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Těch 90 let uběhlo, ani nevím jak
Pan Jaroslav Uhlář, který 17. února 2015
oslavil 90. narozeniny, je už posledním
ze zakladatelů oddílu kopané na Bystrém
a Horské služby v Beskydech. Proto jsem
jej požádal o rozhovor.

Už jsem také pamětník a velmi dobře si
vzpomínám na fotbalové zápasy na hřišti,
které bylo vedle staré Dobiášovy chalupy
pod Solárkou na Lomné. Ze všech hráčů
jsem nejraději pozoroval brankáře. Obdivoval jsem jeho mrštnost i odvahu, s jakou se
vrhal na míč před útočící hráče. Tím brankářem jsi byl ty. Kdy byl fotbalový oddíl
v Trojanovicích založen?
Letos v únoru je tomu právě třiasedmdesát let. Bylo to v roce 1942, kdy jsem navrhl
založit fotbalovou jedenáctku. Jako mladí
kluci jsme chodili na fotbalové zápasy
do Frenštátu p. R. Mimo mne se organizace chopil také Josef Jaškovský, Véna
Káňa od kříže na
Lomné, Karel
Dobiáš z pod Solárky na Lomné a řídící
učitel ze školy na Bystrém pan František Hejděnec. V dubnu 1942 jsme svolali
ustavující schůzi a počátkem léta jsme dostali povolení od Okresního úřadu v Místku. Z počátku jsme neměli stálé hřiště, a
tak jsme trénovali na louce u Jaškovských
na Díle nebo na Foltasovicích. Teprve později přesvědčil Karel Dobiáš své rodiče, aby
nám pronajali louku vedle jejich chalupy
na Lomné.

prakticky začátečníci, ale prohráli jsme
jen 2 : 3. Pro mne skončil tento zápas nabídkou hostování na Dolní Bečvě, protože
jejich brankář byl pracovně nasazen do Německa. Nabídku jsem rád přijal a ostatní
spoluhráči rovněž souhlasili, protože nám
Bečvané nabídli 20 000,- protektorátních
korun. Na trénink i na zápasy jsem jezdil
na kole a někdy přespával u pekaře Hynka Tošenovského nebo řezníka Zdeňka
Maléře na Dolní Bečvě. Vždy jsem ještě
dostal nějaké naturálie, pečivo nebo maso.
Byl jsem tomu velmi rád, protože v období protektorátu existoval přídělový systém.
Musím ještě poznamenat, že před každým
utkáním jsme museli zdravit vztyčenou levou rukou a heslem: Vlasti a sportu zdar!
Byla to obdoba nacistického pozdravu, což
nám někteří občané vytýkali. Bylo to politické nařízení a doba německé okupace.
Nakonec skutečný postoj projevil například Hynek Tošenovský v roce 1944.
Za podporu partyzánů byl spolu s dalšími
oběšen na podzim 1944 v rodné obci.
Jak dlouho jste hráli na hřišti na Lomné?
Hřiště na Lomné bylo mírně z kopečka
a navíc nemělo potřebnou délku. Z jedné
strany byla Solárka, z druhé strany kamenitá hráz. V roce 1949 jsem přesvědčil rodiče, aby nám pronajali hektar a půl naší
louky. Ten pronájem byl bezplatný. Teprve
v roce 1978 komunisté zjistili, že tuto louku neobhospodařuje družstvo a že tento
stav nadále není možný. Pokud má louka
sloužit jako hřiště, musí se prodat státu,
který zastupoval Místní národní výbor
v Trojanovicích. Protože jsme chtěli hřiště
zachovat, pozemek jsme prodali za 40 haléřů za 1 m2.
Fotbal nebyl tvou jedinou sportovní aktivitou.
Mimo kopanou, kterou jsem aktivně hrál

až do svých 49 let, jsem lyžoval. Sjezd, slalom, běh i skoky. Můj nejdelší skok
na Pustevnách byl 42 m. Byl jsem také členem krajského lyžařského družstva. Chtěl
bych zdůraznit, že ke sportu mne přivedl
učitel Karel Raška. Jeho maminka u nás
také bydlela, když Karel Raška učil ve škole
na Bystrém.
Jak jsi zakládal horskou službu?
V roce 1951 jsem byl na zájezdu ve Vysokých Tatrách. V hotelu jsem se seznámil s Ferko Mrazíkem z Tatranské horské
služby. Ten mi vyprávěl o poslání horské
služby a o její užitečnosti pro návštěvníky
hor především v zimě. Po návratu jsem
oslovil několik svých známých - Pavla Janáka, Karla Ďiatku, Oldřicha Ondryáše a
Zdeňka Hudce, zda by byli ochotni věnovat svůj volný čas během nedělí a svátků
práci v horské službě. Všichni souhlasili.
Zpočátku jsme byli součástí Krkonošské
oblastní horské služby a teprve roku 1954
jsme se osamostatnili. Zakrátko se přidali další dobrovolníci - Miroslav Jaškovský,
Oldřich Šablatura, Oldřich Kocurek a Josef
Rajnoch. Pokud bych měl jmenovat všechny, byl by to dlouhý seznam. Avšak pouze
já jsem byl profesionál.
Kde jste měli sídlo?
Těch sídel bylo několik. Jedna místnost
v garáži u hotelu Ráztoka, ta byla v místech
dnešního parkoviště před hotelem, později
Šumná, Libušín a teprve od roku 1966 to
byla vlastní chata nad Ráztokou.
Co bys řekl na závěr?
Těch devadesát roků uběhlo, ani nevím
jak. Paměť mám chválabohu dobrou, ale
někdy mě bolí koleno.
Děkuji za rozhovor.
Rod Uhlářů patří k nejstarším v Trojanovicích. I v minulosti jeho příslušníci

Vzpomínáš si na další hráče první jedenáctky?
Vybavují se mi - kromě už jmenovaných
Josefa Jaškovského, Vény Káně a Karla Dobiáše - Josef Šuléř, Jan Rohan, Jan Holub,
Zdeněk Vavrečka, Miloš Procházka, Véna
Polášek a Ladislav Strnadel. Z té první jedenáctky už jsem zůstal sám.
Kdy a kde jste hráli první zápas?
Na to si také dobře vzpomínám. Bylo to
v červenci v roce 1943 na Dolní Bečvě,
jeli jsme tam na kolách. Bečvané hráli I. A
třídu a měli dobré mužstvo. My jsme byli
Březen 2015

