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Pět let v trojanovické škole

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
dětem začínají prázdniny, nastává čas
odpočinku a dovolených. Mnoho lidí
přijde odpočívat do Trojanovic a mnoho Trojanovjanů pojede poznávat jiné
kraje. Budu rád, když se všichni bezpečně vrátí z dovolených zpět domů,
naplnění energií a elánem.
Je dobré dát odpočinout tělu i mysli
a přenést se v myšlenkách na chvíli
někam jinam. Cestování je nádherná
inspirace pro život i práci. Je dobré podívat se do světa a nezavírat se v hotelu
či letovisku, ale jít se podívat, jak jinde
žijí lidé. Když se pozorně díváme, tak
zjišťujeme, že všude je chleba o dvou
kůrkách, ať už u nás, v rozvinutých zemích či ve třetím světě.
Když se pozorně díváme, zjišťujeme, jak jinde řeší situace, jak to jinde
funguje. Jiný národ, jiná mentalita,
ale všichni mají podobné problémy.
Podobné jako my, ale většinou je řeší
jinak. Mnohdy zjistíme, že jinde řeší
problémy elegantněji a jednodušeji.
Mnohdy si uvědomíme, že to, co jsme
pokládali za problém, jinde vůbec jako
problém nevidí a jsou spokojenější.
Nejednou tak zjistíme, že si mnohé
problémy vytváříme sami a že to vlastně žádné problémy nejsou. Proto je
dobré cestovat a zjišťovat, jak se máme
opravdu dobře. Že naše nespokojenosti velmi často pramení z naší mysli.
Přeji všem Trojanovjanům, ať si užijí dovolené, odpočinku, letní kultury,
procházek, slunce i vody. Přeji všem,
ať prožijí nádherné léto!
Jiří Novotný
starosta obce

Červenec 2016

V čase, kdy se připravovalo toto číslo
Obecních novin, žáci a učitelé prožívali
poslední dny školního roku 2015/2016.
Pro žáky páté třídy to navíc byly poslední
dny na trojanovické škole. Za dva měsíce
nastoupí na jiné základní školy či gymnázium. Využili jsme toho a zeptali jsme se
jich, jak hodnotí roky strávené ve zdejší
základní škole.
Co se vám na škole nejvíce líbilo?
Ondřej: Líbilo se mi, že to byla menší škola, kde jsme se skoro všichni znali.
Klára: Líbilo se mi, že jsem to měla
do školy blízko. Měli jsme super učitelky.
Bylo tady hodně kroužků.
Gabriela: Nejvíce se mi líbily naše výlety.
Myslím, že máme pěknou školu a super
paní učitelku.
Tereza: Na škole v Trojanovicích se mi líbilo, že je to malá škola a jsou tam dobré
kolektivy ve třídách.
Jakub: Líbil se mi přístup učitelů v hodinách a hodně dobrých výletů.
Vojtěch: Nové hřiště za školou.
Co byste na škole změnili, kdybyste mohli?
Hynek: Postavil bych další část školy, kde
by byla šestá až devátá třída. Pak bych zavedl pro invalidy průchodné cesty. A pokud by byly na škole děti, co by
byly ze zahraničí, zavedl bych vícejazyčné
cedule a nápisy.
Barbora: Druhý stupeň a více tříd.
Ondřej: Lepší školní obědy.
Prokop: Ocenil bych renovaci některých
WC. Kdybych mohl, přidal bych i druhý
stupeň.
Klára: Odstranila bych desky z oken školy.
Zvětšila bych jídelnu. Zvětšila bych školu,

