí 41,20 zl., Vigantice 5,80 zl., Zubří
10 zl. Arcibiskup Kohn daroval 100 zl., veškeré dřevo na kapli a půl stavební parcely.
Hrabě Rudolf Kinský 150 zl., veškerý kámen a půl stavební parcely. Bylo mnoho
dalších, nejmenovaných dárců. Koncem
r. 1895 bylo nasbíráno více než 15 tisíc
zl. a stavba kaple mohla začít. Stavba byla
zadána ﬁrmě Konečný - Nedělník z Prostějova. Stavební plány, které vypracoval
Felix Skebinský z Kroměříže, byly ještě
stavitelem Konečným pozměněny. Finální
schválený návrh plánů vypracoval mladý
asistent ﬁrmy Rostislav Reichstädter, který
pak na stavbu dohlížel. Stavební povolení vydal okresní hejtman ve Frýdku 30. 6.

1896. Rozpočet na stavbu činil 19 tisíc zl.
Znovu se psaly a posílaly stovky žádostí
do všech míst.
V žádosti bylo napsáno: „Od měsíce června pracuje na stavbě radhošťské svatyně,
která bude ještě letos postavena a v příští rok
posvěcena, četný zástup dělníků. Stavebnímu
komitétu nezbývá nic jiného, než aby znovu
a naposled poslal do světa prosbu k těm, co
význam věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a
stavby kaple na Radhošti chápou a oceniti
dovedou a k dokončení díla nějakým příspěvkem nápomocni býti ráčili. Místo jiných
díků za sebemenší dar přijměte od nás slib,
že první mše sv. v kapli sv. Cyrila a Metoděje bude obětována za všechny dobrodince.“
Pod prosbou „sv. Cyrile a Metoději, vyproste nám u Boha požehnání“ byli podepsáni:
Emil Kostelník, P. Ignác Bečák, P. František
Pochyla a členové komitétu Dr. Obdržálek,
Emil Křenek a Alois Fialka.
K zasílaným žádostem o peněžní pomoc
byly také vloženy pozvánky na slavnostní
posvěcení základního kamene kaple sv. Cyrila a Metoděje dne 5. 7. 1896.
Na základní kámen poklepalo mnoho
poutníků a proneslo různá prohlášení. Starostové obcí, na jejichž katastru bude kaple
postavena – Karel Kocián z Trojanovic a
Michal Solanský z Dolní Bečvy - slavnostně prohlásili, že proti stavbě nic nenamítají, naopak, že stavbu vřele vítají.
Toto výročí bude vzpomenuto při letošní červencové pouti sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošti.
Jménem Matice Radhošťské vás všechny
na tuto pouť srdečně zveme.
Jan Poruba
foto archiv ON z Trojanovic
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Naše paní učitelka Zdeňka Chalupová (1914 - 2016)
V úterý 17. května 2016 jsme se mohli
ve frenštátském dolním kostele sv. Martina
ve vzpomínkách rozloučit s paní učitelkou
Zdeňkou Chalupovou při zádušní mši svaté, která tu byla za ni sloužena.
Paní učitelka Chalupová zemřela 14. května v úctyhodných 102 letech. Pocházela
z Frenštátu pod Radhoštěm a kromě několika let až do důchodu ve Frenštátě také
učila. Proto ji znaly i stovky trojanovských
občanů, kteří chodili na druhém stupni
základní školy do ZŠ v Horní ulici a byli
jejími žáky. Ti všichni na ni vzpomínají
s láskou a úctou. Na její hodiny češtiny a
hudební výchovy, na její milou, usměvavou
tvář. Ale i ti, které neučila, se s ní mohli setkávat při různých příležitostech. Její
pěvecký kroužek vystupoval na oslavách a
při kulturních výročích. Byla řadu let duší

