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Nejkrásnější smrčky jsou z kamenitých svahů
Vánoční svátky se kvapem blíží. Neodmyslitelně k nim patří vánoční stromky,
které již více než sto padesát let zdobí
české a moravské domácnosti. O nich - a
nejen o nich - jsme si povídali s lesním
správcem a obecním zastupitelem panem
Jaroslavem Štefkem.
Co všechno musí lesní hospodář udělat, než
ze semene vyroste vánoční stromek?
V prvé řadě je třeba říct, že naprostá většina vánočních stromků dnes již není vypěstována lesním hospodářem, ale pochází
z plantáží pro tento účel zřízených. Z lesních porostů se těží v našich oblastech jen
obyčejný smrček a v nížinách borovice.
Exotické dřeviny a jedle vyžadují dokonalou ochranu proti zvěři, kterou v případě
vánočních stromků nelze provádět chemickým repelentem a proto je nutno je pěstovat za plotem.
Nicméně postup jak v lese, tak i na plantáži
je obdobný. Pěstitel musí zajistit potřebný
sadební materiál v některé z lesních školek
nebo zahradnictví a tento na vhodné ploše
zasadit. Na lesních pozemcích se k tomuto
účelu využívají i plochy pod elektrovody.
Poté začíná každoroční péče, aby stromečky neutlačovala buřeň. Na plantážích se dá
účelně využívat technika a chemie.
Jak dlouho roste vánoční stromek?
To samozřejmě závisí od jeho velikosti a
druhu dřeviny. Nejrychleji z našich dřevin
roste borovice lesní, která je po výsadbě
schopná i za čtyři roky dorůst do požadované velikosti. Náš obyčejný smrček vyroste za pět až sedm let, smrk pichlavý a jedle
zhruba o rok více. Za tuto dobu dorostou
vánoční stromky do běžné velikosti 1,5 až 2
m. Jedle kavkazské, které se tvarují a jejich
růst se i každoročně omezuje pro docílení
optimální hustoty, se řežou po deseti a více
letech. K tomu musíme připočítat dobu,
po kterou se stromky pěstují v lesní školce,
než se vysadí na plantáž, a ta je u borovic
minimálně 2 roky a u ostatních dřevin 4
roky.
Věk vánočního stromku si po zakoupení
může přibližně spočítat každý sám. Naše
jehličnany vytvoří každým rokem přeslen silnějších větví, takže spočítáme počet
přeslenů, připočteme 2 nebo 4 roky na pěstování ve školce a minimálně 1 rok na překonání šoku po přesazení a máme zhruba
jeho stáří.
Jaké jehličnaté stromy jsou u nás nejčastěji
vysazovány a jaké mají nároky ?
Nejčastěji pěstovaným druhem vánočních
stromků na plantážích je patrně smrk pichlavý. Je to nádherně tvarovaný pravidelný

sivě zelený až stříbrně zbarvený stromek,
pro který se vžil název stříbrný smrček. Výstižnější je jeho druhové jméno pichlavý,
což si asi ověřil každý, kdo takový stromek
na Vánoce zdobil. Speciﬁcká je taky jeho
vůně, která někomu lahodí, jiný ji odsuzuje. Dalším častým pěstovaným druhem
je jedle kavkazská, která rovněž vytváří
pravidelnou korunu a pro pěstitele je komerčně zajímavá. Je to ta nádherná jedle
s tmavým jehličím rozprostřeným po celém
povrchu větvičky – ostatní jedle mají jehlice rozčísnuté do stran. Z jiných druhů jedlí
se pěstuje v menší míře jedle stejnobarvá
s dlouhými stříbřitě šedými jehlicemi. Stejnobarvá proto, že má jehlice po obou stranách stejně zbarvené. Naše jedle bělokorá
způsobuje pěstitelům trochu problémy,
protože jakmile dobře zakoření, nasadí vysoké roční přírůstky a je k vrcholu vždy řídká. Občas se taky objeví na trhu i pomalu
rostoucí jedle korejská s krátkými, zespodu
nápadně stříbrnými jehlicemi. Z borovic se
na plantážích pěstuje jihoevropská borovice černá s delšími a tmavšími jehlicemi než
má naše borovice lesní. Běžný smrk ztepilý
rostoucí v našich lesích je pro pěstování na plantážích nevhodný pro svůj rychlý
růst. Nejkrásnější smrčky na Vánoce jsou
z kamenitých suchých svahů našich hor.

Okrotice dlouholistá

Důležitá je péče po zakoupení. Ideální je
seříznout ve spodní části kousek kmínku,
stačí 1 cm, a vložit stromeček do nádoby
s vodou. Do doby, než jej začneme zdobit,
je mu nejlépe venku ve stínu na čerstvém
vzduchu. I pokud ho umístíme do kůlny
do chladu, tak vysychá. Samozřejmě, pokud jsou mrazy, je nutno pamatovat včas
stromeček přenést k rozmrazení. A ještě
jedna rada pro nákup. Většina kupujících
je přesvědčena, že pokud koupí stromeček
těsně před Vánocemi, má jej zaručeně čerstvý. V naprosté většině případů tomu tak
není, protože tyto se řežou již v listopadu a
poté dodávají prodejcům. Zaručeně čerstvý
stromek zakoupíte jedině přímo na plantáži
pěstitele, který jej před vámi uřeže.
Vím o vás, že máte přírodu rád a že jí rozumíte. Co ve vás tento vztah probudilo ?
Hlavním důvodem asi bude, že jsem vyrůstal v prostředí mimo město a v době, kdy
pojem počítač a internet nic neznamenal.
Volný čas se trávil zásadně venku, v potoce
a v lese. Ve škole jsem se jaksi samozřejmě
chytil přírodovědných předmětů. V té době
na mě měl velký vliv i pan František Šmajstrla z Kopané, který mi a několika dalším
s podobnými zájmy věnoval v rámci mysliveckého kroužku spoustu svého volného
času. Tímto už jsem byl tak nějak nasměrován, že veškeré zájmy a další vzdělání se
ubíralo tímto směrem.

Kruštík širokolistý

Můžete poradit, jak ošetřit stromek, aby zůstal co nejdéle čerstvý ?
Prvořadý při koupi vánočního stromku je
už samotný výběr druhu. Každý si musí
uvědomit, jak dlouho bude mít stromeček umístěný v pokoji. Kdo uvažuje, že ho
odstrojí těsně po Novém roku, může volit
obyčejný smrk, který je i cenově příznivý.
Ten, kdo ponechá stromek někdy do konce
ledna a déle, by měl volit některou z jedlí,
které sice seschnou, ale neopadnou.

Vaše bohaté znalosti o fauně a ﬂóře se zakládají nejen na studiu, ale především
na osobních zkušenostech. Kterého „objevu“
si nejvíce ceníte ?
Když člověk věnuj hodně času pobytu
v přírodě, tak občas o něco zakopne. Vždy
jsem se věnoval přírodě hlavně v našem
okolí, a tak za objev považuji každý nález
jakéhokoliv druhu, který byl do té doby pro
naše okolí neznámý a nebo se dávno vytratil.
Z mého hlediska je zajímavý nález plavuníku zploštělého na dvou lokalitách v masívu Radhoště. Roste na stejném místě již od

Obecní noviny z Trojanovic
osmdesátých let i díky tomu, že mu sekerou
občas uvolníme přístup ke slunci. Nejvíce
si asi cením nalezení kruštíku širokolistého.
Jde sice o naši nejběžnější orchidej, ale tyto
rostliny žijí bez zeleně listové. U jiných orchidejí je tento způsob života celkem běžný,
ale u tohoto druhu jsem se s touto formou
ještě nesetkal. Nejdříve jsem takové rostliny
nacházel ve smrčinách na vrcholu Noříčí a
teprve před pár lety jsem našel kvetoucího
jedince na svahu Stolové. Toho jsem každoročně sledoval až do loňského roku, kdy už
nevyrostl. Letos se na stejné lokalitě objevila druhá bílá rostlina. Možná se jedná i o
nějaké křížence, ale mé určovací schopnosti končí na dostupné speciální literatuře.
Ukázat rostlinu nějakému znalci by mohlo
znamenat její konec v herbáři. Jiné případné zájemce z řad skalničkářů a zahrádkářů
musím také zklamat. Tuto rostlinu, i když
vypadá exoticky, prakticky nelze přesadit.
Její život totiž závisí na soužití s houbou.
Z živočišných druhů stojí za zmínku výskyt
naší druhé největší sovy puštíka bělavého
v našich lesích. V posledních letech se s ním
již poměrně často setkáváme na vrcholcích

