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Postavit ultralight je moje přání
Po mnoho let obdivuji akrobacii leteckých modelů, které nad karlovickými
loukami pouštějí pan Dalibor Střalka a
jeho strýc pan Antonín Kocián. Náhodou se mi do rukou dostal modelářský
měsíčník RCR – Radio Control Revue č
1/2014, který vychází v nákladu 10 850
kusů a je distribuován v naší republice,
na Slovensku i v Polsku. Byl jsem velmi
překvapen, protože přes celou titulní
stranu je fotograﬁe letounu A6M5 Reisen, legendární japonské stihačky Zero.
Uvnitř časopisu se nachází podrobný popis makety letounu s množstvím detailních fotograﬁí. Autorem makety, která je
postavena v měřítku 1:4, je pan Dalibor
Střalka. Uvědomil jsem si, že jeho práce
přesahuje hranice obce, celého regionu a
dokonce i naší republiky. Proto jsem jej
požádal o rozhovor.
Jaké byly tvoje modelářské začátky?
Až do roku 1980 jsme bydleli u dědečka
pana Antonína Kociána na Karlovicích.
Jeho starší syn a můj strýc také Antonín
stavěl letecké modely. Strýcovi rodiče, především maminka, neměli pro jeho zálibu
pochopení. Podle ní to byla jen ztráta času
a peněz. Dnes bych řekl, že strýc vyráběl
modely ilegálně. Strýcův koníček mne velmi zaujal a přitahoval, a tak se stal strýc
mým prvním učitelem. Když jsem pak začal chodit do školy do Frenštátu p. R., přihlásil jsem se do modelářského kroužku,
který vedl pan Zdeněk Raška, bratr skokana Jiřího Rašky. Dílnu jsme měli v kulturním domě přímo pod jevištěm a stavěli
jsme větroně. V patnácti letech jsem se stal
členem Klubu leteckých modelářů. Tímto
klubem prošly stovky nadšenců z širokého
okolí.
Materiál pro stavbu modelů není jistě levná
záležitost. Jak jste získávali peníze?
To je pravda, například balzové dřevo je
poměrně drahé. V osmdesátých letech stavěli rodiče rodinný domek, tak jsem nemohl spoléhat na jejich pomoc. Nejen já, ale
také ostatní jsme chodili na brigády. Sázeli
jsme stromky nebo rozebírali stavby.
Jaké materiály se používají?
Jak už jsem uvedl, je to balzové dřevo,
které je velmi lehké a pružné. Dováží se
z Jižní Ameriky. Dále je to kvalitní smrkové dřevo. V současné době už existuje řada
nových kompozitních materiálů, avšak některé obsahují alergeny a proto je někteří
modeláři nemohou používat.
Jaká je tvoje profese a kdy jsi začal stavět
motorová letadla?
Původně jsem chtěl být stolařem, tak jako

byl dědeček Kocián, ale kvůli oční vadě
mi tento obor nedoporučili, tak jsem se
vyučil strojním mechanikem pro tehdejší
podnik MEZ Frenštát p. R. Vzpomínám
si, že z první výplaty jsem si koupil vysílačku.V roce 1993 jsem navštívil letecký den
v Roudnici nad Labem. Poprvé jsem mohl
na vlastní oči pozorovat výkony slavných
stíhaček II. světové války. Anglické Spitﬁry,
německé Messerschmitty, sovětské Lavočkiny a Jakovlevy. Tehdy jsem se rozhodl, že
budu stavět makety těchto letadel.
Proč jsi se rozhodl pro japonské Zero?
Na počátku války v Paciﬁku mělo Zero
značnou převahu nad letouny protivníka.
Vyznačovalo se výbornými manévrovacími schopnostmi, malým plošným zatížením a dlouhým doletem. To ovšem bylo
na úkor ochrany pilotů. Chybělo pancéřování a ochranné prvky nádrží. Na velkém
doletu 3 100 km byla postavena japonská
strategie překvapivých úderů. Např. Američané vůbec nepřipouštěli možnost přepadení vojenské námořní základny Pearl
Harber na Havajských ostrovech v prosinci v roce 1941. Ovšem Zero bylo až moje
třetí letadlo. První byl model anglického
bombardéru Fairey Battle Mk III v měřítku
1 : 5, následovala stíhačka North American
P-51 Mustang v měřítku 1: 4,5.
Uvedl bys některá technická data tvého modelu?
Rozpětí křídel je 2 750 mm. Abych dosáhl
co nejmenší hmotnost, zvolil jsem celobalzovou konstrukci vyztuženou laminováním. Základním stavebním dílem křídla je
nosník ze dvou smrkových lišt 5x10 mm.
Ocasní plochy mají podobnou konstruk-