pěveckého souboru Radhošť, asi patnáct
let dělala osvětovou pracovnici, zařizovala
zájezdy do Německa, tlumočila, připravovala besedy a přednášky o významných
osobnostech regionu. V roce 1997 jí byla
udělena Cena sv. Martina.
V paní učitelce Zdeňce Chalupové odešel
vzácný, pracovitý, vzdělaný a skromný člověk, který zůstane pro mnohé z nás vzorem. Když jsem hledala na závěr své krátké
vzpomínky na paní učitelku nějaké motto,
našla jsem slova ﬁlosofa Konfucia: „Nejvyšším stupněm lidského vzdělání je dokonalé vyrovnání duše a dokonání životní
pouti.“
Zdenka Vodrážková
foto rodinný archiv paní Havlíčkové

lí a práce, které je třeba vynaložit, abych
uživila šest krásných a spokojených koní,
vedla celoroční jezdecký kroužek, připravovala letní dětské tábory, chodila přitom
do práce a budovala rodinnou farmu, jsem
byla schopna za podpory své rodiny a přátel připravit koně a děti na jízdu zručnosti
v rámci pony soutěží.
Astronomické jaro ovšem ještě neskončilo. Patří k němu i kácení máje. To se ve stáji
uskutečnilo společně se Dnem dětí. Sešli se
tu členové jezdeckého oddílu a jejich rodiny. Děti si v rámci připravených soutěží
zahrály pony games, které se v jezdeckém
sportu v České republice těší čím dál větší
oblibě. Pak tatínkové pokáceli májku a maminky měly pro děti překvapení. Namalovaly jim za odměnu trička s motivy koní.
Společně jsme pak na ohni opékali buřty a
radovali se z dětských úsměvů.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří
nám pomáhají budovat pro děti bezpečné
místo, kam mohou přijít za koňmi a kamarády. Děkuji také společnosti SIEMENS
s.r.o., která nám v rámci jejich dobrovolnického dne poslala pět dobrovolníků, kteří nám na farmě moc pomohli. Samozřejmě děkuji i těmto dobrovolníkům a jsem
ráda, že ještě stále existují lidé, kteří jiným
dokážou pomoci. Tímto bych chtěla požádat i další ochotné lidi, kteří by měli zájem
stát se dobrovolníky v naší organizaci, aby
se na mne obrátili. Přivítáme každou pomoc a věříme, že svět může být krásným
místem. Čas a energie, která je s láskou věnována dětem, je tou nejlepší investicí.

Jaro v Bonanze
Stromy už jsou dávno obsypány bílými,
voňavými květy jabloní a třešní, když se
na procházku vydává trojanovická mateřská škola Javorníčci, aby navštívila farmu
Bonanza pod Javorníkem. Ondrášek, synovec slečny Zuzky Školekové, která rodinnou farmu pro děti založila, už ve školce
všem povykládal, že máme malá kůzlátka
a jehňátka, takže se děti na malý výlet moc
těší. S paní učitelkou Danuškou Lopraisovou a Markétkou Kostelníkovou na farmu
dorazilo plno malých, zvídavých dětí, které
si na farmě prohlédly koně, poníky, ovečky s jehňaty, kozy s kůzlaty, slepice, králíky
s mláďaty a také naše legendární prasátko
Barbie. Farmou děti provedla slečna Eva
Jurečková s komentářem o chovu zvířat
a péči o ně, aby děti měly představu, kolik práce a starostí se skrývá za všemi radostnými chvilkami, které člověk může
u zvířátek zažít, ať už v rámci zooterapie, či
přímo hipoterapie, kterou Stáj Bonanza již
několik let provozuje. Pan František Školek
pak dětem jedno kůzlátko přidržel, aby si je
mohly děti pohladit.
První květnový den se v JK Valašsko
na Prostřední Bečvě konala tradiční výstava koní a také soutěže pro děti na pony. I
my jsme se na tuto výstavu vydali se třemi
koňmi. Klisna Callisto se na výstavě ve své
kategorii umístila na čtvrtém místě a klisna
Bayleis obsadila krásné třetí místo a získala, kromě ﬂotu, také pohár. Klisna Bonanza se v kategorii pony umístila na šestém
místě a dále se pak účastnila s dětmi z jezdeckého kroužku závodů pro děti na pony.
Byly to první závody, na které jsme vyjeli, a
kobylky mi vážně udělaly velkou radost! I
přes množství každodenních starostí, úsi-

text a foto: Zuzana Školeková
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Rej čarodějnic pod Radhoštěm a letošní májka

