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Slovo místostarostky

Do cíle je to z kopce

Vážení spoluobčané,
navázala bych na čerpání myšlenek ze
studnice fejetonů Karla Čapka. Univerzálnost jeho postřehů, které dokázal
vyjádřit písemně, je nejen časová, ale i
místní. Fejeton Dva světy ukazuje, jak
se mohou lišit pohledy lidí na stejnou
situaci….
Možná jich je víc, ale v praktickém životě se vyskytují obyčejně světy jenom
dva: ten první a ten druhý.
….Už sama ulice, do které vejdete, je
nějaká milá a čistá, vida, tady mají květiny v okně, tuhle služtička vytřepává z
okna utěrku jako praporek, dobrýtro,
Mařenko, to se to šlape takovou pěknou
ulicí, tady ty záclonky, tam jde pan pošťák, nemáte nic pro mne? Taky dobře,
tak až podruhé, pan soused se dívá přes
plot, dobrý den, pane sousede, to se nám
vyčasilo, on je to hodný a milý člověk, pozor, kluku, s tou koloběžkou, ať mě, prcku, neporazíš, a vás, starý pane, už taky
od vidění znám, tady kočárek s děckem,
uhnu mu z chodníku, ono to spí se zaťatými pěstmi…
…Bože, jaká otravná ulice, takové mizerné chodníky nejsou nikde na světě,
fuj, tady ty špinavé papíry, kde se jen
toho svinstva nabere, tamhle holka,
cumploch, vytřepává z okna utěrku, pak
nemají být bacily, to by se mělo zakázat,
a tady listonoš, máte něco pro mne?, to
se rozumí, jenom samé účty, zatracený
kluku, dej pozor s tou koloběžkou, nebo
ti dám pohlavek, to by se prostě nemělo
trpět, tamhle soused lelkuje za plotem,
protiva, ani si ho nevšimnu, tady zas ten
dědek, to by se mělo zakázat, aby dětské
kočárky jezdily po chodníku, kdopak se
jim má pořád vyhýbat, to patří na vozovku a dost…
Chtěla bych nám tímto popřát, aby se
nám dařilo převážnou většinu času trávit v obyčejném světě, označovaném
jako ten první.
Ivana Vrtalová
místostarosta obce
Květen 2019
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Facebook mnohé prozradí. I když často
namítáme, že lidi spíše vzdaluje v osobní
komunikaci a že někdy odhalí i to, co by
mělo zůstat neveřejné. U Jakuba Kalmana, kterého znám jako usměvavého číšníka z Bality, fotbalistu a hasiče, mi jednoho dne odkryl ještě jednu z jeho tváří
– lyžaře amatéra, s úspěchy, které začínají
být vidět i v závodech profesionálů.

▶▶ Kubo, přibliž čtenářům, kteří teď loví
v paměti, zda jim Tvé jméno nebo obličej
jsou povědomé, kde se s Tebou mohli a
mohou potkávat.
Už od první třídy až téměř doteď na fotbalovém hřišti, ale bohužel týden je pro
mne krátký, tudíž fotbal jde lehce do ústraní. Momentálně se snažím co nejvíce času
věnovat hasičům a lyžování. A samozřejmě
kvůli velkým nákladům na závody na lyžích mě určitě hodně z vás uvidí jako číšníka na Balitě. A samozřejmě tady bydlím
od narození, takže mě můžete potkat při
individuální přípravě na různých místech.
▶▶ V době, kdy místní lyžování na Pustevnách je na ústupu, jak přijde kluk z Trojanovic na nápad realizovat se v tomto
sportu?
Láska k lyžovaní ve mně byla určitě už odmalička. Taťka se mi brzo začal věnovat,
abych dobře lyžoval, ale pouze rekreačně.
Menší ochutnávka v podobě závodění na
lyžích byla na klasické apaluše, kde byli jenom tatínci, ale to byla pořád jenom sranda. Poté mě vzal můj známý, Pavel Děcký ,
na závody s ČT Sport na vrchol, kde jsem
dostal chuť závodit. Ze začátku mi to nešlo,
ale velmi mi pomohl prosadit se v této reality show a v páté sérii jsem se dostal prvně
na týdenní soustředění, kde se o nás starali
lidé od reprezentace, třeba i Tomáš Bank.

Po tomhle týdnu jsem se dostal do pětky
nejlepších a v 18 letech jsem se mohl poprvé zúčastnit Mistrovství České republiky. A
najednou nebylo cesty zpět a chtěl jsem se
v tomto sportu zlepšovat. Po 4 letech jsem
se tam dostal znovu a už nejenom jako černý kůň mimo celkové hodnocení, ale jako
normální závodník.
▶▶ Sjezdařských disciplín je řada. Stejně
tak rozdělení na kategorie amatéři, poloprofesionálové/masters a profesionálové mi není zcela jasné. Přibliž prosím i
čtenářům jednotlivé rozdíly.
Disciplíny se dělí na technické a rychlostní.
Technické jsou slalom a obří slalom. Rychlostní jsou super G a sjezd. Já se prozatím
účastnil hlavně technických, avšak pro příští rok při dostatečných financích mám v
plánu jezdit i rychlostní.
Kategorie jsou buď amatéři, což jsou závodníci, kteří nejsou a nikdy nebyli registrováni ve svazu, nebo profesionálové. Profesionál je de facto kdokoliv, kdo se jenom
registroval, zaplatil poplatky a splnil zdravotní zátěžové testy. Taky jsou tu závody
Masters, kde se potkávají většinou ti slabí
závodníci z profíků nebo bývalí závodníci
s amatéry, kteří chtějí závodit.
▶▶ Vybavuju si poolympijské nadšení z
dvojnásobné olympijské vítězky Ester
Ledecké a její komentář k finanční náročnosti tréninku a dostupnosti kvalitních
sjezdařských podmínek. Jak to máš s přípravou ty?
Co se týče financí, tak je to strašně náročné. Zatím mě maličko podporuje třeba Pohorská jednota Radhošť. Já si snažím snížit
finance i tím, že se o své lyže a přípravu
starám sám. Už jenom kdyby někdo jiný
mi měl mazat a brousit lyže před každým
tréninkem a závodem, by mě zruinovalo.
Jelikož lyžař patří k nejuniverzálnějším
sportovcům, tak se snažím do své přípravy
dát vše zajímavé a různorodé. Od běhání
po zimních večerech s hasiči v kravíně po
lezení, nebo třeba jezdění slalomu na bruslích. Lyžař musí být výborně vybaven jak
psychicky, tak i fyzicky. Malá zajímavost,
třeba mytí zubů se snažím dělat na balančním válci, abych to měl zažité.
Co se týče tréninku a takové té profi přípravy, tak mi hodně pomáhá i ski club Žilina ze Slovenska, do kterého mě to táhne
čím dál víc, a zřejmě za ně budu i jezdit.
Ale také jsme se spojili s amatéry a poloprofíky a máme svoje tyče a časomíru a
jezdíme si pronajímat svah na Karolinku
pro náš trénink. Jízdy se snažíme natáčet a
potom si dělat společně rozbor a zlepšovat
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Napsáno na okraji
Rozhodně ne, je to více o nákladech. Pokud si závodník nenajde sponzora, mecenáše, může jen a jen investovat do cestování, vybavení, startovného, kupování

foto Jakub Kalman

se. Letos se mi dokonce podařilo dostat se
na ledovec se Záhrobským racing a spolupráce bude i do budoucna.
▶▶ Jak je to s vybavením? Kolikery lyže

vlastníš a tvoří kvalitní vybavení podstatnou část úspěchu?
Ano, v tomto sportu se hraje na setiny,
tudíž závodník řeší vybavení hodně. Třeba před závodem stejně jako běžkař musí
kvalitně namazat. V tomto sportu člověk
řeší vybavení skoro co 3 roky kvůli parametrům, které se pořád mění, i když ta lyže
vydrží ještě jednou tolik. Abych snížil náklady, kupuji vždy vybavení z druhé ruky
a svoje pak zase pošlu dál přes bazar. Nebo
mi pomůže nějaký malý sponzoring. Třeba
při reprezentaci Orla mi koupili chrániče
nové. Prostě se snažím, jak to jde.
▶▶ Jak dlouhá je závodní sezóna a jak si
vybíráš závody, kterých se zúčastníš?
Pro mě je to od listopadu do dubna. Jinak
díky ledovcům ostatní, co neřeší tolik finance, jezdí skoro celoročně po světě. Což
v naší republice není každý schopen.
Před začátkem sezóny si tak nějak naplánuji, kde bych zhruba chtěl jet, a poté podle
peněz a času, který věnuji škole a brigádě,
abych si vydělal na závody, uzpůsobím kalendář. Chodím tedy na tenké hranici mezi
vyděláním si na závody, závoděním a nějakým malým osobním životem.
▶▶ O jaké ceny se v závodech soutěží? Je
možné si na úrovni závodníka poloprofesionála závoděním přivydělat?