ci jako křídlo, pouze nosníky jsou z tvrdé
balzy. Motor je benzínový MVVS s objemem 80 cm3. Vrtule je značky Fiala 26/12.
Celý model má hmotnost 16 kg. K řízení
používám vysílač Futaba FC – 16 se dvěma
vysílacími moduly JETI Duplex a dvěma
přijímači. Model má zatahovací podvozek
a dosahuje rychlosti až 230 km/hod. S tímto modelem mám nalétáno asi 80 letů. Letové vlastnosti jsou výborné a splnily moje
představy. Avšak létat mohu jen na vybraných letištích např. u Příbora nebo Valašského Meziříčí.
Jak dlouho jsi na modelu pracoval?
Nemám spočítané hodiny, ale bylo to pět
roků práce.
Dovedl bys postavit ultralight?
To je moje přání. Řada úspěšných modelářů skončila jako stavitelé ultralightů. Věřím, že se mi to také podaří.
Co bys řekl na závěr?
Především bych chtěl poděkovat svému
strýci Antonínu Kociánovi, dále Zdeňku
Raškovi, Ladislavu Kneblovi a bratrům Jiřímu, Pavlovi, Petrovi a Rudovi Janovým
za cenné rady při konstrukci a létání.
Děkuji za rozhovor.
Záliba pana Dalibora Střalky je nejen
náročná na čas, ale i na přesnost a trpělivost. Ke stavbě modelů potřebuje také
teoretické znalosti z aerodynamiky, meteorologie a dalších technických oborů.
Tento skromný a nenápadný trojanovský
občan vzorně reprezentuje svoji obec,
za což mu patří dík.
rozhovor připravil: Drahomír Strnadel
foto: Lenka Kaiserová
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Zateplení školy a otevření tělocvičny
V roce 2014 jsme jako hlavní investici
měli rekonstrukci Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka. Rekonstrukce spočívala v zateplení školy, tělocvičny, výměně
stropu v tělocvičně, oken v tělocvičně a
výměně kotelny. Energeticky se tak škola
díky zateplení dostala na poloviční spotřebu energie. Plynová kotelna, která byla na
hraně životnosti byla vyměněna za kotelnu
na štěpku. Celková investice za 10 mil. Kč
byla podpořena dotací 7,5 mil. Kč.
Při zateplení se také řešila tělocvična, kde
se udělal nový zateplený strop. Tento strop
výrazně vylepšil nejen tepelně izolační
vlastnosti a vzhled, ale také akustiku tělocvičny. Původně měla zůstat stará světla,
ale bylo rozhodnuto, že se tyto vymění.
Přistoupili jsme k dražší, ale ekonomičtější
variantě osvětlení tělocvičny.
Jedná
se o moderní LED osvětlení, kdy rozvody
jsou nízkonapěťové na 24V s trafem v rozvaděči. Původní spotřeba osvětlení byla 7,2
kW/h a dnes máme spotřebu 2 kW/h. Dále
řešíme, aby se automaticky upravovala intenzita osvětlení podle venkovního světla.
Tato moderní světla umožňují a spoří tak
další energii. Nová světla navíc výrazně
zvýšila světelný komfort tělocvičny. Roční
úspory by se měly pohybovat kolem 20-30
tis. Kč. Investice do světel ve výši 200 tis.

Obecní noviny změnily vzhled

Kč by se tak měla za 7-10 let vrátit na úsporách. Dále se v tělocvičně natřely stěny a
veškeré kovové prvky včetně nářadí. Nová
hliníková okna tak opticky ladí s novými
nátěry. Tělocvična se opět otevřela v 5. týdnu roku 2015.
Těmito opatřeními na Jubilejní základní
škole prezidenta Masaryka obec výrazně
ušetří na provozních nákladech. Věřím, že
toto je správná cesta k optimalizaci provozních nákladů obce.
text a foto: Jiří Novotný

Halové vozatajské závody v Trojanovicích
Už pošesté se v jezdecké hale JK Trojanovice ve dnech 27. 12. 2014 a 17. 1.
2015 konalo 1. a 2. kolo vozatajských
závodů.
Sobota po Vánocích byla pěkně mrazivá, teplota se držela kolem -10 st. Celsia, naopak v lednu teplota vystoupala
až ke +12 st. Soutěžící i přes rozmary
počasí dorazili v hojném počtu.
První soutěž byla určena pro pony, huculy a haﬂingy, druhá byla vyhrazena
pro jednospřeží amazonek (kočí musí
být žena) a další tři byly již otevřené
pro jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Dráha závodu obsahovala průjezdné
překážky ohraničené kužely a maratónské překážky.
Hodnotil se nejkratší čas a počítaly se
trestné sekundy za shození. Svou krásu a obratnost předvedli i impozantní
starokladrubští vraníci i bělouši a fríské
koně. Velmi atraktivním zážitkem byla
soutěž čtyřspřeží, při které se divákům
tajil dech.
Domácím zástupcům se dařilo. Iveta
Biolková s valachem Magistrem v 1.

kole zvítězila, v 2. kole byla druhá. Jarda Vyvial soutěžil také s ryzákem Magistrem a 2. kolo kategorie jednospřeží
vyhrál a nechal tak za sebou osm kočí.
Pokud chcete vidět napínavé souboje
spřežení, 3. kolo vozatajských závodů
se bude konat 7. 2. 2015 od 9 hodin
opět v hale v Trojanovicích.
MVDr. Radka Kopřivová

Čtenářům lednového čísla zcela jistě
neuniklo, že Obecní noviny z Trojanovic změnily svůj vzhled. Říká se, že
změna je život, proto jsme se po osmi
letech rozhodli malinko pozměnit jejich
dosavadní design. Změny však nemají
být dělány bez důvodu, proto jsme se i
my snažili, aby úpravy měly své opodstatnění a přispěly ke zvýšení kvality.
Asi nejvýraznější změnu prodělala titulní stránka. Dosavadní logo, které
pokrývalo téměř ¼ stránky, bylo nahrazeno menším, situovaným tak, aby
co nejméně zasahovalo do titulní fotograﬁe. Poslední dvě barevné stránky
jsme se rozhodli plně vyhradit článkům
ze života obce (škol, spolky, tělovýchovné organizace, občané) zvláště, budou-li doplněny ilustračními fotograﬁemi.
Úvahy či fejetony dosud pravidelně
otiskované na poslední stránce z novin
zcela nevymizí, budou však publikovány uvnitř časopisu. Svou podobu změnil
i pravidelně publikovaný program kina.
Tím, že bude vymezen na formátu jedné strany, získáme prostor pro další
příspěvky. Černobílé stránky hodláme
tisknout na kvalitnějším papíře. Cena
celkového nákladu tak sice vzroste
o 300 Kč měsíčně, fotograﬁe uvnitř časopisu však budou zřetelnější.
Když jsem před čtyřmi lety přebíral redigování Obecních novin z Trojanovic,
přál jsem si, abyste s nimi byli jako čtenáři spokojeni. Totéž si přeji i teď. Budu
rád za vaše příspěvky i podněty, které
můžete zasílat na e-mailovou adresu:
obecni.noviny@trojanovice.cz, uzávěrka každého čísla je 20. dne předcházejícího měsíce.
za redakční tým
Martin Trubač

