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Pohorská jednota Radhošť letos oslaví 135 let

Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Rok 2019 je v plném proudu a obec
potkává hodně změn. Podařilo se pronajmout poslední neobsazený prostor
bývalých garáží na Lomné, a tak dvojici
kavárny a masny doplnil obchůdek se
sportovním zbožím. Objekt je tedy plně
obsazen a to je dobře.
Další velkou změnou je spuštění stezky
Valaška na Pustevnách. Zaregistroval
jsem hodně negativních, ale i pozitivních reakcí. Je zapotřebí si uvědomit,
že se jedná o projekt na rozvoj cestovního ruchu. Jsme turistickou obcí
již od roku 1768, kdy se zde hosté léčili žinčicí, tichem a čistým povětřím.
Doba se změnila, turistika se změnila,
přístup lidí se změnil. Nicméně jsem
rád, že jsme pro projekty v cestovním
ruchu stále zajímavou obcí. Proto jsme
koupili spolupodílnictví v lanové dráze
a pomáháme tak rozvoji dopravní infrastruktury a návazných služeb. Podařilo
se zrekonstruovat dolní stanici s veřejným WC, horní stanici s veřejným WC
a restaurací. Máme územní rozhodnutí
pro stavbu nové lanovky a projekt
na řešení sjezdových tratí. Podařilo se
nám opravit Knížecí cestu a pracujeme
na projektech revitalizace Pusteven.
K všem těmto aktivitám potřebujeme
dořešit dopravní infrastrukturu, která
by co nejméně zatížila občany obce.
Proto jsme se rozhodli koupit chatu
Koksař i s návaznými pozemky, kde
hodláme vybudovat záchytné parkoviště. Tato investice ve výši 12 mil. Kč,
kdy dle odhadu je hodnota nemovitostí
15,5 mil. Kč, se obci do budoucna určitě
vyplatí. Jednak ﬁnančně, jednak klidem
v obci. Stejně tak postupuje Prostřední
Bečva, která kupuje záchytné parkoviště za 5 mil. Kč.
Jsem rád, že jsme obec, která umí ﬂexibilně reagovat na změny a posouvat se
v klidu dopředu, ale hlavně ne zpátky.
Jiří Novotný
starosta obce
Únor 2019

Ze vzpomínek na dětský tábor se mi vybavuje líčení vedoucího skupiny o historii právě zdolaného kopce. Žil zde král
Vorník I., který si říkal Já, Vorník, a žil
na tomto hradě. Tehdy jsem neměla důvod tomu nevěřit. Dnes jsem o kus dál a
vím, že ten hrad (chata Pohorské jednoty
Radhošť) na Velkém Javorníku má jinou
historii. Byla vybudována k 50. výročí
vzniku nejstaršího českého turistického
spolku, který zde má i své nynější sídlo.
Čím je mi tento spolek, Pohorská jednota Radhošť, sympatický? Jednak dobrou
myšlenkou podpořit rozvoj turistiky a
sportu, jednak zrozením o přesnou stovku let přede mnou. Také tím, že jedním
ze zakládajících členů byl lékárník (jako
já) Štěpán Ježíšek, a v neposlední řadě
osobou Dana Jalůvky, který je v jeho čele.
Jelikož Pohorská jednota Radhošť slaví
letos 135. narozeniny, ráda bych vyzvěděla víc o jejích současných aktivitách.
Je tomu jedenáct let, kdy jsme se v našich
Obecních novinách dozvídali o práci Pohorské jednoty Radhošť pod vedením p. Ing.
Jana Šrubaře, CSc. Tehdy základna čítala
216 řádných členů a cca 900 přidružených,
z nichž řada pamatovala ještě původní PJR,
než byla pod vlivem ideologie sjednocování
turistických a sportovních organizací 1. 7.
1948 začleněna do Československé obce sokolské a její znárodněný majetek přebraly
Československé hotely, n.p. v Ostravě. Jak to
vypadá s členskou základnou dnes?
K dnešnímu dni má Pohorská jednota
Radhošť 251 členů. K nejstarším členům
patří pan František Pitucha, Přemysl Filip
a paní Mahulena Parmová. Mezi nejmladší

patří Martin Koblovský, Václav Mališ a Veronika Pavlíková.
Stanovy určují kromě práv i povinnosti člena. Na jakou výši je stanovena cena členského příspěvku na rok 2019 a jaké další povinnosti ze členství plynou?
Členský příspěvek je 100,- Kč, děti a důchodci platí 50,- Kč. Členové mají zejména tyto povinnosti: podílet se na činnosti
spolku, přispívat k naplňování jeho účelu a
hradit řádně a včas členské příspěvky.
Práva člena jsou: účastnit se zasedání valné
hromady, podílet se na využívání výsledků
z hospodaření, účastnit se akcí pořádaných
spolkem.
Ač hlavní náplní spolku není hospodářsky výdělečná činnost, přesto ﬁnance jsou
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Pohorská jednota Radhošť letos oslaví 135 let
neoddělitelnou součástí dobré prosperity.
Napadají mě příjmy z členských příspěvků,
pronájem chaty na Velkém Javorníku, zisk
generovaný z pořádaných akcí. Kde ještě je
možné čerpat?
Další příjmy jsou už jen z dotací a darů.
Kromě chaty na Velkém Javorníku a sochy
Radegasta, které k vám neodmyslitelně patří,
vlastníte i jiný nemovitý či movitý majetek?
Pohorská jednota Radhošť už vlastní jen
pozemky na vrcholu Velkého Javorníka.
Paralelně s vámi funguje i Klub českých
turistů (KČT). Existuje nějaká rivalita nebo
vzájemná spolupráce?
Mezi KČT a Pohorskou jednotou Radhošť
je spíš symbióza. Členové se účastní svých
akcí navzájem a někteří členové jednoty
jsou zároveň členy KČT.
Co kromě zaběhnutých již tradičních akcí
jste si pro nás na letošní rok připravili, popř.
jaké změny, vylepšení či rozšíření akcí nás
čeká?
Letos slaví Pohorská jednota Radhošť 135
let, tak chystáme oslavu k tomuto výročí,
která proběhne 25. října 2019 na Pustevnách. Jinak se všichni můžete zúčastnit již
zmiňovaných akcí a závodů.
Velikou popularitu má noční přechod
Lysá hora - Velký Javorník. Tuto akci jsme
před dvěma lety doplnili o občerstvovací
stanici u kaple na Čeladné a prezentaci
na Sluníčku v areálu Sepetné na Ostravici.