aby bylo více tříd a my bychom tady mohli
být až do devítky.
Gabriela: Já bych dostavila třídy, abych nemusela přecházet na jinou školu.
Tereza: Určitě bych změnila pár obědů
v jídelně a abychom mohli chodit na chodby o přestávkách.
Kateřina: Ve škole v Trojanovicích bych
změnila to, aby škola byla až do deváté třídy.
Který předmět jste měli nejraději?
Tereza: Mám více oblíbených předmětů.
Tělocvik, protože mě baví sportovní hry.
Angličtinu, protože se mi moc líbí anglická výslovnost. Výtvarnou výchovu, protože
mě baví kreslit.
Jakub: Informatiku - protože ji umím a je
to lehký předmět.
Vojtěch: Tělocvik. Mám rád sport.
Hynek: Vlastivědu - protože už jako malé
dítě mě zajímaly státy a vlajky. A baví mě
to dodnes.
Kristýna: Tělocvik, protože se mohu naučit rychle běhat, dělat hvězdy, stojky a tak
dále. Taky mám ráda matematiku, protože
ráda počítám.
Tereza: Výtvarku - protože kreslení mě
baví a uklidňuje od stresu.
Ondřej: Tělocvik.
Prokop: Vlastivědu. Baví mě spíš dějiny
než geograﬁe. Baví mě dozvídat se, co se
stalo ve středověku, za války a tak.
Klára: Tělocvik. Je tam sranda a poslední
měsíc jsme si mohli připravit pro ostatní
program.
Gabriela: Můj nejoblíbenější předmět jsou
pracovní činnosti. Baví mě něco vyrábět a
péct.
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Kácení máje na Karlovicích

Jaký byl váš třídní kolektiv?
Kristýna: Docela fajn.
Jakub: No, tak jako v každé třídě. Jak kdy.
Ale teď na konci to jde.
Hynek: Někteří mezi sebou nevycházejí,
protože se chovají trochu jinak. Ale dalo by
se říci, že jsme nad průměrem.
Ondřej: Ve třídě mám hodně kamarádů.
Setkáváme se i po vyučování. Myslím, že
jsme dobrá parta.
Prokop: Kolektiv je dobrý. Ale s některými kamarády si rozumím víc a s některými
míň.
Klára: Jsme super parta. Kamarádíme se
kluci i holky. Chtěla bych s nimi pokračovat až do deváté třídy. Mrzí mě, že se rozdělíme.
Co na svých spolužácích nejvíce oceňujete?
Gabriela: Je s nimi sranda.
Vojtěch: Kamarádství, spolehlivost.
Kristýna: Smysl pro humor. Jsou ochotní
pomoci, když někdo potřebuje.
Prokop: Na každém oceňuju něco jiného.
Jeden pomůže, druhý poradí.
Kateřina: Jsou hodní. Ale někdy se i pohádáme.
Klára: Nežalují.
Máte nějaký veselý nebo zajímavý zážitek
ze školy?

Klára: Super byl Den dětí a adapťák ve třetí
třídě.
Barbora: Jo, adapťák, to byla nejlepší akce
za celých pět let.
Kateřina: Mám hodně zážitků. Jeden
z nich je, když jeden kluk přinesl do školy
myš v krabičce.
Tereza: Dobré bylo, jak jsme měli nějaké
ovoce a paní učitelka nám ho krájela. Pak
šel Honza umýt talíř. Paní učitelka mu řekla, ať ho hlavně nerozbije, a on jí řekl: „Už
se stalo.“
Tereza: Mně se líbilo, když jsme jeli do Ostravy do planetária a ukázali nám tam planety a planetky ve vesmíru.
Před vámi jsou prázdniny. Jaké by byly vaše
„prázdniny snů“?
Ondřej: Mým snem je podívat se někdy
do Los Angeles. Projít se po chodníku slávy
a potkat nějakou hvězdu z Hollywoodu.
Barbora: Jet k moři na hodně dlouho. A
aby bylo hodně teplo.
Gabriela: Chtěla bych jet někam na Floridu.
Hynek: Rád bych jel s rodiči do ciziny.
Klára: Jela bych do Aquapalace Praha.
Kristýna: Můj splněný sen je, že jedu
na tábor, na který se moc těším. Až se vrátím z tábora, tak jedeme celá rodina na dovolenou stanovat. Na to stanování se těším
celý rok, protože mám vždycky spoustu
skvělých zážitků.
Prokop: Moje prázdniny snů? Jako každé
jiné - být u bazénu, chytat ryby a hlavně se
neučit.
Tereza: Mně by se líbilo, kdybychom se
o prázdninách se spolužáky všichni sešli a
udělali takovou malou párty.
Děkuji za rozhovor. Přeji vám hezké prázdniny a za dva měsíce šťastný start v nových
školách.
Připravili: Martin Trubač
Gabriela Hellebrandová
foto: Gabriela Hellebrandová