Granty na rok 2015
Grantové programy 2015
Stejně jako v minulém roce je možno
požádat o příspěvek z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc
pro hendikepované
Program je určen na pomoc pro handicapované, zdravotnická sdružení a
spolky, neziskové organizace, sdružení
a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou urče-

ny pro nadané trojanovské studenty
na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo sportovní činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany,
spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním,
sportovním a osvětovém.
Patřičný formulář je ke stažení
na www.trojanovice.cz. Termín podání
žádosti je do 10. dubna 2015.
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Investiční záměry
Jak jsem informoval minule, stále chystáme výběrová řízení na obnovu Rekovic. Dále bude začátkem února vypsáno výběrové řízení
na předsazenou dřevěnou fasádu školy, na spojovací části se šatnami. Díky této úpravě dostane škola ﬁnální vzhled.
V první půlce února budou vypsána tato výběrová řízení:
- centrální tiskárna s kopírkou a skenerem
- mulčovací příkopové rameno
- vodo - topo Rekovice
- tesařské práce Rekovice
- pokrývačské práce Rekovice
- zednické práce Rekovice
- dřevěná fasáda základní školy
Zájemci mohou sledovat web obce Trojanovice http://www.trojanovice.cz/informace-pro-obcany/verejne-zakazky.
Jiří Novotný
starosta obce

Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce

Zveme všechny občany
na 3. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 23. února 2015 v 18.00 hodin
na hřišti Pod Javorníkem.

Reklama a inzerce

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

90 let

Jaroslav Uhlář

90 let

Josef Mácha

75 let

Jaroslava Mikesková 70 let
Rostislav Hlaváč

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Změna cen jízdného na lanovce
Od 10. ledna 2015 platí změna jízdného
na lanové dráze Ráztoka - Pustevny:
jednotlivé
dospělí
100,- Kč
děti do 140 cm výšky 60,- Kč
senioři, studenti, ZTP 70,- Kč
ZTP/P + doprovod
dítě do 5 let
přeprava kočárku, psa
přeprava jízdního kola
mimořádná jízda

zdarma
zdarma
zdarma
10,- Kč
1000,- Kč

zpáteční
140,- Kč
90,- Kč
100,- Kč
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Reklama a inzerce

Akce v Trojanovicích a okolí

Zve

v sobotu 14.3.2015
na

Vozatajské
halové
závody
Zaátek v 9.00 hod.

Odhady cen nemovitostí
Smlouvy kupní, darovací
Návrhy na vklad
Ing. Hana Myslikovjanová
myslikovjanova@seznam.cz
+420 777 665 198

Tržní odhady, cena obvyklá,
pro účely prodeje, dědictví. Např.
když potřebujete znát reálnou cenu
nemovitosti, kterou chcete prodat a
nechcete prodej prodlužovat vysokou cenou nebo prodat pod cenou.

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza

Sklad Trojanovice Bysté
Dříví naštípané, nařezané,
na prostorové metry - rovnané
nebo uložené špalky 30, 35, 40
a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

tel: 603 315 738

Kam o jarních prázdninách? - DO KINA!
pátek 6. až neděle 8. března
od 17:00 hodin - Asterix: Sídliště bohů (100,- Kč děti, 120,- Kč
dospělí)
od 19:00 hodin- Americký Sniper (100,- Kč)
pondělí 9. března
od 17:00 hodin - Velká šestka (70,- Kč děti, 90,- Kč dospělí)
od 19:00 hodin - Fotograf (100,- Kč)
úterý 10. března
od 17:00 hodin - SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu (70,Kč děti, 100,- Kč dospělí)
od 19:00 hodin - Babovřesky 3 (80,- Kč)
středa 11. března
od 17:00 hodin - Zvonilka a tvor Netvor (90,- Kč děti, 130,- Kč
dospělí)
od 19:00 hodin - Padesát odstínů šedi (110,- Kč)
čtvrtek 12. března
od 16:00 hodin - Hobit: Bitva pěti armád (dabing, 50,- Kč)
od 19:00 hodin - Hobit: Bitva pěti armád (titulky, 50,- Kč)
pátek 13. až neděle 15. března
od 17:00 hodin - Vybíjená (140,- Kč)
od 19:00 hodin - Chappie (130,- Kč)
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
FRENŠTÁT V POHYBU
Sport, sportovní organizace a spolky ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vernisáž výstavy úterý 10. února 2015 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 22. března 2015
ČTVRTEČNÍCI: JAK (NE)VYLEPŠIT ČLOVĚKA
Otazníky nad možnostmi současné neurovědy ovlivňovat
lidskou osobnost.
Programem provází Doc. Marek Petrů, PhD.
Ve čtvrtek 19. února 2015 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Pro velký zájem bude beseda Hledání ztraceného Frenštátu
reprízována ve čtvrek 5. března 2015 v 17 hodin v podkroví
muzea. Místa v sále můžete rezervovat od 25. února v pokladně muzea nebo tel.: 553034040
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeumnj.cz
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Reklama a inzerce
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Čtvrtečníci v novém roce
Přednáška Václava Michaličky Betlémy
a betlémářství v Beskydech a Podbeskydí,
která se uskutečnila 8. ledna 2015, zahájila
další sezónu čtvrtečnických setkání. Čtvrtečníci – podobně jako kdysi prvorepublikoví pátečníci – se scházejí jednou za měsíc
(s výjimkou prázdnin). Obsahem setkání je
přednáška na předem stanovené téma spojená s následnou diskusí, popř. prohlídkou
stálých expozic či výstavy.
Projekt jsme zahájili v březnu loňského
roku. Uplynulou dobu, během které proběhlo celkem 7 setkání, jsme chápali jako
zkušební. Zaznamenali jsme řadu cenných
připomínek, na jejichž základě jsme se
rozhodli upravit dosavadní praxi. Mnozí
návštěvníci si posteskli, že by se přednášek
a besed rádi zúčastnili, ale nevyhovuje jim
dopolední čas jejich konání. Jiní si naopak
pochvalovali, že mohou přijít do muzea
„za světla“. Rozhodli jsme se tedy besedy

Setkání čtvrtečníků zpestřilo tříkrálové vystoupení
žáků z MŠ Dolní ve Frenštátě p. R.

a přednášky s externími lektory realizovat
v podvečerních hodinách, aby byly dostupné co nejširšímu spektru zájemců. Akce realizované pracovníky naší pobočky budou
probíhat v dopoledním čase.