Pan Jaroslav Uhlář mezi fotbalisty z Dolní Bečvy v první řadě druhý zleva
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Bohumír Četyna: Radhošť
Je snivý z rána za šera
a zádumčivý z večera,
když stíny na něm leží.
Je tichý, jasný v poledne
kdy vše, kam oko dohlédne,
se stápí v slunci svitu.
Je milý, svěží za léta,
kdy skráň mu zeleň oplétá
a temné roucho zdobí.
Jak malebný je v podzimu
tu již se chystá na zimu
a v pestrých barvách hoří.
Pan Jaroslav Uhlář v akci (Dolní Bečva)

měli k obci dobrý vztah. Od roku 1820 až
do roku 1884 byla ve staré Uhlářově chalupě privátní škola. Přes den se v jedné
velké místnosti učilo a večer se tam scházeli sousedé. Vzpomínám si, jak mi asi
před 20 lety pan Jaroslav Uhlář ukazoval
záseky od valašek v dřevěném sloupu, kte-

rý byl uprostřed místnosti. Když se v roce
1884 stavěla nová škola na Bystrém, pozemek na stavbu školy i na zahradu věnovali obci prarodiče pana Jaroslava Uhláře.
připravil: Drahomír Strnadel
foto poskytl: Jaroslav Uhlář

Však nejkrásnější věru snad
je přece v zimě jeho šat,
když slunce na něj svitne.
Ač čas mu prchá kol hlavy,
náš Radhošť starý dumavý
je přece krásný vždycky.
15. 12. 1924

Rekovice mění svou tvář
Ve vzduchu je pomalu cítit jaro. Pokud vás
počasí vyláká na procházku na Horečky,
uvidíte, že rekonstrukce restaurace Rekovice je v plném proudu. Připomeňme, že
její provoz skončil loni v říjnu. Od té doby
se tady stále pracuje, činnost zde neutichla
ani v zimních měsících. Po vyklizení objektu probíhaly přípravné práce, teď už jsou
na pořadu první stavební práce na stropech
a krovech.
„Ze všech sil se snažíme, aby Rekovice byly
znovu tím, čím kdysi. Tedy místem, kde se
rádi zastavíme při rodinném výletě, ale také
místem, kde budeme chtít prožít důležité
chvíle svého života. Po rekonstrukci budou
Rekovice připraveny na pořádání svateb,
promocí nebo narozeninových oslav,” uvedl
starosta Jiří Novotný.
Rekonstrukce Rekovic je součástí širšího
projektu na obnovu Horeček, na které obec
spolupracuje s městem Frenštát pod Radhoštěm. „Společně jsme zrekonstruovali
amﬁteátr, obnovili veřejné osvětlení a vybudovali singltrailovou trať. Letos chceme
vyznačit asi 250 km cyklistických tras, tzv.
Radegastových okruhů, které budou začínat a končit právě u Rekovic,” vysvětluje Jiří
Novotný.
Koncepci Rekovic představili její tvůrci
novinářům ve středu 18. února. „Restaurace by měla mít několik částí, venkovní posezení, verandu, výčep a hlavní sál. Počítáme i s koutkem pro děti,” vysvětlil architekt
Kamil Mrva. „Chceme použít hlavně přírodní materiály jako dřevo nebo ovčí kůže,”

Restaurace Rekovice v návrhu architekta Kamila Mrvy

doplnila ho Romana Mališ – Bílková, která
má na starosti interiéry.
Dobrou restauraci však nedělá jen prostředí, ale především jídlo. Tuto část koncepce
má na starosti odborník na slovo vzatý. Dalibor Navrátil je rodák z Frenštátu, má však
za sebou stáže a praxe ve Francii, Belgii
nebo Švýcarsku. Využili jsme příležitosti a
zeptali jsme se ho:
Po celé republice jste pomáhal rozjet bezmála 200 hospod a restaurací. Jsou pro vás
Rekovice něčím výjimečným?
Určitě jsou. Pocházím z Frenštátu, v mládí
jsem skákal na zdejších můstcích. S tátou
jsme každou sobotu chodili na houby. Cestou do lesa jsme se zastavili na Rekovicích
na snídani a cestou zpátky na oběd. Většinou to byla klobása, někdy guláš, jindy
polévka. Jednou to byla frankfurtská, podruhé bramboračka. Působím sice v Praze,
srdce mám však stále v Beskydech. Při práci
na koncepci Rekovic mám pocit, že zdejšímu kraji něco vracím.

Ve světě konkurence má výhodu ten, kdo je
schopen nabídnout “něco navíc”. Co by to
mohlo být v případě Rekovic?
Jednoznačně vynikající poctivá kuchyně
postavená na místních surovinách. Budu
se snažit prosadit, aby se většina surovin
nakupovala u místních řezníků, sedláků,
pekařů. Rád bych lidem nabídl tradiční
beskydské pokrmy upravované moderním
šetrným způsobem. Na jídelním lístku by se
měla objevovat pohanka, jáhly, lesní plody,
jehněčí nebo zvěřina. Pstruzi a kapři musí
pocházet ze zdejších sádek a ne z druhého
konce světa. Chtěl bych, aby se tady nakládalo vlastní zelí, vařily ovocné a bylinkové
sirupy pro děti, aby se tu připravovala výborná káva. Já sám se těším na speciality
z udírny.
Zbývá jen dodat, že předpokládané náklady na rekonstrukci Rekovic jsou 6-7 miliónů Kč. Provoz by měl být zahájen v červenci letošního roku.
Jitka Urubová
Březen 2015
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 23. února 2015
3/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení služebnosti
podzemní přípojky NN v parcelách č. 3548/1 a 3548/9 vše v k. ú.
Trojanovice pro společnost ČEZ Distribuce a. s.. Platbu a ostatní
podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.
3/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení služebnosti podzemní přípojky STL plynovodu v parcele č. 3509/1 v k. ú.
Trojanovice pro dům na p. č. st. 405 a p. č. 2974/2. Platbu a ostatní
podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.

zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných
nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace
do dne 31. 10. 2018.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném
rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Martinu Trubačovi, nar. 8. 10. 1970, bytem
Trojanovice 426.

3/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 3550/6 v k. ú. Trojanovice, která se nachází mimo
obecní komunikaci.

3/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pana Jiřího Novotného jako určeného zastupitele pro pořizování územního plánu
Trojanovice pro volební období 2014–2018.

3/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí nabídku
na prodej pozemku p. č. 588/28 v k. ú. Trojanovice.

3/19 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje výrobu a umístění pamětní desky generála Josefa Brauna na městském Hřbitově
ve Frenštátě pod Radhoštěm.

3/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí žádost o pronájem nebytových prostor.
3/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o stavu znečištěné studny u Trojanovice č. p. 770 po realizaci kanalizace
Zahrádky.

3/20 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje udělení čestného
občanství panu Radomíru Golasovi s dotací 5.000,-Kč.
3/21 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje podání žádosti
o dotaci na techniku k provozu komunitní kompostárny.

3/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 9/2014.

3/22 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o fungování společnosti Pustevny s. r. o.

3/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření darovací
smlouvy s Moravskoslezským krajem o darování stojanu na propagační materiály.