Dne 29. 5. 2016 se v Trojanovicích u Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla konalo tradiční kácení máje. Pro ty, kdo přišli,
byl připraven zajímavý program. Vystoupil
dětský soubor Trojanovjánek pod vedením
paní učitelky Gabriely Golasové. K přítomným promluvil pan Drahomír Strnadel,
k poslechu hráli členové Valašského
souboru písní a tanců Radhošť z Trojanovic. Překvapením pak byla slavnostní salva
z děla.
Kácení máje, podobně jako masopustní průvod nebo pálení čarodějnic, patří
k tradicím, které znovu nacházejí oblibu, a je potěšitelné, že se jich rok od roku
účastní stále větší množství lidí (viz článek
na str. 10). Vždyť tyto aktivity nejen zpestřují společenský život v obci, ale přispívají i
k rozvoji dobrých sousedských vztahů.
Martin Trubač
foto: Milena Mužíková

Akce v Trojanovicích
SDH TROJANOVICE
vás srdečně zve na

HASIČSKOU SOUTĚŽ
16. 7. 2016 od 10:00 hodin
a na

LETNÍ VEČER
se skupinou KOPROCK
16.7.2016 od 20:00 hodin
v areálu u hasičárny.
Vstupné: 50,-Kč

Bohaté občerstvení zajištěno
v areálu u hasičské zbrojnice.
Na všechny se moc těšíme!
Červenec 2016
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Naši jubilanti

Pouť na Radhošti
Matice Radhošťská
a Římskokatolická farnost Frenštát p. R.

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Miroslav Mácha

75 let

Miroslav Zágora

70 let

Emil Ryška

70 let

zvou na
Cyrilometodějskou pouť
v neděli 5. července 2015 v kapli na Radhošti.
Termíny bohoslužeb: v 10, 12 a 14 hodin.

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 18. června 2016

Akce v Trojanovicích
FK Trojanovice I, z.s. srdečně zve na
XV. ročník memoriálu Jaromíra Vávry,
který se uskuteční v sobotu 23.7.2016
na fotbalovém hřišti v Trojanovicích
pod Kozincem.
Na programu jsou 4 utkání (Trojanovice I,
Trojanovice Bystré, Ostravice a Kopřivnice).

Začátek úvodního utkání v 10:30 hod.

Reklama a inzerce
NABÍDKA PRÁCE

Občánci zleva: Dominik Gola, Viktorie Rýcová, Rozálie Petruchová, Natálie Badačová, Anna Poláková, Miroslav
Uhlář

Městské kulturní středisko Frenštát
pod Radhoštěm hledá pracovníka
na pozici lepič plakátů - na dohodu
o provední práce. Požadavky: spolehlivost, řidičský průkaz B. Pracovní
doba: pondělí a středa od 15 hodin.
Kontakt: Zuzana Kalinová, e-mail:
mks@mufrenstat.cz
tel: 556 835 397, 601 343 348

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

Nabídka služeb
s fekálním vozem
– žumpy, septiky, čističky

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

Jubilanti zleva nahoře: Karel Adamčík, Jan Juračák, Vojtěch Žárský
zleva dole: Marie Kaspříková, Marie Střalková, Magdalena Rosová, Marie Šmajstrlová

foto: Věra Vašendová

Červenec 2016

• 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
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Anketa

Akce v Trojanovicích a okolí

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.

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.