Pozvánka na výstavu, Raškohrátky i na koncert šansoniérky
Městské kulturní středisko Frenštát pod
Radhoštěm ve spolupráci s frenštátským
muzeem vás srdečně zvou na unikátní výstavu s názvem Frenštát v pohybu. Na této
výstavě se bude prezentovat celkem dvanáct spolků a organizací, které ve Frenštátě pod Radhoštěm v současnosti v oblasti
sportu působí. K vidění budou fotograﬁe,
poháry, medaile a spousta dalšího. V takto ucelené podobě se prozatím frenštátský
sport neprezentoval, proto si tuto výstavu
určitě nenechejte ujít. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v úterý 10. února 2015 v 17 hodin ve výstavní síni Muzea
ve Frenštátě pod Radhoštěm. K vidění
bude v těchto prostorách až do 22. března
2015 během otevírací doby muzea.
V sobotu 7. února 2015 od 13 hodin se
Areál skokanských můstků Jiřího Rašky

otevře všem sportuchtivým dětem. Městské kulturní středisko, Skokanský oddíl TJ
Frenštát a SnowKidz ve spolupráci s Centrem volného času Astra a frenštátskými hasiči připravili v pořadí už třetí Raškohrátky.
Ty opět slibují pestrý sportovní program
plný soutěží a zábavy. Vše podstatné se
bude odehrávat na sjezdovce mezi velkým
a středním můstkem. Vedle hlavní soutěže
ve slalomu a skoku na lyžích si budou moci
děti zasoutěžit také v disciplínách Lvíčka
Fittyho. Připraveny jsou exhibice ve Snowboardu, Snowbike a příchod masopustního průvodu. Zkrátka nepřijdou ani dospělí. Pro ty je připravena adrenalinová soutěž
„Velevýdrap“ do skokanského můstku.
V rámci abonentního cyklu se ve frenštátském kině můžeme těšit na koncert vynikající slovenské šansoniérky Szidi Tobias,
která zde vystoupí ve čtvrtek 19. března
2015 společně se svým bandem. Szidi Tobias je kritiky označovaná za jeden z nejvýraznějších hlasů na československé scéně,
či dokonce za druhou dámu českého šansonu. Její písně jsou plné citu, upřímnosti,
radosti a pozitivní energie. Posluchači se
mohou těšit na oblíbené písně Na hotelu
v Olomouci, Milovaná, Zem ze dna světa
čerpá síly a především skladby z nového
alba Jolanka mnoho dalších. Vstupenky
mimo abonmá v ceně 280/260 Kč budou
v prodeji od 19. února 2015 v Turistickém
informačním centru, Frenštát p. R. tel.: 556
836 916.
Zuzana Kalinová
MěKS Frenštát p. R.

Na co se můžete v prvním pololetí těšit?
V únoru nás navštíví Marek Petrů, PhD.
z Filozoﬁcké fakulty UP Olomouc s tématem, které se zabývá otazníky nad využitím
nejnovějších poznatků neurovědy. Osobnost císaře Karla I., který dosedl na trůn
v pohnutém období 1. světové války, přiblíží v dubnu Radek Polách z Muzea Novojičínska. Červnové setkání chceme věnovat
přednášce z oboru botaniky.
Pro březnové setkání jsme připravili program Paměť města, mapující nejstarší dějiny Frenštátu p. R. a jejich otisky v hmotné i
hudební kultuře. V květnu pak bude přednáška o historii kostela sv. Martina spojená
s exkurzí.
Více informací o čtvrtečnících naleznete
na http://www.muzeumnj.cz/muzeum-ve-frenstate-pod-radhostem/o-muzeu/pro-verejnost/ctvrtecnici/
text a foto: Martin Trubač

Navštivte Bumerang
Charita Frenštát pod Radhoštěm vás
zve do obchodu BUMERANG, kde
za symbolické ceny můžete nakoupit
nejenom zimní oblečení pro děti a dospělé, lyže, lyžařské boty, hračky, vybavení do domácnosti, ale třeba i knížky,
obuv a mnoho dalšího.
Získané ﬁnanční prostředky z prodeje
jsou dále využívány na podporu sociálně slabých rodin a osob v nouzi. Díky
vaší podpoře jsme z prodeje za rok 2014
obdrželi celkem 46 913,-Kč. Obdržené
peníze byly využity na podporu rodin
s dětmi, osoby v hmotné nouzi nebo
jiné náročné životní situaci. Pomoc byla
poskytnuta 204 osobám.
V Bumerangu můžete nejen nakoupit,
ale také darovat oblečení, věci do domácnosti, boty, které již nevyužíváte a mohly by posloužit dalším lidem. Darované
věci třídíme a neprodejné kusy posíláme do Charity Hrabyně, kde jsou dále
zpracovávány osobami s handicapem.
V Bumerangu nabízíme také výrobky
z chráněných dílen. Pořídit si u nás můžete jak výrobky z keramiky, tak látkové
hračky a maňásky. Jejich zakoupením
tak podpoříte osoby s handicapem, které v chráněných dílnách pracují.
Obchod Bumerang najdete za radnicí,
na Havlíčkově ulici číslo 32. Otevřeno je
od pondělí do čtvrtku od 11 do 16 hodin. Více na www.bumerangshop.cz
Lenka Tabachová
ředitelka Charity Frenštát p. R.
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Seznam lékařůlékařů
a zdravotnických
zařízení
Seznam
a zdravotnických
zařízení
ZAMĚŘENÍ
Soukromá sanitní doprava
Laboratoř
Záchranná služba
Lékárna Benu
Lékárna Dr. Max
Lékárna pod náměstím
Lékárna Javorník
Revírní bratrská pokladna
Sanit prodejna
VZP
Česká průmyslová zdravotní
pojišťovna
Děti a dorost