Noříčí, Okruhlého a na Stolové. Za tuhých
zim se objevuje i na okrajích lesů Na Dílech
a u Starého revíru. V loňském roce jsem se
poprvé setkal s jedním dospělým a dvěma
mladými ptáky, kteří právě opustili hnízdo
na svahu Noříčí. To svědčí o tom, že se tato
vzácná sova u nás již usadila trvale.
Z méně nápadných vzácných tvorů je
u nás v obci pravděpodobný výskyt brouka
páchníka hnědého. Jedná se o „naturový“
druh, kvůli kterému byla zřízena evropsky
významná lokalita Hukvaldy. Jeho život je
více než nenápadný. Obývá totiž živé, ale
duté stromy. Samotného brouka jsem neviděl, ale u dvou pokácených starých třešní
byly známky pobytu larev ve stromě.
A naopak. Jsou některé druhy, které z našeho kraje vymizely a které hledáte marně?
Tak jako všude, je i příroda v našem nejbližším okolí tlakem člověka ochuzována
o další druhy. Toto je zvláště zřetelné u rostlin. Jednou skupinou jsou druhy, o kterých
se dočteme v literatuře, že se u nás vyskytovaly. Marně pátrám po rosnatce okrouhlolisté, která rostla na Dolině. Jinou takovou
rostlinou je zajímavá kapradina jazyk hadí,
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která se údajně vyskytovala na Horečkách.
Druhou skupinou jsou rostliny, které jsem
v našem okolí už našel, ale postupem doby
zmizely. Mohu jmenovat třeba všivec lesní,
který rostl na okraji lesa u dnešního hotelu
Gurmán, sleziník zelený, který jsem znal
ze skal na Velkém Javorníku nebo pryskyřník rolní, který byl plevelem v záhonku a
dnes jej neuvidíte. Řada druhů má u nás jak
říkáme „na kahánku“. Za všechny vachta
trojlistá, kterou znám z jedné lokality; tolije bahenní, která rostla na třech místech a
dnes už jenom na bývalé střelnici pod Radhoštěm; okrotice dlouholistá, u které vím
pouze o jediné rostlině.
Otázka nakonec. Na co se těšíte o letošních
Vánocích?
Vánoce jsou svátky, kdy si více než kdy
jindy uvědomujeme, jak je důležité dělat
radost jiným. Ten dobrý pocit, že jsme blízkého čímkoliv potěšili, je to nejhezčí na Vánocích. A na co se ještě těším? Samozřejmě
sobecky, tak asi jako všichni kolem mne, na
těch pár dní klidu a pohody.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Jaroslav Štefek

Valaši v Římě
Letošní rok je pro mnoho lidí významný
tím, že slavíme 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tyto
události si připomněli členové Matice
Radhošťské mší svatou 5. července, ale i
při návštěvě arcibiskupa Dominika Duky
začátkem září. Nejvýznamnější akcí tohoto
jubilejního roku se však stalo na přelomu
října a listopadu putování 27 členů a přátel
Matice Radhošťské z obou stran Radhoště do Říma. Poutníci se vydali na cestu
vlakem, zázemím jim byl poutní dům Velehrad několik minut chůze od baziliky svatého Petra v Římě.
Bohatý program počítal s návštěvou míst,
kde pobývali Cyril s Metodějem. V bazilice
Panny Marie Větší papež Hadrián II. schválil a posvětil staroslověnské bohoslužebné
knihy, v bazilice sv. Praxedy pobývali v letech 867-869 Konstantin a Metoděj při své
návštěvě Říma. Poutníci zamířili i do baziliky sv. Klimenta, kde jsou uloženy ostatky
sv. Cyrila. Zde se účastnili mše sloužené
v italštině. Po ní sestoupili do podzemí, kde
je hrob svatého Cyrila. Jeho odkazu věnovali modlitbu, zazpívali
několik písní,
předseda Matice Radhošťské
zahrál
na fujaru a k sarkofágu položili věnec vytvořený z četyní rostoucího na Radhošti.
K putování patří i mše svaté, většinu z nich
vedl kněz Jaromír Zádrapa, ředitel Českého
centra Velehrad. Během čtyř dnů pobytu
v Římě zbyl čas i na prohlídku některých

pamětihodností, o kterých zajímavě vyprávěla naše průvodkyně Katarina z centra
Velehrad. Součástí putování byla i zastávka
u moře a návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje, který stojí v Dragoncellu, okrajové
části Říma. A protože návštěva Říma není
jen putování po kostelech, Valaši poseděli
s harmonikou a večer se prošli osvětleným
městem.
Příjemné počasí, milí lidé, kouzelné prostředí Věčného města, to vše přispělo
ke zklidnění jinak rychlého života. Člověk
se mohl zastavit, přemýšlet a vychutnávat
si chvíle a nádheru města Říma. Velký dík

patří za uspořádání celé akce Drahomíru
Strnadlovi, předsedovi Matice Radhošťské,
Hance Dorotíkové za zajištění dopravy,
Janu Porubovi za organizaci mší, náboženskému centru Velehrad za zajištění zázemí
a ubytování. Zvláštní poděkování si zaslouží Jaromír Zádrapa, ředitel centra Velehrad
a představený komunity salesiánů za svou
vstřícnost, ochotu, zajímavá kázaní, stálý
úsměv a pohodu, kterou všem dokázal předávat. Byly to nádherné dny, které dokázaly
pohladit na duši. Děkujeme.
text a foto: Petr Ondryáš
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Informace pro občany
Sazba místního poplatku za odpady v roce 2014
Dne 21.10.2013 schválilo zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku za odpady pro příští rok se snižuje
na 410,- Kč.
Pytlový sběr
V příštím roce bude opět od poplatku za odpady odečten ﬁnanční
bonus za vytříděný odpad roku 2013. Do tohoto bonusu budou
započteny ještě pytle a balíky papíru dovezené do soboty 14. prosince, po tomto datu již bude tvořen ﬁnanční bonus roku 2014.
Důležité pravidlo pro vývoz popelnic – dávat k vyvezení vždy
plnou popelnici. Svozová ﬁrma nám nezapočítává vývoz popelnic
dle váhy, ale dle počtu vyvezených popelnic a kontejnerů. Pokud
tedy dáte vyvézt poloprázdnou popelnici, obec ji uhradí v plné výši
jako za plnou. A tento údaj pak slouží k výpočtu místního poplatku
za odpady na další rok.
Termíny pro svoz komunálního odpadu v roce 2014
Trojanovice Lomná, Bystré, Karlovice
čtvrtky - lichý týden
Trojanovice pod Javorníkem, Pindulí
úterý - sudý týden

Obecní úřad a sběrný dvůr o vánočních svátcích
Ve dnech 23.12.2013 – 4.1.2014 bude obecní úřad i
sběrný dvůr z důvodu svátků a čerpání dovolené uzavřen.
Zimní provozní doba sběrného dvora:
středa 13 – 17 hodin
sobota 8 – 12 hodin
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2013 v 22:30 v chrámu sv. Martina
ve Frenštátě p. R.
Odjezdy autobusů na Štědrovečerní mši:
1. autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce
pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem a
na Sibérii.
2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži
na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.

Pozvání na zasedání Zastupitelstva obce
Zveme všechny občany
na 23. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 16. prosince 2013 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.
Tříkrálová sbírka 2014

Svoz je pravidelně v úterý a ve čtvrtek i ve dny, kdy připadne na
tento den svátek.