Letos 1. února odstartuje 3. ročník nonstop výstupů na Velký Javorník, do které se
můžete ještě stále přihlásit.
Plánujeme zařadit do závodu horských kol
na Velký Javorník i kategorii elektrokol.
Činnost, která je nejvíce vidět, je uspořádání soutěží, jejich zajištění, propagace, vyhlášení. Co ta méně nápadná?
Nejméně nápadná činnost je údržba chaty
na Velkém Javorníku. Úkolem pro letošní
rok je zajištění vodního zdroje pro chatu, protože v suchých měsících je stávající
studna nedostačující.
Děkuji za odpovědi. Přejeme vaší organizaci hodně zdaru v další činnosti.
připravila Ivana Vrtalová
foto: Martin Trubač, archiv Dana Jalůvky

Znak Pohorské jednoty Radhošť v průčelí domu č. p. 2
na frenštátském náměstí

Rozloučení s panem Ottou Šablaturou

Dne 5. ledna 2019 proběhlo ve smuteční
obřadní síni na městském hřbitově
ve Frenštátě p. R. rozloučení s panem Ottou

Šablaturou.
Jeho život byl úzce spjat s „hasičinou“. Připomeňme pár událostí v jeho životní cestě,
která začala již v dobách první republiky.
V roce 1951 se přihlásil do Sboru dobrovolných hasičů v Trojanovicích, mezi léty
1970 – 1978 byl jeho předsedou a zasloužil
se o uspořádání deseti ročníků Memoriálu
Karla Rašky „na Bahencích“ v letech 1974
– 1983.
V roce 2008, při výročních oslavách 75
let sboru SDH Trojanovice, si vysloužil
Medaili sv. Floriána. Ta je udělována Krajským sborem dobrovolných hasičů (KSH)
členům, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj
dobrovolného hasičstva.
Se vší poctou byl také v tomto duchu oddaného hasiče doprovázen na své poslední
cestě, s čestnou stráží a za zvuku hasičské
houkačky.
Ivana Vrtalová
foto: Věra Kaňová

Napsáno na okraji
Právě se nacházím na vrcholu velkého
kopce a se zálibným úsměvem se dívám
na krásy okolní krajiny. „Roztáhni křídla a leť“, zní mi v hlavě. Ta slova o křídlech jsem objevil letos o Vánocích v jednom e-mailu. Udělala na mě obrovský
dojem. Vlastně pořádně nevím proč.
Někdy mám dojem, že jediní slavní
lidé jsou ti, které vídám každý den
na titulních stranách našich bulvárních
deníků. Urostlí, krásní, bohatí, slavní.
Ale tak tomu není.
Například herec Jan Potměšil, kterého
jistě všichni známe jako ševce Jíru
z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Dále pak Martin Zach, držitel titulu Muž roku 2009, nebo z oblastí
sportu paracyklista Jiří Ježek. Nemohu
opomenout osobnosti jako Stephen
Hawking, který byl donedávna nejvýznamnějším fyzikem a vědcem současnosti, nebo italský tenorista Andrea
Bocelli. Ve výčtu zajímavých osobností,
které se krom jiného musejí navíc potýkat s nějakým handicapem, bychom
mohli pokračovat. Nechci však, aby se
tento text stal jen jakýmsi seznamem
jmen.
Snažil jsem se mezi nimi zvolit
pro sebe největšího favorita, takovou
svou osobní hvězdu. Nejdříve jsem váhal mezi Stephenem Hawkingem a Andreou Bocellim. Nebyl jsem však nikdy
přílišným milovníkem fyziky a vesmíru. A to z jednoho prostého důvodu:
protože zkrátka těmto věcem dostatečně nerozumím. Andrea Bocelli miluje
hudbu. Já také, i když neumím vůbec
zpívat. Ovšem hlas tohoto nevidomého
italského tenoristy mi vždy, když ho slyším, způsobuje husí kůži po celém těle.
Když už to vypadalo, že konečně padne
verdikt, napadlo mě, že i ti ostatní mají
přece něco do sebe, a zamyslel jsem se.
Došlo mi, že vybírat z nich toho „nej“
je vlastně hloupost. Každý má jiný a
naprosto jedinečný příběh. Tyto osoby
nám všem ukazují, že člověk skutečně
může roztáhnout křídla a letět. A to
bez ohledu, co ho v životě potkalo a co
všechno musel překonávat.
My všichni můžeme být úspěšní a nezáleží na tom, jestli máme v pořádku
svá křídla, nebo jsou mírně poškozená.
My všichni nakonec můžeme doletět
díky naší odvaze až ke slunci nebo rovnou ke hvězdám!
Matěj Fucyman
Únor 2019
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Granty na rok 2019

Naši jubilanti

Grantové programy 2019

V měsíci únoru své životní jubileum oslaví:
Jaroslav Uhlář

94 let

Srdečně gratulujeme a přejeme pevné zdraví.

Pozvánka
Zveme všechny občany na 2. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 25. února 2019 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.

Zavádíme u nás moderní službu, tzv. mobilní rozhlas, díky které
budete vždy včas informováni. Zaregistrujte se a následně budete
ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění
na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní či sportovní akce
a mnoho dalšího, pohodlně do vašeho telefonu nebo e-mailu.
Zaregistrovat se můžete na: https://trojanovice.mobilnirozhlas.cz
Ivana Vrtalová

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví buk
Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky
30, 35,40 cm a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

Únor 2019

Místní poplatky v roce 2019
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o „odpadech“:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
410,- Kč
- za rekreační objekt
410,- Kč

Trojanovice zavádí mobilní rozhlas

Tel: 603 315 738

Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc pro hendikepované
Program je určen na pomoc pro hendikepované, zdravotnická
sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovické
studenty na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo sportovní
činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a
osvětovém.
Aktualizovaný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 10. dubna 2019.