Když už o této události píši každý rok, tak
i letos musím přinést zprávu o tom, jak to
u nás bylo na konci dubna s čarodějnicemi
a stavbou májky. Zatímco u májky se jedná o obnovenou tradici z předrevolučních
dob, čarodějnický rej a s ním spojené veselí
je tradicí novou, nyní už tříletou. Májka má
své místo u zvoničky naproti staré školy, je
zde pro ni vybudován základ, čili trubka
v zemi, a určitě jako taková patří k tomuto
krásnému jarnímu období.
Spojení májky a čarodějnic se v minulých
letech osvědčilo, sousedské vztahy se řádně
utužovaly a navazovaly, a tak jsme do toho

text a foto: Václav Kristl

Návštěva u rybníka

Žáci v muzeu
Dne 11. května navšívili žáci 2. třídy
Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka frenštátské muzeum. V rámci
programu Vlaštověnka lítá se seznámili s ptáky v našich expozicích, ale také
s lidovými písněmi, ve kterých se o ptácích zpívá.
Tato návštěva nebyla ojedinělá. Žáci
z trojanovické základní i mateřské školy
jsou již tradičně účastníky velikonočních programů. Letos v únoru absolvovala řada tříd program Ani liška, ani
vlk, který byl věnován psovitým šelmám
v ČR, včetně zatím stále ještě raritního
šakala obecného.
V současné době zveme především
žáky 4. a 5. tříd na program o Jiřím
Raškovi.
Martin Trubač
Červen 2016

šli letos zase. Termínově jsme akci trochu
posunuli, a to na pátek 29. dubna (páteční
termíny se v uplynulých letech osvědčily a
nebyl důvod v nich nepokračovat). V týdnu
předcházejícím uvedenému datu proběhly
přípravy – byl vyčištěn základ, připravena
a nazdobena májka a také vylepeny plakátky upozorňující na akci (tento rok byly
dokonce vyvěšeny plakáty ze dvou různých
graﬁckých dílen). Letos na nich však nebyl
žádný chyták s 31. dubnem (jako loni) a
všichni se dostavili správně. Pro přistávání čarodějnic byla dokonce vybudována

kvalitní ekologická ranvej. Bohužel žádná
z účastnic sletu nedorazila vzduchem (pokud se nepočítá doprava jedné této dobré
ženy na trakaři).
Vlastní rej čarodějnic se stavbou májky
započal v 18 hodin. Čarodějnice se postupně scházely a vynořovaly ze všech stran a
brzy jich bylo v okolí kapličky plno. Byla
dovezena také májka a nechyběl ani oheň,
přes který čarodějnice na svých košťatech
létaly. Byl sice jen takový domácí, na staré
pánvi, ale svému účelu posloužil dokonale.
Opravdových čarodějnic se nakonec sešlo
jedenadvacet, pokud jsem dobře počítal,
a byly vskutku čarodějné (z některých šel
i strach). No a všech účastníků akce bylo
postupně sedmdesát dva (spočteno z fotodokumentace a na základě vzpomínek
zúčastněných). Snad jsme na nikoho nezapomněli. Čarodějnic bylo letos zase více
než loni, ale celková účast byla o čarodějnický chlup menší. Když však přihlédneme
k tomu, že se letos vyrojilo v okolí několik
konkurenčních rejů, byli jsme spokojeni.
A všechno, tak jako každý rok, samozřejmě dobře dopadlo. Májka se postavila a
pořádně zajistila tekutinami všeho druhu,
aby neuschla a nespadla, čarodějnice se vydováděly a nakonec si zalétaly i po té ranveji. Ostatní se dobře bavili a také nepřišli
zkrátka. A o to přece hlavně jde, abychom
se jako sousedé sešli, pobavili se a něco
společně prožili. A čarodějnice, jak už jsem
tu podvakráte napsal, ty u nás neupalujeme, protože jsou naše a máme je rádi.