Naši jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Emil Blažek

92 let

Marie Adamčíková

91 let

Eduard Šrubař

90 let

Anežka Strnadlová

85 let

Jan Tichavský

80 let

Marie Kaděrková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám……“
Tak jako každý rok již brzy rozezní ulice měst a obcí koledníci
svým zpěvem této známé koledy. Koledníci, poslové vánoční zvěsti, zavítají také do vašich domovů, aby vám přinesli radost a pokoj
a koledovali pro ty nejpotřebnější.
Díky vaší solidaritě tak mohla Charita pomoci starým lidem, těžce
nemocným, osamělým matkám s dětmi, zkrátka všem potřebným.
Také na počátku příštího roku vyjdou do ulic skupinky koledníků,
které můžou v době od 1. do 14. ledna 2014 zaklepat u Vašich dveří
a poprosit vás o příspěvek na tuto sbírku. Koledníkům můžete přispět do zapečetěných pokladniček drobnou i větší částkou. Přispět
můžete také přímo na účet SČKCH. Vedoucí koledníků budou mít
u sebe platný občanský průkaz a viditelně nošenou průkazku, která
je plnou mocí ke koledování.
Finanční prostředky Tříkrálové sbírky 2013 určené přímo pro potřeby Charity Frenštát pod Radhoštěm byly využity na podporu
péče o sociálně slabé rodiny a dokrytí nutných provozních výdajů
charitní pečovatelské a asistenční služby. Tyto služby tak mohly plnit své poslání a poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či
zdravotního postižení, při činnostech, které nemohou vykonávat
samostatně a umožnit jim tak žít plnohodnotným způsobem života v jejich přirozeném prostředí.
Děkujeme vám za podporu a jakýkoliv třeba i sebemenší dar.
Pomozte nám pomáhat.
Za Charitu Frenštát p. R. Anna Čechová

Obecní noviny z Trojanovic

Strana 5

Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 9. listopadu 2013

Občánci zleva:
Matěj Grygařík, Šimon Bartoš, Nina Kubešová, Kateřina Poláková, Gabriela Jandová

Reklama a inzerce

Občánci zleva:
Karel Honajzer, Petr Marek, Martin Prašivka, Silvie Adamčíková

Jubilanti:
nahoře zleva: Zuzana Novotná, Marie Bordovská, Ludmila Stavárková, Bernardina
Klímková
dole zleva: Božena Marková, Bohuslava Žurovcová, Eliška Jandová, Emilie Chalupová

foto: Věra Vašendová

KOUPÍME LES!!!
(příp. DŘEVO), LOUKY,
PASTVINY, ORNOU PŮDU
VŠE NAD 1 ha!
VALAŠSKO A MORAVA!
ODMĚNA I ZA TIP
K PRODEJI!
PLATBA V HOTOVOSTI!
SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ

TEL: 732 210 288

PROVÁDÍME NÁTĚRY
A OPRAVY PLOCHÝCH
STŘECH VČETNĚ UMYTÍ
WAP, HYDROIZOLAČNÍ
NÁTĚRY, ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ
TECHNOLOGIE

TEL: 731 916 662
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Kino Frenštát pod Radhoštěm
Tel. 556 835 098, 602 845 754. E mail: kino@mufrenstat.cz,
www.facebook.com/KinoFrenstat.
Program na prosinec 2013
V neděli 1. prosince 2013 od 18:00
Ptačí úlet

USA, dabing, animovaná rodinná komedie, přístupný, délka 85 minut,
cena 80,- Kč, H. C. E.
Odvážní krocani a jejich ambiciózní plán odstranit krůty ze svátečního
stolu Dne díkuvzdání jednou provždy.

V neděli 1. prosince 2013 od 20:00
Hunger Games: Vražedná pomsta

USA, titulky, akční dobrodružný sci-ﬁ thriller, nevhodný do 12 let, délka
146 minut, cena 110,- Kč, Bontonﬁlm
Katniss dosáhla vítězství v Hladových hrách aktem vzdoru proti všemocnému Kapitolu a jeho krutým pravidlům. Katniss s Peetou očekávají
pomstu mocných. Překvapivé výsledky zápasu v drsné reality show však
povzbudily obyvatele země Panem, aby se postavili k odporu, a v krajích
se formuje odboj. Podaří se zabránit krvavému střetnutí, jehož důsledky
by byly více než hrozivé?

Od úterý 3. do středy 4. prosince 2013 od 18:00
Bella Mia

110,- Kč, Falcon
Snímek o znesvářeném triu klaunů v sobě spojuje známá jména české
komedie (Kaiser a Lábus) s evropskou ﬁlmovou elitou (D. Flamand, K.
Outinen). Bývalí kolegové a kamarádi se po třiceti letech opět shledávají
a dostávají ještě jednu šanci, jak spolu zazářit a jak nalézt ztracenou lásku
k řemeslu, které dokázalo rozesmát spousty lidí a dát jim aspoň na chvíli
pocit svobody.

Od úterý 10. do středy 11. prosince 2013 od 18:00
Přijde letos Ježíšek?

ČR, romantický, přístupný, délka 100 minut, cena 110,- Kč, Bioscop
José (J. Abrahám) se po letech v emigraci v Mexiku vrací do Prahy na naléhání své manželky. Protože jejich dcera nemůže otěhotnět, vidí svou naději
v Pražském jezulátku. Návrat Josému přináší řadu nečekaných překvapení
jako je manipulativní starý kamarád Ruda, dávná láska Květa se svou osobitou rodinou či že nejen Pražské jezulátko koná v Praze zázraky.

V úterý 10. prosince 2013 od 20:00
Rozkoš

ČR, drama, nevhodný do 12 let, délka 111 minut, cena 110,- Kč, CinemArt

Ve středu 11. prosince 2013 od 20:00
Oldboy

ČR, drama, přístupný, délka 93 minut, cena 100,- Kč, CinemArt
Stádo krav určených k utracení se vzbouří a pod vedením krávy Bely unikají lidským nástrahám. Hrdinky touží po životě v přírodě. Zvládnou však
utéct před člověkem a zároveň se postarat samy o sebe v úplně novém
prostředí?

USA, titulky, nevhodný do 15 let, délka 104 minut, cena 100,- Kč, Bontonﬁlm
Joe Doucette je unesen a držen v zajetí. Když se po 20 letech z ničeho nic
probudí na svobodě, rozhodne se najít své věznitele a zjistit příčinu toho
všeho. To, co nalezne, se mu ale nebude moc líbit. Jedná se o remake dnes
již kultovního, stejnojmenného korejského ﬁlmu.

V úterý 3. prosince 2013 od 20:00
Konzultant

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 od 18:00
Filmový klub: Příběh ﬁlmu: Odysea (7. a 8. díl)

USA/Velká Británie, titulky, thriller/drama/krimi, nepřístupný do 15 let,
délka 101 minut, cena 120,- Kč, CinemArt
Advokát zvaný Konzultant se připlete k pochybnému drogovému obchodu. Jeho arogance a chamtivost jej nakonec dostávají do víru událostí,
z nichž již není schopen utéct, a stahuje s sebou nejen zprostředkovatele oné dohody, ale i svou přítelkyni. Když si svou chybu uvědomí, jde už
všem o život.

Ve středu 4. prosince 2013 od 20:00
Filmový klub: Dvojí život Veroniky

Francie/Polsko, titulky, drama/fantasy, nevhodný do 12 let, délka 98 minut, cena 80,- Kč (FK 60,- Kč), AČFK
Film zachycuje paralelu v životech dvou identických dívek, Polky a Francouzky, které trpí stejnou srdeční chorobou. Obě se rozhodují pro lásku,
na níž bude záviset jejich přežití či smrt.

Ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 19:00
Petr Malásek a František Kop Quartet

Vstupenky k zakoupení v TIC Frenštát, cena 230,- Kč (přízemí), 200,- Kč
(balkon)

Od pátku 6. do neděle 8. prosince 2013 od 18:00
Ledové království

USA, dabing, animovaný/dobrodružný, přístupný, délka 109 minut, cena
130,- Kč, Falcon
Království Arendelle hrozí věčná zima. Proto se nebojácná Anna s horalem Kristoﬀem a jeho sobem Svenem vydává na cestu plnou dobrodružství za svou sestrou Elsou, která kletbu uvrhla, aby vše napravila dřív, než
bude pozdě. Pohádka je volnou adaptací na slavnou Sněhovou královnu
H. Ch. Andersena.

Od pátku 6. do neděle 8. prosince 2013 od 20:00
Klauni

ČR/Finsko, komedie/drama, nevhodný do 12 let, délka 120 minut, cena

Velká Británie, titulky, dokumentární/historický, nevhodný do 12 let, délka 120 minut, cena 90,- Kč (FK 60,- Kč), FilmEurope
Výpravný příběh o vývoji ﬁlmu. Speciální deci pro Filmový klub, ale nejen
pro něj.

Od pátku 13. do neděle 15. prosince 2013 od 17:00 a od 20:00
Hobbit: Šmakova dračí poušť

USA/Nový Zéland, dabing (17:00) / titulky (20:00), přístupný, délka neznámá, cena 120,- Kč (děti 100,- Kč), Warner Bros
Putování Bilba a trpaslíků za získáním Osamělé hory pokračuje. Na jejich
pouti se jim dostane pomoci od kožoměnce Medděda, zároveň budou muset zvládnout nástrahy Temného hvozdu. Když dorazí do Jezerního města, to největší dobrodružství a nebezpečí teprve začíná. Za ním totiž drak
Šmak dřímá na pokladu a není radno jej probouzet.