2. V centru Lomné (za obchodem Hruška) bych uvítal(a):
a) knihovnu
b) cukrárnu/kavárnu s dětským koutkem
de odstřihněte................................................�

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

1. Jsem spokojen(a) se současným stavem obchodu Hruška a
okolí bytových domů nad hotelem Beskyd?

c) menší poštu
d) informační centrum
e) rozšíření dětského hřiště
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.
4. Uvítal(a) bych vytvoření nových prostor pro služby (např.
právník, lékař, zubař, kadeřnictví).
5. Jak by se měl využít prostor bývalého domu služeb (nyní
masny)?
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? ......................................................................
Doplňující informace (zakřížkujte odpovídající údaj X )
Bydlím v lokalitě centra Lomné.

.........................................................................�

JAK VYHRÁT NA OLYMPIÁDĚ
Prázdninový program (nejen) pro děti a mládež
Účastníci si prohlédnou výstavu Jiří Raška – olympijský vítěz
z beskydských hor, seznámí se s životními osudy významného
sportovce a frenštátského rodáka. V rámci programu si vytvoří vlastní obrázek či ﬁgurku lyžaře – skokana.
Ve čtvrtek 28. července 2016 ve 14.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p.R.
Vstupné: 30,- Kč

Svůj názor vyjádřete známkou (např. 2 ), popř. doplňte.
1 = ano; 2 = spíše ano; 3 = je mi to jedno; 4 = spíše ne; 5 = ne

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
Červenec 2016
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce
VSF Novotný s.r.o. , Trojanovice 637

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

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

ZIMNÍ A JARNÍ SLEVY !!!

www.vsfnovotny.cz

Červenec 2016
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Reklama a inzerce

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

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

hotových návodů na stavbu krbu, ve kterých je stavba popsána
podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

731 352 674






























Červenec 2016

obchod@nejenkrby.cz
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Pozvánka na Horečky fest
Hudební, vícežánrový, rodinný a hlavně
pohodový. Tak to je Horečky fest, festival
pro všechny generace v krásném prostředí
přírodního amﬁteátru na Horečkách. Jde
o akci, která si během uplynulých pěti ročníků získala velkou oblibu a i letos nabídne
něco navíc. Vedle hvězd, jako jsou skupina Jelen, Mňága a Žďorp, Zrní, Josef Laufer, Sebastian nebo rapper Rytmus, dorazí
na Horečky fest také zahraniční host,
belgická formace Orchestre internacionale du Vetex s náloží balkánského dechna.
Opět nebude chybět celá řada vynikajících
lokálních kapel a DJ´s. Horečky fest 2016
už tradičně nabídne program také dětem.
Festivalovou školku, vystoupení Pavla Nováka, Klaunů z Balónkova, parcourovou
školu a tvořivé dílny. Letos poprvé udělí
organizátoři festivalovou cenu za přínos
v oblasti živé kultury. To vše a ještě mnohem více vypukne v sobotu 9. července
2016 od 13.00 hodin v amﬁteátru na Horečkách a u lesní restaurace Rekovice.
Vůbec největší změnou, která je pro festivalové fanoušky přichystána, je přesun
jednoho z hlavních pódií na rozlehlou louku před restaurací Rekovice. Mezi oběma
hlavními pódii tak budou moci fanoušci
korzovat tak, aby pohodlně stihli vystoupení všech hlavních interpretů.
„Vždycky mě strašně štvalo, když jsem
jako návštěvník na fesťácích nestíhal vystoupení oblíbených kapel jen proto,
že v jednom čase vystupovaly na různých
pódiích současně. Toto se na Horečky festu
stát nemůže. Interpreti se u nás na Continental a Siemens stage střídají. Vedle toho
běží průběžně program na dvou vedlejších scénách Rekovice stage a v Taneční
stodole,“ popisuje ředitel festivalu Marian
Žárský. Mezi novinky letošního ročníku
patří také to, že organizátoři při výběru
interpretů sáhli vůbec poprvé po kapelách
zahraničních. „Slovensko pro nás Valachy
zahraničí není, takže o Mirovi Šmajdovi
s kapelou Terrapie, který bude určitě skvělý, ani nemluvím, ale ze zahraničí dorazí
skvělý belgický Vetex. Bohužel irská kapela
Matt Purcel & the Silverminers z personálních důvodů nedorazí. Zareagovali jsme
velmi operativně a do programu nasadili
skvělou Lo Hrůzovou se skupinou Logaritmy. Tu jsme si sice chtěli nechat do programu až na příští rok, ale nakonec jsme moc
rádi, že to dopadlo takhle skvěle,“ prozradil
Zbyněk Gerlich z produkce festivalu.
Brány Horečky festu 2016 se otevřou v sobotu 9. července ve 12.00 hodin. Návštěvníci se do areálu mohou dostat z několika
směrů, ale auta musí nechat zaparkovaná
pod Horečkami na parkovišti u skokanské-