skipasů nebo třeba placení lidí kolem sebe,
jako jsou trenéři, fyzioterapeuti atd., což si
třeba já nemůžu dovolit.
▶▶ Jaké úspěchy máš už za sebou a jaké
cíle by sis rád splnil?
Letos jsem objel celý český pohár a celkově jsem obsadil v obřím slalomu 58. místo.
Poté dva univerzitní závody v evropském
poháru, kde jsem byl jednou 71. a podruhé
30. Při vrcholu letošní sezóny na mistrovství ČR jsem dojel na 36. místě a na mistrovství ČR kategorie masters jsem se stal
vicemistrem ve slalomu.
Úspěchy minulých sezón, které bych rád
zmínil, jsou určitě vicemistr v obřím slalomu Slovenské republiky kategorie masters,
poté v rámci reprezentace Orla mě vybrali
na mezinárodní hry FICEP, které se konají
co 4 roky, kde ještě jako junior jsem získal
4 stříbrné medaile a mohl si tak vychutnat
slavnostní ceremoniál i s hymnou.
Do budoucna bych určitě chtěl víc a víc zasahovat do top 30 v České republice, zatím
se to daří spíš výjimečně, ale věřím, že za
podpory rodiny a přítelkyně to zvládnu.
S přáním splněných cílů a s poděkováním
za rozhovor
Ivana Vrtalová

N

a obrazovce vidím, jak hoří katedrála Notre-Dame. Neuvěřitelné plameny, které pohlcovaly střechu
úchvatné stavby, jako by byla z papíru
a jako by nic neznamenala její dosavadní majestátnost a krása. Mé emoce
začaly okamžitě pracovat. Musím se
přiznat, že mne jejich síla až zaskočila. Srdce se mi rozbušilo jako o závod.
Ale proč skoro pláču pro Notre-Dame? Vždyť jsem v Paříži nikdy nebyl,
ani se tam v nejbližší době nechystám.
Nejsou to jen přehnané reakce na nečekanou situaci? Nicméně stále jsem
se díval na televizní záběry z místa požáru a můj neklid vzrůstal. Katedrála
totiž do mého života vstoupila velice
silně již dávno. Pamatuji si to dodnes.
Ve školní čítance jsem narazil na jakýsi krátký úryvek o muži, který se objevil na prahu kostela, a všichni, kdo byli
shromážděni okolo, se mu vysmívali
za jeho vzhled. Úryvek v čítance byl
velice krátký. Zběžně jsem jej dočetl a
dále už tomu textu nevěnoval pozornost. Po několika letech jsem si ale na
ten úryvek vzpomněl. Chtěl jsem se
dovědět více, a tak jsem si knihu půjčil
v místní knihovně. Ještě nikdy se mi
nestalo, abych byl knihou tak vnitřně
nadšený. Doslova jsem se viděl v hrbáči jménem Quasimodo, soucítil jsem s
jeho životním údělem. Byl to člověk,
který dokázal skutečně milovat a být
oddaný. Zamiloval se do krásné Esmeraldy takovým způsobem, že byl ochoten pro ni zemřít. To bylo něco velmi
silného. Celá kniha Victora Huga na
mou mladou chlapeckou duši udělala
obrovský dojem. Nyní jsem se však
díval, jak jeden z hlavních pilířů tohoto příběhu, slavná katedrála, bojuje o
svou další existenci. V kontextu všech
těchto nečekaných událostí jsem se
rozhodl, že si musím stůj co stůj znovu
přečíst ony řádky, které mnou kdysi
tak silně emočně pohnuly. Patnáctý
duben tohoto roku si budu pamatovat.
Byl to den, kdy jsem se znovu ve vzpomínkách vrátil k literárním postavám.
Den, kdy mé chování opět ovlivnily silné vnitřní pohnutky, které jsem
mohl jen stěží ovládat. Hlavně si však
budu pamatovat na dvě slzy, které zalily moje oko. Jedna patřila Esmeraldě a
ta druhá hrbatému zvoníkovi od Matky Boží.
Matěj Fucyman
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Pytlák

Paseka okolo čísla 154 na Karlovicích je ze tří stran ohraničena kamenitými hrázemi s bohatým porostem stromů a keřů. Ze stromů
jsou to javory, jasany, jeřáby, lípy a také plané třešně, kterým se říká
vrabčinky. Z keřů je to krušina olšová a hloh. Borůvčí a ostružiník doplňují tuto přirozenou katastrální hranici. Protože hráze, až
na výjimečné kácení vzrostlých stromů, jsou prakticky nedotčeny
lidskou činností, tvoří vhodné prostředí pro život brouků, ptáků
a také zajíců i srnců. Ještě na konci sedmdesátých let se v hrázích
ukrývaly koroptve i bažanti. Kamenité hráze jsou dokladem pracovitosti a houževnatosti pasekářů v minulosti a v současné době
kromě hodnoty biologické mají také hodnotu estetickou jako významné krajinotvorné prvky.
V hrázích na Karlovicích žil srneček se dvěma srnkami. Mohli
jsme je pozorovat takřka denně. Na podzim se spokojeně popásali
na lukách, pod stromy si smlsli na spadlých jablkách a v zimě měli
na několika místech k dispozici seno. Krmelec v hrázi zásoboval
myslivec pan Vlastimil Kalman. Tato malá skupinka srnčí zvěře se
stala součástí našeho denního rytmu. Protože nemáme psa a stavby nejsou oploceny, srnci přicházeli prakticky až k vratům stodoly

Pozvánka na seminář:

a domovním dveřím. Zvykli si na hlas manželky i můj. Při snídani
byli pod okny jídelny našimi společníky. Bohužel to už je minulost.
Když jsem šel v úterý ráno /9. dubna/ do chléva, na dvoře ležela
mrtvá srnka. Vyfotografoval jsem ji a informoval jsem svého souseda Vlastíka Kalmana. Ten mi sdělil, že pro uhynulou srnku přijede, až se vrátí ze zaměstnání. Nedovedl jsem si vysvětlit, proč srnka
uhynula. Teprve k večeru pan Kalman zjistil, že srnka je březí a má
prostřelený krk malorážní puškou. Podle jeho úsudku mohla srnka s tímto zraněním uběhnout i několik set metrů. Tento pytlácký
zločin jsme nahlásili policii ČR ve Frenštátě p. R., která postoupila
celou záležitost kriminálnímu oddělení v Novém Jičíně.
Nevím, jaký charakter má člověk, který dokáže smrtelně zranit
březí srnku. Jedno je jisté, že je to člověk bezcitný, nezodpovědný a
hlavně pro své okolí nebezpečný. Žije mezi námi, nebo je přespolní?
Po několika dnech jsme zahlédli srnečka s druhou březí srnkou.
Doufejme, že se dočkáme aspoň jednoho srnčátka.
Drahomír Strnadel

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s městem Frenštát p.R. zvou
občany se zájmem o získání tzv. „kotlíkové dotace“ v rámci 3.výzvy na bezplatný informační seminář, který se uskuteční v pondělí 6.května 2019 od 15,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ
Frenštát p.R. v 3.NP přístavby radnice Javorník. Více informací na
webových stránkách: www.lokalni-topeniste.msk.cz

Květen 2019

5
Úprava dopravního značení
Průběh cesty Solárky od 4.4.2019 již nelemuje toto dopravní
značení. Nafocen je průběh značek, které upozorňovaly na
změnu rychlosti v úseku od kruhového objezdu na Lomné po
značení „konec obce“ za mostem přes Malý Škaredý potok.
Tímto odbor výstavby a územního plánování vyhověl žádosti z
25.4.2018. Úprava má zajistit větší bezpečnost všech uživatelů
silnice III/4866, a to jak posádek vozidel, tak i chodců a cyklistů.
Větší bezpečnost je nyní zajištěna omezením rychlosti jízdy a
jeho sjednocením na 50km/hod.
Značení na silnici bylo naopak doplněno o „Zákaz předjíždění“.
Nově také přibyly červené směrové sloupky. Jelikož se s nimi na
pozemních komunikacích moc často nesetkáte,jen připomínáme, že značí připojení účelové pozemní komunikace.
Doufejme jen, že charakter rozptýlené zástavby nebude v řidičích evokovat rychlostní limity stanovené pro jízdu mimo obec.
text a foto Ivana Vrtalová
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Charita Frenštát pod Radhoštěm poskytuje širokou škálu služeb
Charita Frenštát pod Radhoštěm působí
ve Frenštátě pod Radhoštěm, Trojanovicích a dalších obcích v jeho okolí již od
roku 1993. Jejím posláním je profesionálně poskytovat sociální, ošetřovatelské a
pečovatelské služby potřebným lidem bez
rozdílu národnosti, rasy, náboženství a sociálního postavení.
Charita Frenštát v současné době provozuje řadu služeb, které mají za úkol umožnit klientům setrvat v jejich přirozeném prostředí, jejich domovech, a umožnit jim tak strávit svůj život v blízkosti rodiny.
Postupem času rozšířila Charita své služby, a tak může dnes
obyvatelům nabídnout služby nejenom v oblasti sociální péče.
V rámci komplexu péče o své klienty poskytuje Charita Frenštát
p.R. tyto služby:
Charitní pečovatelská služba
o
Posláním Pečovatelské služby Charity Frenštát pod Radhoštěm je poskytovat pomoc a podporu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního postižení, aby
prostřednictvím služeb poskytovaných v jejich domácnosti mohli
co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
o
Pečovatelskou službu poskytujeme každý pracovní den
(pondělí až pátek) od 7.00 do 19.00 hodin. Dle potřeby můžeme
navštívit klienta i několikrát za den, popř. mu zajistit několikahodinovou péči.
Charitní asistenční služba
o
Posláním terénní Charitní asistenční služby Charity
Frenštát pod Radhoštěm je pomáhat osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, s běžnými činnostmi, které nemohou vykonávat
samostatně. Osobní asistent pomáhá klientovi v činnostech, které
by dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence je poskytována v přirozeném prostředí klienta, bez omezení místa a času.
Charitní ošetřovatelská služba
o
Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na
základě doporučení registrujícího praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí.
Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení
zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně
nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti. Udržuje
rodinu pohromadě i v době nemoci, zlepšuje psychický stav nemocných a snižuje náklady na zdravotní péči. Tuto péči poskytují diplomované zdravotní sestry s dlouholetou praxí, které mají
osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
o
Úkony ošetřovatelské služby jsou, po schválení ošetřujícím lékařem, hrazeny zdravotními pojišťovnami.
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek
o
Posláním Půjčovny kompenzačních pomůcek je pomoci lidem se zdravotním handicapem a jejich rodinám překonat s
pomocí kompenzační pomůcky svůj handicap, a tím i svízelnou
situaci, a umožnit jim vést kvalitní a plnohodnotný život. Pomůcky
zapůjčujeme nejenom klientům Charity Frenštát p.R., ale i všem
zájemcům z širokého okolí.
o
Nabízíme elektrické polohovací postele, chodítka, WC
Květen 2019