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce téhož
držitele
450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
středa
15.30 –17.00 hod (Pod Javorníkem)
- platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB, a. s.,
Nový Jičín
NOVÉ číslo účtu:
285074707/0300
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
variabilní symbol ODPADY
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- chataři:
69 a evidenční číslo chaty
variabilní symbol PSI
4 a číslo popisné domu
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2019.
Monika Ondryášová
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Studie likvidace odpadních vod

Zásah hasičů

Nové volební období s sebou přináší i plnění starších příslibů, které zůstávají aktuální a jako štafetový kolík jsou předávány nástupcům s nadějí, že doběhneme k cíli společným úsilím, které
od startovní čáry může dělit i několik desítek let.
A tak je tomu i s kanalizací. Zatímco odkanalizování nejlidnatějších částí obce v centru Lomné a Pod Javorníkem je už splněným
úsekem, neprošlápnutou tratí zůstávají odlehlejší oblasti s rozptýlenou zástavbou. Abychom získali představu o reálnosti, ﬁnančních
nákladech a možných technických řešeních, zadala obec zakázku
na vypracování studie odkanalizování jednotlivých částí. V listopadu 2018 nám byla studie zpracovaná ﬁrmou Aquecon předána a
zastupitelům obce odprezentována zástupcem ﬁrmy.
Pro účely studie bylo KÚ obce rozděleno na místní části a ke každé
z nich zpracován podrobný návrh řešení v možných variantách.
Místní část Pod Radhoštěm svou rozptýlenou zástavbou zůstává
pouze s možností domácích ČOV s vyústěním do vodních toků
v jejich blízkosti nebo s následným zasakováním. Pro nemovitosti
nacházející se nad nádrží na toku Lubina nezbývá než odvádět odpadní vody do jímky a vyvážet fekálním vozem.
V ostatních částech obce, díky hustší zástavbě, je reálnější vybudovat kanalizaci, ať už ve variantě tlakové nebo gravitační. Limitujícím parametrem je ovšem ﬁnanční náročnost. Pro představu
byl ke každé variantě vypracován údaj peněžní částky rozpočítaný
na nově napojenou osobu – tzv. ekonomická efektivita. Aby se
o zařazení do dotačních titulů a následném vybudování dalo uvažovat, ekonomická efektivita by se měla pohybovat kolem hodnoty
90 tisíc Kč/os. Nejvíce se jí přiblížily investiční náklady na Lomné,
s možným odkanalizováním oblasti od točny na Karlovicích s napojením na současný systém u mateřské školky – 104 tisíc Kč/os.
Z pohledu investičních nákladů bijí do očí nejnižší ﬁnanční vstupy na pořízení lokálních ČOV, kde je propočtem stanovena nákladovost 115 tisíc (do počtu 4 osob) a 135tisíc (5-8 osob). Tímto řešením by se také odbouraly měsíční náklady v podobě stočného. A
jako každá mince má svůj rub a líc, rubovou stranou je zde nutnost
údržby a péče o systém baktérií, které přežívají jen při používání
ekologických prostředků denní potřeby (mycí prostředky, prací
prášky..). Zásadním rozdílem je ale investor. Zatímco kanalizace je
budována z obecního rozpočtu (v lepším případě s podporou dotačního titulu), investice do domácích ČOV je záležitostí jednotlivých domácností. Pak je nutno si položit otázku ﬁnanční podpory
obce v jejich budování.
A aby se situace ještě více zkomplikovala, studie Pod Javorníkem
a na Bystrém odhalila problém napojení na stávající soustavu
frenštátské kanalizace, jejímž dobudováním k hranicím obce by
se zjednodušilo navrhované řešení v těchto oblastech. Proto
je na místě jednat s Frenštátem o jejich vizi rozvoje stokové sítě.
Nejbližší realitou by se mělo stát dobudování části Planiska s výhledem prací na rok 2020-2021.
Smysluplnost celému konceptu dodá i studie zpracování vodovodního řadu, o níž se jedná s Frenštátem v rovině společného zadání, protože i zde je jednoznačná provázanost.
Nutno počítat také s časovou náročností projektových prací, lhůt
pro získání vyjádření dotčených orgánů státní správy a samotnou
realizaci, které jsou odhadovány na cca 2-2,5 roku.
Sečteno a podtrženo, uběhli jsme zase pár metrů, i když cíl je stále
někde za horizontem. S tím se musí u dlouhých tratí každopádně
počítat.
Pozn.: Jelikož studie je nás všech, je na vyžádání přístupná
na obecním úřadě v kanceláři starosty nebo u p. Ondryášové.
Ivana Vrtalová

Dne 16. ledna 2019 proběhl zásah novojičínské a trojanovické jednotky hasičů, kteří v 1.20 hod. přijali telefonické ohlášení vývratu
vzrostlého stromu (vlivem povětrnostních podmínek) na budovu
bytové jednotky Pod Javorníkem. Na místě bylo vyhodnoceno, že
se strom zajistí lany, a jelikož již žádné další riziko nehrozilo, dořešení situace a odstranění stromu bylo ponecháno na pracovnících
obce v ranních hodinách za světla. Na pomoc byl přivolán i hydraulický jeřáb.
Ivana Vrtalová
foto: Jiří Novotný