Děti z vlastivědného kroužku navštívily
rybník na Lánském potoku. Přivítal je pan
Jan Rozkošný, majitel rybníka. Seznámil
děti s životem všech ryb, které v rybníku
žijí a kterým „kraluje statný sumec“. Na zá-

věr si děti vyzkoušely lov udicí a většinou
měly štěstí. Ulovené pstruhy zase pustily.
Drahomír Strnadel
foto: Jan Rozkošný
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Poděkování za krásné tři roky
Letos v září to budou 3 roky, kdy naše
děti poprvé vkročily do oddělení Berušek.
Poprvé se setkaly s paní učitelkou Danou
Hrubou a paní učitelkou Andreou Vackovou.

Chtěli bychom oběma poděkovat za jejich
péči a náročnou práci, kterou vykonávají s láskou a 100% nasazením. Poctivě se
dětem věnují. Naučily naše děti, jak se chovat k druhému, jak si vážit nejen kamarádů, ale i zvířátek a rostlin, dopomohly jim
k samostatnosti. Dětem vštěpují základy
předškolní docházky takovou formou, že
děti se do školy těší. Pro nás rodiče vymyslely a nachystaly spoustu zajímavých
besídek, s dětmi nacvičily různá divadelní představení a my odcházeli vždy dojatí, nabití krásnou energií, kterou obě paní
učitelky vyzařují. V letošním roce k tomuto
ještě přidaly cyklus psaní a kreslení deníku

Florbal
dětmi. Byl na téma víkendové zážitky. Deník koloval mezi dětmi z rodiny do rodiny společně s plyšovou ovečkou Bělinkou,
která se stala jejich průvodcem. Chtěli bychom jim za vše moc poděkovat, jsou obě
úžasné. Pro děti je to skvělý start k dalšímu
vzdělávání.
Také chceme poděkovat paní učitelce Gábině Golasové, která vede soubor Trojanovjánek-valášek, zaměřený na zdejší lidové
tradice. Naučit tanečky a písničky malinké
děti, které ještě neumí správně vyslovovat
a dát „dokupy“ větu, to je pořádná dřina! A
zvládá to bravurně.

Děkujeme i celému kolektivu MŠ. Je cítit,
že všichni svou práci dělají rádi. Byly to
skvělé 3 roky, které jsme zde mohli společně prožít, a naše děti do školky chodí
od prvního dne s našením.
text a foto: Anna a Lukáš Dvořákovi
Ivana Vrtalová

Frenštátský zpěváček
V úterý 10. května 2016 se konal 17. ročník oblastní pěvecké soutěže Frenštátský
zpěváček. V nově zrekonstruovaných komorních prostorách Malého sálu Domu
kultury ve Frenštátě p. R. se sešlo přes
dvacet mladých pěveckých nadějí s početným doprovodem rodinných příslušníků,
kamarádů a dalších fanoušků. Odborná
porota měla nelehký úkol a v 5 věkových
kategoriích vybírala tři nejlepší zpěváky.
Naše škola vyslala do boje hned čtyři favoritky.
V I. kategorii to byly ze třetí třídy Hedvika
Trubačová, která s elánem sobě vlastním
zazářila s písní Děvče ze samoobsluhy, a
Tereza Gilarová, která si dokonce svým výkonem s písničkou Chválím Tě, země má
vyzpívala první místo! Gratulujeme!
V II. kategorii nás zastupovaly čtvrťačky
Hana Hrachová s evergreenem Pár havraních copánků a Magdaléna Zajacová
s Bláznovou ukolébavkou. Ovšem ve velké
a silné konkurenci neobstály. I tak všem
děkujeme za reprezentaci školy a přejeme,
ať jim radost ze zpívání vydrží. Paní učitel-

ka Lenka Pustějovská ze ZŠ Tyršova, která
soutěž pořádala a provázela nás celým odpolednem, měla pro každého účinkujícího
sladkou odměnu. Od města Frenštát p. R.
obdrželi ještě všichni soutěžící malou pozornost.
text a foto: Lenka Mužíková