křesla, mechanické vozíky, zvedáky do vany, sedátka na vanu a další.
Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu pěstounské péče
Bumerang – pomoc lidem v nouzi
Penzion pro seniory
Klub anonymních alkoholiků
Senior přeprava a přeprava pro osoby se zdravotním postižením
Podrobnější informace o službách poskytovaných Charitou Frenštát naleznete na http://www.frenstat.charita.cz/ nebo na telefonním čísle 731 141 801.

Věděli jste, že... ?
V prostorech sídla Charity se nachází sklad potravin a drogerie
- „Potravinová banka“.
Posláním Potravinové banky je boj proti hladu a proti plýtvání
potravinami.
Podle zákona, s platností od ledna 2018, musejí potravinovým
bankám obchody s prodejní plochou nad 400 m2 povinně nabídnout potravinové přebytky.
Poptávka je veliká, naplnění skladu je tak zajišťováno aktivním
vyhledáváním možných přebytků ze zásob obchodních řetězců.
Jde o trvanlivé potraviny, ale i potraviny k rychlé spotřebě, které
jsou rozváženy potřebným.
Touto snahou se snižuje vyhazování nejen potravin, ale i vynaložené lidské práce, peněz a navíc se snižuje ničení přírodních
zdrojů, jako je voda, vzduch, půda, energie. Boj s plýtváním je
tedy také otázkou kvality životního prostředí. Zákon o potravinách sice výrazně snížil množství potravin, které vyplýtvají velké
potravinové řetězce, avšak nedotkl se bohužel plýtvání potravinami spotřebiteli.
Každoročně vyhodí spotřebitelé v průměru 30 % toho, co nakoupili.
Charita přijímá i tyto věcné dary, stejně tak jako oblečení a další
věci, u kterých nadbytečnost ve vaší domácnosti převažuje užitečnost, do své prodejny Bumerang na Havlíčkově ulici.

Bumerang = obchod, kde můžete darovat věci, které již nevyužíváte a mohly by posloužit dalším lidem
Bumerang = obchod, kde za symbolické ceny můžete nakoupit
nejenom oblečení pro děti a dospělé, hračky, vybavení do domácnosti, ale třeba i knížky, lyže, obuv a mnoho dalšího.
-red-
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foto Městská policie Frenštát p.R

V sobotu 13.4.2019 v 23:19 hod. jsme dostali oznámení o požáru
nízké budovy ve Frenštátě p.R.,
Naše jednotka vyjela v počtu 5 členů na vyhlášený poplach.
Po příjezdu jsme se řídili instrukcí velitele zásahu a vytvořili jsme
vedení k požáru domu, kde jsme zasahovali v dýchací technice
a pomáhali při likvidaci požáru. Příčinu požáru neznáme, je v
šetření.
Po dohašení požáru jsme byli odesláni zpět na základnu.
Na místě zůstaly jednotky z HZS Nový Jičín a JSDH Frenštát pod
Radhoštěm a Policie.

V pátek 5.4.2019 v 1:23 hod. byl vyhlášen poplach. Požár nízké
budovy v Trojanovicích.
Na místo byly vyslány čtyři jednotky HZS Nový Jičín, SDH Trojanovice, Frenštát p.R. a Kunčice p.O. Po příjezdu na místo bylo
zjištěno, že hoří kompostér. Požár se podařilo uhasit během pár
minut jedním C proudem. Jen díky včasnému ohlášení ( i přes tak
brzkou ranní hodinu) se plameny nerozšířily na zahradní domek
a dva rodinné domy v těsné blízkosti.
Příčina požáru : Vítr rozfoukal ještě teplý popel, který majitel vysypal do kompostéru.
Pavel Štefek

PSČ :
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foto SDH Trojanovice

Petr Kaňa
starosta SDH Trojanovice

Využíváte tato dvě PSČ? Dokážete rozlišit jejich význam a účel?
Poštovní směrovací číslo 742 96 je nutné používat POUZE při objednání balíku NaPoštu – konkrétně na
provozovnu Pošty Partner Trojanovice bez pokusu o doručení. V dalších případech (také v korespondenci) zůstává poštovní směrovací číslo stále stejné - 744 01.

Veškeré zásilky podané do 11:30 hod. odchází ještě týž den, po 12:30 hod. odchází zásilky další pracovní den.
Poskytované služby:

Tipy:

▶▶ zasílání vnitrostátních (do 30 kg) a mezinárodních poštovních
zásilek
▶▶ platby složenek, výběr poukázek
▶▶ výplaty důchodů
▶▶ výběr/vklad na účet ČSOB/Poštovní spořitelny/ERY
▶▶ vybrané služby Poštovní spořitelny/ERY
▶▶ platba Sipo (vždy do konce posledního dne daného měsíce)
▶▶ přihlášení a odhlášení Rozhlas/Televize
▶▶ prodej losů Tipsport, vybraných časopisů, denního tisku
▶▶ dobíjení kreditu (výjimkou je Sazka Mobil)
▶▶ prodej dálniční známky pro rok 2019 – 10denní 330 Kč, měsíční 440 Kč, roční 1500 Kč
▶▶ prodej kolků – 1,- 5,- 10,- 20,- 50,- 100,- 200,- 500,- 1000,▶▶ prodej dopisních známek, korespondenčních lístků, obálek
klasických, bublinkových, igelitových a také kartonových krabic

▶▶ V případě, že Vás nezastihne doručovatel/ka doma, zanechá
Vám výzvu pro vyzvednutí zásilky.Ve stejný den si zásilku na
poště Partner nevyzvednete (vyúčtování zásilek probíhá v Depu
Frenštát p.R.) a naváží se další pracovní den a lze je vyzvednout
od 9 hodin.
▶▶ Jestliže Vám přijde smskou kód pro vyzvednutí zásilky, může s
tímto kódem přijít pro zásilku kdokoliv bez občanského průkazu.
▶▶ Pro vyzvedávání ostatních zásilek bez kódu je NUTNÉ mít s
sebou občanský průkaz (řidičský průkaz, cestovní pas, průkaz o
povolení k pobytu nebo jiný osobní doklad cizince).
▶▶ V případě, že zásilku nemůžete vyzvednout, po domluvě je
možné přeposlat zásilku do Frenštátu pod Radhoštěm, opakovaně doručit jiný pracovní den, doslat na jinou adresu v ČR nebo
jinou Poštu v ČR.
Věra Raiskubová

Platba dobírky je možná POUZE kartou ČSOB/Poštovní spořitelny/ERY
Květen 2019
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Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována
tajnost hlasování.
Již podeváté se uskuteční volby do Evropského parlamentu (EP),
avšak v Česku se bude volit teprve počtvrté. Volby se opakují každých 5 let. Zájmy Česka zastupuje 21 poslanců.
Po volbách si nově zvolení poslanci vyberou tématické výbory a
hlásí se k tzv. politickým frakcím (jedná se o politické skupiny,
které sdružují europoslance podle politické, nikoli státní příslušnosti).
Klíčovou rolí Evropského parlamentu je jeho účast na zákonodárném procesu, tedy na vytváření unijních zákonných norem
(směrnic a nařízení).
Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat:

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku
18 let.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Volič hlasuje v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří.
volební okrsek

pro část obce

volební místnost

č.1

pod Radhoštěm
pod Javorníkem

MŠ pod Javorníkem

č.2

Bystré, Lomná

Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České
republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své
totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský
průkaz. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa
pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).
Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu
nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky je možné vyžádat i ve
volební místnosti.
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR, cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek
toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat.
Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich
pořadové číslo.

Uzavření Obecního úřadu a Pošty Partner Trojanovice dne 24.5.2019 od 11:30 hod. z důvodu konání
voleb.