LÉKAŘ
dispečink DOSSAN
SPADIA LAB a.s.
***
731 041 063
***
556 801 256
***
***

MUDr. Babincová Zdenka

TELEFON
556 704 801
556 801 558
155
556 840 004
556 836 567
553 038 645
731 560 228
556 836 193
556 831 170
952 239 111

ADRESA
PONDĚLÍ
Msgr. Šrámka 10, NJ
Poliklinika
7.00–14.00
nám. Míru 19
Poliklinika
Dolní 9
Havlíčkova 32
Poliklinika
Poliklinika
Poliklinika

556 830156

Poliklinika

556 836 292 Záhuní 1034

Děti a dorost

MUDr. Lušňáková Ivana

Děti a dorost

MUDr. Mořkovská Adéla

Gynekologie

MUDr. Jureček Petr

556 831 208
Poliklinika
778 444 345

Gynekologie

MUDr. Nováková Helena

556 830 704 Horní 940

Gynekologie
Interní a diabetologie

MUDr. Vlčáková Pavla
MUDr. Juránková Ivana

556 831 208 Poliklinika
556 830 691 Poliklinika

Kožní

MUDr. Vozárová Mirka

733 310 978 Poliklinika

Neurologie

MUDr. Horáková Michaela
MUDr. Nejezchlebová
Drahomíra

556 802 641 Horní 940

Oční

556 839 177 Tyršova 1033
556 836 294

Záhuní 1034

556 836 953 Dráhy 186

ORL ambulance

MUDr. Knesl Martin

604 737 245
Poliklinika
591 140 367

Alergologie – imunologie

MUDr. Jurečka Mořic

721 983 983 Poliklinika

Ortopedie

MUDr. Norský Přemysl

556 835 452 Poliklinika

7.00–20.00
7.30–17.30
7.30–18.00
7.30–17.00
7.30–17.00
8.00–17.00
7.00–11.00,
13.00–16.30

7.00–12.00

7.00–11.30
7.00–12.00
13.00–15.30
poradna
8.00–11.00
7.00–10.00
12.00–16.00
10.00–13.00 poradna
poradna
7.00–11.30,
7.00–10.00
12.30–17.30
10–13 objedn.
7.30–12.00,
10.00–16.30
13.00–15.00
objednaní
13.00–18.00
7.00–14.30
7.00–14.30
7.00–11.30,
8.00–12.30
12.00–16.00
7.15–11.30,
12.00–15.00
7.30–11.30
12.00–15.00 na
objednávku

7.15–11.30,
12.00–15.00
6.30–10.00
objednaní

MUDr. Chromek Zbyněk
MUDr. Mazgaj Tomáš
www.chirurgie-frenstat.cz

556 839 321 Poliklinika

6.30–17.30

Gastroenterologická poradna
Gastroenterologie, endoskopie

MUDr. Štefek František
MUDr. Klvaňa Pavel

556 835 452 Poliklinika
556 835 689 Poliklinika

11.00–17.00

595 171 316
Poliklinika
721 202 061

7.00–14.00
MUDr. Polášková

PÁTEK
7.00–14.00
7.00–20.00
7.30–17.30
7.30–18.00
7.30–17.00
7.30–16.00

8.00–17.00

8.00–15.30

7.00–11.00

7.00–11.00

7.00–11.00

9.00–11.00
poradna
12.00–15.00

7.00–12.00,
15.00–18.00
prevence

7.00–12.00

7.00–11.00
12.00–14.00

7.00–11.00

7.00–11.00

provádění
výkonů
7.30–12.00,
13.00–15.00
13.00–16.00
7.00–14.30

7.00–11.30,
12.30–17.30
7.30–12.00,
13.00–15.00
7.00–15.30
8.30–14.00

7.00–16.00
8.30–11.30,
7.15–11.30
12.00–16.00
7.30–11.30
7.00–10.00
12.00–15.00 na
na objednávku
objednávku
čt 10.30–17.00

7.00–11.45

Chirurgie

Plicní

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
nepřetržitý provoz – pondělí až neděle
7.00–14.00
7.00–14.00
7.00–14.00
nepřetržitý provoz
7.00–20.00
7.00–20.00
7.00–20.00
7.30–17.30
7.30–17.30
7.30–17.30
7.30–18.00
7.30–18.00
7.30–18.00
7.30–17.00
7.30–17.00
7.30–17.00
8.00–15.00
8.00–17.00
8.00–15.00
7.30–17.00
7.30–17.00
7.30–17.00
8.00–15.00
8.00–17.00
8.00–15.00