Zleva: Magdaléna Zajacová, Hana Hrachová, Hedvika
Trubačová, Tereza Gilarová

V dubnovém čísle jsme psali o úspěšném postupu naší školy do Velkého ﬁnále v soutěži RBP Street Hockey, což
je ﬂorbalová soutěž pořádaná pro školy
v Moravskoslezském a Olomouckém
kraji. Letošní ﬁnálové kolo probíhalo
ve sportovní hale Dubina, do kterého se
nakonec probojovalo 64 týmů z 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií. V letošním
roce byla nově zařazena kategorie malotřídních škol.
Přípravy na turnaj byly poklidné. Během tréninků jsme se zaměřovali především na posílení obrany, obsazení
protihráčů a rychlý útok.
Na turnaj jsme vyjížděli až v dopoledních hodinách, neboť jednotlivé zápasy
v kategorii malotřídních škol se hrály
až odpoledne. Cesta byla pro některé
zdlouhavá, ale nakonec jsme v pořádku
do haly dorazili. Každý zúčastněný hráč
získal pěkné sponzorské dary na uvítanou. Za zdmi šatny již bylo slyšet skandující fanoušky, kteří přišli podpořit
své hráče. Hrálo se na čtyřech hřištích
stylem PLAY OFF. Okolo půl druhé započaly zápasy malotřídních škol.
V prvním kole nám byla přiřazena
ZŠ Paseky. Od počátku hry byla vidět
převaha našich hráčů a zápas jsme s velkým skóre vyhráli. V druhém kole jsme
nastoupili proti ZŠ Dolní Lhota, která
už byla tvrdším oříškem. Kluci přesto
zabojovali a obhájili vítězství. Tato výhra nás posunula do boje o první místo
a po krátké přestávce jsme se vydali
v ústrety ZŠ Třanovice. U některých
hráčů se již projevila únava a v druhé
polovině jsme ztratili naději na vítězství. V závěru jsme museli uznat lepší
bojovnost a taktiku našich protihráčů a
radovat se z krásného druhého místa.
Všichni hráči, kteří se umístili na stupních vítězů, obdrželi za své výkony hodnotné ceny, které jim věnovali sponzoři
z řad Moravskoslezského kraje, televize
Polar a pojišťovny RBP. Všichni jsme se
shodli, že to byly jedny ze sportovních
zážitků, na které se nezapomíná. Velké
díky patří nejen hráčům, kteří se turnaje zúčastnili, ale také organizátorům
za skvělou akci.
Více informací, fotek a videí lze zhlédnout na webových stránkách naší školy, na stránkách turnaje RBP Street
Hockey nebo na webových stránkách
televize Polar.
Michaela Manová
Červen 2016
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Běh přes mosty

Běh přes mosty, druhý závod frenštátského
běžeckého poháru, zakončil letošní sezonu
mladých běžců na lyžích z Trojanovic.
Velmi početné startovní pole závodníků se
dle kategorií vydalo na závodní trať v okolí
naší školy v úterý 10. května a početná byla

Miniházená
také účast dětí i žáků zdejší
školy. Na stupně vítězů – 2. místo - vystoupil
Matty Křenek, který zde reprezentoval ﬂorbalový oddíl z Frenštátu, a za mladé lyžaře
se umístila Kristýna Pindurová na 3. místě.
Ani ostatní „běžkaři“ se v silné konkurenci neztratili a umístili se v první polovině
závodníků – Amálie Piskořová, Michaela
Gocalová a Jonáš Novák obsadili 4. místa
ve svých kategoriích, Andrea Červenková a
František Václavík – 5. místa.
Lyžařská běžecká výzbroj je již uložena
ve skladu a připravena na příští lyžařskou
sezónu, kterou společně zahájíme začátkem nového školního roku. Všem dětem
děkuji za příkladnou reprezentaci školy
po celou letošní závodní sezónu a velký dík
patří také Jiřímu Schwarzovi, který aktivně vede děti k tomuto náročnému sportu a
zároveň jim předává své dlouholeté zkušenosti lyžaře – závodníka.