Muzejní noc v hájemství lesa

V

0pátek 17. května 2019 se koná Frenštátská muzejní noc.

foto archiv MNJ

Podtitul té letošní zní: Vítejte v hájemství lesa. To proto, že jsme
se ji rozhodli úzce spojit s výstavou Říše prastará, mocná i zkrocená, která v těchto dnech v našem
muzeu probíhá.
Od 17 hodin v podkroví muzea bude
vystupovat Divadlo babky Miládky s
loutkovými pohádkami pro nejmenší.
Ti odrostlejší mohou vyzkoušet řadu
interaktivních úkolů, které pro ně v
prostorách muzea budou připraveny
– mohou si například zvážit medvěda,
odlít stopu jezevce nebo lišky, vyzkoušet na dendrofonu, jak zní dřevěný
špalíček z dubu nebo borovice. Střelci
si svoji přesnost mohou otestovat na
laserové střelnici.

Květen 2019

To vše potrvá do 19:30, kdy ve výstavní síni budou vyhlášeni vítězové výtvarné soutěže Les a jeho obyvatelé. Poté bude program
patřit dospělejším návštěvníkům. Od 20 hodin bude patřit prostor autorům výstavy Říše prastará, mocná i zkrocená. Prostřednictvím komentované prohlídky pracovníci z Muzea Novojičínska přiblíží,
jak se měnil vztah člověka k lesu od
středověku po počátky industrializace.
Představí rovněž – mimo jiné - i bohatou kolekci ptačích preparátů ze sbírek
novojičínského muzea.
Večer uzavře vystoupení kapely Swingalia pod vedením Martina Galii v podkroví muzea.
Zbývá jen dodat, že vstupné na celou
akci je 30,- Kč pro dospělé a 10,- Kč pro
děti a seniory.
Martin Trubač
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Ukliďme Trojanovice 6.4.2019
U

PŘED

Ukliďme svět

PO

Ukliďme Česko
6.4.2019 se nejen Trojanovjané aktivně zapojili do celorepublikové akce, která byla zorganizována pod lokálním názvem

Ukliďme Trojanovice!
Cíl:

Uvědomění si, že tento životní prostor nejvíce využíváme my, Trojanovjané. I když původcem nepořádku mohou být jiní, stojí za to
si uklidit na místech, kde trávíme nejvíce času právě my.
Akce byla naplánována na 9. hodinu, kdy bylo možno si vyzvednout pytle na odpad u základní školy na Lomné a u Amfiteátru na
Horečkách. I přes proměnlivé, deštivé počasí, které vyzývalo k domácímu lenošení,se dostavili odhodlaní dobrovolníci. Spektrum
odpadu bylo různé, nespočet pivních vršků, nedopalků cigaret, obalů od potravin, stolek či kolečka.....ale nejen čisté prostředí bylo
odměnou....došlo i na finanční ohodnocení v podobě nalezené stoeurové bankovky.
Účastníci si tak kromě dobrého pocitu z vykonané práce odnesli ID náramek s nápisem „V Trojanovicích mě život těší“ a možnost vyzvednout si v prodejně Žabčík nebo v restauraci Rekovice špekáček jako poděkování obce.
text a foto Ivana Vrtalová

Květen 2019
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V pátů v rámci Noci kostelů.

Noc kostelů 2019
V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů.
Ve frenštátské farnosti to bude v letošním roce 2. ročník a program se uskuteční v kostele sv. Martina, tzv. dolní kostel.

Z historie Noci kostelů
Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla v roce 2004 ve Vídni, v
jednom vídeňském kostele, o který návštěvníci projevili nevšední zájem, když zůstal jednou večer shodou okolností otevřený do
dlouhých nočních hodin.
A tak v roce 2005 poprvé v Rakousku proběhla (již od začátku jako
ekumenická) akce pod názvem Dlouhá noc kostelů – „Lange
Nacht der Kirchen“.
Během dalších 4 let se spontánně rozšířila do celého Rakouska. V
roce 2009 akce překročila hranice Rakouska a rozšířila se do České
republiky, na Slovensko, do Estonska, Lotyšska a v roce 2017 také
do Švýcarska.
První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009.
V roce 2018, kdy byl 10. ročník, se v Česku přihlásilo téměř 7.300
kostelů.

Co znamená Noc kostelů?
• otevřené dveře a brány kostelů ve vašem okolí
• pozvání k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů
• v mnoha kostelech doprovodný večerní a noční program
• v mnoha kostelech příležitost k rozhovoru
• společnou akci mnoha církví, farností a řádů
• akci, která se od roku 2003 pro svou oblíbenost neustále rozšiřuje do dalších míst a zemí
• akci, která má svou tradici od roku 2009 i v České republice

Program ve Frenštátě p. R. v kostele svatého Martina
18:00 - 18:40

Mše svatá

18:45 - 19:30

Komentovaná prohlídka

19:30 - 19:50
20:15 - 20:45

Varhanní vystoupení/Divadelní scénka Čtvrtý
král
Koncert housle a violoncello

20:45 - 21:15

Varhanní koncert

21:15 - 21:45

Ztišení a meditace

21:45 - 22:00

Zakončení

Vizuální styl Noci kostelů 2019
Vizuální styl Noci kostelů 2019 je společný pro všechny zapojené
země. Mottem je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to verš 30, 29 z knihy proroka
Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
V letošním ročníku je aktuálně přihlášeno 1362 kostelů a modliteben a je připraveno celkem 4071 programů.
Milena Mužíková

Poděkování

Děkuji všem smutečním hostům, kteří se v pátek 29. března
přišli rozloučit do kostela sv. Jana Křtitele a na hřbitov
s paní Julií Kociánovou, rozenou Svobodovou /1.8.1927 –
23.3.2019/.
Jménem všech příbuzných Zdeněk Kocián, syn.

Karlovjané zvou na
TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
v sobotu 1. června 2019 v 15:00 hodin
v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v Trojanovicích Karlovicích.
Občerstvení: guláš, lopaťáky, pivo.
Květen 2019
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.

Pozvánka
Zveme všechny občany na 4. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 27. května 2019
v 18.00 hodin v sále Hotelu U Kociána.
Na tomto zasedání se budou projednávat žádosti
občanů, týkající se navrhovaných změn v územním
plánu obce.

Naši jubilanti
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Ludmila Zátopková

91 let

Jan Kaňa

85 let

Oldřich Běčák

75 let

Jan Bulíček

75 let

Božena Ondryášová 70 let
Oldřich Houser

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
ŘÍŠE PRASTARÁ, MOCNÁ I ZKROCENÁ
Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací.
Projekt získal cenu Gloria musaealis jako Muzejní výstava roku
2017.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 1. září 2019.
GUADALCANAL – ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ HISTORIE OSTROVA LOVCŮ LEBEK
Přednáška o pátrání po stopách námořní expedice na sklonku
19. století a na místech první americké ofenzívy v Pacifiku za 2.
světové války.
Přednáší Radek Polách z Muzea Novojičínska.
Ve čtvrtek 23. května 2019 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 17. května 2018 od 17.00 do 22.00 hodin v prostorách
frenštátského muzea.
Program: Divadlo babky Miládky, komentovaná prohlídka
výstavy Říše prastará, mocná i zkrocená, hudební vystoupení
kapely Swingalia. V průběhu programu: prohlídka stálých
expozic, interaktivní úkoly pro malé i velké, střelba na laserové
střelnici.
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Kácení máje pod Javorníkem		

Pátý ročník nejrozsáhlejší úklidové akce v Beskydech nazvané Poděkuj horám se uskuteční na sběrných místech od Třince až po
Frenštát (Trojanovice - Pustevny Stezka Valaška). Akce proběhne
na státní svátek ve středu 8. května. Dobrovolníci, kteří se dostaví na sběrná místa v čase mezi 9. a 14. hodinou, dostanou černé
a žluté pytle – zvlášť na směsný odpad a zvlášť na plasty. Trasu
úklidu mohou zvolit libovolnou, zároveň si mohou nechat poradit koordinátory na sběrném místě. Naplněné pytle pak mohou
vrátit na libovolném sběrném místě. Na dopolední úklid naváže
Afterparty, která bude příjemným setkáním u dobrého jídla, pití
a hudby. Uskuteční se od 12 do 18 hodin opět po roce v nádherném prostředí areálu koupaliště Sluníčko na Ostravici. Odměnou
pro všechny dobrovolníky bude atraktivní program se vstupným
zdarma.
více na http://cistebeskydy.cz/podekuj-horam/
Květen 2019

			
Klub seniorů Trojanovice pod Javorníkem zve všechny občany
na tradiční kácení máje dne 25.5.2019 ve venkovních prostorách areálu MŠ pod Javorníkem.			
Akce začne v 15.00 hod. kulturním vystoupením našich nejmenších a dalším programem, který bude malým překvapením. K dobré náladě bude hrát hudba, u které si můžeme i zatančit, a co by to bylo za kácení máje bez dobrého pití ať alko,
nebo nealko / jen pro děti /. Podávat se bude samozřejmě kotlíkový guláš, koláčky, frgále a jiné dobroty. Závěrem proběhne
bohatá tombola.			
Přijďte se pobavit, poklábosit se sousedy, zazpívat , zatančit,
vyhrát si malý dárek			
a hlavně si odnést pěkné vzpomínky a dobrou náladu.		
		