O psech, rachejtlích a lidech
Mám psa. Naštěstí je to ﬂegmatická povaha. Silvestrovské petardy a rachejtle zvládá docela dobře. Ale vím, že to nebývá pravidlem. Řada mých přátel pejskařů bohužel takové štěstí nemá
a často se mi svěřují, že závěr roku je pro jejich svěřence opravdu stresující. Já sám jsem před dvěma lety takhle na Silvestra
večer odchytil vyděšeného ratlíka a poskytl mu dočasný azyl.
Byl úplně zmatený a nejspíš by skončil pod koly automobilu.
Přestože hřmotnému oslavování konce roku příliš neholduji,
chápu, že někomu se to líbí. Beru, že tu hodinu od půlnoci
do jedné zkrátka musíme nějak vydržet. Čemu však nerozumím, je, když někdo odpaluje rachejtle a petardy už dva dny
před Silvestrem nebo na Nový rok večer. Na hodinu psa někde
v domě zavřete, ale mít ho zavřeného čtyři dny? Jen kvůli rozmarům a taky trochu neohleduplnosti?
Nejsem zastánce zákazů ani omezujících vyhlášek. Sázím víc
na vzájemnou domluvu a schopnost vyjít si vstříc. Proto píšu
tento článek. Věřím, že milovníci silvestrovských rachejtlí si
příští rok vzpomenou i na nás pejskaře (a nejen na ně). Užijte
si hlasitou půlnoc, ale prosíme, ostatní dny berte ohled, že je tu
spolu s vámi někdo, komu hlasité rány nedělají dobře.
Martin Trubač
Únor 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
TGM A 100 LET OD VZNIKU REPUBLIKY
Výstava ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava prodloužena do 10. února 2019.
POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a středních škol.
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Aj, ta sláva
zbojnická, dílna šikovných rukou, střelba na laserové střelnici.
V pátek 1. února 2019 od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,- Kč dospělí.
PROCHÁZKA LUŽNÍMI LESY POODŘÍ
CHKO Poodří a její fauna a ﬂóra.
Přednáší Mgr. Markéta Máchová a Mgr. Renata Sobotíková,
odborné pracovnice Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 14. února 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
Únor 2019
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Jaké bylo počasí?
Jako fanda do počasí si zaznamenávám
hodnoty a průběh počasí v průběhu celého
roku a na závěr si dělám shrnutí. K měření
dat používám certiﬁkovanou poloprofesionální meteostanici. Napadlo mne, že by i
čtenáře Obecních novin mohlo zajímat takové malé ohlédnutí za loňským počasím
v Trojanovicích.
První měsíc roku 2018 nám moc zimního počasí neukázal, převládala zvětšená
oblačnost a k tomu se přidávaly občasné
dešťové srážky, které ve sníh přecházely až
v druhé polovině měsíce. Teploty na začátku ledna stoupaly až k 9 °C (9,8 °C – 9. 1.)
a slabě pod nulu se dostaly na pár dní jen
v polovině ledna (-4,2 °C -14. 1.). Noční
teploty se pohybovaly kromě první dekády
většinou pod nulou (4,7 °C – 6. 1) a (-7,3
°C – 22. 1.). Souvislá sněhová pokrývka
se vyskytovala pouze od 16. do 24. ledna
a celkově spadlo 49,8 mm srážek. Počasí nejcitelněji ovlivnil třetího dne měsíce
frontální systém tlakové níže Burglind silným větrem, s nárazem 75 km/hod. Nárazy větru se ještě 10krát pohybovaly okolo
50 -61 km/hod značící mírný vichr.
V únoru se už počasí přiklonilo k zimě
a krajinu pokryla sněhová peřina, která se
od 5. února udržela až do konce měsíce
(24 cm – 27. 2). Zatažená obloha střídala
polojasno a občas se vyskytovaly sněhové
přeháňky. Denní teploty se slabě nad nulou
vyskytovaly zejména na začátku měsíce,
v druhé dekádě se dostaly slabě pod nulu
a v posledních čtyřech dnech nevystoupily
nad -10 °C (-12,6 °C – 27. 2). Noční teploty byly kromě prvního dne celý měsíc
pod nulou, nejčastěji okolo -5 °C, v závěru
měsíce okolo -15 °C (-17,2 °C – 28. 2.). Vál
většinou slabý až mírný vítr a pouze 2krát
dosáhl síly mírného vichru.
Začátek března ovlivňoval příliv arktického vzduchu a zima jako by se nechtěla
vzdát. Denní teploty se pohybovaly pod
nulou od začátku měsíce do 4. dne (-9,4 °C
– 2. 3.) a pak ještě od 17. do 21. dne (-6,9
°C – 18. 3.) Noční teploty se ještě 18krát
dostaly pod nulu (-18,3 °C – 1. 3.), naposledy ještě na konci studené epizody v závěru měsíce, a to 28. 3.(-1,6 °C). Sněhová
pokrývka se udržela do 8. 3. a dále byla od
17. do 23. 3., posledním dnem se sněhem
byl 27. 3. Srážky se nejčastěji vyskytovaly v druhé dekádě měsíce a celkem spadlo
73,3 mm srážek. Vál většinou čerstvý vítr,
nejsilněji s nárazem 70 km/hod dne 12. 3.
Duben se snažil co nejrychleji dohnat, co
v březnu zaspal, a teploty prudce stoupaly
nahoru. Počasí bylo většinou jasné až polojasné a významnější srážky se vyskytly jen

ve 4 dnech. Teploty se od 3. 4. dostávaly
nad 15 °C a od 9. 4. nad 20 °C. 29. 4. byl zaznamenán první letní den s teplotou 25,5
°C. Noční teploty klesaly většinou k 10 °C
a pouze 2 dny se teplota dostala slabě pod
nulu (-0,8 °C – 7. 4.). Celkem spadlo 33
mm srážek. 15 dnů vál silný vítr.
V květnu se polojasné epizody počasí
střídaly se zataženými dny s občasným
deštěm. Denní teploty vystupovaly většinou nad 20 °C, kromě krátké epizody
v půlce měsíce s maximy okolo 14 °C. 6
dnů bylo letních s teplotou nad 25 °C (27,4
°C – 3. 5.). Noční teploty většinou mezi 12
až 7 °C, v závěru měsíce okolo 15 °C (4,3
°C – 6. 5.). Celkem spadlo 76,8 mm srážek
ve 14 dnech. Vál většinou slabý vítr, s výjimkou dne 7. 5. s maximem 75 km/hod.
Červnové počasí přineslo většinou polojasnou oblohu s odpoledními přeháňkami
a bouřkami, k uklidnění došlo až v poslední dekádě měsíce, kdy převládalo polojasno, s výjimkou dnů okolo sv. Jana. Celkem
se vyskytlo 19 dnů se srážkami. Denní maxima se nad 20 °C dostávala téměř vždy,
kromě poslední dekády měsíce, kdy se
ochladilo k 16 °C (13,8 °C – 23. 6.). Byly
zaznamenány 3 letní dny (28,8 °C – 21. 6.).
Noční teploty klesaly na 14 až 10 °C, okolo
22. dne na 7 °C. Spadlo 179,2 mm srážek,
nejvíce v loňském roce (40,4 mm – 3. 6.)
a (36,8 mm – 10. 6.). Vál slabý, až mírný
vítr.
Červenec byl v první a třetí dekádě většinou skoro jasný až polojasný, uprostřed
měsíce se vyskytly i zatažené dny se srážkami. Denní maxima začala na 15 °C (15,3
°C – 1. 7.) a postupně stoupala k 27 °C.
Uprostřed měsíce se na chvíli vrátila k 18
°C (16,6 °C – 18. 7.). Nejtepleji bylo při
dvoudenním výrazném oteplení na 29,5
°C dne 5. 7., celkem bylo 11 letních dnů
s teplotou nad 25 °C. Noční teploty se kromě začátku měsíce (6,9 °C – 2. 7.) pohybovaly nejčastěji mezi 15 až 11 °C. Celkem
spadlo 157,6 mm srážek v 7 výrazněji srážkových dnech (71,2 mm – 18. 7.), od 22. 7.
do 25. 8. jsme pociťovali citelné sucho. Vál
většinou slabý, až mírný vítr.
Srpen byl ve znamení horké vlny, sucha
a slunečné oblohy, sucho trvalo až do 25.
8. a bylo zmírněno jen krátkou srážkovou
epizodou 10. a 11. 8. (celkem 23 mm).
V měsíci bylo 15 letních a 3 tropické dny.
Svatý Bartoloměj láme létu hlavu a tropické počasí skončilo přechodem fronty 25.
dne (30,6 °C – 23. 8.), pak se ochladilo k 15
°C (14,7 °C – 26. 8.). Noční teploty se pohybovaly mezi 19 až 15 °C, na konci měsíce okolo 10 °C (6,8 °C – 27. 8.). Tropická