text a foto: Soňa Bunčková

Návštěva skládky, planetária a lanového centra
Tradičně je konec školního roku spojen s velkým množstvím akcí a soutěží.
Přesto máme pocit, že letošní školní rok
je opravdu výjimečný. Na konci dubna jsme se zúčastnili oslavy Dne Země
na skládce v Hladkých Životicích. Žáci
byli seznámeni s významem skládky, její historií a výhledy do budoucna.
V květnu jsme jeli do Planetária v Ostravě. Program „Spanilá jízda Sluneční soustavou“ všechny nadchla. V průběhu 3D
projekce jsme se museli občas ohlédnout
po sále, abychom se „uzemnili“. Žáci 5.
třídy měli možnost protáhnout svá těla
v lanovém centru Tarzanie v Trojanovicích. Instruktoři byli velmi ochotní,
všichni stihli projít více tras, odvážlivci si
dokonce mohli skočit na pružném laně
z výšky 13 metrů. Děkujeme za vstřícnost instruktorů, ale i za to, že si žáci naší
školy mohou tuto adrenalinovou zábavu
každoročně užít bezplatně.
Své zážitky zachytili žáci v následujících příspěvcích.
V pátek 22. 4. jsme se 4. a 5. třída vydali
na skládku v Hladkých Životicích. Provázel
nás pan Strnadel. Začínalo se tím, že jsme
měli uváděcí představení od ředitele skládky a starosty Hladkých Životic. Začínali
jsme s prohlídkou skládky. Vycházeli jsme
na kopec a viděli jsme zaměstnance skládky, který měl dálkově ovládanou sekačku,
ta sekala do kopce, aby se zaměstnanci neČerven 2016

V pátek 6. května 2016 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili turnaje v miniházené, který
se konal na ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici.
Hrálo 5 družstev z 5 různých škol.
Do turnaje byla vybrána nejlepší družstva,
která se utkala mezi sebou. Soupeři byli velice silní a mnohdy i o hlavu větší. Přesto
jsme bojovali ze všech sil. Nakonec se nám
podařilo získat krásné 4. místo.

text a foto: Kateřina Segečová

namáhali. Potom jsme šli kolem skládky
do kopce dál a ptali jsme se, proč je skládka
z jedné poloviny jako hora a z druhé jako
skládka. Pan Strnadel nám řekl, že je to
ukončená skládka, do které už byl navozený odpad. Byla pokryta hlínou a osázená
trávou tak, aby vypadala jako hora. Pod tu
aktivní skládku se dávaly gumy a potom
horda hlíny, aby to po dokončení skládky
vypadalo zase jako hora. Tato skládka se
typuje, že bude plně naplněná v roce 2025.
Potom jsme šli kolem stroje, který ten odpad mačkal, aby tam bylo více místa. Ten
stroj byl moc drahý, stál prý 1,5 miliónů
Kč. Šli jsme zpátky na začátek, kde už byl
konec. Nejvíc se mi asi líbilo, že jsem zde
byl s třídou a byla zde sranda, taky jsem se
poučil něco nového.
Jakub Zeman, 5. třída
Čtvrtá a pátá třída se dne 10. 5. zúčastnila
výletu do planetária v Ostravě. V planetáriu jsme první šli do velké kopule, kde bylo
bílé promítací plátno, spousta sedadel a
tam nám promítali oběžnou dráhu Země,
sluneční soustavu, souhvězdí, jednotlivé
hvězdy a pustili nám ﬁlm o vesmíru.
Po promítání jsme měli čas si prohlédnout
všechny vystavené věci, například kameny,
obrazy kouřového tornáda nebo Slunce.
Šimon Polášek, 4. třída
připravila: Gabriela Hellebrandová