Ve středu 18. prosince 2013 od 18:00
Niko 2

Finsko/Německo/Dánsko/Irsko, dabing, animovaná dobrodružná komedie, přístupný, délka 75 minut, cena 110,- Kč, Intersonic
V pokračování úspěšné pohádky o sobíku Nikovi se Niko vydává na záchrannou misi nevlastního bratra, který byl unesen zlými orly. Cestou potkává spoustu nových kamarádů, s nimiž není nouze o legraci. Podaří se
jim vymyslet plán a zdolat všechny překážky?

Ve středu 18. prosince 2013 od 20:00
Jeptiška

Francie/Belgie/Německo, titulky, drama, nepřístupný do 15 let, délka 114
minut, cena 90,- Kč, Film Europe
Suzanne je poslána do kláštera, neboť její rodiče nemají na věno, aby se
mohla vdát. Pod ochrannými křídly Matky představené se učí klášterní
rutinně. Po její smrtí však Suzanne musí čelit ponižování nové abatyše a
náboženskému fanatismu.
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Ve čtvrtek 19. prosince 2013 od 20:00
Filmový klub: Bezva chlap

Norsko, titulky, komedie/drama/krimi, nepřístupný do 15 let, délka 103
minut, cena 90,- Kč (FK 60,- Kč), Aeroﬁlms
Ulrik se zrovna vrátil z vězení. Jeho manželský život je dávno v tahu a syn
jej skoro nezná. Proto se jeho staří kamarádi gangsteři rozhodnout najít
mu bydlení, holku i práci. Bohužel ani jedno se nedá považovat za růžový start do nového života. Nakonec ale zbývá vyřešit ještě jeden problém.
Sprovodit chlapa, co jej dostal do kriminálu ze světa, či nesprovodit?

Od pátku 20. do neděle 22. prosince 2013 od 18:00
Putování s dinosaury

Velká Británie/USA/Austrálie, dabing, akční, přístupný, délka 95 minut,
cena 125,- Kč, CinemArt
Pojďme se stát součástí světa, jemuž vládli dinosauři! Film inspirovaný
úspěšným seriálem BBC ukazuje příběh býložravého Pachyrhinosaura,
který byl nejmenší ve stádě a potýkal se tak se soutěživými sourozenci či
hladovými predátory. Avšak tento malý dinosaurus ukazuje, že pro evoluci
jsou důležité i jiné věci, než být největším a nejdrsnějším na světě.

V pátek 20. prosince 2013 od 20:00
Vše je ztraceno

USA, titulky, dobrodružný/drama/akční, nevhodný do 12 let, délka 106
minut, cena 110,- Kč, CinemArt
Robert Redford je mořský vlk, který už toho má hodně za sebou. Bohužel
v sérii útoků silných bouří, hladových žraloků či nefungující techniky
pro přežití nestačí jen zalepit trup lodi jako při srážce s kontejnerem plným čínských bot.

Od soboty 21. do neděle 22. prosince 2013 od 20:00
Frajeři ve Vegas

USA, titulky, komedie, nevhodný do 12 let, délka 105 minut, cena 100,Kč, Bontonﬁlm
Ve hvězdném obsazení Michael Douglas, Robert De Niro či Morgan Freeman si parta kamarádů řekne, že ještě nepatři do starého železa a je třeba
to roztočit. Proto když starý mládenec rozhodne oženit, je cíl jejich cesty
jasný. Las Vegas!

Ve středu 25. prosince 2013 od 17:00 a od 20:00
Hobbit: Šmakova dračí poušť

USA/Nový Zéland, dabing (17:00) / titulky (20:00), přístupný, délka neznámá, cena 120,- Kč (děti 100,- Kč), Warner Bros
Putování Bilba a trpaslíků za získáním Osamělé hory pokračuje. Na jejich
pouti se jim dostane pomoci od kožoměnce Medděda, zároveň budou muset zvládnout nástrahy Temného hvozdu. Když dorazí do Jezerního města, to největší dobrodružství a nebezpečí teprve začíná. Za ním totiž drak
Šmak dřímá na pokladu a není radno jej probouzet.

Ve čtvrtek 26. prosince 2013 od 18:00

Cesta za Vánoční hvězdou
Norsko, dabing, dobrodružný/rodinný/fantasy, přístupný, délka 80 minut,
cena 90,- Kč, Film Europe
Pohádkový příběh Sonji, která hledá vánoční hvězdu, se natáčel na oblíbeném hradu Pernštejn v Čechách.

Ve čtvrtek 26. prosince 2013 od 20:00
Křídla Vánoc

ČR, drama/komedie, nevhodný do 12 let, délka 110 minut, cena 80,- Kč,
Falcon
Nákupní centrum v době Vánoc. Prolínají se v něm příběhy čtyř přátel,
kteří zde pracují. Mají své sny a touhy. A kdy jindy by se měly plnit než
o Vánocích?

V pátek 27. prosince 2013 od 18:00
Ledové království

USA, dabing, animovaný dobrodružný, přístupný, délka 109 minut, cena
130,- Kč, Falcon
Království Arendelle hrozí věčná zima. Proto se nebojácná Anna s hora-

lem Kristoﬀem a jeho sobem Svenem vydává na cestu plnou dobrodružství za svou sestrou Elsou, která kletbu uvrhla, aby vše napravila dřív, než
bude pozdě. Pohádka je volnou adaptací na slavnou Sněhovou královnu
H. Ch. Andersena.

V pátek 27. prosince 2013 od 20:00
Putování s dinosaury

Velká Británie/USA/Austrálie, dabing, akční, přístupný, délka 95 minut,
cena 125,- Kč, CinemArt
Pojďme se stát součástí světa, jemuž vládli dinosauři! Film inspirovaný
úspěšným seriálem BBC ukazuje příběh býložravého Pachyrhinosaura,
který byl nejmenší ve stádě a potýkal se tak se soutěživými sourozenci či
hladovými predátory. Avšak tento malý dinosaurus ukazuje, že pro evoluci
jsou důležité i jiné věci, než být největším a nejdrsnějším na světě.

Od soboty 28. do neděle 29. prosince 2013 od 18:00
Mrňouskové

Francie, dabing, animovaný rodinný, přístupný, délka 80 minut, cena 110,Kč, Mirius FD
Aneb ze života hmyzu. Kvůli zbytkům z jídla pikniku mladého páru se
mezi koloniemi červených a černých mravenců rozhoří nepřátelství.
Do sporu se přimíchá odvážná beruška, která se spřátelí černým mravencem Mandibalem a pomůže mu zachránit mraveniště před útokem červených bojovníků. Podaří se jim nastolit mír?

Od soboty 28. do neděle 29. prosince 2013 od 20:00
Niko 2

Finsko/Německo/Dánsko/Irsko, dabing, animovaná dobrodružná komedia, přístupný, délka 75 minut, cena 110,- Kč, Intersonic
V pokračování úspěšné pohádky o sobíku Nikovi se Niko vydává na záchrannou misi nevlastního bratra, který byl unesen zlými orly. Cestou potkává spoustu nových kamarádů, s nimiž není nouze o legraci. Podaří se
jim vymyslet plán a zdolat všechny překážky?

V pondělí 30. prosince 2013 od 18:00
Gravitace

USA/Velká Británie, titulky, drama/thriller/sci-ﬁ, přístupný, délka 90 minut, cena 70,- Kč, Warner Bros
Sandra Bullock ve ﬁlmu hraje doktorku Ryan Stone, skvělou lékařku – inženýrku na její první vesmírné misi. George Clooney ztvárnil vesmírného
veterána Matta Kowalskyho, který velí svému poslednímu letu před odchodem do důchodu. Jenže během zdánlivě rutinní výpravy do kosmu
dojde ke katastrofě.

V pondělí 30. prosince 2013 od 20:00
Rivalové

USA/Něměcko/Velká Británie, titulky, životopisný/sportovní/drama/akční, přístupný, délka 123 minut, cena 100,- Kč, Bioscop
Film Rivalové vypráví skutečný příběh dvou pilotů, kteří jsou soky nejen
na okruzích, ale také ve skutečném životě. Přestože jsou soupeři, jsou také
jeden pro druhého inspirací. Přes jejich rozdílnost je v životě pojí zvláštní
přátelství. Ale rivalita je žene ke stále riskantnějším výkonům. Titul mistra
světa může získat jen jeden...

Bijásek - kino pro děti
V úterý 3. prosince 2013 od 13:15
Za kamarády z televize I.