Za klub seniorů zve předseda Joža Stavárek
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Akce v Trojanovicích a okolí

Reklama a inzerce
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence
…v ranních hodinách došlo v Ostravě
k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní a osobním motorovým vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně
měla vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy již uvedené
vozidlo projíždělo přes přechod pro chodce. V době přecházení přes přechod měla v ruce držet mobilní telefon a střídavě se
dívat směrem před sebe a na mobilní telefon..
Také používání sluchátek zaměstnává jeden ze smyslů (sluch),
které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky
kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze
pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a
oči na obrazovce mobilního telefonu.
Je na místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních
komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně

Kam patří staré pneumatiky?

a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo
majetek jiných osob, ani svůj vlastní.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad
bezpečností silničního provozu je chování chodců a cyklistů v
něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více než za
stejné období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v
750 případech (o téměř 150 více než za stejné období loňského
roku) z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“. U cyklistů
bylo nejčastějším přestupkem řádně neosvětlené jízdní kolo, a to
ve 200 případech.

!

Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany,
aby byli v silničním provozu obezřetní. Do vozovky
proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte
oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět
či být viděn.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař (zkráceno redakcí)

Nové číslo účtu pro platby poplatků:

Od ledna loňského roku funguje pro odběr ojetých pneumatik
zpětný odběr. Nejbližším místem zpětného odběru je pro naše
občany pneuservis Patala, Záhuní 361, Frenštát p. R.. Do sběrného dvora pneumatiky nepatří.

285074707/0300

Blíží se splatnost místních poplatků - do 30.6.2019
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: 		
		
		

Poplatek za psa

410,- Kč
410,- Kč

- osoba trvale bydlící v obci 		
- za rekreační objekt		

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 téhož držitele v bytové zástavbě obce 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:

Variabilní symboly:

•

ODPADY:

v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích

pondělí, středa		
úterý, čtvrtek, pátek
středa
		
•
•

8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod.		
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
15.30 –17.00 hod. (Pod Javorníkem)

platební kartou v pokladně Obecního úřadu Trojanovice
převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB

•
•
PSI:

obyvatelé Trojanovic:
chataři 			
			

60 a číslo popisné domu
69 a evidenční číslo chaty
4 a číslo popisné domu

Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
Květen 2019
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Vyjádření k článku Obecních novin - Kniha 20000-kapitola 16 - Nejhezčí potraviny v republice
Chvály na arch. Kamila Mrvu mne zvedly ze židle a donutily k odpovědi.

horu a řekl: „Toto všechno, co vidíš, Ti dám, budeš-li se mi klaněti.“ Ano-dívejte se, turisté, a klanějte se své rozpínavosti a byznysu.
Pohledem zespodu vypadá panoráma hor jako s trnovou korunou.
Ano, tak člověk „křižuje“ Přírodu.
Ještě schází nasadit „korunky“ Kněhyni, Smrku, Ondřejníku a pak
bude panoráma Beskyd podle chuti nenasytných podnikatelů. A co
na toto prostý valašský lid? Má mlčet?
Vím, že uznávaný architekt Kamil Mrva na této stavbě nenese žádnou vinu. Jen jsem se potřeboval podělit se spoluobčany o svůj
smutek nad takovými stavbami. Myslím, že těch 50 miliónů by se
dalo utratit účelněji.

Proč se mi tato architektura staveb v naší obci nelíbí?
Neladí s přírodou a je zbytečně drahá. Většinou se pan starosta vyjadřuje o naší obci jako pasekářské. Paseky měly ale jiný styl staveb.
Architektura Kamila Mrvy nesouzní s pěknou a něžnou beskydskou přírodou. Velkoplošné betonové, skleněné a deskami nebo
rošty obložené stěny nezapadají do jemné přírody a vypadají jako
velkoplošné krabice. Nevím, co je pěkné na surovém betonu a na
studených barvách (šedá, černá). Když jdu kolem obchodu Hruška
a kolem černého poutače, zdá se mi, že jsem právě minul náhrobní
kámen. Vše působí smutně a ponuře, i ta černá okna.

Na chvály některých prvků v interiéru obchodu mám také
opačný názor.
Svislé střední latě na stěnách schodiště jsou drahou a nepraktickou
ozdobou. Kdo bude malovat úzké mezery stěn mezi latěmi, nebude nadšený. Železné surové zábradlí řeže do dlaní a je nepříjemně
studené. Surové betonové schody se budou špatně omývat. Jsou to
samé nepraktické prvky. Roštový podhled pod stropem v obchodě? Těžko se z něho bude utírat prach, který tam časem nasedá
a ventilátory bude rozptylován do prostoru. Venkovní prostor,
dřevěné podlahy před novými obchody - řezník, cukrárna - jsou
nepraktické. Prohnijí za krátkou dobu. Na dětském hřišti, stejný
typ podlah, vydržela jen 5 let. Jako nové jsou tyto podlahy pěkné,
ale také asi pěkně drahé. U posledního obchodu - RAZU schází
zábradlí. Až tam spadne dolů malé dítě, bude zle. Děti tam jezdí na
různých odrážedlech.

Je nové zastupitelstvo v obci. Navrhuji proto starostovi a zastupitelstvu obce, aby znovu zvážili, zda má být pan architekt Kamil Mrva
jediným architektem obce. Vím, že většině lidí jsou věci obecného
charakteru lhostejné. Vím také ale, že starším občanům se architektura Kamila Mrvy nelíbí. Kdyby zastupitelstvo obce vyzvalo
občany v dotazníkové akci, zda souhlasí či nesouhlasí s touto architekturou, myslím, že se tímto upevní většinový názor a nebude
budoucnost vzhledu obecních staveb jen na bedrech dvou lidí.

Na závěr svého výlevu duše chci ujistit pana starostu, že
si vážím jeho obětavé služby pro občany a že jsem jej vždy
podporoval a budu podporovat.
Svůj názor však potřebuji veřejně prezentovat, abych měl lepší spánek. Díky, kdož jste dočetli až do konce.
Dobro a pokoj přeje F. Gajdušek

Milí občané Trojanovic,

Ano. Obchod na Lomné je prostorný, dobře slouží občanům
a jsme všichni rádi, že ho máme. Chválit ho ale slovy, že je nejlepší v republice, to je myslím velmi odvážné.

Restaurace u horní stanice lanové dráhy na Pustevnách?

Zase velkoplošná, prosklená krabice, která absolutně neladí s historickými stavbami od Dušana Jurkoviče.
To je jako pěst na oko!
Možná, že architekti a ochránci přírody mají jiné oči - moderní,
digitální. Tyto oči však vidí jen vlastní zájem. Prosadit se výraznou
jinakostí a extravagancí.
Stezka Valaška na Pustevnách?
To je dle mého názoru vrchol lidské pýchy a arogance k přírodě.
Když pokoušel ďábel samotného Krista, vyvedl jej na vysokou
Květen 2019

byl jsem osloven, zda bych nenapsal reakci na příspěvek pana Františka Gajduška ohledně „architektury novodobých Trojanovic“.
Jsem rád, že se o architektuře mluví. Architektura je pojmem veřejným. Naši profesoři nám na přednáškách říkali: „O kvalitní architektuře se musí mluvit, a to kladně i záporně. Architektura je
královnou umění, a tudíž nejkomplexnější disciplínou ze všech.“
„Bez umění a architektury nemá naše civilizace duši.“ Frank Lloyd
Wright architecture
Když byla postavena Eiffelova věž v Paříži, tak většina místních
byla proti, dnes si Paříž bez této věže nedokážeme představit. Výše
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foto iwww.novinky.cz

citovaný Frank Lloyd Wright, možná nejslavnější americký architekt, navrhl věhlasné Guggenheimovo muzeum v New Yorku tak,
že mezi tehdejší přísné mrakodrapy vložil moderní organickou
stavbu.

foto www.wikipedia.org

Vila Tugendhat v Brně představuje pro mnohé lidi nepatřičnou
stavbu vzhledem k jejímu historickému okolí, a přesto se jedná o
jedinou památku moderní architektury v České republice zapsanou na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Zavzpomínejme na naši Zvoničku na Horečkách.

Když jsme ji navrhli a mistři tesaři ji začali realizovat, byl nám vytýkán křivý, asymetrický tvar a zdaleka ne všem se líbila. Z naší
strany jsme zrealizovali soudobou myšlenku navazující na tradiční
stavby a tradiční materiál v dnešní nové době. Dnes je tato drobná
stavba důležitým turistickým místem a přes veškerou skromnost si
troufám říct, že dala Horečkám impuls k životu.

Horní stanice lanové dráhy a architekt Dušan Jurkovič.