ho můstku nebo u bývalého hotelu Vlčina.
Vzhůru do areálu z parkoviště pod můstky
mohou návštěvníci dojít po schodišti podél skokanského můstku, nebo se mohou
vyvézt nově opravenou sedačkovou lanovkou. Dramaturgyně festivalu Lenka Krestová uvedla: „Cena vstupenky je vzhledem
k bohatosti programu opět velmi příznivá.
Cena lístku je 260 Kč v předprodeji a 290
Kč na místě. Děti do 12 let za doprovodu
rodičů mají vstup zdarma a navíc nabízíme
zvýhodněné skupinové vstupné.“
Více inforamcí najdete na http://www.horeckyfest.cz/vstupenky.

Zuzana Kalinová
MěKS Frenštát p. R.

Soutěž o vstupenky
V sobotu 9. července 2016 se koná již
6. ročník festivalu Horečky fest.
Při této příležitosti vyhlašujeme soutěž o 2 x 2 volné vstupenky na Horečky fest 2016. Stačí, když do 6. července
pošlete na e-mailovou adresu redakce
odpověď na otázku: Ze které země
pochází kapela Vetex, která vystoupí
na letošním Horečky festu?
Ze správných odpovědí vylosujeme
dva výherce.
Martin Trubač
adresa: obecni.noviny@trojanovice.cz
Červenec 2016
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Jak jsme káceli májku pod Radhoštěm
Také v tomto roce jsme se na konci května u nás v Trojanovicích Pod Radhoštěm
sešli, abychom pokáceli, řádně oslavili a zapili májku, kterou jsme si s velkou
slávou postavili u kapličky vedle Solárky
při příležitosti dubnového pálení čarodějnic.
Kácení májky se stalo za poslední roky
událostí velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou. Již potřetí se při této příležitosti
sešli u kapličky sousedé z blízkého, dalekého i velmi vzdáleného okolí. Každý přinesl něco malého na zub i něco ostřejšího
na chuť a v dobrém rozmaru spolu všichni
do časných ranních hodin klábosili, zpívali, tančili, pili a oslavovali. U kapličky jsme
se nezdrželi dlouho. Krátce po pokácení
májky jsme se všichni (samozřejmě s májkou a veškerým proviantem) přesunuli
o pár set metrů dál k bývalé hájence zvané
Jandovka, kterou nyní obhospodařuje pan
Jaroslav Petr. Díky němu a jeho rodině
jsme mohli využít tamních pohostinných
prostor a veselit se opravdu ve velkém stylu. Hospodářská budova hájenky se nám
také stala na několik hodin útočištěm
před silným deštěm, jenž se na nás přihnal
a nepolevil ani přes naši statečnou snahu
rozehnat jej hudbou, tancem a slivovicí.
Účast na letošním setkání byla opravdu
hojná. Sešlo se nás pod Radhoštěm dohromady i se všemi dětmi devadesát lidí.
Jako každý rok se mnozí z nás seznámili

Léto bude patřit Jiřímu Raškovi

s někým novým a rozšířili si tak povědomí o tom, kdo všechno v tomto koutě
Trojanovic bydlí. V pozdějších hodinách
jsme se kvůli dešti všichni přesunuli dovnitř, kde hrála živá hudba. Za tu moc
děkujeme panu Zdeňku Veřmiřovskému.
Na tanečním parketu se křepčilo ještě
po půlnoci a nikomu se ani přes lehkou
společenskou únavu domů nijak zvlášť
nechtělo.
Jsme rádi, že se nám také letos podařilo
hezky sousedsky pobýt a prožít kácení
máje v příjemné společnosti milých známých a přátel. A už teď se těšíme, že se
napřesrok zase všichni sejdeme a dobře
pobavíme!