ČR, pásmo pohádek, přístupný, délka neznámá, cena 25,- Kč, Krátký
Film

Ve středu 18. prosince 2013 od 13:15
Modrý tygr

ČR/Slovensko, rodinný/komedie, přístupný, délka 90 minut, cena 25,- Kč,
CinemArt
Johanka a Matyáš žijí v trochu zapomenuté, ale kouzelné botanické zahradě s mluvícím papouškem a poněkud svéráznými rodiči. Když se ambiciózní starosta rozhodne zahradu zbourat, objeví se tajemný modrý tygr,
který se dětmi vydá na magickou cestu za záchranou jejich jedinečného
světa.
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
KŘEHKÁ KRÁSA
porcelán, keramika a sklo ze sbírek muzea
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm
Výstava potrvá do 16. února 2014
TEN VÁNOČNÍ ČAS, DOČKALI ZME ZAS
Adventní a vánoční program pro školy
Představení vánočních zvyků a stravy, vánoční koledy a legendy. Součástí programu je zdobení perníčků, skleněných
baněk, výroba větviček štěstí a ochutnávka medovníku a vánočního čaje.
2. prosince – 17. prosince 2013
Vstupné 20,- Kč
Účast na programu rezervujte na
tel. 556 835 936
e-mail: muzeumfrenstat@atlas.cz
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
sobota 4. ledna 2014 v 16.00 hodin
Účinkuje Valašský soubor Troják z Valašské Bystřice
Kostel sv. Martina ve Frenštátě pod Radhoštěm
Otevírací doba v období vánočních svátků:
pondělí 23. 12.
zavřeno
úterý 24. 12.
zavřeno
středa 25. 12.
zavřeno
čtvrtek 26. 12.
9 - 15
pátek 27. 12.
9 - 12, 13 - 16
sobota 28. 12.
zavřeno
neděle 29. 12.
9 - 15
pondělí 30. 12.
zavřeno
úterý 31. 12.
9 - 12, 13 – 16
středa 1. 1.
zavřeno
Muzeum a Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p.
R. děkují svým přátelům a návštěvníkům za přízeň a přejí
všem dobrý rok 2014.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
sobota a neděle 9.00 - 15.00
1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeumfrenstat.cz

Valašský soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic
zve všechny na tradiční
předvánoční besedu u cimbálu

KOLEDA JE VE VÁNOCE

v neděli 15.12.2013 v 15.00 hod
v hotelu Beskyd v Trojanovicích.
V programu vystoupí Valašský soubor Radhošť z Trojanovic
a děti trojanovických mateřský škol
Přijďte si poslechnout a společně zazpívat známé i méně
známé vánoční koledy.
Vstupné dobrovolné.

Na Vaši návštěvu se těší členové souboru Radhošť

Reklama a inzerce
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Zoologická setkání na cestě Svatou zemí - II.
Přiznám se, že mě tam zpočátku moc netáhlo. Znal jsem Jardenit – místo, kde vytéká řeka Jordán z Galilejského jezera
- z fotek, knih i dokumentárních ﬁlmů a
příliš jsem nedoufal, že by mě ta lokalita
mohla něčím zaujmout. Ba co víc, choval
jsem vůči tomu uměle vytvořenému poutnímu místu spíše podezření, že se nejedná
o nic víc než o důmyslný byznys využívající
náboženské cítění těch, kdo tu ve velkém
počtu přijíždějí.
A zprvu to tak i vypadalo. Když sjíždíte k místu, které má být připomínkou
Kristova křtu, narazíte nejprve na rozsáhlé
parkoviště, postavené tak, aby v hlavní sezónu pojalo dostatečné množství poutních
autobusů. Pak
vás
čeká průchod
klimatizovaným
velkoobchodem se
suvenýry za vskutku nekřesťanské ceny
(posuďte sami – láhev vína za 260 dolarů!)
a teprve pak se dostanete ke klidnému meandru řeky, která se kroutí kolem břehů porostlých eukalypty. Řeka osvěžuje vzduch
a stromy dávají během dne tolik žádoucí
stín.
Břeh je upraven tak, aby se dalo bez problémů sestoupit až do vody. Vždyť o to
hlavně jde, aby si návštěvníci – poté, co si
za příslušný poplatek koupí křestní roucho
(jakousi bílou noční košilku, která zároveň
slouží i jako koupací plášť) – mohli ve vodách Jordánu připomenout, že i oni byli
kdysi pokřtěni.
Máme štěstí, není tu nadvakrát narváno.
Jenom skupinka mladých Brazilek se drží
kolem pasu a váhají, mají-li sestoupit
do větší hloubky. Nezbytné společné foto
na moment oddálí neodvratné rozhodnutí.
A teď už jen zacpat si nos a –
A tu jsme je spatřili. V teplé prosluněné
mělké vodě, několik metrů od „koupáčů“,
líně se povalovali urostlí sumci. Přesněji
řečeno keříčkovci (Clariidae). Keříčkovci
jsou čeleď z řádu sumcovitých ryb. Tvoří ji
zhruba 100 druhů výlučně sladkovodních
ryb obývajících řeky a jezera na Blízkém
Východě, v Malajsii, jihovýchodní Asii a
Africe včetně Madagaskaru. Mají torpédovité tělo bez šupin. Hřbetní a řitní ploutve
jsou protáhlé, často srůstají s ocasní ploutví
a vytvářejí ploutevní lem. Kolem úst mají
čtyři páry dlouhých vousů. Svůj český název získala skupina podle zvláštních keříčkovitých útvarů vyrůstajících na žaberních
obloucích. Tyto přídatné dýchací orgány
umožňují některým druhům keříčkovců
dýchat atmosférický kyslík. Tak mohou
tyto ryby přečkat i nepříznivá období, kdy
je vody nedostatek, ukryté v bahně. Dokonce mohou nakrátko zcela opustit vodní
prostředí a na krátké vzdálenosti migrovat

Řeka Jordán v Jardenitu

po souši.
Navzdory tomu, jak vypadají poklidně,
jsou keříčkovci agresivní ryby. Jsou rvaví jak vůči příslušníkům vlastního druhu,
tak i k cizím. Po chvíli máme možnost se
o tom přesvědčit, když několik turistů
hodí do vody – navzdory zákazu – kousek
chleba. Hladina se rázem rozčeří a desítky
těl do sebe vrážejí ve snaze uchvátit sousto
pro sebe.

dím, ve kterém nedokážeme – na rozdíl
od keříčkovců - zajistit výkon základní životní funkce, dýchání. V tomto směru je
ponoření se do vody vskutku výstižným
obrazem smrti (viz dopis apoštola Pavla
Římanům: My všichni, kteří jsme byli křtem
ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem
ponořeni do jeho smrti). Anebo je to pro nás
zážitek návratu k počátkům, do prostředí, z kterého jsme kdysi všichni vzešli - my,
stejně jako keříčkovci?
Pro ty, kdo chtějí vědět víc:
http://cs.wikipedia.org/wiki/
Jord%C3%A1n
http://www.catﬁsh.cz/popisy/clariid/clariidae.htm
text: Martin Trubač
foto: David Trubač

Keříčkovci (Clariidae)

Z vody se vynořují Brazilky. Rituál byl vykonán. Mokré roucho lne k tělu a, jak pomalu vystupují na břeh, těžce táhne k zemi.
Uvolnili místo další skupině – tentokrát
jsou to Rusové.
Přemýšlím o univerzálním významu vody
v náboženské praxi lidí – hinduisté mají své
Váránasí, židé svou mikve, křesťané Jordán,
který se časem zredukoval na symbolickou
křitelnici.
Čím to, že je pro nás ponoření do vody
takovým zážitkem? Je to pro pocit očisty?
Nebo pro pocit ohrožení? Voda je prostře-

Pocit očisty, zážitek smrti nebo návrat k počátkům?
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Na Horečky poputují miliony z EU
Postupná obnova krásné lokality Horečky na pomezí Frenštátu p. R. a Trojanovic
pokračuje. Už před dvěma lety započaly
obě samosprávy ze společných ﬁnančních
prostředků opravovat přírodní amﬁteátr.
Loni byl dokonce založen společný fond
na obnovu Horeček, ze kterého se v roce
2013
ﬁnancovalo vybudování hlediště
v amﬁteátru a oprava místních komunikací.
S postupnou obnovou lokality se počítá i v následujících letech. Už od poloviny
minulého roku se paralelně
pracovalo na přípravě projektu Beskydské nebe
– Život v korunách stromů za bezmála 10
000 000 korun. Projekt měl za cíl zastřešit
pódium amﬁteátru a vybudovat unikátní
expozice v korunách stromů. 5. listopadu
přišla dobrá zpráva. Horečky byly vybrány
mezi deset turistických cílů kraje a z Regionálního operačního programu Moravskoslezko získá podporu ve výši 85% z celkové
částky.
Celý projekt obsahuje mimo jiné zastřešení amﬁteátru na Horečkách prostřednictvím vzdušné konstrukce imitující oblohu,
na které jsou vidět siluety dravých ptáků.
Vznikne také téměř 100metrová lávka v korunách stromů, začínající přímo
za budovou amﬁteátru nad roklí potoka Vlčák budou lidé až 15 metrů nad terénem.
Autor projektového záměru Marian Žárský
řekl: „Spojit unikátním způsobem kulturní
zařízení jako je amﬁteátr a naučnou stezku
byl nápad, který se zrodil už před několika
lety. Zaměření na dravé ptáky, jejichž dřevěné siluety se budou vznášet pod klenbou
střechy pódia, není náhodné. Při tvorbě
projektu jsme konzultovali záměr se Záchrannou stanicí ohrožených živočichů
v Bartošovicích a také s odborníky z Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Na lávce
v korunách tak vznikne celkem 6 zastave-