6.30–16.30 6.30–17.30
MUDr. Tomáš dopoledne
Mazgaj
plánované
operace

Praktický lékař
Praktický lékař

MUDr. Vaněk Jaroslav
MUDr. Kamenčáková Nora

556 830 696 Poliklinika
556 830 694 Poliklinika

6.30–9.30
7.00–12.00

Praktický lékař

MUDr. Kohoutová Ludmila

556 836 909 Dolní 497

13.00–17.00
7.00–10.30,
13.00–16.30

7.00–12.00

7.00–12.00

7.00–12.00

7.00–14.00
MUDr.
Skotnicová
7.00–12.00
7.00–12.00
7.00–11.30

8.00–12.00
8.00–13.00
7.00–14.30
7.00–12.30
jen objednaní
7.00–16.00
7.15–11.30

6.30–11.00

6.30–14.00

Po, čt 17–18, so 8–10 po domluvě

6.30–9.30
7.00–12.00

7.00–13.00
MUDr.
Polášková
12.00–15.00
7.00–12.00

7.00–11.30

7.00–10.00

Út 12.00–18.00 objednaní

7.00–12.00

7.00–12.00

Jen pro objednané
Akutní stavy 7.30–8.00

7.00–14.00
MUDr. Velart

7.00–12.00

7.00–12.00

7.00–12.00

7.00–10.00,
13.00–15.30
7.00–12.00,
13.00–18.00
7.00–12.00

12.00–17.00

7.00–12.00

14.30–18.00

7.30–10.00

7.30–9.00

7.30–10.00

MUDr. Kačer Martin

556 207 490 Markova 952

Praktický a sportovní lékař

MUDr. Pilař Ladislav

556 836 931 Poliklinika

Praktický lékař a homeopatie

MUDr. Sýkorová Marcela

556 839 130 Poliklinika

Praktický lékař

MUDr. Vojtíšková Táňa

556 836 956 Mariánská 230

7.00–13.00

7.00–12.00

13.00–18.00

7.00–12.00

7.00–11.00

RDG ambulance

MUDr. Mutina Zdeněk

556 831 261 Poliklinika

7.00–14.00

7.00–14.00

7.00–14.00

7.00–14.00

7.00–14.00

7.00–15.00
7.00–15.00
7.30–14.30

7.00–17.00
7.00–17.00
7.30–14.30
6.30–14.00
7.00–14.30
7.00–14.30
7.30–14.00
7.00–12.00
7.30–14.00
7.00–14.30
7.00–14.30
7.00–14.30
7.00–14.00
7.00–15.00
7.00–14.00
7.30–16.00
7.00–14.30

7.00–15.00
7.00–15.00
7.30–14.30

7.00–15.00
7.00–15.00
7.30–14.30

7.00–13.00
7.00–13.00
7.30–14.30

7.00–12.00
7.00–15.30
7.30–13.00
7.00–14.30
7.30–16.30
7.00–14.30
7.00–14.30
7.00–14.30
7.00–14.00
7.00–15.00
7.00–14.00
7.30–16.00

7.00–14.30
7.00–14.00
7.30–14.00
7.00–17.00
7.30–14.00
7.00–14.30
7.00–14.30
8.00–16.30
7.00–14.00
7.00–15.00
7.00–14.00
7.30–16.30

7.00–12.00
7.00–12.00
7.30–13.00
7.00–12.00
7.30–14.00

Rehabilitace REVITA

Rehabilitace
Revmatologie
Zubní
Zubní
Zubní
Zubní
Zubní

Mazáčová Vladimíra
MUDr. Vrbová Helena
MUDr. Dresler Jiří st.
MUDr. Dresler Jiří ml.
MUDr. Harabišová Jitka
MUDr. Klegová Radana
MUDr. Lang Josef

Zubní

MUDr. Neuwirthová Hana

556 836 824 Dráhy 178

Zubní
Zubní
Zubní laboratoř
Ultrazvuk, rentgen
Klinická logopedie
Psychiatrická ambulance

MUDr. Psota Petr
MUDr. Páleš Jan
MUDr. Církva Vladimír
Mgr. Jurečková Petra
MUDr. Bosák Richard

556 836 824
556 801 459
556 831 813
556 831 261
723 271 813
603 502 814

Centrum zdraví a krásy

Gráfová Marie

608 001 531

Medicinální pedikúra
Medicinální pedikúra
Studio Aura, www.studioaura.cz
Kurzy pro těhotné

Bartoňová Radmila
Špačková Renáta
Rehabilitační centrum
Jašková Michaela

777 119 037
776 882 120
556 808 089
776 553 448

Dráhy 178
Tyršova 949
Tyršova 949
Poliklinika
Poliklinika
Poliklinika

Poliklinika
Poliklinika
Horní 210
DDM Astra

7.00–16.30 lichý týden
7.00–16.30 sudý týden
7.30–16.00
7.00–14.30
7.30–14.00
7.00–14.30
9.00–16.30
7.00–14.30
13.00–20.00
7.00–15.00
7.00–14.00
7.30–17.00

jen pro objednané

Po–st 14.00–17.00 excize
Po–pá 6.30–8.00 převazy, stehy, infuze
po, út, st, pá – MUDr. Mazgaj
po, st, čt – MUDr. Chromek
po 12.00–17.00 cévní poradna
st 12.00–15.00 mamologická poradna
st 15.00–17.00 sklerotizace
čt 15.00–17.00 lasery

Praktický lékař

Rehabilitace

7.00–8.00 odběry, 12.30–13.00 pauza

Po 7.00–8.00, čt 8.00–8.30 jen
odběry krve, kryoterapie, injekce
jen pro objednané, 12–12.30 pauza

Liché úterky 12.30–14.00 – poradna
dětských kyčlí

556 836 418 Dolní 497

krytý bazén
Martinská 1152 DPS
Horní 940
Poliklinika
Kalusova 972
Kalusova 972
Dolní 410
Tyršova 1836
Tyršova 1836

7.00–7.30 odběr krve
St 7.30–12.00 těh. porad.

7.00–11.45

MUDr. Neuwirth Jiří

556 836 274
556 836 764
604 422 681
556 835 689
556 835 150
556 831 683
608 763 506
556 831 691
556 831 686

Čt 12.00–15.00 dětská poradna

7.30–11.30
12.00–15.00 Pondělí 6.30–7.30 odběry
na objednávku

Praktický lékař

7.00–12.00
7.00–8.30 odběry,
injekce 14.30–17.00

So 7.00–20.00, Ne, svátky 8.00–20.00

So 8.00–12.00
So 7.30–12.00
So 8.00–12.00
11.30–12.30 pauza
So 8.00–11.00
11.00–12.00 pauza
12.00–13.00 pauza

14.00–17.00
7.00–17.00
9.00–16.00
MUDr.
Škarková
12.00–17.00
12.00–17.00
7.00–8.00,
9.30–11.30