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm je
i v letních měsících otevřeno veřejnosti po celý týden mimo pondělí. Kromě
stálých expozic můžete navštívit zajímavou výstavu Jiří Raška – olympijský vítěz
z beskydských hor. Jde o první ucelenou
prezentaci medailí, trofejí, osobních předmětů, sportovního vybavení a fotograﬁí
tohoto významného sportovce a frenštátského rodáka.
Jiřímu Raškovi je věnována také prázdninová výtvarná dílna pro děti i pro dospělé pod názvem Jak vyhrát na olympiádě.
Koná se ve čtvrtek 29. července 2016
ve 14.00 hodin v podkroví muzea. Účastníci programu navštíví výstavu, kde se dovědí zajímavosti o Jiřím Raškovi. Inspirováni
jeho životním příběhem pak budou moci
vytvořit obrázek nebo drobnou plastiku.
Martin Trubač
foto: archiv MNJ

Dana Konvičková-Kristlová
foto: Václav Kristl

Malá úvaha na sklonku školního roku
Skončil školní rok, prázdniny jsou
před námi. V letošním školním roce se
s námi rozloučí celkem 38 dětí, které
po prázdninách nastoupí do ZŠ v Trojanovicích a ve Frenštátě p. R. Přejeme jim hodně štěstí a mnoho úspěchů do nové etapy
jejich života.
Před námi jsou tolik očekávané prázdniny
a mne to vede k zamyšlení, jak nelehkou a
veřejností často nedoceněnou práci učitelky mateřských škol vykonávají.
Málokdo si uvědomuje, že učitelka mateřské školy stráví s dítětem za celý den více
času než jeho rodič. Stává se tak jeho „náhradní maminkou“, která ho zároveň vzdělává, pečuje o ně a předává mu kus sebe.
Očekává se od ní, že ke každému dítěti bude
přistupovat individuálně, s porozuměním,
láskou a úctou, bude se na ně vždy usmívat,
bude děti ochraňovat před nebezpečím, sledovat, zda nejsou nemocné, zda jim něco
nechybí, povede je ke zdravému životnímu
stylu, k osvojení základních hygienických a
sebeobslužných návyků, se kterými by již
každé dítě mělo přicházet z domova. MaČervenec 2016

teřská škola je prvním stupněm vzdělávání,
má svůj vzdělávací program, který vytváří
celý kolektiv učitelek. To, co bude každodenně s dětmi učitelka dělat, má předem
pečlivě připravené a naplánované nejen
teoreticky, ale i písemně. Vychází z potřeb
a zájmu dětí, vyrábí a připravuje si vhodné
pomůcky, přemýšlí, jakou motivaci na danou činnost zvolí. Ve třídě má 1 učitelka
od rána na starosti až 28 malých dětí rozdílného věku, z různých rodin, s různými
návyky, pomoc druhé učitelky přichází až
na dobu pobytu venku. Po obědě zůstává
ve třídě opět pouze jedna učitelka.
Pracovní den učitelky mateřské školy nekončí odchodem dětí domů. Učitelka každodenně zaznamenává do třídní knihy, co
v daný den s dětmi dělala, vyhodnocuje, co
se povedlo a co ne, zapisuje pokroky dětí,
sleduje individuální vývoj každého dítěte,
plánuje práci na další den, tvoří výzdobu školy, nástěnky. Pravidelně se účastní
vzdělávacích akcí pro pedagogy, studuje
odbornou literaturu, mnohdy zastává také
práci provozních zaměstnanců, např. po-