Návrh nové podoby amﬁteátru na Horečkách

ní, na kterých se budou moci návštěvníci
Horeček seznámit s životem a pobytovými
znaky ptáků i dalších živočichů obývajících
toto prostředí. Expozice bude dotyková,
tedy interaktivní, takže bude možno nahlédnout do ptačích hnízd, sovinců a děti si
například mohou vyzkoušet, jak pohodlné
je sedět v hnízdě majestátného orla skalního, který se díky nezměrnému úsilí
do Beskyd pozvolna vrací.“ Projekt Beskydské nebe – Život v korunách stromů má
však mnohem širší záběr.
Zahrnuje také obnovu atraktivních míst
na Horečkách. Díky tomu by mělo dojít k vybudování posezení s informačními
cedulemi např. u Lurdské kaple, Mařenčiny
studánky anebo Sušárny ovoce, navržené
architektem Dušanem Jurkovičem. Na louce u Pantáty vznikne v blízkosti Zvoničky
Strážkyně Beskyd „bosý chodníček“,
na kterém si mohou děti i dospělí vyzkoušet, jaké to je chodit bosky po různých typech přírodních materiálů. „Dle harmonogramu projektu by se s realizací staveb mělo
začít na jaře roku 2014. Věříme, že vše pů-

jde hladce a administrativní proces se nebude zbytečně protahovat. Celá realizace je
naplánována tak, aby stavební práce nenarušily kulturní akce, které budou probíhat
na Horečkách během léta 2014.
Beskydské nebe a stezka v korunách stromů by pak mohly přivítat první návštěvníky na jaře roku 2015,“ sdělila koordinátorka projektu Lucie Cábová. To neznamená,
že by se měly práce na Horečkách zastavit
a čekat až do září příštího roku. Už během jara roku 2014 se počítá s investicemi
z fondu na obnovu Horeček, které nejsou
závislé na evropských penězích a budou je
realizovat Trojanovice spolu s Frenštátem
p. R. Půjde především o kompletní opravu
veřejného osvětlení, opravy komunikací
a schodiště kolem
můstků
Jiřího
Rašky s rozšířením výškového kvízu Lvíčka Fittyho a montáž osmi masivních, ručně
vyřezávaných laviček v okolí amﬁteátru a
restaurace Rekovice.

úrovni není vždy samozřejmostí.
A nakonec se nesmí zapomenout ani na ty
nejmladší fotbalisty. Žáci si i v této sezóně
zahráli několik domácích i venkovních zápasů a pod vedením trenérů Hrnčíře a Štrbáčka a za pomoci dalších ochotných osob
z řad trojanovického oddílu se tak může
fotbalově a hlavně pohybově rozvíjet celkem 16 dětí z Trojanovic a okolí.
Organizace a dobrý chod fotbalového oddílu na amatérské úrovni není vždy lehkou
záležitostí. Vyžaduje to spoustu dobrovolné práce, vynaložených sil a navíc pro to
všechno samozřejmě dostatek zapálených
lidí. Takoví naštěstí ve fotbale v Trojanovicích pod Javorníkem zatím existují a tento
rok jsou navíc odměněni vydařenými vý-

sledky a dobrou atmosférou. Bez ﬁnanční
podpory obce a sponzorů by však nebylo
možné udržovat žádný sportovní oddíl a i
díky těmto ﬁnančním zdrojům mohla být
například provedena různá vylepšení areálu hřiště postavením nových dřevěných
přístřešků a nebo mohl být podpořen mládežnický fotbal v Trojanovicích. Fotbalový
oddíl TJ Sokol Trojanovice I. doufá, že i
v jarní části sezóny se všem týmům povede
minimálně stejně tak dobře jako v podzimní části a těší se opět na podporu ze strany
fotbalových fanoušků, kterých v Trojanovicích a celkově v okolí Frenštátu není málo.
Více na: www.fotbaltrojanovice.cz

text a foto poskytla: Zuzana Kalinová

Fotbal v Trojanovicích
Fotbalová sezóna 2013/2014 se v Trojanovicích překlopila do zimní přestávky a týmy
fotbalového oddílu TJ Sokol Trojanovice I.
tak mají pár měsíců čas na odpočinek a
pro načerpání sil do dalších jarních bojů.
Vydařený podzim zažili trojanovičtí muži,
kteří se i bez vedení oﬁciálního hlavního
trenéra umístili na průběžném druhém
místě Okresního přeboru. Dorostenecký
tým, který už druhou sezónu funguje jako
spojení Trojanovic I. a Trojanovice-Bystré,
si během podzimu ve svém Okresním přeboru vedl taky dobře, když dokázal 9krát
vyhrát a jen 2krát odcházet ze hřiště jako
poražený. Navíc si mladí hráči podle informací od trenéra Pavla Střalka udržují
vysokou tréninkovou účast, což na takové

Břetislav Mazoch
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Vítězné tažení Jungle BJJ na Grapplers Quest
Obec Trojanovice je obcí s neskutečnými
krásami, možnostmi, bohatou historií a
velmi bohatou současností. Proč článek u
nás o málo známém sportu v trojanovických médiích? Negativních zpráv má většina lidí plné zuby, tato doba vskutku není
jednoduchá, na druhé straně často zapomínáme, že se mnoho věcí daří. Jednou z
nich jsou úspěchy aktivních a odhodlaných
sportovců Jungle BJJ, z nichž dobrá polovina pochází odtud nebo je doma zde!
Brazilské jiu-jitsu (Brazilian Jiu Jitsu),
zkráceně BJJ, je naprosto novým bojovým
sportem v českých podmínkách. V ČR je
pouze několik týmů, kde se BJJ trénuje.
My zde v regionu máme jedinečnou příležitost učit se tento sport jako odnož pražského týmu Jungle BJJ, kdy vystupujeme
jak při společných akcích, tak na turnajích
jako jeden tým. Ve 2týdenních periodách
sem z Prahy přijíždí hlavní coach, Brazilec
Fernando Nascimente Araujo, držitel 3rd
degree černého pásu v BJJ a reprezentant
brazilského národního týmu.
BJJ je bojový sport, který vznikl v první
polovině 20. stol. v Brazílii, kde japonští
přistěhovalci praktikující judo a klasické jiu
jitsu přitáhli pozornost velmi vlivné a široké rodiny Gracie a tato rodina postupně
společně rozvíjela na těchto základech zcela
nové a netradiční techniky. BJJ je naprosto
nejrozšířenějším bojovým sportem na celém americkém kontinentu a dynamicky se
rozvíjí v západní Evropě. U nás hovoříme
o prvních vlaštovkách. Jde o boj bez úderů
a kopů, začínající ve stoji – následuje pestrá
paleta technik strhů, podmetů, boje

na zemi
formou
různých pák
a
škrcení. S hrdostí lze říci,
že ač náš
tým funguje od září 2008, již nyní máme
nespočet mezinárodních medailí a skvělých
umístění.
Mezi první a naprosto odhodlané atlety (slovo bojovník, ﬁghter atd. je taktéž
na místě – lépe však termín atlet – athlete)
v rámci BJJ se z Trojanovic zařadili a dali
vzniknout týmu:
Josef Volný – držitel blue belt ( modrý pás)
v BJJ – excelentní technik a srdcový atlet.
Petr Kupčík – blue belt – vítěz Hungarian
Open BJJ 2011 – zlatá medaile a další medaile z ostatních mezinárodních soutěží
– velmi technický a zodpovědný atlet.
Jiří Kupčík – nyní přibližně jeden měsíc
držitel blue belt – skvělá reprezentace na
nedávném turnaji v Amsterodamu.
Jan Pustka – nejmladší věkem spolu s Jiřím
Kupčíkem – těsně ještě před získáním blue
belt – stříbrná medaile v Amsterodamu.
Lukáš Škuca – nejnovější člen týmu – white belt – s rapidně rostoucím potenciálem,
pokud vydrží motivace.
Jiří Zapletal – blue belt – v současnosti
pracující mimo blízký region- zlatá medaile
z Polska – Jelenia Gora.
Martin Pružinec – ač ne z Trojanovic přímo (jeho drahá polovička však ano, děti
navštěvují školku i školu v Trojanovicích)
– purple belt ( cca měsíc) – bronzová medaile v Amsterodamu.
Nyní krátce k aktuálnímu stavu :
Grapplers Quest je organizace hlavně zaměřená na promotion turnajů Submission
wrestlingu, Grapplingu, a Brazilian Jiu Ji-