3/23
1. Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rekonstrukci restaurace Rekovice zadáváním jednotlivých částí po řemeslech.
2. Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje, aby zakázka “Restaurace Rekovice - dodávka materiálu - ocel” byla zadána ﬁrmě
Gengela s. r. o.
3. Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje, aby zakázka “Restaurace Rekovice - betonáž stropu - beton + práce” byla zadána ﬁrmě
Tornio s. r. o.
4. Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje provozování restaurace Rekovice pod hlavičkou obce Trojanovice s odborným dozorem a poradenstvím pana Dalibora Navrátila.

3/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zadání samostatného výběrového řízení na svoz a likvidaci komunálního odpadu.
3/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o výkonu úkolů městské policie uzavřenou mezi Městem
Frenštát p. R. a Obcí Trojanovice.
3/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu obecního lesního správce o hospodaření v lesích v roce 2014.
3/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dodatek č. 5
ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jubilejní základní škola
prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín o převodu Sportovního areálu hřiště Lomná do majetku ZŠ.
3/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje směrnici č. 1/2015
Sociálního fondu.
3/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vnitřní směrnici č.
3/2015 (Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek).
3/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu s Lesy ČR,
státní podnik o umožnění výkonu správy vodního toku v ochranném pásmu vodovodu, příp. v jeho těsné blízkosti v manipulačním
pruhu podél vodního toku Lomná.
3/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje využití fondu Horečky pro rok 2015 viz. Příloha.
3/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice ve smyslu § 84 odst. 2 písm.
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a. s., se
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Jiřího Novotného, nar. 3. 5. 1976, bytem Trojanovice 610. Delegace
Březen 2015

3/24 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o řešení centrální části Lomné.
3/25 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o dodavateli energií.
3/26
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o poplatcích za stánky.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Přiznání k daním z příjmů za rok 2014
Ve dnech 9. - 13. března 2015 bude v budově radnice ve Frenštátě p. R. ve velké zasedací síni (budova B) zřízeno kontaktní
místo Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní
pracoviště v Kopřvinici pro příjem přiznání k daním z příjmů
za rok 2014.
Provozní doba:
9. a 11. března
8:00-12:00
13:00-17:00
10., 12. a 13. března
8:00-12:00
13:00-15:00
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Informace pro občany

Naši jubilanti

Sběrný dvůr od dubna opět přechází na letní provoz
Od středy 1. dubna do konce měsíce října se rozšiřuje provozní
doba sběrného dvora:

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jarmila Molčáková

80 let

Pondělí:
Středa:
Sobota:

Josef Kocián

75 let

Jindřiška Talpová

70 let

8:00 – 14:00 hodin
8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 12:00 hodin

Domácnosti ušetří na poplatku za odpady v letošním roce
celkem 136 tisíc Kč
Systém pytlového sběru tříděného odpadu funguje již šest let a
množství dovezených pytlů každým rokem přibývá. V loňském
roce bylo do sběrného dvora dovezeno 7 401 pytlů s plasty (cca
22 tun), 671 pytlů nápojových kartonů (cca 1,3 tuny) a 20 tun
papíru. Ve srovnání s předcházejícím rokem je to o 7 tun tříděného odpadu více. Celkové množství tříděného odpadu činilo
v loňském roce 160 tun a z tohoto množství celou čtvrtinu tvoří
odpad dovezený občany v rámci pytlového sběru.
Finanční bonus vytvořený za rok 2014, který se bude domácnostem odečítat v letošním roce, se ve srovnání s minulým obdobím navýšil o 14 tisíc a činí celkem 136 tisíc Kč.
Tříděný odpad dovážený do sběrného dvora se zde dále dotřizuje. Z plastů se třídí PET lahve podle barev na čiré, modré a
zelené a plastové fólie na čiré a barevné. Papír se třídí na noviny
s časopisy a vlnitou lepenku. Takto oddělený odpad se lisuje do balíků, které pak obec odprodává dalším zpracovatelům.
Za loňský rok jsme za tyto komodity obdrželi celkem 298 tisíc.
Dále obec dostává čtvrtletní odměny od společnosti EKO-KOM za množství vytříděného odpadu, které za loňský rok
činily 445 tisíc. Všechny takto získané ﬁnanční prostředky obec
opět vkládá do systému tříděného odpadu na pokrytí svozu
tříděného odpadu, na mzdové náklady pracovníků třídírny a
sběrného dvora, na pořízení pytlů na plasty a na vyplácení ﬁnančních bonusů domácnostem.
Monika Ondryášová

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995
Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU-SILC 2015 (Životní podnímky 2015). Smyslem tohoto
šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 zemí.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v 9 924 domácnostech,
z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného
výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 15. května 2015
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou
zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem
tazatele a příslušným pověřením ČSÚ, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data
budou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona.
Ing. Jaromír Kartous
ředitel Krajské správy ČSÚ v Ostravě

Magdalena Janošková 70 let
Pavlína Fabiánová

70 let

Věra Snozová

70 let

Květoslav Dobiáš

70 let

Vratislav Moškoř

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Sdělení státního podniku Povodí Odry
Státní podnik Povodí Odry sděluje, že bude v letošním roce pořizovat „Studii DVT - Malý Bystrý potok“, jejímž účelem je posouzení aktuální situace v odtokových poměrech a také návh
na stanovení záplavového území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.
Záplavové území bude vymezeno v úseku vodního toku Malý Bystrý potok od ústí do vodního toku Lubina po most silnice č. 4866
ř. km 4,860. V celém řešeném úseku bude vymezena aktivní zóna
záplavového území. V této zóně se podle výše uvedeného zákona
nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby pro bydlení a je
zakázáno zřizovat oplocení. Stavbu nelze v aktivní zóně provést ani
v případě, kdy aktivní zóna byla vymezena až po vydání územního
rozhodnutí, popř. stavebního povolení.
Bližší informace můžete obdržet na odboru vodohospodářských
koncepcí a informací, kontaktní osobou je paní Kamrádová, tel:
596657284.
Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru

Nabídka kurzu pro seniory
Odbor sociálních věcí při MěÚ ve Frenštátě p. R. i letos připravil
pro cílovou skupinu senioři 60+ výukový kurz Nordic Walking.
Ve třech hodinových lekcích zájemce o Nordic Walking provedou zkušení instruktoři z Wellness centra Radosti ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Během první hodiny budou účastníci seznámeni
s teorií Nordic Walking, naučí se správně používat hole, pozornost
bude věnována správnému dýchání i závěrečným protahovacím
cvikům.
Počet účastníků úvodní lekce je omezen na 12 osob, proto je nutné, aby se zájemci o kurz přihlásili do středy 8. 4. 2015 na telefonním čísle 556 833 177 (paní Bronislava Papáková), emailem
na bronislava.papakova@mufrenstat.cz nebo osobně na odboru
sociálních věcí (kancelář č. 37).
Úvodní lekce proběhne v úterý 14. 4. 2015 v 10.00 hodin
před recepcí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm.
Kurz i s případným zapůjčením holí je zdarma.
Papáková Bronislava
koordinátor KP
Březen 2015
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
FRENŠTÁT V POHYBU
Sport, sportovní organizace a spolky ve Frenštátě p. R.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 22. března 2015
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO FRENŠTÁTU
Promítání amatérských dokumentárních ﬁlmů ze 70. let
minulého století.
Pořadem provází Petr Poštulka.
Ve čtvrtek 5. března 2015 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč
Místo v sále si můžete rezervovat od 25. února 2015.
Tel. 553 034 040 ; e-mail: frenstat@muzeumnj.cz
ČTVRTEČNÍCI: PAMĚŤ MĚSTA
Nejstarší historie města Frenštátu a její otisky v hmotné i
hudební kultuře.
Programem provází Eva Porubová a Martin Trubač.
Ve čtvrtek 12. března 2015 v 10.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
ZA SYMBOLY VELIKONOC
Interaktivní program pro žáky MŠ a ZŠ.
Vajíčko, zajíc, beránek, řehtačky, pomlázka, mazanec – to
všechno jsou symboly Velikonoc. Víte však, co znamenají?
Žáci se formou putování seznámí s jednotlivými symboly jara
a jejich významem. Program probíhá od 16. 3. – 1. 4. 2015.
Vstupné: 30,- Kč na žáka
Účast na programu rezervujte na tel. 553 034 040
e-mail: frenstat@muzeumnj.cz
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

Zve

v sobotu 14.3.2015
na

Vozatajské
halové
závody
Zaátek v 9.00 hod.
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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
podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

731 352 674

obchod@nejenkrby.cz

Březen 2015
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Firma s provozovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm
hledá obráběče kovů - obsluhu cnc, systém Heidenheim.

Požadujeme znalost čtení výkresové dokumentace, programování Heidenheim, minimální praxi. Nabízíme dobré platové podmínky, stabilní zaměstnání a další beneﬁty.
Kontakt: 602491147.

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

Informace pro občany
NOVĚ - jsme rozšířili služby
pokladny na obecním úřadě
v Trojanovicích

o platební terminál
pro přijímání
platebních karet.

Platební terminál umožňuje
přijímat tyto platební karty:
VISA, VISA electron, V pay,
VISA payWave,
MasterCard, Maestro,
JBC, DinersClub,
DISCOVER
Březen 2015
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Po stopách slavných rodáků
Josef Kalus, Albín Polášek, Eduard Parma, Záviš Kalandra, Jiří Raška, Antonín
Strnadel – to, co tyto osobnosti spojuje,
je fakt, že se narodili v našem regionu a
každý svým způsobem něco zajímavého
či významného vykonal. Co však o nich
skutečně víme? Nepředstavují pro většinu
z nás už jen vybledlá jména na pamětních
deskách či oprýskané busty na dávno zapomenutých pomnících? Nemá tak trochu
pravdu jeden z nich, když ve své básni píše:
„…našich chyb, ni světlých činů nevzpomene nikdo
v snách, všemocný čas srovná
hrob – a zajdeme beze stop“?
Ve snaze připomenout významné osobnosti pocházející z našeho regionu především mladé generaci vyhlásilo Muzeum
ve Frenštátě pod Radhoštěm výtvarnou
a literární soutěž pro žáky základních a
středních škol nazvanou Stopy slavných
rodáků. K spoluúčasti na projektu jsme
přirozeně vyzvali místní školy. To však
neznamená, že by se do soutěže nemohli
zapojit i jednotlivci. Podmínkou je do 30.
září 2015 odevzdat výtvarné či literární dílko inspirované životem či dílem některého
z významných rodáků z Frenštátu p. R. či
Trojanovic. Práce musí obsahovat jméno,
věk, školu, třídu případně adresu autora.
Vybrané práce budou vystaveny v muzeu
v rámci výstavy Stopy slavných rodáků,
která se uskuteční koncem roku 2015.
Pokud věkem nepatříte do soutěžní kategorie, nevadí. Můžete objevovat stopy slavných rodáků s námi. Za tím účelem jsme
otevřeli na muzejních webových stránkách
portál, kde najdete medailony, myšlenky,
citáty a drobné zajímavosti alespoň o některých z nich.
Martin Trubač

3. kolo vozatajských závodů
V sobotu 7.2.2015 se konalo v hale JK
Trojanovice poslední 3. kolo vozatajského
poháru. Slunečné a mrazivé počasí přivítalo koňská spřežení z celé Moravy. Opět
byly k vidění napínavé jízdy v kategoriích
pony, amazonky, jednospřeží, dvojspřeží a
čtyřspřeží.
Překonávání dřevěného můstku, který byl
součástí parkúru, bylo efektní i zvukově.
Kromě kočího, který drží opratě a koně
vede, jede na vozíku ještě přísedící, který
přesunem své váhy ovlivní pohyb a přesnost kol vozíku a i na něm záleží, zda se podaří projet mezi kužely bez shození míčku.
Z domácích se představili opět Iveta Biolková a Jarda Vyvial, oba zapřahali ryzáka
Magistra. Po nejrychlejších výkonech se
umístili každý ve své kategorii na 1. místě.

Celkový výsledek po všech třech kolech
vozatajského poháru je pro Ivetu Biolkovou 1.místo v kategorii amazonek a
pro Jardu Vyviala 2. místo v jednospřeží.

Další příležitost zhlédnout spolupráci koně
s člověkem ve vozatajských soutěžích budeme mít v sobotu 14. 3. 2015.
text a foto: MVDr. Radka Kopřivová
Březen 2015
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Beskydy s Jiřetínem!
Na pozvání pana starosty Trojanovic Jiřího
Novotného jsme se i my hasiči z Trojanovic
5. 2. 2015 vydali na Horečky projevit svůj
nesouhlas s doly v okolí Litvínova.
Po příjezdu na parkoviště pod skokanské
můstky, zdolání více než 300 schodů jsme
dorazili ke zvoničce na místo setkání. Překvapilo nás, kolik lidí se vydalo podpořit
obyvatele z Dolního Jiřetína a okolí. Navzdory chladnému počasí se celkem sešlo
přes 60 občanů Frenštátu p. R. a okolí, což
dokazuje, že místních se tato problematika
vážně dotýká a není jim lhostejná.
Jelikož jsme hasiči, dostali jsme od pořadatelů zápalky, svíčky a kelímky, abychom je
zapálili a rozdali všem účastníkům. Jakmile měli všichni svíčku, začal oﬁciální program. Všichni se postavili za velký transparent se sloganem „SBOHEM DOLY!!!“
Proslov měla paní starostka Frenštátu p.
R. Zdeňka Leščišinová, také pan Stanislav
Uruba, pan Marian Žárský a byl přečten

vzkaz pana starosty Trojanovic Jiřího Novotného. To vše natáčela i místní televize
TV Beskyd.
A ptáte se proč zrovna na Horečkách?
Protože zdejší zvoničku postavilo sdružení
Naše Beskydy jako symbol uzamčení Dolu
Frenštát. Tento den byla zvonička propůjčena obyvatelům okolí Litvínova a zvoně-

ním na zvon jsme poslali jasný vzkaz, že
jsme s nimi.
I přes politicky zaměřenou událost se vytvořila příjemné atmosféra.
Monika Lančová, Nikol Lorková
a Pavel Štefek