I zde jsme se uvědoměle snažili použít prvky přírodní architektury v bezprostřední blízkosti kulturní památky. Avšak jsme se i zde
rozhodli navrhovat podle soudobých trendů a neklamat společnost
datem vzniku stavby. Pokud se podíváme podrobně na komplexní
tvorbu Dušana Jurkoviče, lze sledovat i v jeho díle vývoj od lidové
secese až po nástup moderních tendencí v průmyslové době, které
vedly k jednoduchým a funkčním stavbám. Věřím, že by byl pan
architekt se sousedním objektem Libušína spokojen. Myslím si,
že by nedopustil, aby jeho stavba byla replikou za 120mil. Kč bez
nároku na očištění urbanismu místa a potažmo celého Genia loci
Pusteven. Dnes Pustevny připomínají daleko více pouťovou atrakci než relaxační místo poustevníků nebo chcete-li dnešních turistů. Výstupní stanice lanové dráhy je z naší strany prvním bodem
očištění trasy Pustevny-Radhošť od kýče a chaosu. A abychom
jen nekritizovali a předložili jsme i nějaké řešení, tak jsme sepsali
Manuál užívání(si) veřejného prostranství Pustevny-Radhošť, za
účasti memoranda obou krajů – Moravskoslezského a Zlínského.

Potraviny Hruška.

Doposud jsme zaznamenali téměř samé pozitivní ohlasy. Což
upřímně překvapilo i nás. U našich staveb jsme zvyklí spíše na vlnu
emocí, a to nejen těch hřejivých, ale i káravých. Možná jsme tedy
tentokrát opravdu neudělali něco dobře a píšící kritici to zatím
jen neodhalili. Pojem „Nejkrásnější potraviny v České republice“
nám dali odborníci v publikaci 20000. Bylo hezké vidět prezentaci
Trojanovic na největší projekční stěně v Evropě (25 m dlouhé) v
pražském CAMPU (Centrum architektury a městského plánování). Osobně jsem nejvíc potěšen zprávou od pana starosty, že tržby
obchodu jsou dvojnásobné a lidé sem chodí nakupovat s nadšením
i z okolí. Pár kroků odsud se nachází zrekonstruované garáže, které
jsme mohli zbourat. Ale věřím, že myšlenka zachování objektu je
pro občany Trojanovic důležitější než stavět nové obchodní kóje.
V kavárně dnes nabízí skvělé občerstvení a line se z ní vůně kávy.
Na místě starých garáží tak mohla vzniknout nádherná atmosféra
s relaxací v podobě pohledu na Pustevny. A takové věci těší nás.
Pan František Gajdušek má pravdu, že ateliér Kamil Mrva Architects nemá nic společného se Stezkou Valaška na Pustevnách. Je
mi líto, že se tato stavba realizovala bez návaznosti na stávající infrastrukturu představující především parkoviště a veřejné toalety.
Dnes jsou hlavně o víkendech obě obce, Trojanovice i Prostřední
Bečva, z dopravního hlediska zcela ucpané. Dokonce i úřednice
CHKO přiznala, že mají díky povolení této stavby máslo na hlavě.
Rád bych touto cestou poděkoval zastupitelům Trojanovic za dosavadní důvěru. Za uplynulé období bezmála deseti let jsme společně
obec Trojanovice posunuli na architektonickou úroveň nejhezčích
měst a obcí České republiky jako Litomyšl, Líbeznice nebo Dolní
Břežany, a to za pomoci zdařilých architektonických počinů ve veřejném prostranství.

V ročence českých nejlepších staveb (33 staveb/rok) jsou
publikovány 3 stavby z Trojanovic (Zvonička, Rekovice a
Horní stanice na Pustevnách).
Tento týden jedu do Slovinského hlavního města Lublaně na vyhlášení architektonické soutěže jihovýchodní Evropy Big see architecture award, kde jsou nominovány Rekovice v kategorii rekonstrukce. Stavby z Trojanovic získávají ocenění nejenom krajských
nejlepších staveb, ale také celorepublikové ocenění, či nominace na
evropský design. Minulý rok jsme prezentovali Trojanovice v rámci česko-amerického týdne v Tennessee v USA. Pro mne to byla
také symbolika spojení Vaší nádherné obce a jejích amerických
předků. Když jsem poprvé navštívil muzeum Albína Poláška na
Floridě, tak jsem pevně uvěřil, že by nám i on dnes fandil.
Budu rád, pokud bychom našli společnou cestu s panem Gajduškem a také Maticí Radhošťskou a pokusili se oživit myšlenku galerie Albína Poláška přímo v kapli na Radhošti v nevyužívaných
ochozech. Pro mne je to myšlenka stále živá, tak pojďme vytvořit
další společnou věc.
S poděkováním a úctou k Vám všem
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. s celým svým ateliérem
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Vlastníkům lesa
Jménem státního podniku Lesy České
republiky, s.p., („LČR”), který je největším správcem lesů na území ČR a který
současně vykonává i činnost odborného
lesního hospodáře, si vám dovolujeme
poskytnout základní informace o vašich
právech a povinnostech v souvislosti s řešením aktuální situace v lesích.
Jak jste již možná informováni, v současné době jsou smrkové lesní
porosty na významné části území České republiky zasaženy kůrovcovou kalamitou. Na další vývoj této kalamity budou mít velký vliv
kromě jiného také opatření provedená jednotlivými vlastníky lesů
proti dalšímu šíření kůrovců. Každý výskyt kůrovce kromě přímo
způsobených škod vždy hrozí i dalším rychlým rozšiřováním do
okolí. Zde je proto na místě zdůraznit jednu ze základních povinností vlastníka lesa podle lesního zákona, a to hospodařit v lese
tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy sousedních vlastníků.
Pokud jde o ochranu lesa, je vlastník lesa podle lesního zákona
povinen provádět taková opatření, aby nedocházelo k působení
škodlivých činitelů na les. Zejména je povinen preventivně bránit
vývoji, šíření a přemnožení škůdců a při jejich zvýšeném výskytu
neprodleně informovat orgán státní správy lesů a provést nezbytná
obranná opatření.
Jako vlastníci lesa jste povinni hospodařit v lese v součinnosti s odborným lesním hospodářem, jehož úkolem je zabezpečovat vlastníku lesa odbornou úroveň hospodaření v lese.
Jsme si plně vědomi obtížné situace drobných vlastníků lesů, kteří mnohdy nedisponují technickým ani materiálním vybavením a
zpravidla ani dostatkem času potřebného pro průběžné vyhledávání a zpracovávání kůrovcového dříví. Z těchto důvodů chceme
zaměřit Vaši pozornost na několik hlavních kroků, které vám pomohou se splněním povinností vlastníka lesa stanovených lesním
zákonem.
1. Navažte kontakt se svým lesním hospodářem. Tím je revírník
místně příslušné lesní správy LČR nebo jiná, Vámi zvolená osoba disponující příslušnou licencí. V případě zájmu lze kontakty na
revírníky ověřit na stránkách www.lesycr.cz nebo Vám kontakt na
konkrétního pracovníka sdělí na příslušné lesní správě LČR.
2. Pokud možno pravidelně, ideálně jednou měsíčně, provádějte
v období duben — říjen venkovní prohlídky stavu Vašeho lesa v
případě, že se zde vyskytují smrkové porosty starší 20 let. Jedině
tak lze zjistit případný výskyt kůrovcem postižených stromů již v
samotném počátku napadení, kdy jsou pod kůrou počáteční vývojová stádia kůrovce (vajíčka, larvy, kukly). Protože zjištění kůrovcových stromů vyžaduje určitou zkušenost, doporučujeme Vám
domluvit se s Vaším odborným lesním hospodářem na součinnosti, například formou společné pochůzky ve Vašem lese, na které
dostanete praktické informace k včasnému vyhledávání kůrovcového dříví.
3. V případě nalezení kůrovcových stromů ve Vašem lese je nutno
přistoupit k co nejrychlejšímu zajištění jejich těžby a asanace buď