Výlet do Tarzanie
V úterý jsme byli s celou třídou
v Tarzanii. Šli jsme pěšky nahoru i
dolů. Přišli jsme a měli jsme ještě půl
hodiny čas, tak jsme se nasvačili.
Po půlhodině jsem se začali chystat.
Nasadili jsme si přístroje a helmy a
učili nás, jak si máme nasazovat karabinky atd. Pak jsme se šli změřit,
na jakou trasu bychom mohli jít. Trasy tam byly pro nás páťáky dvě, zelená a žlutá. Já jsem si vybrala žlutou.
Hodně mě to bavilo, protože na žluté
bylo hodně sjezdů a na zelené tam
měli pořád překážky. Žlutá byla nejdelší trasa. Ze začátku jsem se docela
bála, ale pak už ne. Jak jsme došli tu
žlutou, najedli jsme se a rozhodli jsme
se jít na Junior trasu. Junior trasa byla
docela lehká a byla krátká, na konci
jsme se svezli. Šli jsme se najíst a pak
jsme šli za klukama. Moji spolužáci
skákali z 13 m. Dva moji spolužáci se
báli, a tak slezli po žebříku dolů. Byla
tam i moje kamarádka, která to skočila a říkala, že to bylo super. Pak
jsem šli do školy zase pěšky. Byl to
dobrý výlet.
Klára Tichavská, 5. třída
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Noc s Andersenem
Chtěla jsem vám napsat o velmi zajímavé
a povedené akci, kterou jsme podnikli se
čtvrťáky naší základní školy. Ale rozhodla
jsem se, že tentokrát nechám povídání
na dětech, které se přespání ve škole zúčastnily.
Štěpán Válek: Z pátku na sobotu 1. dubna 2016 se naše škola připojila k nočnímu
pohádkovému dobrodružství Noc s Andersenem. Jedná se o mezinárodní akci
u příležitosti narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. . .
Všechno začalo srazem v třídě páťáků,
kde jsme se vybalili a připravili spaní. Pak
začal program. Tématem letošního pohádkového nocování bylo 180. výročí napsání
pohádky Malá mořská víla. . .
Šimon Polášek: Po páté hodině odpoledne
přišel pan Andersen, kterého zahrál manžel paní učitelky. Naše paní učitelka na něj
měla pár otázek o jeho životě a práci. Ten
na vše odpověděl a povyprávěl. Pan Andersen byl dánské národnosti, narodil se 2. 4.
1805 v Odense a zemřel 4. 8. 1875 ve věku
70 let. Napsal mnoho pohádek pro děti,
např. Malá mořská víla, Ošklivé káčátko.
Moc se mi to líbilo a bavilo mě poslouchat
příběhy, co nám pan Andersen vyprávěl...
Když pan Andersen odešel, nastal čas
na zábavu.
Šimon Bartoň: Protože ve škole společně
čteme knihu jménem Pekelná třída, hráli
jsme nějaké hry, o kterých příběh vypráví. Konkrétně hru na ťuhýka, ale tu jsme
trochu upravili a vyzkoušeli jsme si dostat
z koláče jednu korunu. Tuto hru jsme si
ovšem také upravili, protože jsme koláč vyměnili za pizzu… Poté jsme se
dívali na tak trochu sci-ﬁ ﬁlm, který byl
taky trochu hororový. Ten ﬁlm se jmenoval Jumanji. Pojednával o stolní hře, která

sama hýbala ﬁgurkami. Tato hra dokázala
do sebe vtáhnout toho, kdo hodí kostkou.
Po ﬁlmu jsme šli na stezku odvahy po zhasnuté škole a museli jsme plnit
různé úkoly. Mohli jsme jít ve dvojici. Když
celá třída došla, mohli jsme jít ještě jednou.
Já znovu šel. Po stezce odvahy jsme šli
do spacáků spát. Paní učitelka nám dočetla
pohádku od Hanse Christiana Andersena
- Malá mořská víla. . .
Sophie Otýpková: Moc se mi to líbilo,
hlavně jak jsme měli stezku odvahy. Bylo to
opravdu strašidelné. Byl tam jeden úkol,že
jsme měli otisknout razítko a běžet k hlavnímu vchodu a tam byl další úkol, spočítat
panáčky. Jak jsme to s Luckou počítaly, tak
na nás vybaﬂy příšery a já s Luckou jsme se
hodně lekly.
Dorota Husová: Nejvíce se mi líbila stezka odvahy, protože mám ráda strašidelné
chvilky. Ze začátku jsem se však trochu
bála. Přespání se mi moc líbilo, všechno

bylo bezvadné, ale příště by to mohlo být
delší.
Štěpán Válek: Díky naší paní učitelce si
naše třída užila letošní nocování na jedničku s hvězdičkou. Příště bych změnil
dvě věci, stezku odvahy bych udělal venku
nebo aspoň až na půdu a přespání na dva
dny. Už se těším na příští rok.
K tomu není co dodat. Všem dětem moc
děkuji za jejich příspěvky, maminkám
za napečené koláče, buchty a jiné dobroty,
díky nimž jsme netrpěli hlady, a v neposlední řadě všem rodičům a prarodičům,
kteří dětem i v dnešní počítačové a digitální době pravidelně čtou. Díky tomu mají
děti knížky pořád moc rády.
připravila Lenka Mužíková
foto Lenka Mužíková