noc nastala pouze 9. 8. s minimem 24,1 °C.
Celkem spadlo 84,6 mm srážek, avšak významněji zapršelo pouze ve 4 dnech (30,4
mm – 25. 8.). Vítr vál slabý, až mírný.
Září ještě zůstalo poměrně teplé a příjemné, srážky se vyskytovaly zejména na začátku a na konci měsíce, jinak převládalo
polojasné počasí s teplotami okolo 20 °C,
k ochlazení došlo až od 23. 9. (8,5 °C – 25.
9.) a vyskytl se pouze 1 letní den (27,1 °C
– 12. 9.). Noční teploty klesaly na 15 až 11
°C, od 22. 9. níže (1,7 °C – 30. 9.). Celkem
spadlo 98,8 mm srážek v 9 srážkově významnějších dnech. Vítr se po letní pauze
rozfoukal a vál většinou čerstvý, ke konci
měsíce až silný. (60 km/hod – 23. 9.).
Říjen byl ve své první polovině ještě občas polojasný, v druhé půlce převládala
zvětšená oblačnost s občasným deštěm
nebo s přeháňkami. Teploty zpočátku jen
okolo 13 °C, vystoupaly v půlce měsíce
na 20 °C (20,9 °C – 13. 10.), v třetí dekádě
však většinou jen okolo 10 °C (4,6 °C – 28.
10.). Noční teploty klesaly většinou na 7 až
3 °C (0,2 °C – 22. 10.), v půlce měsíce
ke 12 °C (14,1 °C – 16. 10.). Celkem spadlo
75,6 mm srážek a často vál silný vichr (71
km/hod – 30.10.).
Listopad začal ve své druhé půli strašit
zimou a 17. dne napadl 1. sníh. První půlka měsíce byla jasná až polojasná, v druhé
půli často zataženo nízkou oblačností
s mrholením, avšak přetrvávalo sucho
bez výraznějších srážek, s měsíčním úhrnem 10 mm. Denní teploty se do 13. 11.
pohybovaly okolo 15 °C (17,4 °C – 2. 11.),
pak se ochladilo a teploty se začaly dostávat i slabě pod nulu (-2 °C – 18. 11.).
Noční teploty klesaly zpočátku na 12 až 8
°C (12,8 °C – 1. 11.) a od 16. dne začalo
mrznout (-8,8 °C – 28. 11.). Vál často silný
vítr, až mírný vichr (60 km/hod).
Prosinec nám mnoho slunečních paprsků
neukázal, převládala velká oblačnost s občasným deštěm nebo se sněžením. Mnoho
radosti udělal i sníh napadlý ráno na Štědrý den. Denní teploty zpočátku stoupaly
k 7 °C (8,3 °C – 4. 12.), uprostřed měsíce
pod nulu (-3,4 °C – 15. 12.) a v závěru se
opět oteplilo (7,4 °C – 22. 12.). Noční teploty klesaly nejčastěji na 2 až -3 °C (3,2 °C
– 8. 12) a (-8,6 °C 14. 12.). Celkem spadlo
89,5 mm srážek a 17 dnů ležela sněhová
pokrývka. Vál většinou silný vítr, až mírný
vichr. Celkový úhrn srážek za rok 2018 byl
939 mm.
Lukáš Kollárik
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65. výročí svatby
Dne 30. ledna 2019 oslaví (psáno v době
uzávěrky 20. ledna) Anna a Bohumír Polanští tvz. kamennou svatbu - šedesát pět
let společného života.
Paní Anna Polanská, rozená Hutyrová, se
narodila 14. 6. 1930 v Trojanovicích č. p. 38
v rodině zemědělce Jana Hutyry. Pocházela
z pěti dětí. Vyučila se navíječkou elektromotorů a v letech 1947-1949 dále studovala zemědělskou školu v Rožnově p. R.
Od roku 1949 pracovala v podniku MEZ
Frenštát jako navíječka elektromotorů až
do dosažení důchodového věku v r. 1985,
pak jako důchodkyně ještě další 4 roky.
Většinu volného času jí zabrala výchova tří
dětí, péče o domácnost, velkou zahradu a
dům. Kromě toho byla dlouholetou členkou
výboru Červeného kříže v Trojanovicích a
vypomáhala při všech akcích TJ Sokol Trojanovice I, jehož byl její manžel předsedou.
Pan Bohumír Polanský se narodil 13. 11.
1933 ve Frenštátě p. R., v části Bartošky 881
v rodině ševcovského mistra Rajmunda
Polanského. Měl jednoho bratra. V letech
1948-1950 se vyučil elektromechanikem
v MEZu Mohelnice a v letech 1950-1993
pracoval v MEZu Frenštát na elektroúdržbě. V rámci náboru byl v letech 1966-1971
elektroúdržbářem pro Státní lesy Frenštát.

Od roku 1975 působil jako instruktor řidičů motorových vozíků pro MEZ i jiné ﬁrmy
a po odchodu do důchodu v této činnosti pokračoval ještě 2 roky na živnostenský
list.
Hodně se angažoval ve sportu, hrál aktivně fotbal za Frenštát a Sokol Trojanovice
I. Od roku 1945 byl členem Sokola Trojanovice „U Bačů“. V roce 1948 se zúčastnil
XI. Všesokolského sletu v Praze. V letech
1950-1960 byl jako aktivní hráč členem oddílu kopané SK Beskyd Frenštát, později TJ
Spartak MEZ Frenštát.
V roce 1961 byl zakládajícím členem (spolu s předsedou Sokola Petrem Mikeskou a
Jar. Jakšíkem) oddílu TJ Sokol Trojanovice I jako pokračovatele Sokola „U Bačů“ a
vybudovali hřiště v Trojanovicích pod Ko-
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Na základě podkladů Zdeňky Polanské
redakčně upravil Martin Trubač
foto poskytla: Zdeňka Polanská