Na úřední desce Obecního úřadu Trojanovice je zveřejněno
opatření obecné povahy pro vlastníky lesa týkající se mimořádných opatření v důsledku kůrovcové kalamity. Bližší informace naleznete na tomto odkazu: https://www.trojanovice.cz/
urad/uredni-deska/.
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vlastními silami, nebo specializovanými firmami. Přehled o možnostech zpracování kůrovcových stromů v místě Vám opět zprostředkuje Váš odborný lesní hospodář.
4.
V případě, že těžbou kůrovcových stromů vznikne ve
Vašem lese holina, jste podle lesního zákona povinen ji do dvou
let zalesnit. Vhodný způsob a postup obnovy lesa včetně návrhu
vhodných dřevin a typu sadebního materiálu opět konzultujte s
příslušným odborným lesním hospodářem.
V současné době je na celou řadu činností souvisejících s bojem
proti kůrovcové kalamitě a na následná opatření možno čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích, jejichž celková výše pro
rok 2019 oproti dřívějším letům výrazně vzrostla. Lze tak snížit
náklady na zalesnění lesa, jeho zajištění, výchovné zásahy, ale i na
některá opatření ochrany lesa (postřik kůrovcového dříví, odkornění, štěpkování napadených mladých porostů, použití insekticidních sítí nebo kombinovaná aplikace insekticidního postřiku a
sítě) a další činnosti. Informaci o možných finančních příspěvcích
a podrobnosti o postupu jejich čerpání Vám opět poskytne Váš
odborný lesní hospodář, přehledně je naleznete také na internetových stránkách eagri.cz/prispevky.lesy.
Nejdůležitějšími pravidly pro čerpání těchto finančních příspěvků
jsou tyto podmínky:
1.
Finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo zemědělství,
podacím místem pro veškeré úkony je ale krajský úřad toho kraje,
na jehož území se Váš les nachází.
2.
Před zahájením prací (výsadba, chemická či mechanická
asanace kůrovcového dříví, prořezávka apod.) se krajskému úřadu
doručuje tzv. ohlášení žadatele.
3.
Po provedení prací se do tří měsíců (nejpozději do 30.
června) doručí stejnému krajskému úřadu i vlastní žádost o finanční příspěvek. Od 1. července pak běží nové rozpočtové období se
stejnými pravidly. Žádost se zpracovává v tzv. modulu pro žadatele
zveřejněném na internetových stránkách eagri.cz/prispevky.lesy.
4. V případě finančních příspěvků na asanaci kůrovcového dříví
je nutné provedení asanace do 7 kalendářních dnů oznámit krajskému úřadu prostřednictvím aplikace dostupné na internetových
stránkách https://epodani.mze.cz/.
5. Finanční příspěvek na výsadbu a zajištění lesních porostů je
poskytován výhradně na stanovištně vhodné dřeviny, informaci o
jejich současném právním vymezení Vám poskytne Váš odborný
lesní hospodář.
Dále si dovolujeme Vám nabídnout volně dostupné zdroje informací prostřednictvím webových stránek:
https://lesycr.cz rady-a-osveta
www.kurovcoveinfo.cz
www.vulhm.cz/los
www.kurovcovamapa.cz
www.nekrmbrouka.cz
Pevně věříme, že tento informační dopis přispěje k dalšímu zlepšení komunikace mezi Vaším odborným lesním hospodářem a Vámi
jako vlastníkem lesa. Naším společným zájmem je zachování existence lesa pro plnění všech jeho funkcí i do budoucna.
Ing. Josef Vojáček generální ředitel
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Během posledního měsíce proběhly dva závody Olympijského
víceboje OVOV – městské kolo ve Frenštátě p. Radhoštěm a
okresní kolo v Odrách, kterých se zúčastnili nejlepší sportovci
naší školy.
V disciplínách, jako je skákání přes švihadlo, hod medicinbalem,
trojskok z místa, lehy – sedy, kliky, driblink basketbalovým míčem
a běh na 1000 metrů, žáci postupně soupeřili se svými vrstevníky
o co nejlepší výsledky. Často se pořádně zpotili. Ale k pořádnému výkonu to patří. Výsledkem jejich snahy je postup Jirky Petra
a Jonáše Nováka do krajského kola, které se bude konat v Opavě.
Budeme držet pěsti!

foto Svatava Hanzlová

Olympijský víceboj prověřil zdatnost žáků naší školy

foto Svatava Hanzlová

Podrobné výsledky našich žáků OVOV Frenštát p. R.:
roč. 2009 dívky - H. Bocková 3. místo;
roč. 2008 dívky - T. Kundrátová 5. místo;
roč. 2007 dívky - A. Piskořová 4. místo, K. Pindurová 5. místo;
roč. 2008 chlapci - J. Petr 1. místo, J. Novák 2. místo, F. Hrnčíř
4. místo, L. Výborný 5. místo, A. Sedláček 7. místo.

Vybíjená
Dne 11. 3. 2019 nastoupili opět vybraní žáci čtvrté a páté třídy do
okrskového kola ve vybíjené, které se uskutečnilo na ZŠ Tyršova.
Naši žáci si hravě poradili se všemi týmy a postoupili hladce do
kola okresního. To se uskutečnilo dne 26. 3. 2019 na ZŠ v Bílovci. Zde se utkalo už devět týmů rozdělených do tří skupin. Z pěti
odehraných zápasů jsme tři vyhráli a další dva vždy o jeden bod
prohráli. Obsadili jsme páté místo. Žáci zaslouží velkou pochvalu
za reprezentaci školy.
Pavla Mynářová

Podrobné výsledky našich žáků OVOV Odry:
roč. 2008 dívky - T. Kundrátová 10. místo;
roč. 2007 dívky - K. Pindurová 9. místo, A. Piskořová 11. místo;
roč. 2008 chlapci - J. Petr. 2. místo, J. Novák 3. místo, L. Výborný
6. místo, A. Sedláček 8. místo.
Svatava Hanzlová

Branný záchranný kurz
I v letošním školním roce jsme využili nabídku plavecké školy a
zúčastnili jsme se dvakrát v měsíci březnu s pátou třídou záchranného kurzu. Děti si zopakovaly skoky do vody a vytrvalost při plaveckých stylech. Nově se žáci naučili záchranářský skok do vody, a
to tak, aby se jim neponořila hlava a neustále viděli tonoucího. Vypilovali techniku hodu záchranného plováku a v neposlední řadě
se snažili v oblečení tahat kamaráda z vody. Na suchu si zopakovali
záchranu tonoucího – poskytnutí umělého dýchání. Pro zpestření
kurzu si zahráli vodní pólo. Podle reakcí dětí se jim tento druh
kurzu velmi líbil.
Pavla Mynářová

Od vajíčka k mláděti
V úterý 26.3. si udělala naše druhá třída hodinu prvouky trochu
netradičně, a to jako projektový den v záchranné stanici v Bartošovicích, která je součástí Základní organizace Českého svazu
ochránců v Novém Jičíně.
Stanice je schopna se dlouhodobě, či krátkodobě postarat o všechny druhy u nás volně žijících živočichů.
V programu „Od vajíčka k mláděti“ se děti seznámily s etologií
ptáků při hnízdění, stavbou hnízda, vývojem mláďat ve vajíčku a
po vylíhnutí. Dozvěděly se, jak se ptáci při hnízdění chovají, jak
a kde si stavějí hnízda a jak roste a dospívá mládě. Prakticky také
potom zkoumaly stavbu a složení vajíčka a porovnávaly vejce různých ptáků. Program „Živá příroda na dosah“ proběhl venku v
areálu střediska. V expozici živých zvířat děti viděly a podrobně
se seznámily s mnoha druhy zvířat. Děti byly nadšené a velmi zvídavé. Hodně se do výkladu zapojovaly a často přispěly vlastními
vědomostmi a znalostmi.
Projektový den byl financován z projektu Šablony II-Profesní roz-

voj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Trojanovice
a velkou měrou přispěl k motivaci a chuti dětí učit se o světě kolem
nás.
Text a foto: Lenka Mužíková
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Reklama a inzerce

Vážení občané Trojanovic,
zvažovali jsme formu, jak Vás oslovit, a rozhodli jsme se pro vaše
Obecní noviny.
Nad Trojanovicemi vyrostla stavba turistického a rekreačního charakteru, která doplnila infrastrukturu na Pustevnách.
Vše mělo začátek v roce 2015, kdy jsme postupně získávali jednotlivá vyjádření, stanoviska, kdy jsme museli na žádost CHKO
Beskydy zadat zpracování studie o „Posouzení vlivu stavby na
krajinný ráz dle §12 zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny“ a dále „Biologického hodnocení záměru dle par. 67, zák.
č.114/1992 Sb o ochraně přírody a krajiny“.
V roce 2016 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2017 stavební povolení. V červenci 2017 jsme zahájili vlastní výstavbu,
která skončila v listopadu 2018. Hodně stručný popis, ale vždy
jsme se snažili respektovat veškerá odborná stanoviska a požadavky státní i veřejné správy.
v 16.ledna 2019 jsme Stezku Valaška otevřeli...
Dovolte nám, abychom představili jak nás, investory a současné
provozovatele, tak i vlastní stavbu.
Celý tento proces řešila naše firma Beskydská panoramata s.r.o.,
kterou v současnosti tvoří tři společníci, dvě fyzické osoby a Biskupství ostravsko-opavské, na jehož pozemku je Stezka Valaška
postavena.
Jsme firma z Moravskoslezského kraje, z Ostravy.

si budou moci návštěvníci sednout. Součástí stezky jsou i nejvýše
položené trampolíny v Česku ( 9 trampolín ve výšce 12 metrů )
a chystáme třípatrové dětské hřiště s průlezkami, jež vyústí v 18
metrech nad zemí.
 Vrchol vyhlídkové věže je ve výšce 1099 metrů a nabídne tak
rozhled až do okruhu 100 kilometrů. Za dobrého počasí tak návštěvníci uvidí Jeseníky s Pradědem, Radhošť, Lysou horu, Velkou
Fatru, Martinské hole, Kľak, Považský Inovec či haldy v polském
Rybniku, Štramberskou trúbu či hrad Hukvaldy.
 Českým unikátem je nejdelší jednoramenný vyložený skleněný
skywalk ( skleněná lávka ) v Evropě, ukončený skleněnou podlahou a skleněným zábradlím. Sedm metrů do prostoru a 30metrů
nad zemí.
 Zajímavostí je i nejvýše položený lanový chodník v Česku, jediný
v Evropě. Zhotovený z naštípaných dubových polen a ručně pleteného zábradlí ze sítí, které pletli postižení spoluobčané ve chráněných dílnách. Lanový chodník v délce cca 150 metrů je alternativou pro sestup z věže.
 Na stavbě bylo použito více druhů dřeva, například modřín a
smrk. Jen na věž spotřebovali dělníci zhruba 250 kubíků dřeva a 2
tuny lepidla. Celkem bylo použito 555 kubíků dřeva. Na celé stezce
je 140 tun oceli v různých spojovacích prvcích.
 Stezka Valaška má bezbariérový profil, tedy je i pro maminky s
kočárkem či pro vozíčkáře.
 Stavba trvala více než rok. Loni na jaře totiž musely být práce na
několik měsíců kvůli ochraně hnízdišť jeřábka lesního přerušeny.
Atrakce vznikla na pozemcích Biskupství ostravsko-opavského.
 Stezka Valaška bude v provozu celoročně.
 Společnost Beskydská panoramata s.r.o. ji postavila pouze z
vlastních zdrojů, bez dotací z EU, státu či krajů. Investice je takřka
50 milionů korun.
Výsledné řešení
•
respektuje požadavky na začlenění stavby do krajiny a ochranu přírody
• výjimečnost – stezka je umístěna ve smíšeném lese – tím se od
jiných, podobných staveb liší
• jedinečnost – svým pojetím atrakcí pro všechny skupiny návštěvníků

Nejsme stezka v korunách stromů ani stezka v oblacích…Jsme Stezka Valaška.