Horolezci na Sportbálku dobyli Sněžnou horu
V neděli 15. února 2015 se konal v tělocvičně Hotelové školy ve Frenštátě
pod Radhoštěm v pořadí druhý maškarní
SPORTBÁLEK. Na akci určené především
všem sportuchtivým dětem se pátralo
po bájném Yettim, který se skrýval v útrobách sněhové hory. Oblíbená akce se nesla
v horolezeckém duchu a tomu také odpovídaly soutěže i doprovodný program. Nápaditá dramaturgie a kouzelné kulisy včetně
obřího maskota Yettiho u všech účastníků
vzbudily nadšení. K úspěchu této vydařené
akce přispělo také několik známých horolezeckých osobností svou osobní účastí.
Hned po zahájení SPORTBÁLKU krátce
po čtrnácté hodině se tělocvičnou přehnala sněhová vánice, ve které známý ilustrátor dětských knížek Áda Dudek vedl
horolezeckou expedici na vrchol Sněžné
hory. Členy expedice byli zkušení horolezci Marek Novotný, Zbyněk Cypra, Silvestr
Kocián a Jarek Maixner. Marian Žárský jako horský reportér, přinášel živé rozhovory přímo ze skalního útesu: „Na vrcholu
hory se údajně ukrývá Yetti!“. Posledních
400 výškových metrů bylo pro ně však natolik vysilujících, že poprosili děti, aby jim
pomohly. Každých zbývajících 100 metrů
představovalo pro děti splnění jedné soutěže, které byly jak jinak než horolezecké.
Děti balily krosnu horolezeckou výbavou, házely sněhovými koulemi, ve spacáku prolézaly stanem a dokonce se brodily
přes sněhovou lavinu. Všechny děti soutěže úspěšně zvládly a spolu s horolezci
slavnostně dobyli vrchol Sněžné hory. V ní
Březen 2015

se skutečně Yetti ukrýval a ukázal se v celé
své chlupaté kráse! Pochválil děti za jejich
odvahu a horolezce za obrovské nasazení a
se všemi se radostně vítal. Děti se Yettimu
předvedly ve svých maskách a on měl těžkou hlavu s výběrem těch nejlepších.
Nakonec rozhodl, že si medaili zaslouží
úplně všechny. Společně to oslavili tancováním. Po celou dobu karnevalu mohly
děti navštívit malířský koutek, kde pod vedením Ády Dudka malovaly obří mapu a
spoustu obrázků. Hřebem celého programu
byla ﬁnálová soutěž, do které se děti mohly
probojovat podle výsledků z předchozích
soutěží. A tak se na start průběžně postavilo 32 dětí, rozdělených podle kategorií.
Za bouřlivého fandění rodičů a diváků
děti s plným nasazením a za pomoci horolezeckých osobností vybojovaly umístění na stupních vítězů. Odměnou jim bylo
slavnostní vyhlášení, kde převzaly originální medaile, diplomy a hodnotné ceny.
Yetti a horolezci dělali dětem společnost
i u této události. Na závěr se všechny děti
s nimi vyfotily a rozloučily se společným
tancem. Podle slov jednoho ze členů horolezecké expedice - Marka Novotného,
byla expedice velmi náročná, ale díky zkušenému vůdci, týmové práci a pomoci dětí
se podařilo dobýt Sněžnou horu. „Nevím
ovšem, co bych dělal, kdybych Yettiho
opravdu potkal někde v Himalájích,“ dodal
Novotný. Celý program pro děti připravil
tým Sportovního klubu Valašského království ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem a za vydatné pomoci dětského

ilustrátora Ády Dudka. Děkujeme všem
sponzorům a partnerům, kteří akci podpořili, zvláště pak CDU SPORT Gekon, lezeckému oddílu, za poskytnutí lezecké stěny.
Vlaďka Prašivková
Sportovní klub Valašského království
www.skvk.cz
foto: Jan Novotný
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Obec Trojanovice a Horská služba Beskydy
Co je spojuje? Krátce řečeno samotný
vznik Horské služby Beskydy. Stalo se tak
v roce 1951, 17 let po založení HS v Krkonoších. V únoru 1952 se trojanovický
rodák Jaroslav Uhlář zúčastnil v Krkonoších kurzu Horské záchranné služby, stal se
v Beskydách náčelníkem a prvním profesionálním členem. Měl hlavní úkol získat
pro práci v HS schopné sportovce, kteří se
věnovali horským sportům a dobře znali
horský terén. Prvními, tedy zakládajícími
členy se stali lyžaři z nejbližšího okolí Radhoště. V té době nejznámější oblast Beskyd
s turistickým a lyžařským střediskem
na Pustevnách byla přímo předurčena, aby
se stala kolébkou Horské služby.
První záchranářský kurz uskutečnil Jaroslav Uhlář po návratu z Krkonoš pro Karla
Diatku, Zdeňka Hudce, Pavla Janáka, Oldřicha Ondryáše a praporčíka SNB Františka Vašuta. Ještě téhož roku rozšířili tuto
skupinu další zájemci o práci v HS –
Josef Rajnoch, František Hanák a František Pernička. V tomto výčtu nelze opomenout další členy, kterými byli Jan Káňa, ing.
Josef Káńa, Pavel Káňa, Oldřich Šablatura,
Ladislav Kocián, Josef a Miroslav Jaškovští
a mnoho dalších.
Postupem času vznikly skupiny záchranářů na Starých Hamrech, na Javorovém,

Lysé hoře, Bumbálce. Takto bylo postupně
založeno 8 záchranných týmů.
Dnes je Horská služba ČR plně funkční
organizací a je součásti Integrovaného záchranného systému. Od jejího vzniku se
však mnoho změnilo. Dokladem toho je
několik údajů, které to jasně potvrzují :
Zatímco v roce 1964 čítala organizace 1290
členů (z toho profesionálních záchranářů
bylo v roce 1954 pouze 5), v roce
2014
je členů 471 - z toho 67 profesionálů a 41
sezónních zaměstnanců. V roce 1969 bylo
provedeno 3113 zásahů, v loňském roce
5836. V roce 1978 měla HS k dispozici 41
sněžných skútrů a 9 vozidel. Dnes má 86
sněžných skútrů a 44 vozidel.
V roce 2014 se v Krkonoších uskutečnily
oslavy 80 let založení HS v českých zemích.
Součástí oslav byly mezinárodní závody
HS, ukázky záchrany a práce i techniky,
kterou v současné době má HS k dispozici. Počasí přálo a bylo se na co dívat. Svoji
činnost na panelech prezentovala také HS
z Beskyd. Delegaci HS Beskydy vedl její
náčelník ing. Radim Pavlica. Jejími účastníky byli aktivní členové, kteří naši oblast
reprezentovali v mezinárodní soutěži, a tři
členové Klubu seniorů – Jaroslav Uhlář,
Česlav Wojcík a Zbyněk Tomeček, kteří
obdrželi při slavnostním večeru v Hotelu