Štafetové závody
Ve středu 4. května 2016 se naše škola
zúčastnila štafetových závodů na stadioně v Novém Jičíně, které pořádal
Český atletický svaz v každém okrese.
Naši školu reprezentovalo 16 dětí
ze všech ročníků. Družstva soutěžila
ve smíšených štafetách 8x100 a 8x200
m. Závodů se zúčastnilo 19 škol z Novojičínska, naše škola skončila na krásném 7. místě. Všechny děti předvedly
úžasné výkony a patří jim obrovská pochvala za reprezentaci naší školy.
text a foto Kateřina Segečová
Červen 2016
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Sbližování generací
Ke spojení nejmladší a nejstarší generace
dochází v domově Hortenzie zajímavým
projektem ve spolupráci s lesním klubem
Trojanovice. Jednou měsíčně navštěvují
děti z lesního klubu uživatele Hortenzie a
společně tráví čas. Program je postaven
na principu sbližování generací, vždy formou her pro děti i dospělé. Ať je to společné čtení a prohlížení knížek, sportovní
disciplíny, jako pěnový bowling, míčové a
didaktické hry, vždy zaujmou obě strany.
Společná hodinka přináší radost seniorům,
dětem pak poznávání starší generace, nové
sociální návyky a kontakty s dříve narozenými. Obě dvě generace po spoluprožitém
čase si odnášejí spoustu dojmů a zážitků,
vždy se na další setkání velmi těší. V tomto
započatém projektu budeme nadále pokračovat, jelikož oběma stranám přináší
mnoho potěšení, zábavy, zkušeností a nově
navázaných přátelství babiček, dědečků a
dětí. Přirozeně jsme tak navázali na úspěšný loňský Den dětí v Hortenzii, poněvadž
uživatele domova vždy potěší bezprostřední dětská radost a úsměv.
Monika Klíčová
aktivizační pracovnice

Vítání občánků a setkání s jubilanty

Občánci zleva: Robin Kocián, Lucie Čípová, Malvína Pustková, Ondřej Michna, Stela Kudělová, Alexandr Oliver
Uhlář

Odborná praxe v zahraničí
V období od 1. 5. do 14. 5. 2016 první žáci
SPŠ Hranice vykonali svou odbornou praxi v zahraničí. Jedná se o projekt Erasmus+
mobilita osob v odborném vzdělávání a
přípravě, který je ﬁnancován prostředky
z EU pod záštitou národní agentury Dům
zahraniční spolupráce. Číslo projektu:
2015-1-CZ01-KA102-013026 s názvem
Za zkušeností do Evropy.
Ve skupině 15 žáků chemiků a hasičů,
kteří byli v portugalském Torres Vedras,
byla i Karolína Šablaturová, naše žačka,
která bydlí v obci Trojanovice. Chemici
analyzovali vodu v laboratořích místní
střední školy Agrupamento de Escolas
Henriques Nogueira. Hasiči absolvovali
svou praxi na místní hasičské stanici Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Torres Vedras.
O víkendu navštívili pláž, Lisabon, palác
v Mafře a Sintře.
Škola získala grant i pro další školní rok,
kdy stávající destinace budou rozšířeny
o Irsko a Slovensko.
Pavlína Vavříková
učitelka, SPŠ Hranice

Jubilanti zleva nahoře: Ivana Moškořová, Libuše Cibulcová, Miroslav Kotek, Karla Ryšková, Věra Sklenářová,
Libuše Pospíšilová
Zleva dole:Pavlína Diatková, Jaroslav Uhlář, Alžběta Hrbáčková, Marie Tichavská

foto: Věra Vašendová
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