Bilance za rok 2018

Poslední prvorepublikový sirotek
Mezi občany Trojanovic, kteří zemřeli
v minulém roce, byla také paní Libuše
Halamíčková, nar. 3. 9. 1925, zemřela 13.
11. 2018. Čím byl její život výjimečný?
Dožila se vysokého věku a do poslední
chvíle svého života byla duševně i tělesně aktivní. Avšak vysoký věk ani tělesná
a duševní aktivita není důvodem, proč
o paní Libuši Halamíčkové píši.
Paní Libuše Halamíčková, rozená Holubová, byla oboustranný sirotek. Nikdy
nepoznala své rodiče. Od nejútlejšího
věku vyrůstala v několika pěstounských
rodinách, které byly ochotny za skromný ﬁnanční příspěvek od obce sirotka
přijmout. Pokud se pěstounská rodina
nenašla, vzal sirotka k sobě starosta. Pan
Vlastibor Rajnoch (1924-1993), také
oboustranný sirotek, žil spolu s dalšími
pěti dětmi u starosty Josefa Malého. Jednou mi řekl: „Teprve u starosty Malého
jsem se poprvé v životě dosyta najedl.“
Dětství bývá zpravidla radostnou etapou v životě každého člověka, ale dětství
malé Libuše bylo většinou krušné, plné
ústrků, posměšků i nadávek od spolužáků i dospělých.
Paní Libuši Halamíčkovou jsem v minu-

zincem. Byl hráčem, trenérem, vedoucím
mužstva a pak i 19 let předsedou oddílu.
V rámci TJ byl ještě aktivní oddíl stolního
tenisu a provoz lyžařského vleku pod Javorníkem. V roce 1987 ukončil aktivní činnost
a je dodnes velmi váženým čestným členem
oddílu.
Manželé Polanští se vzali 30. 1. 1954 s obřadem v kostele i na MNV. Spolu vychovali
tři děti: Bohumíra, Pavla a Jana. Mají celkem šest vnoučat a tři pravnoučata.
Manželům Polanským přejeme pohodu,
stálý životní elán a hodně zdraví do dalších
společných let.

lém roce několikrát navštívil. Byla živou
kronikou místní části obce Na Pomezí
v sousedství rožnovských Horních Pasek.
Často se ve svých vzpomínkách vracela
ke svému dětství. Řekla mi, že jednou dokonce místo vlídného přijetí a poskytnutí
oběda ji polili studenou vodou. Na stravě
sirotka se měli podílet i nejbližší sousedé.
Život paní Libuše Holubové se změnil po sňatku s tesařem panem Karlem
Halamíčkem v roce 1945. V manželství
prožila 57 roků a společně vychovali
syna Vojtěcha a dceru Danu. Paní Halamíčková se dožila vnoučat i pravnoučat,
podzim života prožila s dcerou Danou a
jejím manželem Petrem.
Příbuzní, sousedé a známí se s paní Libuší Halamíčkovou rozloučili při zádušní
mši v kostele sv. Jana Křtitele ve Frenštátě
p. R. a na místním hřbitově 19. listopadu
2018.
Drahomír Strnadel

Jako každoročně přinášíme stručný
přehled o akcích, které se v roce 2018
konaly v Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla v Trojanovicích - Karlovicích.
Počet evidovaných návštěvníků v minulém roce byl 1 983. Ze zahraničních
návštěvníků jsou vždy nejpočetnější
krajané z Texasu, celkem 53.
Během letních měsíců proběhlo celkem
5 výstav a vernisáží. Svatebních obřadů
bylo celkem 12, 4 x se uskutečnilo vítání
občánků a setkání s jubilanty, 11 x oslavy životních jubileí, 4 x ﬁremní večírky,
4 x posezení sousedů a 5 x proběhla
schůze spolků.
Gabriela Rajnochová, správcová
foto archiv Obecních novin
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Běh do vrchu
1. prosince 2018 se v Trojanovicích uskutečnil další ročník Běhu do vrchu Ráztoka
– Pustevny, tentokrát již 49. Již čtvrtým
rokem organizuje běh spolek BeskydSki
ve spolupráci se společností Pustevny s.r.o,
který převzal štafetu po dlouholeté organizaci občanského sdružení SkiAlpin. Závod
chytil s novým organizačním týmem druhý
dech a s vylepšenou organizací a několika
stabilními sponzory je z něj důstojný konkurent ostatním silničně-krosovým závodům v České republice. Něco však zcela
záměrně zůstalo stejné jako dřív – trasa,
kultovní tričko, které každý závodník obdrží k zápisnému, a datum; závod se pořádá
vždy první sobotu v prosinci.
Jednou z novinek posledních let je přihlašování k závodu přes internet. Letos poprvé museli organizátoři několik dní před
závodem přihlašovací stránku uzamknout.
Kapacita 300 běžců v hlavním závodě byla
naplněna! Radost z teplého podzimu zřejmě zlákala spoustu nadšenců, ale chladné
počasí v den závodu ukázalo, kdo je opravdový běžec. Na start se postavilo „jen“ 265
běžců a běžkyň z 300 přihlášených. I tak
šlo o nejpočetnější pole závodníků, kteří
dorazili do cíle, v historii Běhu do vrchu
Ráztoka – Pustevny! Navíc se všem podařilo dorazit do cíle v čase pod 1 hodinu. Tak
rychlý Běh do vrchu Ráztoka – Pustevny
ještě nebyl! (Vysoká běžecká úroveň byla
jistě podpořena i faktem, že dva dny před
závodem byl na Knížecí cestě, po níž vede
trasa závodu, viděn náš beskydský medvěd,

takže bylo všem jasné, že není radno
po cestě zbytečně lelkovat.)
Celkovým vítězem 49. ročníku Běhu
do vrchu Ráztoka – Pustevny se stal junior
Radim Grebik ve skvělém čase 25:05, první ženou v cíli byla Lucie Miklišová v čase
32:29, oba z týmu Titan Trilife. Gratulujeme!
Na start dětského závodu, který se uskutečnil před závodem hlavním a vedl
od Hotelu Ráztoka k dolní stanici lanovky,
se postavilo 35 závodníků. Celkovým vítězem se stal Šimon Holub (AKEZ Kopřivnice) a první dívkou v cíli byla jen o pár vteřin
za ním Kateřina Menderková (TJ Karviná).
Gratulujeme!
Podrobné výsledky i fotograﬁe z obou závodů jsou k dispozici na webových strán-

kách www.beskydski.cz
Za podporu Běhu do vrchu by organizátoři
opět rádi poděkovali všem dobrovolníkům,
bez kterých by to prostě nešlo. A pak samozřejmě ﬁrmě Pustevny s.r.o., obci Trojanovice, ﬁrmě FANUC a členům bývalého
občanského sdružení Skialpin za ﬁnanční a
organizační podporu.
Příští ročník Běhu do vrchu Ráztoka – Pustevny bude kulatý, padesátý! Jistě to bude
výjimečný závod! Sledujte web nebo FB
stránky spolku BeskydSki, abyste se stihli
včas přihlásit. Ať vám ta sláva neuteče! Organizátoři se na vás už teď těší!
Petra Žallmannová
foto archiv BeskydSki