Harmony ve Špindlerově Mlýně ocenění
za dlouholetou a prospěšnou práci. Kdo viděl v televizi přímé přenosy z těchto oslav,
určitě si všiml interview, které České televizi poskytl nejstarší účastník Jaroslav Uhlář. Na slavnostním večeru předali senioři
z Beskyd náčelníkovi HS Krkonoše Adolfu
Klepšovi publikace vydané v režii Klubu
seniorů k výročím HS Beskydy. Klub seniorů byl založen na návrh Františka Janošce z okrsku Staré Hamry v roce 2000 a
má ve svých řadách většinu bývalých aktivních členů. Smyslem jeho existence je udržování kontaktu při různých pravidelných
setkáních, spolupráce se seniory GOPR
v Polsku a seniory Tatranské HS na Slovensku i propagace HS formou tiskovin, výstav
fotograﬁí a relacemi v médiích. Náklady
na tuto činnost hradí KS z členských příspěvků a darů svých členů a velkou měrou
také z ﬁnančních darů různých institucí a
sympatizantů.V letošním roce vydali členové KS ke svému patnáctiletému trvání
kalendář, propagující činnost HS a krásy
beskydské přírody. Na tuto tiskovinu jsme
obdrželi ﬁnanční příspěvek od Obecního
úřadu v Trojanovicích, za což touto cestou
srdečně děkujeme.
Zbyněk Tomeček
předseda KS HS Beskydy

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic a jeho místo v obci
V letošním roce si Valašský soubor Radhošť z Trojanovic připomene 65 let nepřetržité činnosti. Položme si otázku, jestli má
souborová činnost význam, co přináší soubor obci a občanům Trojanovic?
Činnost souboru ve vztahu k obci lze rozdělit na dvě části:
- reprezentace Trojanovic
Soubor je zván k vystoupením na mnoha
místech v republice, v Rožnově p.R., v Opavě, Havířově, Krásné Lípě, ale v minulých
létech se zúčastnil i festivalů v několika
zemích Evropy. Valašské písničky a tance
přivezl soubor i potomkům vystěhovalců
do Texasu v USA.
Při všech vystoupeních je uváděno, že
se jedná o soubor z Trojanovic, ačkoliv
v současné době není, bohužel, ani polovina počtu členů souboru trojanovskými
občany. Naopak, aktivními členy souboru
jsou i lidé z Ostravy a Rožnova p. R.
- vystoupení pro občany Trojanovic
V Trojanovicích je soubor zván k vystoupením na dožínkových slavnostech,
pořádaných místní organizací KDU ČSL.
Pro veřejnost pořádá pravidelně valašský
bál, předvánoční besedu u cimbálu se zpíváním vánočních koled a koledy zpíváme

též při Setkání u jesliček o Vánocích
ve frenštátském kostele. Obnovili jsme starý zvyk naší oblasti – vánoční obchůzku
s koledou po dědině, kdy navštěvujeme
známé a přinášíme jim, s přáním k novému roku, ozdobenou jedlovou větvičku,
zvanou „štěstí“. O tomto zvyku jsme natočili i krátkou relaci pro Čs. rozhlas Ostrava,
která byla vysílána v rozhlase v předvánočním čase.
Cimbálová muzika souboru hraje při slavnostnech vítání občánků a setkání s jubilanty. Návštěvnost těchto akcí ukazuje,
že lidová píseň a tanec a tím i soubor má
v životě obce své místo. Všem našim příznivcům děkujeme za podporu.
Přáním současných členů souboru je, aby
se do souborové činnosti zapojilo více spoluobčanů a mohlo se pořádat více akcí, aby
se soubor mohl účastnit i festivalů
v zahraničí, které přinášejí mnoho pěkných
zážitků, a také, aby krása lidového umění
pronikla do života lidí a byla zachována i
pro příští generace.
Aktivní činnost v souboru má i nemalý
přínos výchovný. Ten, kdo si váží kulturního dědictví své vlasti a své obce, váží si i
svých spoluobčanů.

I když soubor nemá svoji dětskou skupinu, zapojujeme do programu předvánoční
besedy u cimbálu vystoupení dětí místní
mateřské a základní školy a tak chceme
povzbuzovat děti v jejich zájmu o lidovou
píseň a tanec.
Charakteristickým prvkem každé národopisné oblasti je lidový kroj. Podobu kroje
používá soubor stále, opotřebené části
kroje se snažíme obnovovat v co nejvěrnější podobě původnímu kroji. Náš kroj,
dobře udržovaný, přispívá k reprezentaci
obce. Obdivují ho především zahraniční
návštěvníci Trojanovic a diváci při zahraničních zájezdech.
Část prací při obnově krojových součástí
si zajišťuje soubor vlastními silami, část nákupem prací a látek. A právě látky, u kterých je potřeba, aby se svými vlastnostmi
přibližily co nejvíce původním materiálům,
a pracnost šití jednotlivých dílů tvoří největší náklady na údržbu a obnovu krojů.
Valašský soubor písní a tanců Radhošť děkuje touto cestou Obecnímu úřadu Trojanovice za podporu, které se mu od Obce
Trojanovice dostává.
Ing. Petr Michna
vedoucí souboru
Březen 2015
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Školní rockový večírek v Trojanovicích už popáté
Pod záštitou Klubu rodičů při Jubilejní
základní škole prezidenta Masaryka se
v sobotu 24. ledna 2015 uskutečnil - díky
organizačnímu týmu pod vedením Radky
Fabiánové - již posedmé tradiční Školní večírek, z toho popáté rockový.
Žáci dvou trojanovických pátých tříd, jejich pedagogové i představitelé základní
školy, rodiče a další účastníci této kulturní události se začali scházet kolem sedmé
hodiny večerní v tradičním místě konání
obecních akcí a to v sálu Hotelu Beskyd.
Pro dospělé návštěvníky večírku bylo připraveno typické moravské přivítání a ti
menší obratem zmizeli ve vřavách několika
dětských skupinek.
Prvním bodem programu bylo slavnostní pasování páťáků, tedy uvedení žáků
posledního ročníku základní školy v Trojanovicích do stavu „páťáckého“. Žáci své
vystoupení zahájili osobním představením
každého z nich prostřednictvím prezentace fotograﬁí a po pořízení snímků nastoupených dětí je jejich paní učitelky Hana
Pražáková a Vendula Niklová spolu s paní
ředitelkou Soňou Bunčkovou slavnostně
pasovaly a předaly jim malé vzpomínkové předměty. Děti samozřejmě nezůstaly
práci jejich prvních školních průvodců nic
dlužny a poděkovaly na oplátku krásnými
květinami a množstvím úsměvů.
Večírek navštívila také taneční skupina
Jeleni(de)luain, která pod vedením Pavlíny Strnadlové předvedla zajímavý taneční
program inspirovaný kulturou afrického
kontinentu a doplněný o odpovídající odění. Program nejen pro děti dále doplnilo

vystoupení mladé kouzelnice Julie Hojdyszové, o které se po večírku proslýchala
informace, že je sestrou kouzelníka Pavla
Kožíška a sestřenicí světoznámého amerického mága Davida Copperﬁelda. A nejen
pro potěšení mužského oka předvedly své
vystoupení Rose – baletky ZUŠ Frenštát p.
R.
Mezera mezi jednotlivými body programu
byla samozřejmě vyplněna taneční zába-

text a foto: Radka Fabiánová

Výsledky pěvecké soutěže
Rok uběhl jako voda a opět se konalo
školní kolo pěvecké soutěže, kterého se
zúčastnilo několik žáků napříč všemi
ročníky. Porota vyhodnotila jejich sólové pěvecké výkony takto: v kategorii
2. a 3. tříd se umístily na 3. místě Bětka
Novotná, na 2. místě Lucie Majerová
a 1. místo patřilo Hedvice Trubačové.
V kategorii 4. a 5. tříd se na 3. místě
umístila Barča Přadková, na 2. místě
skončila Eliška Babincová a absolutním
vítězem (i co se potlesku týče) se stal
Matěj Dobiáš.
Hana Trubačová

Tonda Obal čili beseda o odpadech
Ve středu 11. 2. se žáci naší školy zúčastnili besedy o třídění odpadu, kterou
pro ně připravili pracovníci společnosti
EKO-KOM se vzdělávacím programem
Tonda Obal na cestách. Beseda se týkala
problematiky odpadů, jejich správného
třídění, využití separovaného odpadu a
recyklací. Žákům bylo nabídnuto mnoho
zajímavých informací, které byly zprostředkovány stručnými videi, diskusemi a
praktickou hrou zaměřenou na třídění odpadů. Program se setkal s kladnými ohlasy
a rozšířil některým dětem jejich vědomosti,
především v oblasti využití recyklovaných
odpadků a ochrany životního prostředí.
A jak to vidí nejmladší školáci z naší školy?
Položila jsem jim pár otázek.
O čem program byl?
Anička: O odpadcích.
Natálka: Ať víme, kde máme odpadky háBřezen 2015

vou všech návštěvníků večírku, jimž hrálo
k poslechu a především k tanci Famózní
levandulové trio, a také dobrým jídlem i
pitím.
Vyvrcholení večera – tombola – proběhlo
díky mnoha sponzorům a přispěvatelům
z blízkého i širokého okolí. Byť nešlo o losování „sportky“ a vstupenku do klubu miliardářů, všichni výherci projevili pěknou
porci radosti a ti, kteří obdarováni nebyli,
dávku zklamání. Tak už to ale hold v tombole chodí…
Závěrem dovolte poděkovat Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka, Klubu rodičů, Hotelu Beskyd, vystupujícím
i všem, díky nimž se již tradiční Školní
rockový večírek uskutečnil.

Mažoretky na Obecním bále
zet.
Valča: Mnoho odpadků se dá využít.
Mirek: Recyklace odpadu.
Vaneska: Naučili jsme se, jak třídit odpad.
Co tě zaujalo na programu? Co se ti líbilo?
Luky: Chemikálie
Valča a Terezka: Hra zaměřená na třídění
odpadu.
Anička, Jonáš H., Amálka: Všechno.
Vaneska a Martin: Využití plastů k výrobě
koberců a výplní do sedaček.
Kačka: Poutavá videa.
Natálka: Myslím, že jsem se naučila lépe
třídit odpad.
Na otázku, zda doma třídí odpad, celá třída odpověděla, že ano. Mají poblíž třídicí
popelnice a nejčastěji třídí papír, sklo, plast
a krabice od mléka, džusů a kartony.
Rovněž všichni žáci souhlasili s tím, že třídění odpadu je důležité.
Michaela Manová

foto: Marek Šablatura
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Zimní lyžařská sezóna v plném proudu

Zimní lyžařská sezóna je v plném proudu
a přes počáteční nedostatek sněhu se děti
nyní pravidelně účastní dvakrát týdně bě-

žeckých tréninků. Při dostatečných sněhových podmínkách trénují děti techniku
běhu na lyžích v okolí školy, v případě nevyhovujících v Trojanovicích děti trénují
na standartních běžeckých tratích na Pustevnách. Zimní lyžařská sezóna je pro děti
dosti náročná, neboť se neúčastní pouze
tréninků, ale také víkendových závodů.
Většina oddílů, které pořádají závody, využívá běžeckého areálu na Pustevnách, což
je pro nás velmi výhodné.
Tam se také naši někteří zkušenější lyžaři
již zúčastnili běžeckých závodů. Svou premiéru si děti odbyly hned první únorový
den, kdy na stupně vítězů vystoupal František Václavík – 2. místo a Andrea Červenková si dojela pro šesté místo ve své kategorii.
V tradičních dvoudenních závodech (7. a
8. 2.), které pořádá TJ Frenštát – Šrubařův
memoriál, se na stupně vítězů probojova-

Začátek roku v trojanovické mateřské škole

la Žoﬁe Procházková – 2. místo, František
Václavík – 3. místo a pěkného umístění dosáhl také David Skřídlovský, který ve svém
úplně prvním závodě obsadil 4. místo.
V sobotu 14. února se konaly na Pustevnách další běžecké závody, kde naše děti
opět vybojovaly umístění na předních místech. Žoﬁe Procházková si dojela pro 2.
místo, David Skřídlovský pro 3. místo a
Andrea Červenková pro místo 6.
Všem malým závodníkům moc děkujeme
za vzornou reprezentaci. Závodní sezónu
zakončí děti tradičními přebory škol, které
se uskuteční 5. března a kterých se zúčastní
všichni naši závodníci, kterých je letos celkem 18. Poděkování patří také panu Jiřímu
Schwarcovi, který ve svém volném čase aktivně s dětmi vyráží jak na tréninky, tak
na všechny závody.
text a foto: Soňa Bunčková
ředitelka školy

Setkání s malířem Dudkem
V úterý 3. 2. 2015 k nám do školy zavítal
ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek
z Frenštátu p. R. Vystoupení pana Dudka,
do kterého postupně zapojil děti i dospělé, kteří se přišli podívat, mělo obrovský
úspěch. Všichni měli tváře plné smíchu,
který šel od ucha k uchu. U nás ve škole je
pravidelným hostem a jsme moc rádi, že si
na nás vždy udělá čas.
text a foto: Kateřina Segečová