Stezka Valaška nabídne zábavu i výhledy do tří zemí, Česka, Polska a Slovenska.

Na její návštěvníky čeká nejen výhled do
kraje, ale například i jediný lanový chodník v
Česku, či nejdelší skleněný skywalk v Evropě.
Stezka Valaška je dlouhá celkem 660metrů,
396 metrů se vine v lese a dalších 225 metrů
má chodník ve vyhlídkové věži. Ta měla být původně vysoká 30
metrů, ale po dohodě s CHKO Beskydy a Národním památkovým
ústavem byla vyhlídková věž snížena na 22 metrů, aby nerušila památkově chráněný horizont nad Pustevnami.
 Koncepce je rozdílná od podobných projektů. Je určena pro
všechny návštěvníky hor, tedy i pro ty nenáročné, pro důchodce i
pro rodiny s dětmi. Stezku lze nejen projít, ale i prožít. Proto tady
budou také zastavení s interaktivními a edukativními koutky, kde
Květen 2019

Informace o stezce najdete na www.stezkavalaska.cz nebo www.
facebook.com/stezkavalaska
Tímto sdělením bychom vás chtěli pozvat na naši stezku. Pro
všechny návštěvníky, kteří se prokážou svým bydlištěm v Trojanovicích, nabízíme vstupné pro všechny ve výši 100,-Kč v roce
2019.

Vaše Stezka Valaška.
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Již od 2.září 1928 se otevírají během školního roku každé ráno dveře naší školní budovy a žáci přicházejí do školy. Někteří s radostí,
někteří spíše s obavami, co je dnes ve škole čeká - dobří kamarádi,
nové společné zážitky, radost z objevování, úskalí při zdolávání
školních povinností, zkoušení, známkování...
Tyto pocity se zřejmě za těch 90 let mnoho nezměnily. Změny se
samozřejmě týkaly stavebních úprav školy reagujících na populační vývoj v obci (první přístavba nových tříd je z roku 1973-4), ale
také systému vzdělávání. Klasické osnovy byly nahrazeny školními
vzdělávacími programy. Vývoj zaznamenala didaktická, výpočetní
technika a také název školy.

autor Julie Sarrahy 1.B

foto David Šrubař
foto David Šrubař

autor Markéta Geryková 4.třída

autor Sára Otýpková 4.třída

z Almanachu k 90.výročí otevření základní školy na Lomné

foto David Šrubař

90. výročí školy na Lomné

Prohlídka základní školy v rámci oslav 90. výročí školy na Lomné oficiálně probíhala v pátek 29.3. a od pondělí 1. 4. do čtvrtku
4. 4. 2019, vždy od 15: 00 – 16:30 hodin. Pokud se však kdokoliv
telefonicky domluvil na jiný termín a čas, rádi jsme vyhověli.
Pro zájemce jsme výstavu prodloužili až do 17. 4. 2019. Někteří
návštěvníci si dokonce výstavu zopakovali dvakrát, společně s
bývalými absolventy zavzpomínali na školní léta nad černobílými fotografiemi nebo krasopisně napsanými třídními výkazy.
Mnozí také obdivovali výtvarné a literární práce současných
žáků. Proto bychom se rádi i v několika příštích vydáních
obecních novin podělili o zdařilé ukázky mladých talentů.
Jitka Pajlíková
Květen 2019

22

foto David Šrubař
foto David Šrubař
foto David Šrubař

foto David Šrubař

foto David Šrubař
foto David Šrubař

foto David Šrubař

Velmi hezkým zvykem naší obce je pozvání všech učitelů,
kteří nejen vyučují nebo vyučovali na zdejší škole, ale také
těch trvale bydlících v Trojanovicích, kteří působí na školách
mimo obec.
Tradičně se toto příjemné setkání uskutečňuje v Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla, kam by se však tentokrát v rámci
90. výročí oslav školy na Lomné všichni nevešli. Obec ochotně
podpořila nápad školy spojit oslavu Dne učitelů a 90.výročí.
Rozesláno bylo 114 pozvánek hostům z řad učitelů a provozních zaměstnanců školy. Svou účast potvrdilo 83 účastníků, 4
se z osobních důvodů omluvili.
V den narození Jana Ámose Komenského, tedy 28. března,
mohli hosté zhlédnout před hlavní oslavou v hotelu Beskyd výstavu prací žáků a minigalerii historie školy v budově základní školy. Pohoštění bylo zpestřeno veselým vystoupením dětí
z mateřské školy ve valašských krojích, hudebním cestovatelským číslem sborečku ze základní školy a velkolepým představením Valašského souboru písní a tanců Radhošť.
Ráda bych poděkovala svému pedagogickému týmu za pomoc
při instalaci výstavy, za jejich tvořivou činnost s dětmi, obci za
vstřícnou spolupráci a také občanům za zapůjčení cenného výstavního materiálu.
Jitka Pajlíková
ředitelka školy

foto David Šrubař

Den (nejen) učitelů 28. března
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foto David Šrubař

foto David Šrubař

foto David Šrubař
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Zpráva z činnosti Klubu důchodců pod Javorníkem
Letošní zima už nám dala vale, příroda se
probudila ze zimního spánku, užíváme si
sluníčka a je nám krásně. Zimní spánek
však neplatil pro Klub seniorů pod Javorníkem, kteří svou činnost nepřerušili ani
v zimním období. Každou středu, kdy se

v přístavbě MŠ pravidelně scházeli, besedovali, vzpomínali, zpívali, oslavovali a
hlavně dobře se bavili. O tom Vás ale budeme informovat v prázdninovém čísle,
kdy budeme bilancovat svou činnost za
I.pololetí letošního roku.

Pro dobrou náladu nám na harmoniku hrál
Míra Holub, zazpívali jsme si, zatančili a v
pozdních odpoledních hodinách odjížděli
spokojeni a plní dojmů domů , s písní na
rtech. Prostě senioři se umí bavit a užít si
podzim života.

hráběmi a kolečky pustili do jarního úklidu
v přilehlém parčíku a na zahradě školky. Co
bychom neudělali pro naši nejmladší generaci? Musí mít přece krásné prostředí a
zářný příklad. To jen krátce o naší činnosti,
pracovat a bavit se lze v každém věku.
					
Miroslav Zágora
kronikář klubu

Klub ale není jen o zábavě. Hned druhý týden po výletě jsme se vyzbrojeni lopatami,

Koncem měsíce března organizoval náš
Klub ve spolupráci s Klubem na Kopané
autobusový zájezd na Uherskohradišťsko.
První zastávkou byl Velehrad, posvátné
to místo našich dějin, centrum Velkomoravské říše s bazilikou Nanebevzetí Panny
Marie a chrámem Cyrila a Metoděje. V
překrásně zrekonstruované bazilice nám
otec Čunek udělil požehnání a posléze nás
místní ctihodná sestra seznámila s historií tohoto architektonického a církevního
skvostu. Po tomto nezapomenutelném zážitku jsme se přemístili do Stojanova domu,
kde byl pro naši výpravu připraven oběd.
Dobře a kvalitně jsme se najedli a pokračovali do nedaleké obce Modrá, kde je vybudován středověký skanzen s botanickou
a sladkovodní expozicí „Živá voda“. V proskleném tunelu, který vedl pod hladinou
rybníka, jsme mohli pozorovat život různých sladkovodních ryb. Areál je stále ve
výstavbě a myslíme si, že v brzké době po
dokončení to bude vyhledávaná destinace.
Po této krásné prohlídce jsme odjeli do
městyse Polešovice, známé vinařské oblasti jižní Moravy. Navštívili jsme vinný
sklep významného vinaře Míši Nikodéma,
jehož rodina na 7 hektarech pěstuje víno
po několik generací. Ve vinném sklepě bylo
útulno, v krbu plápolal oheň, manželé Kaděrkovi ve spolupráci s Blážou Voldánovou
a Petrem Stavárkem připravili dobrůtky k
vínu. Nastalo ochutnávání osmi druhů vín
a následně dle chuti jsme si kupovali víno
do džbánku.
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