tsu. Založená v roce 1998 Brianem Ciminsem, Grapplers Quest v současnosti organizuje soutěže v různých divizích, věkových a
hmotnostních kategoriích. Grapplers Quest
se zároveň účastní mnoho špičkových bojovníků v mixed martial arts (MMA) jako
například Matt Hughes, Frankie Edgar, Ben
Henderson, Kenny Florian, Diego Sanchez,
Joe Stevenson, BJ Penn, Brandon Vera a
mnoho dalších.
Protože jde o vysoce prestižní světovou
soutěž, která poprvé byla v takovém měřítku uspořádána na evropském kontinentu,
bylo zcela jasné, že Jungle BJJ atleti tuto
příležitost nevynechají. Letní příprava se
tudíž orientovala plně na 10. srpna na Amsterodam. Tam se totiž sjeli BJJ závodníci,
grappleři z celé Evropy. Stěží bychom hledali zemi, která by zde neměla zastoupení
– naprosto evropské v nejširším smyslu slova. Soutěžilo se v gi (kimonu) a no-gi (grappling shorts, rashguard) a v obou těchto liniích byly váhové i věkové kategorie .
Jaké tedy byly výsledky naší účasti v Grapplers Quest Amsterodam 2013? 8 Jungle
BJJ atletů se zúčastnilo této vrcholné soutěže – celková bilance 10 medailí ( 7 zlatých, 2
stříbrné a 1 bronzová ) a 2 pásy jako speciální ocenění pro open weight vítěze !!!
Za zdejší pobočku Jungle BJJ se zúčastnili
3 atleti a zanechali cenné stopy:
Jan Pustka – stříbrná medaile ( no gi ) kategorie white belt + blue belt.
Martin Pružinec – bronzová medaile ( gi
– kimono ) poprvé za kategorii purple belt.
Jiří Kupčík – bez medaile, skvělý výkon,
poprvé startoval v kategorii blue belt.
Slovo závěrem: Jungle BJJ opět potvrdil
svou mezinárodní kvalitu, schopnost plně
konkurovat se ctí těm nejlepším a trend jít
dále a výše! Zároveň je naprosto nezbytné poděkovat našemu hlavnímu trenérovi
Fernandovi Araujo, bez kterého bychom
nebyli tam, kde jsme, a zároveň všem členům týmu jak v Praze, Českých Budějovicích, Opavě, Frenštátě p.R. za jejich snahu
a odhodlanost, protože bez nich by tyto výsledky nebyly možné – sám se člověk nikdy
nemůže zlepšovat. Díky.
text a foto: Martin Pružinec

Reklama a inzerce
Hledáte změnu?
Přivýdělek i kariéru?

Hledáme aktivní lidi do našeho týmu.
Zleva: Jan Pustka-white, Martin Pružinec-purple, Robert Keno-brown, Jiří Kupčík (hlava)-blue, Eldar Raﬁgaevblue, Fernando Araujo (hlavní coach) 3rd degree black, Pavel Srněnský-blue , Roman Boháček-purple .

Volejte 702 029 242
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Školský pohár České pojišťovny 2013
Po úspěšném loňském projektu O pohár
ministra školství ve ﬂorbale 2012 pro žáky
1. stupně odstartoval v září letošního roku
navazující projekt, který připravila Česká
ﬂorbalová unie s podporou České pojišťovny - Školský pohár České pojišťovny
2013. Stejně jako vloni se do turnaje zapojilo mnoho týmů ze všech základních
škol po celé republice. Přihlášené školy se
nejprve utkaly v okresních kolech, z nichž
vítězné týmy postupují do krajských kol.
Během loňského turnaje pro malé ﬂorbalisty dostávaly školy za účast v úvodním
kole pouze památeční diplomy, žáci však
nic. Letos se ve spolupráci s generálním

partnerem projektu Českou pojišťovnou
podařilo zajistit všem školákům drobné
dárky již pro první kolo. Každý zúčastněný
hráč či hráčka si tak na tuto soutěž odnese domů památku. Naše škola se účastnila
okresního kola v Kopřivnici, kde jsme se
v naší skupině utkali se žáky ze ZŠ Příbora,
ZŠ Štramberk, ZŠ Zdislavy v Kopřivnici a
ZŠ Emila Zátopka. První zápas nebyl
zrovna lehký, již od začátku bylo zjevné, že
protihráči mají přesilu. Dalším týmem, se
kterým si naši ﬂorbalisté mohli porovnat
síly, byl tým ZŠ Štramberk. V tomto zápase
byla vidět větší uvolněnost a hráčům se naskytlo mnoho šanci skórovat. Nakonec ten-

to zápas skončil vítězstvím pro náš tým. Poslední týmy, se kterými si naši žáci zahráli
o umístění, byli hráči ze ZŠ Emila Zátopka
a ZŠ Zdislavy. Zpočátku šlo o vyrovnané
zápasy, ale bohužel jsme povolili a tyto poslední turnaje jsme prohráli a posunuli se
těmito prohrami na čtvrté místo v tabulce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem hráčům za reprezentaci školy a panu Makovému za vstřícné zajištění dopravy na turnaj.
Žáci reprezentující naši školu v okresním
kole: Radim Balcárek, Vojtěch Petr, David
Přadka, Tomáš Dolák, Denis Kutěj, Jakub
Zeman.
Michaela Manová

Školní Martinský trh očima žáků
Dne 14. listopadu se konal již počtvrté
tradiční školní Martinský trh, který se těší
velké popularitě jak u žáků, tak u rodičů.
Podívejme se, jak celou akci vnímali žáci
3. a 4. třídy:
Každým rokem pořádáme v naší škole trhy
na počest sv. Martina. Rodiče s dětmi doma
připravují a vyrábí zajímavé dárky a občerstvení, aby potěšili ostatní lidi. Zjistíme, co
všechno se dá vyrobit z různých materiálů
a máme nápady k tvorbě dárků pro naše
blízké. Letošní trhy se povedly, prodalo se
spoustu věcí, dobrot a doma jsme si pak až
do večera pochutnávali.
Kateřina Kučerová, 4. A
Martinský trh začal ve 12.30 a končil v 16.00 h. Všichni si nachystali své
stánky poutače a trh mohl začít. Nejvíc
se prodávala štěstíčka, kofola, sladkosti
atd....Holky vyráběly šperky a nejvíc se
mi líbil Lukášův stánek. Měl tam domácí věci jako pizzu, chléb, vodní šneky, vyrobené ježky z ovoce, šišek a také
domácí vejce. Některým pomáhaly prodávat babičky nebo maminky. Já jsem
zrovna prodal všechno, někteří ne, a tak
na konci bylo ledacos zdarma nebo se
slevou. Účast byla veliká a u nějakých
stánků se lidi jenom tlačili. Škola voněla
čerstvými perníky, koláči a pizzou, takhle by to mohlo být každý den.
Vojta Prášek, 4. A