JINÁ SDĚLENÍ
556 835 451, 603 232 842
biochemická laboratoř

7.00–11.30
7.00–11.30
7.00–14.00
7.00–15.00
7.00–14.00
7.30–14.30

dle dohody

dle dohody

dle dohody

dle dohody

dle dohody

dle dohody
dle dohody
8.00–17.00
16.00–17.30

dle dohody
dle dohody
8.00–19.00

dle dohody
dle dohody
8.00–19.00

dle dohody
dle dohody
8.00–19.00

dle dohody
dle dohody
8.00–17.00

Po dobu ordinačních hodin inhalace
Po, st, čt odběry 7.00–7.45
6.30–7.30 odběr krve, kromě út

po dohodě možnost obj.
St, čt, pá 7.00–7.30 odběry
Út 14.00–14.30 injekce
Jen na objednávku.
7.00–8.00 odběry krve
út 12.30–13.30 USG kyčlí kojenců
(co 14 dní)

jen na objednávku
liché úterý, pauza 11.00–11.30
11.30–12.15 pauza
11.30–12.15 pauza
akutní stavy do 9.00 hodin

sudý týden
lichý týden
pá – jen sudý týden

ultrazvuk po, st, čt 7.00–12.00 jen na objednávku

11.30–12.00 pauza
po předcházející dohodě
Poradna – zdravý životní styl
grafova@email.cz
manikúra, měření in body, poradce pro výživu

manikúra, suchá a mokrá pedikúra
732 608 989 dle obj.
Misajasa@seznam.cz

-redPřevzato s laskavým svolením z Frenštátského zpravodaje
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Půjdem spolu do Betléma
Půjdem spolu do Betléma není jen název
známé lidové koledy, ale také naučný program frenštátského muzea.
Zúčastnili jsme se ho s 3. třídou 10. prosince 2014 a opět jsme byli mile překvapeni.
Nejenže jsme na uvítanou dostali vánoční
čaj a domácí perník, ale výklad Martina
Trubače o panence Marii a svatém Josefovi,
o jejich putování do Betléma a o jesličkách,
kde se narodil Ježíšek, ve spojení s krásným
pěveckým doprovodem paní Porubové byl
tak zajímavý, že všechny děti zaujatě poslouchaly. Pak jsme si mohli prohlédnout
různé druhy betlémů vystavených v muzeu
a nakonec si vlastní betlém vyrobit a odnést s sebou do školy!
Děti byly příběhem tak nadšené, že se rozhodly si jej zahrát ve škole. Rozdělily si role
a v pátek 19. prosince 2014 se naše
třída v Betlém proměnila. Krásný archanděl Gabriel zvěstoval panence Marii, že
se jí narodí syn. Ta pak s Josefem odešla

Moc jim za to děkuji a jsem ráda, že i v této
uspěchané a komerční době mají naše děti
ještě chuť hrát divadlo, vymýšlet kostýmy
a zpívat si spolu. A děkuji tímto i celému
týmu frenštátského muzea za jejich výborné programy a inspiraci.

do Betléma a ve starém chlévě na seně mezi
kravičkou, ovečkou a oslíkem porodila Ježíška. Přišli se mu poklonit valašští pastýři
a muzikanti, tři králové z dalekých zemí,
ale i obyčejní sedláci a děvečky a
za zpěvu známých i nově naučených koled si tak zpříjemnili poslední školní den
v roce 2014. A nejen sobě.

Lenka Mužíková
foto: Miroslava Videcká

Mladí hasiči a úspěšný rok 2014

Rok 2014 jsme stejně jako ty předešlé zahájili novoročním výšlapem. Přidali
se k nám i někteří rodiče a společně jsme
z Dolní Bečvy zdolávali horu Radhošť. Poté
jsme sešli na Pustevny a po Knížecí cestě
zpět k domovům. Novoroční výšlap však
připomínalo pouze datum v kalendáři.
Počasí bylo téměř jarní a sníh jsme hledali hodně obtížně. I proto jsme se rozhodli
pro náročnější výšlap, který ovšem všichni
zvládli téměř bez obtíží.
Během jarních měsíců jsme také vystoupali na další hory v okolí – Javorník, Ondřejník, Lysou horu, Martinák a navštívili
jsme i Hukvaldy.
Pak jsme se už museli vrhnout na tréninky. Při soutěžích jsme navštívili různé kouty našeho kraje. Náš sbor jsme reprezentovali jednak na pohárových soutěžích, dále
v Moravskoslezské lize mladých hasičů a
také ve hře Plamen.
Docela se nám dařilo, i když ne tak jako
v loňském roce. Dolehla totiž na nás gene-

rační obměna. Navzdory tomu jsme rozšířili sbírky našich pohárů - mladší o 9 a
starší o 7. Z celkového počtu 21 závodů je
to opravdu krásný úspěch.
Mezi nejlepší úspěchy se řadí již tradiční
3. místo ve hře Plamen, které vybojovali
mladší žáci. Starší se umístili na 4. pozici.
V Moravskoslezské lize mladých hasičů
si naše družstva tato umístění prohodila
a tím pádem mladší posbírali bramborové medaile a starší ozdobili svou (bohužel
pro některé poslední) sezónu bronzovou
medailí.
Na postupové soutěži starosty OHS oba
týmy obsadily 3. místo. Nejlepších časů
dosáhli mladší v Lubně 14,09 s a starší
v Ostravici 12,75 s.
Rádi bychom se také zmínili o úspěších
dorostenců. Není jich sice tolik, aby poskládali celé družstvo, museli proto bojovat každý na vlastní pěst. A docela se jim
to dařilo. Jakub Lorek obsadil v okresním
kole 3. místo a Monika Lančová a Karolína