máhá
s úklidem po malování, se stěhováním nábytku, prací na zahradě.
Od každé učitelky se samozřejmě očekává,
že bude vždy psychicky vyrovnaná, empatická a tolerantní, zodpovědná, že bude
dobrým organizátorem.
Učitelky mateřské školy mají tak jako
všichni učitelé nárok na osm týdnů dovolené, kterou však mohou čerpat pouze během prázdnin.
Závěrem mi dovolte jménem mateřských
škol v Trojanovicích popřát všem dětem,
rodičům i zaměstnancům krásné a prosluněné prázdniny. Děkujeme za vaši přízeň,
podporu, ochotu a toleranci ve školním
roce 2015/2016. Svým kolegyním učitelkám děkuji za jejich obětavou a nelehkou
práci a přeji jim co nejvíce tolerantních
rodičů, spokojené děti a to, ať stále dělají
svou profesi rády.

text a foto: Silvie Balcárková
vedoucí učitelka
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Úspěšná ﬂorbalová sezóna
Letošní školní rok patřil mezi velmi vydařené roky, co se týče sportovních úspěchů
naší školy, ať už ve vybíjené, miniházené,
běhu na lyžích a v neposlední řadě také
ve ﬂorbale.
S nadsázkou můžeme říci, že to byla jedna
z nejúspěšnějších ﬂorbalových sezón v naší
škole vůbec.
Zúčastnili jsme se dvou velkých ﬂorbalových turnajů na úrovni okresních kol. Odehráli důležité postupové zápasy a získali
krásné druhé místo v soutěži RBP Street
Hockey malotřídek. Navázali kontakt
s dvěma novými školami „přes kopec“, se
kterými jsme se domluvili na vzájemných
přátelských utkáních v příštím školním
roce.
Podařilo se nám vyhrát poprvé 1. místo na
ﬂorbalovém turnaji O pohár obce Tichá,
kde jsme hladce zdolali ZŠ Tichá a ZŠ Záhuní a v posledním zápase vydřeli zasloužené vítězství proti ZŠ Tyršova.
I v letošním školním roce probíhaly závěrečné ﬂorbalové turnaje v kategoriích
mladších a starších žáků. V pondělí 6. 6. si
porovnali síly žáci v mladší kategorii. Poprvé se muselo prodlužovat, neboť o první
místo se dělily dva týmy. Nakonec rozhodly

Veselé rozloučení
Dne 23. 5. 2016 jsme se rozloučili
s naší úžasnou, trpělivou paní uklizečkou a školnicí Alenkou Genzerovou,
která odešla na zasloužený odpočinek.
Jelikož byla vždycky milá, ochotná
a kdykoliv nápomocná, měli jsme ji
všichni rádi. Aby na nás vzpomínala s úsměvem, připravili jsme si
pro ni s dětmi z divadelního a pěveckého kroužku vtipné taneční vystoupení,
které jsme jí v tělocvičně předvedli.
Jana Balharová
foto: David Trubač

nájezdy. O skvělou atmosféru se postaralo
fandící publikum z řad rodičů a dětí naší
školy. Pátek 10. 6. již tradičně patřil turnaji
starších žáků. Kdo se přišel podívat, viděl
urputný boj o každý kousek hřiště, pohledné akce i góly.
Těší nás velký zájem o tento sport v naší
škole v rámci kroužku, ale také ve Frenštá-

tě, kde jsou úspěšné týmy ve všech kategoriích a skvělá ﬂorbalová základna. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem hráčům,
kteří se aktivně podíleli na jednotlivých
turnajích, a popřát jim další sportovní
úspěchy v příštím školním roce.
text a foto: Michaela Manová