Lyžařský kurz
V týdnu od 14. ledna 2019 se zúčastnilo
celkem 29 dětí z místních mateřských škol
a 15 dětí z místní základní školy každoročního lyžařského kurzu ve ski areálu na Bílé.
Kurz byl výjezdový – to znamená, že každý
den po obědě odvezl svozový autobus děti
v doprovodu učitelek do areálu a v podvečer se vracely děti zpět.
O výuku lyžování se pak starali instruktoři lyžařské školy SUN SKI. Některé děti zažívaly úplně první zkušenosti se sjezdovým
lyžováním – poprvé obuly lyžáky, učily se
na lyžích stát, šlapat, sjet mírný kopeček a
zastavit, ti zkušenější zdokonalovali své lyžařské dovednosti na větších svazích.
Lyžařské podmínky byly v areálu vzhledem k průběhu letošní zimy po celý týden
výborné. V pátek byl kurz zakončen předváděním získaných dovedností a pokroků
před rodiči a závěrečným oceněním všech
dětí.
text a foto: Silvie Balcárková
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Šachy jsou takový malý model života
Šachy jsou moc zajímavá hra. Podle toho,
jak lidé hrají, poznáte, jací skutečně jsou.
Jestli jsou aktivní nebo pasivní, jestli raději
útočí nebo se brání, jestli mají povahu dobrodružnou nebo mají raději jistotu. Trenérka Táňa Bogatková, která vede šachový
kroužek na trojanovické škole, říká, že šachy jsou takový malý model života.
Táňa Bogatková, trenérka šachu z Mezinárodní šachové školy Interchess, vede šachový kroužek na Jubilejní základní škole
prezidenta Masaryka již čtvrtým rokem.
Se svěřenci z mateřské školy tak navázala
spolupráci ve škole základní. Pod jejím vedením děti objevují, jaké kouzlo šachy mají,
a ve škole se tento kroužek stává čím dál
populárnějším. „V současnosti ho navštěvuje třicet dětí z I. – IV. třídy. Výkonnost se
postupně zvyšuje. Důkazem jsou úspěchy
v probíhajících přeborech,“ říká ředitelka
Jitka Pajlíková.
V prosinci, stejně jako v loňském roce,
uspěli v okrese Nový Jičín, kde se uskutečnil přebor škol. „Škola se už druhým rokem
účastnila této soutěže. A už druhým rokem
jsme se dostali mezi dva postupující týmy
na krajskou soutěž! Postup vybojovali David Juračák, Šimon Stejskal, Jindřich Svoboda a Alex Christodulos,“ vyjmenovává
své svěřence Táňa Bogatková. „V polovině
ledna se v Orlové sešlo 10 nejsilnějších

mají nejen naši šachisté a paní trenérka, ale
také rodiče hráčů, kteří se dokážou s paní
Bogatkovou domluvit na organizaci, dohledu a hlavně dopravě dětí na šachové turnaje. Bez této nezištné podpory a vlastně
nenápadného sponzoringu ze strany rodičů by žáci zkušenosti na vyšších soutěžích
nemohli získat,“ uvedla ředitelka školy Jitka
Pajlíková.
text a foto: Jitka Pajlíková

týmů z Moravskoslezského kraje. Barvy
naší školy tentokrát hájili David Juračák,
Šimon Stejskal, Matěj Kotrba, Alex Christodulos a Petr Hlaváč. Začátek soutěže jsme
nerozjeli nejlépe, ale pak se kluci rozehráli
a dokázali se umístit na pěkném 7. místě.
Náš tým s touto sestavou může hrát ještě i
příští rok. Chlapcům blahopřeji k úspěchu,
v průběhu dalšího roku pořádně potrénujeme a pokusíme se umístit mezi dvěma
prvními, abychom si zahráli i republikové
kolo,“ dodala Táňa Bogatková. „ Můj obdiv

Účastníci krajského přeboru, zleva: D. Juračák, A.
Christodulos, Š. Stejskal, P. Hlaváč, ležící M. Kotrba

Prohlídka pohyblivého betléma
ožijí, slepice začnou zobat zrníčka, králíci
stříhají ušima, slon hýbe ocasem, pradlena
pere prádlo, děti se točí v kruhu a houpou
na houpačce,muži řežou dříví, rozbíjejí polínka pantokem, anděl nad chlévem mává
křídly a v kolébce se houpe milý Ježíšek.
Nejen v dětských srdcích zajásal duch Vánoc.
Tímto malým ohlédnutím bych chtěla poděkovat paní Dobiášové za milé přivítání,
panu Drahomíru Strnadlovi za zajištění
prohlídky a v duchu vzpomenout na pana
Dobiáše, který tímto ojedinělým kouskem
přináší radost i dalším generacím.
text a foto: Ivana Vrtalová

Poslední setkání členů vlastivědného
kroužku v roce 2018 se neslo v duchu Vánoc.
Zasněženým chodníčkem kolem zamrzlých splavů Lomné jsme se v procházkovém
tempu přenesli o pár set metrů níže
pod školu, kde nás v domácím prostředí
uvítala paní Dobiášová, snacha pana FranÚnor 2019

tiška Dobiáše. Ten v době svého invalidního důchodu stvořil nevídaný betlém.
Snad ve spolupráci s Janem Kneblem, snad
se na díle podepsal i jeho bratr, pan Karel
Dobiáš, možná jen svépomocí, každopádně určitě s velkou trpělivostí se zrodilo mistrovské dílo, které zaujme už ve svém mlčenlivém stavu. Co teprve když postavičky
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Mikulášské skákání přes švihadlo

Dne 5. prosince 2018 se na naší škole
uskutečnil již 2. ročník soutěže Mikulášské
skákání přes švihadlo. Všechny děti prvního stupně se shromáždily v tělocvičně. Ty
aktivnější se začaly rozcvičovat. Ostatní
zaujali místa na balkóně, odkud se chystali
své kamarády povzbuzovat. Soutěž začali
žáci 1. – 3. třídy. Minutu skákali vpřed a
minutu vzad. V této kategorii byli nejlepší

v ročníku:
1. třída: Tereza B. (138 skoků), Ctirad P.
(146 skoků)
2. třída: Amélie S. (162 skoků), Dominik
J. (148 skoků)
3. třída: Alžběta P. (409 skoků), Sebastián
Š. (293 skoků).
Skákání žáků 4. a 5. třídy bylo už složitější. Během dvou minut děti musely předvést
čtyři druhy skoků – vzad, vpřed, panenku
a koníčka. Jednotlivé druhy skoků na povel
učitele po půl minutě měnily. Počet skoků
byl pečlivě zaznamenáván a výsledky byly
obdivuhodné:
4. třída: Tereza K. (163 skoků), Jiří P. (206

skoků)
5. třída: Žoﬁe P. (288 skoků), Jonáš N.
(162 skoků).
Absolutními vítězi a „Trojanovickými přeborníky 2018“ se stali:
za 1. – 3. třídu: Alžběta P. 409 skoků + Sebastian Š. 293 skoků
za 4. – 5. třídu: Žoﬁe P. 288 skoků + Jirka
P. 206 skoků.
Skvělé sportovní výkony zpestřila společná
dětská zumba a vystoupení mladých gymnastek ze třetí třídy.