Šablatůrová ve své kategorii dokonce
vyhrály. V krajském kole se Karolíně
podařilo ve vysoké konkurenci probojovat
až na stupně vítězů a odvézt si stříbrnou
medaili.
Během letošních prázdnin jsme si užili
spoustu zábavy na táboře. Podruhé jsme
se vydali do Velkých Karlovic na Bonanzu. Tentokrát jsme se v duchu krále Artuše
přesunuli v čase do středověku, kde jsme si
užívali her, dobrodružství a zábavy. Nikomu se ani nechtělo odjíždět domů.
Během roku jsme zorganizovali i několik
jiných akcí jako uklízení odpadků kolem
Lomné, na Hukvaldech jsme navštívili pálení čarodějnic, na hasičárně jsme pomáhali zdobit a stavět májku, uspořádali jsme
pohárovou soutěž, která byla součástí seriálu Moravskoslezské ligy mladých hasičů,
uspořádali jsme výcvik na umělé lezecké
stěně v Rožnově p. R. a společně s rodiči
jsme strávili víkend na chatě Třeštík, kde
jsme se pěkně vyřádili.
V současnosti máme 33 členů mladých
hasičů. Za ně všechny bychom chtěli poděkovat rodičům i všem ostatním hasičům za podporu a pomoc během celého
roku, dále našim trenérům Pájovi a Ivči
Štefkovým, Tomovi Martinákovi a Ondrovi Kuřecovi za vedení a práci s mladými hasiči a v neposlední řadě i starostovi a
celému obecnímu úřadu nejen za ﬁnanční
podporu.
Nikol Lorková a Pavel Štefek
foto poskytla Iveta Štefková
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Novoroční setkání Pod Radhoštěm
Setkání sousedů a přátel v prvních minutách nového roku u zvoničky v naší části
Pod Radhoštěm se stává pěknou tradicí.
Také letos jsme se sešli na tomto místě a
to již poosmé. Letošní ročník nebyl co
do počtu účastníků rekordní, sešlo se nás
tam, pokud jsem dobře počítal, pětadvacet
(a to ještě ne najednou), ale to nevadí. Kdo
mohl a chtěl, ten přišel a přivítal, jako již
sedm let předtím, se sousedy a přáteli nový
rok. Počasí nám celkem přálo, sice foukalo,
jak je tomu u nás zvykem, ale po půlnoci
vítr trochu zeslábl a hned bylo příjemněji.
A zima nám i s tou trochou pofoukání určitě nebyla, protože jsme za sebou měli silvestrovský večer, ze kterého jsme si samozřejmě donesli nějaké ty vzorky alkoholu
na zahřátí. Popřáli jsme si tedy do nového
roku, připili na jeho šťastný průběh a prohodili pár slov se sousedy, které třeba celý
rok nepotkáme nebo si nenajdeme chvíli
na zastavení a promluvení s nimi.
A na závěr ještě trochu čísel. Letos se nás

sešlo, jak jsem už napsal, postupně dvacet
pět. V loňském roce, který byl rekordní, činilo toto číslo třicet sedm. A ročník to byl
letos osmý. Za rok tedy bude devátý a bu-

dete-li mít chuť a nemáte to pod Radhošť
daleko, přijďte také mezi nás.

Frenštátu p. R., proběhlo společné setkání
a předání vánočních pozorností a květinových hvězd.
Na druhý den obyvatelé Hortenzie spolu
s p. ředitelem Jiřím Absolonem navštívili
adventní Nový Jičín s prohlídkou města,
odborným výkladem, návštěvou kloboučnického muzea a samotných vánočních
trhů, které na obyvatele dýchly tou správnou slavnostní atmosférou. Výlet pořádal
odbor sociálních věcí ve Frenštátě p. R.
Ještě tentýž večer se Domov Hortenzie
účastnil celorepublikové akce „Česko zpívá
koledy“, kde již druhým rokem obyvatelé
společně zazpívali u živého stromečku vánoční koledy za doprovodu klavíru.
Ani Městská knihovna ve Frenštátě nezapomněla na seniory v Hortenzii, její zástupkyně v čele s p. ředitelkou přišly potěšit
všechny uživatele a předaly jim vlastnoručně vyrobené vánoční dárečky.
Dále se slavnostní nálada dotkla i sportovního klubu pétanque, který byl po velkých
úspěších v loňském roce v Domově založen. Všichni příznivci tohoto oblíbeného
sportu se sešli na vánočním posezení, kde
zavzpomínali na předešlé úspěchy.
Speciální škola ve Frenštátě potěšila klienty Hortenzie vánočním vystoupením známých i méně známých koled a předvedla
opravdu velmi pěkný program.
Z další řady vystoupení nesmíme zapo-

menout na skvělé vystoupení sborečku
Vrabčáci ZŠ Záhuní a členů spolku Prosbor, předvedli repertoár klasických i moderních písní.
Každým rokem se v Domově koná společné posezení obyvatelů a
personálu u vánočního čaje s rumem, které
bylo zakončeno společným zpěvem koled
a vánočních písní. Také na Štědrý den nesměla chybět slavnostní večeře s kaprem,
bramborovým salátem a vynikajícím cukrovím. Popřát všem obyvatelům přišel také
p. ředitel Hortenzie a další členové vedení
Domova.
V tento čas Domov pravidelně navštěvují
žáci Hudební školy společně s p. ředitelem
Vladimírem Vondráčkem se svým koncertním programem známých hudebních
skladatelů, sklidí vždy zasloužený potlesk.
Velkou řádku vystoupení uzavřel koncert
pěveckého komorního sboru Nyklband,
který předvedl profesionální úroveň svým
zpěvem anglických i českých vánočních
písní.
Nový rok uživatelé přivítali vystoupením
na Tři krále, které zahrály děti z MŠ Dolní ve Frenštátě. Vánoční čas v Hortenzii
uplynul ve svátečním a zároveň rodinném
prostředí, zásluhou všech výše zmíněných
učinkujících, přátelů a pracovníků Domova.
text a foto: Monika Klíčová

text a foto: Václav Kristl

Sváteční čas v Domově Hortenzie

Děti z MŠ Trojanovice

Adventní období v Domově bylo nabité
bohatým kulturním a společenským programem. Program začal půvabným vánočním pásmem z MŠ Školská, které děti zakončily předáním háčkovaných srdíček.
Na svatého Mikuláše nesměl chybět samotný Mikuláš se svými čerty a anděly,
každého obyvatele potěšili mikulášskou
nadílkou.
Do Hortenzie zavítaly děti z valašského
souboru Trojanovjánek MŠ Trojanovice,
předvedly krajové písničky a tanečky, za
něž sklidily velký potlesk.
Domov tradičně navštívilo vedení města
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