Dobývání pevnosti Boyard na hradě Šternberku
Dne 14. června se žáci první až čtvrté třídy vydali na hrad Šternberk u Olomouce. Nešlo však o obyčejnou prohlídku, ale
o tříhodinový aktivní program, který
pro nás připravili pracovníci Státního hradu Šternberk.
Na nádvoří jsme byli rozděleni do tří skupin. Jedna skupina se vydala dobývat pevnost Boyard. Druzí si mohli vyzkoušet svoji mušku při střelbě z luku a třetí skupina se
vydala na prohlídku hradu se sympatickou
průvodkyní v dobovém kostýmu. Postupně
se všechny skupiny na jednotlivých stanovištích vystřídaly.
Při prohlídce hradu jsme se dověděli, jak
nelehký život měli ve středověku výrobci
brnění, jakou funkci měla postel s nebesy,
či jak zloději využívali hradní záchody jako
cesty, kudy pronikali do komnat urozených, které pak vykrádali.
Své dovednosti, ale i odvahu museli žáci
prokázat při dobývání pevnosti Boyard
v různých disciplínách. Nakonec vítězná
družstva čekalo překvapení - truhla
s pokladem.
Jak nám prozradili organizátoři, byli jsme
zatím nejpočetnější skupinou, která program Dobývání pevnosti Boyard na hradě
Šternberku navštívila. Přesto však celou
akci organizačně skvěle zvládli.

Samozřejmostí každého výletu jsou nákupy krásných suvenýrů – i to bylo dětem dopřáno v hojné míře. Po celou dobu pobytu
na hradě panovala pohoda a krásné počasí a všichni se vrátili spokojení do náručí
svých rodičů.
text: Hana Trubačová
ilustrační foto s laskavým svolením
Státního hradu Šternberk
Červenec 2016
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Co se událo v našich mateřských školách?
Školní výlet
V letošním roce jsme se se všemi dětmi
vydali do dětského lanového parku Razulák ve Velkých Karlovicích. Pro děti zde
byl připraven dvouhodinový zážitkový
program s názvem „VALAŠSKÉ TAJNÉ
BYTOSTI A STRAŠIDÝLKA“, jenž byl
v souladu s naším Školním vzdělávacím
programem pro letošní školní rok - „Na
valašské dědině“. Děti tak nejen poznaly
nové, velmi příjemné sportovní prostředí
Beskyd, ale dozvěděly se také něco nového, věnovaly se netradičním pohybovým
aktivitám, jako např. jízdě z kopce na duši,
jízdě na šlapací lodičce v bazénu apod. Příjemné zážitky dokreslovalo krásné, slunné
počasí a společná cesta dětí autobusem.
Den s policisty
Den dětí jsme oslavili na hasičském hřišti u Bality preventivním programem POLICIE ČR. Děti byly poučeny o tom, co
obnáší bezpečná jízda na kole, poznávaly
některé důležité dopravní značky, své jezdecké dovednosti pak předvedly formou
soutěže v jízdě na koloběžce nebo odrážedle. Mohly si vyzkoušet výzbroj každého
policisty, nesmírným zážitkem pak určitě
byla rychlá jízda policejním autem a policejní čtyřkolkou. Na závěr nechybělo překvapení. Do areálu hřiště přijela TATRA
pana Karla Lopraise.
Hudební program AFRIKANA
Druhý červnový den k nám do školky zavítali dva členové černošské hudební skupiny
AFRIKANA, která má tady u nás v České
republice desetiletou tradici. Po zajímavé

besedě, kde jsme se například dozvěděli,
že děti v Africe šlapou samy bosky a pěšky
do školky někdy až 15 km, se mateřskou
školou nesly zvuky afrických bubnů. Hru
na tyto bubny si děti také vyzkoušely. Nechyběly africké tance v tradičním africkém
oblečení.
Návštěva u včelaře
Děti ze třídy Sluníčko prožily zajímavé dopoledne na zahradě rodiny Hlaváčových.
Pan Hlaváč se totiž věnuje velmi zajímavému koníčku - „včelaření“, a tak se vším, co
tento koníček obnáší, děti seznámil. Měli
jsme možnost pozorovat život a dění v úle,

ochutnat med přímo z plástve, vyzkoušet
si nezbytné pomůcky každého včelaře. Někteří možná poprvé v životě také okusili,
jaké to je, když píchne včela. Závěrem nechybělo sladké pohoštění. Rodičům Hlaváčovým touto cestou ještě jednou velice
děkujeme a těšíme se, že nám možná příště
předvede něco zajímavého ze svého života
nějaký jiný ochotný rodič.

Silvie Balcárková
vedoucí učitelka
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