to byl, věřme tomu nebo ne, už její ročník
dvanáctý. Setkání nebylo nijak zvlášť propagováno, jako každý rok jsme si to tak nějak řekli mezi sebou a u zvoničky jsme se
sešli v podstatě v obvyklé sestavě. A možná
se toto setkání již také stalo naší místní tra-

dicí – a v prvních minutách nového roku
po novoročním přípitku automaticky vyrážíme ke zvoničce.
Jsou to první chvíle roku, který nám zatím
nepřinesl nic špatného, ani nic dobrého.
Jediné, co máme, je očekávání. Je zatím
doba klidu, můžeme si připít na zdraví a na
úspěšné vykročení do nového roku. S mnohými sousedy se v dnešní uspěchané době
potkáváme na kousek řeči právě jen zde
u zvoničky, v těchto prvních chvílích roku.
A nálada, ta byla opravdu veselá, jak můžete vidět na fotograﬁi.
A na závěr opět trochu statistiky. Letos se
nás u zvoničky sešlo rovných dvacet, což je
o něco méně než loni, ale možná to bylo i
tím, že den před Silvestrem jsme měli sousedské setkání na Jandovce nedaleko odsud. A zde nás bylo i s muzikanty padesát
tři. Některým se asi už druhý den ke zvoničce nechtělo. Ale skalní účastníci, ti přišli. A ročník, jak již jsem napsal, to byl letos
dvanáctý. Za rok tedy přivítáme nový rok
společně potřinácté a začneme tak druhý
tucet novoročních setkání u naší zvoničky.
Budete-li tedy mít 1. 1. 2020 chuť a nemáte
to pod Radhošť daleko, přijďte také mezi
nás.
text a foto: Václav Kristl

Pavla Mynářová
foto poskytla Svatava Hanzlová

Novoroční setkání pod Radhoštěm
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se opět uskutečnilo v prvních chvílích
Nového roku sousedské a přátelské setkání u naší zvoničky pod Radhoštěm. Tato
akce má již dlouholetou tradici, vznikla
spontánně před Vánoci v roce 2007 a letos
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Pastýři, vstávejte...

V sobotu 5. ledna 2019 se v kostele svatého
Jana Křtitele ve Frenštátě p. R. konal tradiční tříkrálový koncert, který uspořádala
Muzejní a vlastivědná společnost ve Frenštátě p. R. ve spolupráci s Muzeem Novojičínska. O program se tentokrát postarali
členové chrámového sboru ze Štramberka
spolu s kvartetem orchestru P. J. Vejvanovského z Nového Jičína a štramberskými
hudebníky. V rámci pásma Pastýři, vstávej-

Z činnosti včelařů

te… zahráli a zazpívali skladby od baroka
po současnost a připomněli tak období adventu a vánočních svátků.
Také letošní koncert byl ve znamení pomoci potřebným. Na dobrovolných příspěvcích pro Charitu Frenštát p. R. se vybralo 5 350 Kč.
Martin Trubač
foto: Milena Mužíková

Memoriál v nohejbalu

Na Štěpána, 26. prosince 2018, se uskutečnil v tělocvičně na Lomné již 30. ročník
Memoriálu Františka Kociána v nohejbalu.
Na celodenním turnaji si zahrálo jedenáct
tříčlenných týmů z Trojanovic a Frenštátu
p. R.
Nejúspěšnější byl tým Huspenina (I. Maruchnič, R. Špaček. R. Špaček), na druhém

místě skončil domácí tým Family (P. Pupík, J. Pupík, V. Maloň) a třetí místo obsadil tým Kopáči (P. Štěrba, L. Bordovský, M.
Tuček).
Děkujeme vedení školy a obce za podporu
v pořádání turnaje.
text a foto: Vladimír Maloň
předseda TJ Trojanovice Bystré

V
uplynulém
roce se počasí
opět velkou měrou podepsalo
na rozvoji včelstev, hlavně v
jarních měsících.
Přechod mírné
zimy do bezmála letního počasí způsobil, že ve velice
krátké době rozkvetly téměř všechny
ovocné stromy. Přestože v úlech nebyl
takový počet včel potřebných k opylování, jaký bývá v letech při pozvolném
zvyšování teplot, úroda medu byla
v tomto roce opravdu veliká. Všechno
bylo uspěchané, protože medonosná
lípa malolistá rozkvetla již začátkem
června a byla rozhodujícím zdrojem
nektaru v letošním snůškovém období.
Na katastru Trojanovic se včelaření věnuje 47 včelařů (z toho 6 včelařek), kteří
se starají o 395 včelstev, což je docela
značné zavčelení celého území. Nákazová situace je u varroázy (kleštíková
nákaza) na přijatelné úrovni.
Mor včelího plodu byl diagnostikován
v Hodslavicích, Hostašovicích, Straníku
a tradičně v Kozlovicích. Katastr Trojanovic a Frenštátu p. R. je z tohoto důvodu z velké části obklopen ochrannými
pásmy moru včelího plodu.
Každý rok asi 15 včelařů z našeho spolku dává vzorky pro vyšetření na mor
včelího plodu, jež bylo zatím vždy negativní. Rozšířil se také počet léčebných
přípravků na bázi organických kyselin,
schválených Státní veterinární správou,
účinných proti varroáze a šetrnějších
ke včelám. Je opravdu škoda, že zahraniční léčebné přípravky, vyzkoušené
a dlouhodobě používané v Rakousku,
Německu nebo Švýcarsku, nejsou u nás
zatím povoleny.
Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Trojanovice a vedení Klubu
důchodců v Trojanovicích Pod Javorníkem za možnost uskutečnění včelařského odpoledne.
Do nového roku přeji všem chovatelům
včel hodně včelařských úspěchů a co
nejméně problémů s léčením včelstev.
Oldřich Hrnčíř
předseda ČSV, z.s., ZO Frenštát p. R.
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