V měsíci lednu pokračovala Předplavecká výuka předškolních dětí na bazéně ve
Frenštátě p. R. a nejstarší děti absolovovaly
zápisy do základních škol.
Dále celkem 34 dětí ze všech tří trojanovských školiček si užilo týdenní výjezdový
lyžařský kurz v lyžařském středisku
na Bílé. Děti se zde učily pod vedením zkušených instruktorů základům sjezdového
lyžování, pokročilejší a zdatnější lyžaři pak
úspěšně zdolávali velkou sjezdovku. Kurz
byl zakončen lyžařskými závody, kde děti
jednotlivě předvedly získané dovednosti
také svým rodičům.
Začátek měsíce února se nesl v duchu
příprav MAŠKARNÍHO KARNEVALU,

tentokráte s tématem „Zima a zimní radovánky“.
Nádherně vyzdobený sál hotelu Beskyd se
v neděli 8. února opět zaplnil a maškarní
rej mohl naplno začít. Paní učitelky převlečené za sněhuláky se postaraly o zábavu
plnou písniček, netradičních her a tanečků, do kterých byly zapojeny nejen děti, ale
také jejich rodiče. Vyvrcholením karnevalu
bylo ocenění nejlepších masek a bohatá
tombola. Poděkování patří všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na této velmi vydařené akci!!!
Silvie Balcárková
vedoucí učitelka
Březen 2015
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Noviny z lesní školky

Vydařený Obecní bál

A to funguje i přes zimu? No jasně, celý
rok, za každého počasí a v květnu oslavíme na pasece již druhé narozeniny. Scházíme se tři dny v týdnu (st, čt, pá) a když
se sejdeme všichni, je nás dvanáct dětí a tři
průvodci. Jsme velmi vděční a děkujeme
představitelům obce a bysterským fotbalistům, že můžeme přes zimní období využívat zázemí v šatnách TJ Bystré. Díky těmto
prostorům opravdu fungujeme za každého
počasí a máme se kde ohřát, odpočinout si
a tvořit z keramiky. V únoru jsme vyrazili
za kulturou do Loutkového divadla v Ostravě na pohádku O hubaté Doře, a tak už
víme, proč se skalnatý vrch vedle Kněhyně
jmenuje Čertův mlýn. Za pomoci šikovného tatínka děti vyrobily budku a krmítko
pro ptáčky a nově zapojujeme i výuku angličtiny. Na jaře se opět vrátíme na paseku, kterou máme v plánu dále zvelebovat
vrbičkovými stavbami, hliněným či dřevěným domkem pro děti a různými herními
prvky. V létě se již tradičně budou konat
dva přivesnické tábory a bude-li zájem,
rozšíříme provoz na celý týden. Zájemci
se můžou přijít kdykoliv za námi podívat
a strávit s námi celý den, který nikdy není
stejný.
text a foto: Martina Vodrážková
www.klubnapasece.cz

Opět po roce se v sobotu 31. ledna 2015
konal v Hotelu Beskyd Obecní bál. K tanci hrálo duo KIWI z Kopřivnice. Během
večera se o zábavu a zpestření postaraly
mažoretky z TJ Sokol Frenštát, které vystoupily ve dvou skupinách. Mladší Sluníčka vystoupila pod vedením Silvie Pivcové,
zatímco starší Lékořice vedené Gabrielou
Strakošovou zaujaly působivou světelnou
show. Děvčata ze základních škol v Trojanovicích a Frenštátě p. R. vedené Monikou
Paprskářovou předvedly Zumbu s Mon-

čou. Eva a Ivo Berkanovi ze Studia Berkana
z Frýdku-Místku ukázali, jak vypadá akrobatická jóga.
Bohatá byla i tombola a to především díky
velkorysé štědrosti sponzorů z řad ﬁrem i
jednotlivců (viz rámeček). Poděkování patří především hlavním organizátorkám
z řad pracovnic obecního úřadu a všem,
kteří se podíleli na tom, že i letošní Obecní
bál byl úspěšný.
Martin Trubač
foto: Filip Mede

Fabriko, s. r. o.; Cergomont, s. r. o.; Innova int., s. r. o.; Elektro T a T Zvoník,
Frenštát p. R.; Agrocar, s. r. o.; Agrotec
servis, s. r. o.; Zemní práce Bedřich Pustka; Frensecurity Roman Němec; AUTOJENA; Lyreco CE; Dveře a okna Pavel
Knězek; Phobos, s. r. o.; Dřevorubecké
práce Petra Ondruchová; Trinanza, s.
r. o.; Swietelsky, s. r. o.; Pustevny, s. r. o.;
Elektroinstalace, Rostislav Janda; DOZA;
Hotel Troyer; ALBA Tour, Rožnov p.
R.; Merkon oil, Frenštát p. R.; AVE CZ,
Frýdlant n. O.; Firma Gajda; Lipka HQ,
s. r. o.; Bubo - jazykový klub; Firma Miroslav Strnadel, Frenštát p. R.; Řeznictví Žabčík, Trojanovice; Firma TRASO,
Frenštát p. R.; EB Bartoš s.r.o., Frenštát p.
R.; Valašské muzeum v přírodě; Valašské
království; Pedikúra – manikúra Bražinová Lenka, Interiérové studio ULITA
DESIGN; Miss Cosmetic – spol. Moniky
Žídkové; Matice Radhošťská; Moragro,
Frenštát p. R.; CDU SPORT, Frenštát p.
R.; Papírnictví Arundo Trading s. r. o.;

Tenisový klub U ZVONKA; Agro-Máďa,
Trojanovice; Statek pod Radhoštěm, Trojanovice; Perníčky - paní Marie Musilová;
Continental s. r. o., Frenštát p. R.; Hasiči
Trojanovice; Replay, s. r. o., Frenštát p. R.;
Kadeřnictví MILUŠE, Trojanovice; QQ
studio Ostrava, Vladimír Mráz; Muzeum
Novojičínska - Muzeum ve Frenštátě p.
R.; Pohankový mlýn Šmajstrla; Hotel Na
Dolině, Trojanovice; ZOOEX, Romana
Odleváková; PVC OKNA, s. r. o.; Kadeřnictví VERONA, Frenštát p. R.; Myslivecké sdružení Horečky; Trdelníky, Ondřej Hladký, Vidče; ZUMBA s Mančou;
Krámek „Na Horní“; Elektroinstalace
Lubomír Jurek; HELMOND, Frenštát p.
R.; Milan Bár, Ženklava; Marek Sznapka,
Český Těšín; Martin Trubač, Josef Kuřec,
Drahomír Strnadel, Trojanovice; rodina
Jurkova, Frenštát p. R.; knihovna Frenštát
p. R.; MěKS Frenštát p. R.; město Frenštát
p. R.
Všem sponzorům děkujeme!
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