Ve čtvrtek 14. listopadu byl ve škole školní Martinský trh. Většina žáků si připravila
svoje vlastní výrobky na prodej. Některým
pomohly s přípravou maminky nebo babičky. Například jsme si mohli koupit: perníky,
štramberské uši, vánoční ozdoby, náušnice

a svícny. Já jsem prodávala medové perníčky a stromečky. Byla jsem ráda, že jsem
všechny prodala. Přišlo tam hodně rodičů
a sourozenců. Já jsem si koupila něco
na památku od svých spolužáků a kamarádů. Myslím, že si všichni žáci a rodiče tohle
odpoledne krásně užili.
Klára Rozbrojová, 4. B
Já jsem prodávala zvířátka z papíru,
např. myšky, labutě, sovy a kočky za 6
Kč. Prodávala jsem také anděly, kteří
měli na hlavě svíčku. Čertíky za 10 Kč,
jsem prodala hned. Tereza Doláková
prodávala pečený čaj a domácí povidla.
Jakub Zeman prodával punč. Nella Pružincová a Kateřina Ondruchová prodávaly šperky. Byly tu i dobrůtky jako
muﬃny, různé buchty a marcipány. Ani
pití nechybělo, kromě punče tam byla
i kofola. Prokop Čech prodával velké i
malé zaplétané vánoční stromky, byly
nádherné. Vyděláš si tam dost, když to
neutratíš.
Barbora Přadková, 3. třída
14. listopad byl dnem školního Martinského trhu.Většina dětí prodávala ve třídě.
Všem se to moc líbilo. Někteří ani nešli
na ten frenštátský, protože jim to tady stačilo. Na trhu bylo hodně jídla, vánočních věcí
i náušnic a náramků. Prodávala se i zvířata jako např. štěňata a vodní šneci, někteří
prodávali kytky, většinou kaktusy. Paní vychovatelka vše fotila. Některé paní učitelky
si půjčily koše na mléčné svačinky, protože
už vše nemohly unést. Školní Martinský trh
byl přístupný pro veřejnost od půl jedné
do čtyř. Pak skončil. Už se těším na další.
Stela Husová, 4. A
Na školním Martinském trhu jsem prodávala malá ušitá srdíčka a také dřevěné

obrázky, kokosové uzlíčky a pár kousků korálků. Martinský trh se mi moc líbil, hlavně
štěňata v krabici od dvojčat Rárových. Byla
jsem ráda, že na trh přijel děda s babičkou,
to mi udělalo velkou radost. Nejvíce se mi
líbily levandulové pytlíčky a chutnal mi
punč a pizza, šneky a ještě spousta dalších
věcí. Na trhu bylo hodně lidí, hodně stánků a hodně krásných výrobků. Líbilo se mi
taky, jak Eliška Babincová hrála na harmoniku, hrála moc hezky. Hodně lidí si ke
mně chodilo kupovat, stůl jsem měla společně s mou nejlepší kamarádkou Klárkou
Tichavskou. Domů jsem si odnesla spoustu
krásných věcí, někomu z rodiny jsem také
něco koupila. Trh se mi líbil, bylo to super.
Kateřina Ondruchová, 3. třída
Na školním Martinském trhu se mi líbila vánoční nálada, vonělo tam cukroví, hlavně zdobené perníčky. Kamarád
prodával rostliny a jednohubky, já jsem
prodával plstěná mýdla a náramky
z vlny.
Marek Kotrba, 4. B
článek připravily: Hana Pražáková
Vendula Niklová
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A další rok je za námi...
V posledním čísle Obecních novin v tomto
roce bychom chtěli poděkovat všem, kteří
ve stáji jakýmkoli způsobem pomohli s organizací a chodem oddílu. Velké díky patří všem dětem a rodičům, kteří celý rok
pravidelně docházeli, s láskou se starali
o zvířata, a ochotně pomáhali budovat naši
maličkou útulnou stáj. Největší dík ovšem

jezdit na koních různých plemen a velikostí. Nejmenší děti se za pomoci madel učí
základům správného držení těla na koňském hřbetě, získání důvěry a postupnému překonávání obav z velikosti zvířete.
Zkušenější jezdci se pak v anglických nebo
westernových sedlech projíždějí malebnou
beskydskou krajinou nebo se učí základní

pod Javorníkem rozezní hudbou andělského sboru od 16 hodin. Děti z jezdeckého
oddílu si pro vás připravili vánoční příběh
a vyrobili přáníčka na smrkové větvičce,
která vám snad přinesou i trošku štěstíčka.
Štěstí, zdraví a spoustu lásky vám všem
do nového roku 2014 přejí členové z jezdeckého oddílu Stáj Tennessee Bonanza v
Trojanovicích pod Javorníkem.
Zuzana Školeková
foto: Jan Gilar

V tom čase vánočním...

patří mému tatínkovi, bez kterého bych vedení oddílu, každodenní starost o zvířátka
a opravy stáje zvládala jen velmi těžce.
Za ten rok jsme toho stihli opravdu hodně,
a to i díky peněz, které jsme získali z obecního grantu pro sportovní a zájmovou činnost mládeže. V letošním roce
jsme podali projektovou žádost s názvem
„Klusem i cvalem trojanovickým krajem.“
Za peníze z grantu jsme zakoupili vybavení na voltiž, a tímto mohli rozšířit nabídku
sportovního a zájmového vyžití i pro naše
nejmenší členy, nejen kterým dokáží koně
vykouzlit úsměv na tváři.
V současné době dochází do oddílu tři desítky dětí, které se učí o koně a další zvířátka starat, krmit je a v neposlední řadě

jezdecké povely a cviky v jízdárně.
Kromě pravidelných tréninků se děti
účastní i akcí jako tábory, výlety, nebo hledají v okolí poklady zvané „kešky“. V říjnu
proběhla také oblíbená drakiáda a v prosinci nás opět navštíví Mikuláš s čerty a anděly. A jak již bývá zvykem, Mikuláš se svou
družinou projede v pátek 6. 12. odpoledne
Trojanovicemi pod Javorníkem a navštíví
hodné i zlobivé děti.
V posledním měsíci tohoto roku bude občanské sdružení také pořádat již tradiční
vánočně laděný Živý betlém. Tímto bychom chtěli pozvat všechny lidi dobré vůle
v sobotu 21. 12. 2013, aby se s námi zastavili
v předvánočním čase a příjemně se naladili
při Živém betlému, který se v Trojanovicích

Reklama a inzerce
Přijímáme objednávky na vánoční pečivo
Čajové pečivo:
Vanilkové rohlíčky- křehké těsto s ořechy a vanilkou; pracky – ořechové těsto s
kakaem a kořením; vínové (měsíčky, slzy,
prasátka, komety, aj.); linecké s marmeládou (hvězdičky, kytičky, aj.), křehké
těsto promazané džemem, povidlový
chlebíček, třené kakaové rohlíčky plněné marmeládou – čokoládová poleva.
290 Kč/kg

Krémové pečivo: 3 dny trvanlivost

Čokoládové podkovy likérové, mocca
oválky – kávové, linecká srdíčka - ořechové s růžovou polevou, pařížské jádrové
rohlíčky, ořechové košíčky, kokosové kuličky, otevřené škeble karamelové, stromečky – vanilkový krém, hříbky - čokoládový krém
7 Kč/kus
www.cukrarnaromance.com
tel: 731 739 945

Když v čase vánočním
zem zvony k nebi zvednou,
já nevím jak a čím,
chtěl bych však ještě jednou
schovat se do obrázků
Mikoláše Alše nebo pana Lady
a nemusel bych hledat lásku,
protože je se mnou tady.
A není to jen vzpomínka
ach, ano něco voní,
to naše zlatá maminka
nám nese pozdrav od jabloní.
Větvičku dává do vody,
tiše se při tom usmívá.
Za pár dnů zázrak přírody
budete vidět, zazpívá.
I kdyby na rtech mrznul mi dech
zastavím spěch, zastavím chvátání,
řeka i sad, trám v rodných zdech
znají mé vyznání:
Až v čase vánočním
zem zvony k nebi zvednou,
vrátím se domů ještě jednou
a znova s očima dítěte
schovám se někde na dvorku
a zase uslyším, až pokvete,
za oknem zpívat barborku.
Pak tichá půlnoc plná hvězd
rozkutálí tóny Jana Jakuba Ryby
a jeho skromná, slavná zvěst
všem dobrým lidem slíbí
mír, lásku, dar života,
zlo samo zničí se, zůstane dobrota...
Já nezavřu už vrátka
a jasnost veliká se zaskví od děťátka.
Když v čase vánočním
zem zvony k nebi zvednou,
já nevím jak a čím,
chtěl bych však ještě jednou
schovat se do obrázků
Mikoláše Alše nebo pana Lady
a nemusel bych hledat lásku,
protože je s námi tady.

K slovům Luďka Munzara se připojujeme také my a přejeme všem čtenářům
Obecních novin hezké Vánoce!

Uplynulý rok v naší obci
Účast SDH Trojanovice při požáru ve Frenštátě p. R.

TJ Trojanovice

Živý betlém
Oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje

Otevření lesní školky

Tenisový klub Dolina

Táborové soustředění

Z vernisáže obrazů F. Gajduška

Slavnost dřeva

Relikvidace plynu

Cross Country

Sportovní úspěchy žáků základní školy

Klub seniorů

Otevření rozhledny na Velkém Javorníku

Uzávěrka příštího čísla bude 20. prosince 2013, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz

