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Slovo starosty

Svět je velká skládačka....i ty jsi jeho součástí

Říjen 2019

Rozlučka nejen s předškolními dětmi, ale i s paní učitelkou Hrubou

foto: archiv MŠ Trojanovice

Mohl bych psát o tom, jak je venku
krásně, podzim, babí léto, nebo o tom,
jak se staví sběrný dvůr, či na jakých
projektech pracujeme. Ale já bych se
rád zastavil a ohlédl za posledním rokem, který je pro mě osobně, ale také
pro obec jiný. 12 let jsem starostoval
sám a až poslední rok pracuji s novou
paní místostarostkou, Ivanou Vrtalovou, která na plný úvazek pracuje pro
obec a byla zastupitelstvem pro tuto
funkci uvolněna. A když říkám na plný
úvazek, tak je to v jejím případě skutečně práce na plný úvazek. Paní místostarostka mi tak trochu připomíná mě samotného na začátku mé práce starosty.
Hromada nadšení a odhodlání. K tomu
navíc přidává systematičnost, která je
ženám tak trochu vlastní. Práce pro
obec, to není běh na krátkou trať. Je to
maraton, kdy se práce projevuje až po
delší době, a já již nyní dobře vím, že
právě budoucnost ohodnotí její obětavou práci. Umí lidem říct svůj názor, i
když lidé chtějí slyšet názor jiný. To se
musí umět a je to velmi těžké. A to je
úkol každého politika, byť jen na komunální úrovni. Vyhodnotit ne to, co je
dobré pro jednoho občana nebo jednu
skupinu, ale také to, co je dobré pro celou obec a mnoho dalších lidí, kteří se
neozvou. Protože vycházet vstříc jenom
křiklounům, tak to by obec dopadla špatně. No a tak bych jí chtěl k těm
prvním politickým narozeninám prostřednictvím obecních novin popřát, ať
ji práce baví a naplňuje a ať pozná, tak
jako já, spoustu nových a úžasných lidí
z Trojanovic. Popřát bych chtěl i nájemníkům v budově Hrušky a trojgaráže,
kteří slaví také první rok v nových prostorech. V tomto měsíci dojde k jejich
kompletnímu obsazení a rozšíření nabízených služeb. A to je dobré.
Jiří Novotný
starosta obce

konstatovat, že děti byly samostatnější a určitě sportovně zdatnější - mimo jiné i proto, že na rozdíl od dnešní doby chodily do
MŠ pěšky, a to i ze vzdálenějších částí obce.
Myslím, že se nám všem ulevilo, když se po
sametové revoluci začaly počty dětí ve třídách snižovat, i když to stále není ideální.
Vždy jsem si přála, abych mohla pracovat
ve třídě, kde je maximálně 20 dětí, což se
mi bohužel nesplnilo.
Práce v MŠ musí jít také s dobou, mění se

foto: archiv MŠ Trojanovice

Do období prvních dětských vzpomínek,
které si naše paměť uchovává, je zasazen
rozhovor s paní Danou Hrubou, dlouholetou paní učitelkou místní mateřské
školy na Lomné. 40 let strávených na
jednom pracovišti výchovou, organizováním zábavy, uspáváním, podporou při
nezdarech a povzbuzováním k lepším výkonům, to jistě stojí za uznání. Čas utekl
jako voda a nastalo loučení a odchod na
zasloužený odpočinek.

Na jednom z mnoha maškarních plesů
▶▶ Za celou Vaši dlouholetou praxi jste
jistě zaznamenala vývoj ve školské metodice, vývoj ve stravování, v přístupu
k dětem. Já osobně jsem odrostla v době
malého a velkého oddělení a mléčných
škraloupů. Proveďte nás prosím změnami, které vnímáte jako podstatné.
Když jsem v roce 1979 nastoupila do MŠ
v Trojanovicích, ve třídách bývalo 35 dětí.
Denně se děti převlékaly do modrých trenýrek a bílých triček na ranní cvičení, po
svačině následovala ve velkém oddělení
dvě výchovná zaměstnání a vše jsme museli
stihnout v určitém časovém limitu. Musím

metody i formy práce. MŠ v Trojanovicích
je výborně vybavená moderními pomůckami, hračkami, interaktivní tabulí atd.,
ale stále je prioritou připravit děti na další
život, naučit je řešit drobné problémy, sžít
se se skupinou dětí, umět spolu vycházet,
cítit se v MŠ dobře a potom i vzdělávání jde
samo.
Domnívám se, že děti jsou v podstatě stále
stejné, jen atmosféra a životní styl v rodinách se změnil - větší shon, spěch, stres.
Děti mívají už od školky spoustu kroužků,
ale pro mnohé z nich je to příliš náročné.
Doma potom stráví málo času, často si neumí samy hrát, protože jim stále někdo organizuje program.
Dle mého názoru a dlouholetých zkušeností je velmi důležité, aby si i při současném
uspěchaném životním tempu rodiče našli
čas na popovídání se svými dětmi, přečtení
pohádky, společnou hru.
Spolupráce s rodinou je v MŠ velmi podstatná a vždy jsem se snažila respektovat
rodinné zvyklosti, což ale v dnešní době
různých výchovných stylů nebylo vůbec
jednoduché.
Myslím si, že učitelka MŠ by měla o každém dítěti vědět,co už zvládne, pochválit i
za drobnosti, umět je vyslechnout, snažit se
dítěti porozumět a pochopit je a to je platné
v každé době.
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Napsáno na okraji

foto: archiv MŠ Trojanovice
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foto: archiv MŠ Trojanovice

Besídka pro rodiče v oddělení Berušek

Mikulášská nadílka

▶▶ Čím Vás práce s dětmi obohatila a co
Vám naopak na důchodě chybět nebude?
Nikdy jsem nelitovala, že jsem si vybrala
práci učitelky v MŠ, dělala jsem ji ráda a
velmi mě bavila. Dá se zde nacházet stále
něco nového, něco vylepšovat, rozhodně to
není práce stereotypní, ale je poměrně vyčerpávající. Takže se těším na klid, pohodu
s rodinou a také na to, že budu pánem svého času.
▶▶ Při pasování předškoláků na školáky
přišlo překvapení, které si děti a učitelé připravili naopak pro Vás. Prozraďte
něco více o rozlučce ve vašem kolektivu.
Při pasování předškoláků na školáky mi
kolegyně a hlavně vedoucí učitelka p. Balcárková připravily krásné a dojemné rozloučení, které se ani bez slziček neobešlo,
za což jim moc děkuji.
▶▶ Práce ve školce není jen o dětech, ale i
o vztazích na pracovišti. Vybavuji si skvělý tým, který jste tvořila s p.Kotrbovou i

s p.Vackovou. Byla Vaše spolupráce v něčem jiná?
Měla jsem štěstí, že jsem pracovala s výbornými kolegyněmi. Dlouhá léta s p. Olgou
Kotrbovou, několik let s p.Andreou Vackovou a poslední rok a půl s p. Janou Kulovou.
Se všemi jsem si výborně rozuměla a myslím si, že jsme společně dokázaly vytvořit
dětem příjemnou a pohodovou atmosféru.
▶▶ Jaké máte plány s volným časem, který
Vás teď za odměnu čeká? Budou to hlavně
vnoučata a zahrádka?
Pokud mi to zdraví dovolí, ráda bych ještě s
manželem cestovala, věnovala se svým koníčkům a hlavně svým milým vnoučatům,
na která jsem se moc těšila.
▶▶ Děkuji za rozhovor, za obětavou práci
při přípravě několika generací na školní
a následný život a přeji hodně zdraví do
další životní etapy.
Ivana Vrtalová

pona se pomalu zvedá. Tají se mi
dech. Jsem úplně poprvé v divadle, a tak netuším, co mne tady dnes
vlastně čeká. Rozhlédnu se ještě kolem sebe. Všechny děti - stejně jako
já - sedí a ani nedutají. Zacinkal zvonek, divadelní představení konečně
začíná. Na scéně je vytvořena kulisa
hlubokého a temného lesa. Z ničeho
nic přichází Červená Karkulka. Má
na sobě oblečen klasický červený šat
s čepečkem na hlavě. Karkulka začíná
mluvit, ale počkat - něco je špatně,
proč je to v cizí řeči? Co je to vůbec
za řeč? Pravděpodobně asi polština.
Co teď? Začínám být velice rozmrzelý. Roztomilá dívka mezitím dále
pobíhá po scéně a něco velice nadšeně vypráví. Snažím se z jejích slov
zachytit alespoň něco, co by mi dávalo smysl. Protože jsem ještě dítě,
moc se to nedaří. Mezitím se před
mýma očima objevují další postavy
z pohádky. Děsivý vlk a Karkulka se
něčemu strašně chechtají, nejspíš si
vyprávějí vtipy. Dívka v červeném po
této veselé rozmluvě odchází, nejspíše lesem dále k babičce. Vlk zůstává v lese sám. Náhle zpoza velkého
stromu vyskakuje další zvíře. Nejspíš
to bude bratr toho zvířete, co oplakává Karkulku. Počkat, dva vlci? Tohle
přece v pohádce nebylo. Jeden z nich
náhle vytahuje odněkud z kapsy vidličku a nůž a ukazuje nadšeně svému
kolegovi, jak by si nebohou dívku,
která před chvílí zmizela ze scény,
nakrájel a snědl k večeři, nebo možná
už k obědu. Po několika hodinách je
konečně konec celého tohoto příšerného příběhu a já, jako malý klučina,
odcházím z divadla s velice špatnými
pocity. Tak takhle to opravdu v divadle chodí? Všichni mi říkali, že se
mi to bude moc líbit, a místo toho...
Inu, to je tak, když se člověk v Českém Těšíně vypraví na polskou verzi
Červené Karkulky. Nutno říci, že tato
výprava nebyla dobrovolná, ale proběhla v rámci tehdejšího léčebného
pobytu, který jsem právě absolvoval.
Naštěstí jsem se nedal odradit a divadlo jsem si nakonec oblíbil a objevil
jeho krásu. Tak mne napadá, že celý
náš život je jedno velké jeviště, na kterém je každý z nás tak trochu hercem.
Každý den máme ve svém divadelním
repertoáru jiné žánry, někdy hrajeme
komedii, někdy tragédii a jindy od každého trochu.
				
Matěj Fucyman
Říjen 2019
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První školní den, návrat po prázdninách , ale i
nový začátek

foto: Miloslav Vavrečka

foto: Ivana Vrtalová

První školní den 2.9.2019

Placky/buttony se jmény pro prvňáčky
▶▶
Předávání Vstupních listů z rukou starosty obce.

Třída
I.A
I.B
II. A
II.B
III.
IV. A
IV. B
V.
Říjen 2019

Třídní učitelka
Lenka Mužíková
Pavla Mynářová
Hana Trubačová
Hana Pražáková
Nikola Reková
Svatava Hanzlová
Vendula Matúšová
Gabriela Hellebrandová

Počet žáků
16
17
18
17
24
17
15
27

foto: Marie Genzerová

Základní škola na Lomné uvítala v první školní den 33 nových prvňáčků. Role koučů dvou
týmů 1.A a 1.B se ujaly Lenka Mužíková a Pavla Mynářová.
Celkově rekordní počet 151 žáků z osmi tříd se
sešel v tělocvičně základní školy. Na osmou hodinu ranní bylo na 2.9.2019 přichystáno slavnostní zahájení školního roku 2019/2020. Noví prvňáčci si v doprovodu svých rodičů , společně se staršími spolužáky, vyslechli uvítání z úst
paní ředitelky. Noví žáčci při představování obdrželi jmenovku a z rukou paní
místostarostky a pana starosty jim byly předány upomínkové předměty a Vstupní listy.
Prvňáčkům přejeme pohodový přechod od školkového ke školnímu režimu,
všem dětem a učitelům příjemně strávený čas ve škole.
-red-

Od 1. října 2019 nabízí škola bohatý výběr zájmových kroužků: vlastivědný kroužek, šachový kroužek, tvořivá dílna, miniházená, sportovní kroužek,
jehož speciální součástí je také oddíl běžeckého lyžování. Dále zařazujeme kroužek pro vědce a kutily, sboreček, nově Hravou angličtinu s konverzací,
kroužek Tančíme pro radost a Klub zábavné logiky
a deskových her. V jednání je oblíbený badminton.
Příprava a provozní záležitosti jsou aktuálně v plném proudu, očekávejme možné organizační změny.
Dotazy volejte na 774 960 400 nebo 555 508 227.
Jitka Pajlíková
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Povinné čipování psů
Čip se vpravuje u veterinárního lékaře pod kůži jehlou na levou
stranu krku. Tam čip setrvává po celý život psa. Číslo čipu lze
přečíst pomocí čtečky. Číslo je vhodné zaregistrovat v
některém z registrů čipů. To
pak umožní dohledat v databázi majitele psa v
případě, že se pes ztratí. Registrace čipu ale není povinná.
Radka Kopřivová

Stříbro z Mistrovství ČR pony

Nové školní webové stránky

foto: Radka Kopřivová

zdroj:www.karvinsky.denik.cz

Je známo, že chovatel psa je povinen ze zákona zajistit, aby byl
pes platně naočkován proti vzteklině. Od 1.ledna 2020 vchází
v platnost novela veterinárního zákona, která uvádí, že
očkování proti vzteklině je
platné pouze v případě, že
je pes označen mikročipem.
Čipování je zaznamenáno v
očkovacím průkazu psa. Výjimku tvoří pouze psi, kteří
jsou označeni čitelným tetováním před 3. červencem
2011.

Školní webové stránky jdou s dobou. Nová tvář stránek školy, spuštěná 15.8.2019, je uživatelsky velmi příznivá, přehledná a nabitá
informacemi. Na jejich obsahu se i nadále pracuje, aby zde žáci,
rodiče i příznivci školy našli vše potřebné.
Více najdete na www.zstrojanovice.cz

Předposlední prázdninový týden odcestovala trojanovická
ekipa jezdců a poníků na Mistrovství České republiky pony ve
skocích. Konalo se tradičně ve středočeských Zduchovicích poblíž Orlické přehrady.
Z členů oddílu se, po úspěšných kvalifikacích, účastnili Gabriela
Kopřivová na ponících Goliáš a Pepsi SG, Nikol Rypková na Sally
King, Kristýna Pšenicová a Aifra, Tereza Valštýnová na Sally Izabey a Ronald Tycho Rejnek s Del Grace.
První den po dlouhé šestihodinové cestě čekala poníky veterinární přejímka, kde se kontrolovala jejich totožnost, zdraví a výška.
Další den následovaly zahajovací tréninky, při kterých se děti už
v sedlech seznámily s areálem a překážkami. Odpoledne pak probíhaly soutěže na styl jezdce. Na stříbrném stupni stála Natálie
Bečková z podjavornické stáje Pharlap. Pěkné 5.místo vybojovala
také desetiletá Terezka Valštýnová, na 7. místě se umístila Kristýna Pšenicová a 9. místo patřilo Nikol Rypkové.
Od čtvrtka do neděle probíhaly mistrovské soutěže. Soutěžilo se
ve třech kolech se stoupající obtížností.V kategorii 8-10 let se Terezka Valštýnová umístila na krásném 6. místě. V kategorii 14-16
let Gabriela Kopřivová s poníkem PEPSI SG absolvovala všechna
tři kola bez trestných bodů a v rozeskakování na čas se jim podařilo vybojovat stříbrnou medaili.
Děkujeme obci za grantovou výpomoc členům oddílu při účasti
na mistrovství republiky.
Radka Kopřivová

Velký Javorník 14.9.2019
V sobotu 14.9.2019 bylo na Velkém Javorníku opravdu plno.
Kromě běžných turistů zde končil Závod horských kol na Velký
Javorník pořádaný PJR a procházeli zde účastníci 1. ročníku Švihák rožnovský.
Z Areálu skokanských můstků Jiřího
Rašky odstartoval v sobotu v 10 hod.
28.ročník závodu horských kol v délce
10,2km.
Celkovým vítězem se stal Jan Mazoch
časem 29:43.
Pro každého závodníka bylo v cíli připraveno občerstvení a na nejlepší tři
závodníky v každé kategorii čekal pohár s diplomem.
Turisté, cyklisté, rodiče s kočárky či
koloběžkáři si mohli při 1. ročníku
Šviháka rožnovského vybírat z třinácti
navržených tras.
Některé z nich vedly účastníky přes
vrchol Velkého Javorníku, Pustevny či
Radhošť v rozsahu 7-65 km. Počet startujících se vyšplhal na 1055.
Ivana Vrtalová
Říjen 2019
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Beskydská sedmička 30.8. - 1.9. 2019
jednotlivců (91,5 km pro dvojice) s cílem na frenštátském náměstí.
Do Trojanovic závodníci vbíhali při sestupu z Čertova mlýna na
Pustevny. Dále pak přes občerstvovací stanici v Ráztoce, Radhošť,
sedlo Pinduly, Velký Javorník a Horečky sestoupili do Frenštátu.
Celkovým vítězem a Mistrem ČR v Ultra Sky 2019 se v rekordním
čase 11:17:31, stal Marek Causidis z týmu Salomon. Pro jednotlivé obce si pořadatelé připravili poděkování ve formě tradičního
lopaťáku a Děkovného listu. Slavnostnímu ceremoniálu v neděli
1.9.2019 předcházelo vystoupení folklorbeatové kapely DOCUKU
z Valašského Meziříčí.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: webové stránky

Jubilejní 10.ročník závodu RENAULT – KILPI BESKYDSKÁ
SEDMIČKA představil novou kategorii závodníků i novinky na
trati. Poprvé se na start závodu postavili jednotlivci (400) a tradičně i dvojice (1320 párů).
Z mužské a ženské kategorie jednotlivců tak vzešli Mistr a Mistryně ČR v Ultra Sky 2019. Současně patří závod mezi kvalifikační na
UTMB -Ultra Trail du Mont-Blanc, v Evropě jeden z nejpopulárnějších a nejtěžších závodů.
Po úvodním ceremoniálu na třineckém stadionu, zahrnujícím
zdravici pořadatelů, sponzorů a zástupců obcí,přes jejichž katastr
závod probíhá, byl v 22 hodin odstartován 101,5km dlouhý závod

foto: Ivana Vrtalová

Občerstvovací stanice v Ráztoce.

Skupina DOCUKU se svým hodinovým vystoupením
Říjen 2019

foto: Tomáš Pop

Poděkování obci Trojanovice od organizátorů B7

Úsek Radhošť - sedlo Pinduly

foto: Lukáš X-Trail

foto: Ivana Vrtalová

Uvítací ceremoniál na třineckém stadionu se zástupci organizátorů, sponzorů a obcí

Závěrečné vyhlašování výsledků - celkový vítěz Marek Causidis a
nejrychlejší z žen Michaela Mertová
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OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. 8. 2019 v zázemí TJ Trojanovice Bystré.
6/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2019.
6/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. st. 1282 v k.ú. Trojanovice.
6/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice souhlasí se zařazením pozemku
p.č. 2253/2 v k.ú. Trojanovice do změny územního plánu.
6/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zrušení usnesení č. 22/1
z 22. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27.4.
2009 a schvaluje zřízení věcného břemene pro přípojku nízkého
napětí pro objekt na p.č. 2124/8 v obecním pozemku p.č. 2124/4,+
vše v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č.
1/2014.
6/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje bezúročné zapůjčení
finančních prostředků na realizaci nové studny z rozpočtu obce p.
xxxxx (anonymizováno).
6/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje přednostní uvolnění
finančních prostředků na realizaci studny pro nemovitost č. p. 26
dle směrnice č. 5/2015.
6/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice rozhodlo o pořízení Změny č.
2 Územního plánu Trojanovice ve zkráceném postupu v souladu s § 55a a následně §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a na základě rozhodnutí o jejím obsahu.
a) o pořízení změny rozhodlo Zastupitelstvo obce Trojanovice z
vlastního podnětu
b) důvody pro pořízení Změny č. 2 ÚP Trojanovice - Vymezení
plochy parkoviště dle podkladu „Parkoviště Koksař“ Trojanovice
(zprac. Architektonické studio, Záhumenní 1358/30C, Kopřivnice, zodp. projektant Ing. arch. Kamil Mrva)
c) návrh obsahu Změny č. 2 ÚP Trojanovice
- Uvedení územního plánu do souladu s Aktualizací č. 1 Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydanou Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 13. 9. 2018; Úplné znění
ZÚR MSK po vydání Aktualizace č. 1 nabylo účinnosti dne 21.
11. 2018.
- Vymezení aktuální hranice zastavěného území ve vazbě na již
realizovanou zástavbu od doby vydání Změny č. 1 Územního

plánu Trojanovice a vypracování vyhodnocení účelného využití
zastavěného území a zastavitelných ploch pro celé správní území
obce.
- Vymezení plochy parkoviště dle podkladu „Parkoviště Koksař“
Trojanovice (zprac. Architektonické studio, Záhumenní
1358/30C, Kopřivnice, zodp. projektant Ing. arch. Kamil Mrva)
d) Dokládá se stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny
České republiky ze dne 18. července 2019, č.j. 2577/BE/2019 ve
kterém je konstatováno, že je vyloučen významný vliv dle výše
uvedeného obsahu Změny č. 2 na EVL Beskydy či PO Beskydy.
e) e.1) Dokládá se stanovisko KÚ MSK, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29. 7. 2019, č.j. MSK 109297/2019,
v kompetenci podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a
krajiny, ve kterém je konstatováno, že záměry obsažené v návrhu
obsahu Změny č. 2 nemůžou mít samostatně nebo ve spojení
s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět
ochrany nebo celistvosti EVL nebo PO.
e.2) Dokládá se stanovisko KÚ MSK, Odboru životního prostředí
a zemědělství ze dne 6. 8. 2019, čj. MSK 107846/2019, ve kterém
je konstatováno, že KÚ, příslušný podle ust. § 22 písm. b) a § 22
písm. d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona“), na
základě ust. § 10i odst. 2 zákona a kritérií uvedených v příloze č. 8
zákona konstatuje, že návrh změny č. 2 ÚP Trojanovice je nutno
posoudit podle § 10i zákona.
f) Úhradu nákladů na zpracování Změny č. 2 ÚP Trojanovice
včetně zpracování posouzení vlivů Změny č. 2 ÚP Trojanovice
na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení vlivu
Změny č. 2 na životní prostředí, provede Obec Trojanovice v souladu se smlouvou o dílo uzavřenou se zpracovatelem Změny č. 2.
6/8
Zastupitelstvo obce vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Trojanovice a xxxxx (anonymizováno) s
účinností od 1. 10. 2019.
6/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o výkonu úkolů městské policie s Městem Frenštát pod Radhoštěm.
6/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci obnovy skokanského areálu Jiřího
Rašky ve Frenštátě p. R.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Ivana Vrtalová
místostarostka obce

Pozn.: xxxx (anonymizováno) – plná verze k nahlédnutí na obecním úřadě

Sběrný dvůr opět přechází na zimní provoz:
Od 1. listopadu končí provoz sběrného dvora v pondělí a ve středu dopoledne. Zimní provozní doba do konce března 2020 je:
středa

13 – 17 hodin

sobota

8 – 12 hodin
Říjen 2019
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Fantastický svět surrealistů a pečení chleba

Pro žáky mateřských, základních a středních škol jsme připravili program Jak se dělá chleba?
Žáci mohou krok za krokem sledovat, jak se v minulosti připravo-

vala tato základní potravina, kterou dnes známe většinou jen z prodejních pultů pekařství nebo supermarketů. Seznámí se s pojmy
jako „lepák“, „dožínky“ či „žerno“, vyzkoušejí si, jak se pracovalo s
cepem i jak se dělá kvásek, a poslechnou si, jaké zvyky a písně byly
s přípravou chleba spojeny.
Účast na programu, který probíhá od 15. října do 1. listopadu
2019, si můžete zarezervovat prostřednictvím e-mailu: martin.trubac@muzeumnj.cz nebo telefonicky tel: 553034040.
Martin Trubač

foto: archiv MNJ

foto: archiv MNJ

Do 3. listopadu 2019 mají návštěvníci frenštátského muzea
možnost si prohlédnout výstavu Surrealistické skupiny Stir up
pod názvem Tajemná melodie.
Se svými pracemi, které zahrnují kresbu, malbu, fotomontáž, počítačovou techniku či fymáž, se představí Linda Filipová, Gabriela
Kopcová, Arnošt Budík, Pavel Bezděčka, Josef Bubeník, Jan Dočekal, Martin Hronza, Lubomír Kerndl, Vladimír Kubíček, Václav
Pajurek, Zděněk Píža, Ondřej Vorel a Jan Wolf.

Jaroslav Uhlář *17. 2. 1925 – † 12. 9. 2019

Jaroslav Uhlář druhý zprava
Říjen 2019

fotbalového oddílu a zakladatel horské služby. Je také autorem několika desítek fotografií v knize K trojanovským horám.
Když člověk zemře, stává se součástí našich vzpomínek. Ty moje
na pana Jaroslava Uhláře jsou spojeny s prvním fotbalovým hřištěm v Trojanovicích, které bylo pod Solárkou na Lomné, vedle
stavení pana Karla Dobiáše. Se skupinou kamarádů jsem vždy stál
v blízkosti branky, kde chytal Jaroslav Uhlář. Obdivovali jsme jeho
postřeh, kočičí mrštnost i odvahu, s jakou se vrhal pod nohy útočících hráčů. Tak jej vidím dodnes.
Drahomír Strnadel

foto: archiv OÚ Trojanovice

foto: z alba Petra Kaňi

Dlouhý život našeho občana pana
Jaroslava Uhláře se uzavřel 12. září.
Zemřel doma Na Bystrém, kde se
17. února v roce 1925 narodil.
Pan Jaroslav Uhlář byl výraznou
osobností Trojanovic. Sportovec,
člen horské služby, pamětník a
skvělý vypravěč, dobrý a spolehlivý soused, nadšený fotograf. Tak
lze stručně charakterizovat pana
Jaroslava Uhláře. Nakonec měřítkem obliby každého občana, který
opustil náš svět živých, je množství
pohřebních hostů. Při posledním
rozloučení na místním hřbitově dne 17. září jich bylo mimořádně
mnoho. Příbuzní, sousedé, bývalí spolupracovníci, fotbalisté, členové horské služby z blízkého i vzdálenějšího okolí, ti všichni svou
přítomností prokázali přátelský vztah k zesnulému.
Do dějin obce se pan Jaroslav Uhlář zapsal jako spoluzakladatel

Jaroslav Uhlář druhý zprava
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
TAJEMNÁ MELODIE
Výstava výtvarných prací Surrealistické skupiny Stir up.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 3. listopadu 2019.
JAK SE DĚLÁ CHLEBA?
Příprava chleba od zasetí až po upečení.
Žáci mohou krok za krokem sledovat, jak se v minulosti připravovala tato základní potravina, kterou dnes známe většinou jen
z prodejních pultů pekařství nebo supermarketů. Seznámí se s
pojmy jako „žně“, „kvas“ či „žernov“ a poslechnou si, jaké zvyky
a písně byly s přípravou chleba spojeny. Program nabízíme ve
třech variantách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Termín: 15. října - 1. listopadu 2019
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na tel. 553034040, 732 328 944
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota, neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti a sociální výbor
při obci Trojanovice
srdečně zve
všechny seniory obce Trojanovice

na společné posezení
ve čtvrtek 24. října 2019 v hotelu Beskyd
Začátek v 16:00 hodin
Program:
•
•
•
•

vystoupení žáků ZŠ Trojanovice
vystoupení žáků ZUŠ Frenštát p. R.
vystoupení a hudba Valašského souboru Radhošť
společná večeře

Svoz na akci bude zajištěn autobusovou dopravou.
• autobus vyjede v 15:10 hod od MŠ Pod Javorníkem směrem
k Bačům, bývalé škole Pod Radhoštěm, U Maďů, Karlovice točna
k hotelu Beskyd
• autobus vyjede v 15:40 hod od Saloonu Šenk směrem
k fotbalovému hřišti na Bystrém, U Bartoňů, U Bality
k hotelu Beskyd
Po skončení akce bude zajištěn rozvoz zpět po 20 hod.

Prosíme o přihlášení v klubech seniorů nebo přímo na OÚ v Trojanovicích
na tel. čísle 556 808 565 u paní Ondryášové do 22.10.2019

Říjen 2019
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Reklama a inzerce

MLADÁ RODINA
KOUPÍ RODINNÝ
DŮM/CHATU V
TÉTO LOKALITĚ.
BEZ REALITKY.
Tel: 737134806

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

Tel: 603 315 738

Ambulance fyzioterapie FyzioFren
Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut s 23-ti letou praxí

od 1. 10. 2019 v prodeji

VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY
Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:
• Bolesti páteře, kloubů, hlavy,
migrény
• Pooperační a poúrazové stavy
• Vertebrogenní onemocnění
(kořenové syndromy páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Ploché nohy, bolesti chodidel,
bolesti Achillovy šlachy
• Prevence vzniku onemocnění
páteře, vzniku bolestí
• Poradenství - ergonomie
domácího a pracovního prostředí

Dále nabízíme: klasické a aroma masáže • reflexní masáž plosky
nohy • kineziotaping • elektroléčbu • infra-lampu • léčba funkčí
sterility metodou Mojžíšové • Dornova metoda • Breussova masáž

Záhuní 1034, Frenštát pod R. | e-mail: kusova@fyziofren.cz
Mobil: 605 366 936 | www.fyziofren.cz

Říjen 2019
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foto: Jiří Novotný

Setkání starosty obce Trojanovice s ing.Ludvíkem Šablaturou

Výhled z tribuny u mamutího můstku
Říjen 2019

foto: Zdenka Vodrážková

Památník bratří Strnadlů ve čtvrtek 5.9.2019 opětovně přivítal malíře Pavla Strnadla s jeho tvorbou. Název výstavy Návraty neodráží návrat do výstavní síně v Trojanovicích, ale návrat k začátkům,
které jsou pro autora důležité.
Úvodní slovo patřilo Drahomíru Strnadlovi, v doprovodu hry na
cimbál v podání Martina Strnadla a za zpěvu Ireny Dětské. Bylo
zmíněno
malířovo
dětství v rodině malíře pokojů, studium na
frenštátském gymnáziu i univerzitní studia.
Sám Pavel Strnadel
vyjádřil blízký vztah a
vazbu k Trojanovicím,
kterým na místě věnoval sérii obrazů z cyklu
Cirkus. Podpořit jej
přišli nejen kolegové
z pedagogického sboru gymnázia Frenštát,
ale i kolegové ze ZUŠ,
Jiří Pokorný a Radek
Čech, kteří zahráli na
saxofon.
Výstava potrvá do 14.
října 2019.
Ivana Vrtalová

foto: Zdenka Vodrážková

foto: Ivana Vrtalová

S cílem oslavit 95. narozeniny čestného občana, rodáka z Trojanovic, jsme 11.9. vyrazili časně ráno směr Harrachov za panem
Ludvíkem Šablaturou.
Přivítal nás v příjemném prostředí domova. Balkón s výhledem
na mamutí můstek, na stěně Čestné občanství obce Trojanovice a
obraz Radhoště, v poličce knihy o Trojanovicíc a na stolečku, kromě jiných, fotka maminky na trojanovské pasece. Ač rozhodnutí
o odchodu z Trojanovic přišlo již po vysoké škole, na rodiště pan
Šablatura vzpomíná neustále. Vážou jej k němu nejen vzpomínky,
ale i rodinné vazby, které stále přetrvávají -z nejbližší rodiny sestra
Bohuslava.
U plného stolu občerstvení nám vykládá o době partyzánského
odboje, o předávání zpráv budoucím osvoboditelům o pohybu
německých vojsk, o přímém zhlédnutí amerických vojsk, která zůstala stát před okupovanou Prahou, a čekání na osvobození Rudou
armádou v čele s maršálem Koněvem.
Zážitků je k poslechu tolik, že je až neuvěřitelné, že mohou patřit
jednomu člověku.
....reprezentant ve sdruženém sportu, hlavní inženýr lesního závodu po vystudování vysoké školy zemědělské, obor lesnictví, pověření stavbou harrachovského mamutího můstku....
Příjemně strávený návštěvní den skončil obhlídkou mamutího
můstku v krásném letním počasí.
Ivana Vrtalová

Vernisáž výstavy NÁVRATY

foto: Ivana Vrtalová

Krycí jméno PSTRUH

13
Bezpečnostní desatero

Parkujeme vždy správně?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací,
které jim komplikují jejich práci.
Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše města a především
jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily. Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno.
Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i
požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny
dopravním značením „Zákaz stání - nástupní plocha pro požární
techniku“ nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě
neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha
totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu,
aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných
sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují
svá vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení vzhledem
k tomu, že se záchranáři musí k místu mimořádné události často
komplikovaně dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z
řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají
na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého neskutečně
dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad
podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu,
která takto brání jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje. Tím dochází ke ztížení
podmínek pro rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť.
Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích
jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou
hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit
zajíždějí do větších měst za nákupy, lékařským ošetřením, k návštěvě různých institucí a také k návštěvě rodinných příslušníků a
známých. Takže ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká
všech.
Fyzickým osobám, které omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000,- Kč. Stejně může být postižena
i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to pokutou
až do výše 20 000,- Kč.
Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů dodržovat několik zásad správného parkování:
- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové
komunikace nejméně 3m k objektům, k nástupním plochám a k
požárním hydrantům,
- neparkovat před vstupem do objektu,
- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
- neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Říjen 2019
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Rozšíření sběrného dvora

foto: Ivana Vrtalová

Nové umístění pytlů s plastovým odpadem a jímka s dopravníkem.

Nově vznikající rampa

foto: Ivana Vrtalová

Uživatelsky přívětivější bude i rampa rozšířená o sjezdovou plochu,
tedy plně průjezdná.
Rodí se i myšlenky na usměrnění provozu ve sběrném dvoře a na
lepší navedení občanů ke správným kontejnerům, důsledné hlídání vjezdu pouze pro občany Trojanovic a chataře, vážení odpadu
při vjezdu na sběrný dvůr a evidence odváženého kompostu. Proto
o to více sledujte informační a příkazové cedule, které vám pomohou orientovat se v nově nastavených pravidlech.
Ivana Vrtalová

Pásový dopravník - propojení nové s původní budovou

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Návštěvníky sběrného dvora doposud čekalo několik omezení.
Demontáž rampy znemožnila likvidaci velkoobjemového odpadu
z komfortního vyvýšeného nájezdu do vysokých kontejnerů. Občasné zúžení průjezdu a přesouvání kontejnerů podle možností
rostoucí přístavby se však blíží ke konci.
Nově došlo k přemístění pytlového sběru plastů do vzniklé přístavby, navazující na původní budovu s lisovacími komorami. V
této přístavbě vznikla jímka na odpad, kde dojde k přímému výsypu tříděného odpadu sváženého ze sběrných míst obce.

Pásový dopravník - úsek ručního třídění odpadu

foto: Ivana Vrtalová

Reklama a inzerce
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Blahopřejeme

ZUŠ otevírá nové kurzy (nejen) pro dospělé

Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ
II.třídy dárcům krve, kteří dovršili počet
120 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými Zlatým křížem
II.třídy je i Zdeněk Kuřec.
Zlatý kříž převzal na Magistrátu města
Ostravy. I obec Trojanovice se připojuje k
poděkování a věnuje za tento humanitární
počin Stříbrnou minci vydanou k 270.výročí založení obce Trojanovice.
vedení obce

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Zbavitelová

93 let

Zdenka Kytková

80 let

Jitka Káňová

75 let

Josef Snoza

75 let

Vilém Romanovský

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva
obce Trojanovice, které se koná 21. října 2019
v 18.00 hodin na hřišti pod Javorníkem.

Tašky na tříděný odpad
Obec Trojanovice převzala od společností Eko-kom a.s. a
Asompo, a.s. nové sady tašek ke třídění odpadu. Tyto tašky
budou vydávány ve sběrném dvoře občanům Trojanovic.

Večerní výtvarné kurzy patřily k prvním kurzům, které ZUŠka
veřejnosti nabízí již od roku 2006. Mnozí z účastníků ve výtvarných kurzech pokračují, anebo se po pauze vracejí. V letošním
roce budou tedy nabízeny jak kurzy pro pokročilé, tak pro začátečníky. A dle zájmu pak budou po domluvě s účastníky realizovány.
Zájemcům se budou věnovat osvědčení lektoři Pavel Strnadel a
Zdeněk Jalůvka.
Dopolední výtvarné kurzy 60+ pak nabízíme nově pod vedením
lektorky Romany Kubešové. Jedná se o projekt ve spolupráci se sociálním odborem města a je určen seniorům, kteří se chtějí věnovat dopoledne pestrým výtvarným aktivitám a trávit smysluplně a
tvůrčím způsobem čas v krásných prostorách výtvarného ateliéru
ZUŠ.
Kurzy fotografie, které se těšily v minulosti velké oblibě, se rozběhnou letos pravděpodobně během školního roku. Lektorem je
fotograf Tomáš Gardelka a letošní kurzy nabízí zájemcům nově
zrekonstruované prostory, které budou výhradně sloužit fotografickým aktivitám. Účastníci fotografického kurzu se mohou těšit
na tvůrčí zázemí s instalovanou technikou, které nabízí výborné
zázemí pro rozvoj uměleckého potenciálu.
Kurzy AirHoop - neboli závěsná akrobacie na kruhu, která je
uměním, sportem, tancem, akrobacií a zábavou dohromady - jsou
po několika úspěšných bězích opět nabízeny ve víkendových termínech s lektorkou Lucií Strackeovou. Air Hoop kombinuje flexibilní a silové cvičení velmi zábavnou formou. Při této aktivitě
posílíte celé tělo, a to i svaly, které při běžném cvičení opomíjíte.
Získáte také lepší koordinaci těla a zvýšíte si svou vytrvalost. Díky
vyplavení endorfinu se vám zvedne nálada, zklidníte své emoce a
zapomenete na stres okolo vás.
Nově otevíráme dramatický kurz s vynikajícím lektorem Martinem Trubačem - dlouholetým vedoucím frenštátské amatérské
divadelní společnosti Waterloo. V dramatickém kurzu si osvojíte
základní herecké dovednosti a dozvíte se něco o tom, jak se dělá
divadlo. A třebaže nemusíte ve finále stanout na prknech Národního divadla, naučíte se spoustu užitečných věcí, jako například
vystupovat před lidmi, ovládat své tělo, gesta a mimiku, hlasové
vyjadřování, vnímat své kolegy nebo vcítit se do role.
Zbrusu nový je také kurz PILOXING SSP - jedná se o nový, vzrušující fitness program, který kombinuje nejlepší části Pilates, boxu
a tance do vysokoenergetického tréninku. PILOXING využívá
nejnovější poznatky a zahrnuje metody, jako je intervalový trénink a cvičení na boso, aby spálil maximum kalorií a zvýšil výdrž.
Cvičení zahrnuje použití půlkilové zátěže na rukou v podobě rukavic na suchý zip, které tónují paže a zlepšují kardiovaskulární
systém. Všechny pohyby jsou prováděny na motivační energickou
hudbu. PILOXING jedinečně mísí sílu, rychlost a obratnost boxu
s flexibilitou Pilates a radost z pohybu. Lektorkou je naše bývalá
absolventka Petra Trachta.
O jednotlivých kurzech se dozvíte více na webu http://www.
zusfrenstat.cz/vecerni-kurzy-pro-dospele.
Očekávaný začátek výtvarných kurzů bude koncem září až začátkem října 2019. Těšíme se na vás :-)
Vladimír Vondráček
ředitel ZUŠ Frenštát p.R
Říjen 2019
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foto: archiv Klubu důchodců

Je to už nějaký ten den, co skončily prázdniny, čas odpočinku , krásného počasí, dlouhých dnů a teplých večerů.
Zahrádkáři ze sucha moc radost neměli, ale přesto letní
dovolená má být o relaxování, sluníčku a toho jsme si užili
ažaž. Členové klubu seniorů pod Javorníkem si také užívali
prázdnin, kdy putovali sami nebo s rodinami po vlastech
českých nebo v zahraničí. Někteří měli babičkovské povinnosti, někteří si užívali pěkného počasí na zahrádce nebo
doma.
Mužská část klubu už tradičně koncem srpna odcestovala
do Topolníků na Slovensko, kde mají naši myslivci družbu s místními nimrody. V myslivně u Malého Dunaje a na
termálním koupališti si užívali konec prázdnin. To by ale
nebyl klub pod Javorníkem, aby jenom odpočíval. V době
prázdnin se dvakrát sešel, vylepšil a vyzdobil si klubovnu
a připravil plán činnosti na II. pololetí letošního roku. Od
4.září probíhají každou středu řádné schůzky, kde si budeme zvát různé hosty, besedovat, pořádat výlety a zájezdy,
(hned první bude 23.9. na Jesenicko), brigádničit, zpívat,
oslavovat, no prostě žít na plné pecky, jak se u důchodců
sluší a patří. Máme už nějaký ten křížek na krku, ale cítíme se stále mladí a chceme si plnými doušky užít podzim
života.
Miroslav Zágora, kronikář klubu seniorů pod Javorníkem

foto: archiv Klubu důchodců

Konec prázdnin

Republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů
družstvo ZŠ Záhuní, v kterém nechybělo i pět nadějných sportovců z Trojanovic. Všem reprezentantům gratulujeme.
-red-

foto: Jolana Krygelová

Plnění disciplín v hodinách tělocviku a zisk Olympijského diplomu pro každého žáka s vyhodnocením jeho dovedností je první
metou, kterou si mladý sportovec může splnit. Pod záštitou Sazky probíhá ale i postupová soutěž škol, tzv. Odznak všestrannosti.
Přes okresní a krajské kolo se lze probojovat i do kola republikového.
Postupový klíč je jasný. Každá škola má možnost přihlásit jedno až
16členné družstvo do okresního kola. Z okresního kola postupují
přímo dva nejlepší týmy a dále týmy s největším počtem bodů, aby
se naplnila kapacita 16 družstev pro krajské kolo. Z krajského kola
postoupí opět první dvě družstva doplněná do počtu 40 družstev
na republikové finále.
Právě tam, až na republikové klání, se podařilo probojovat ZŠ Záhuní. Finále proběhlo ve dnech 4.- 6.9.2019 v Brně. Na atletickém
stadionu VUT Brno se v desetiboji popralo o umístění osmičlenné

Fotopast zachytila rysa Františka
Rys je v zákonu o ochraně přírody klasifikován jako silně ohrožený druh.
Tato šelma, jejíž „domovský okrsek „ - plocha, na které se pohybuje,
je velká kolem 200 km2, prochází i územím Trojanovic. Nezdržuje
se zde trvale. Člověku není nebezpečná. Plachá, samotářsky žijící
šelma je ze tří
velkých šelem
nejmenší. Loví
proto
menší kopytníky,
jako jsou srnci,
méně
jeleny,
divoká prasata,
hlodavce nebo
lišky.
Rys František
(na snímku) se
Říjen 2019

tu naposledy objevil letos
25. února a pak až v polovině září.
Někdy se zde objeví i medvěd. Tento na fotopasti ze
Zašové, vysoký v kohoutku jenom asi 80 cm, se
rovněž zdržoval i na území Trojanovic. A jak přišel, tak odešel. Není to ale
medvědice Ema, která dostala v dubnu letošního roku obojek. A u hranice se Slovenskem se
pohybuje zase jiný medvěd. Téměř půl století je každoročně zaznamenáván výskyt medvědů v Beskydech. Není to nic neobvyklého.
František Šulgan
Správa CHKO Beskydy
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Tradiční dražba domácích výpěstků 10.9.2019
vlastních zahrádek, které jen tak v supermarketu neuvidíte, za
ceny nevídaně příznivé. Nejen ovoce, zelenina, ale i marmelády,
kytice či ořechy bylo možno získat v aukční síni, v kterou se proměnily prostory hasičské zbrojnice.
Ivana Vrtalová

foto: Věra Kaňová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Věra Kaňová

foto: Věra Kaňová

Dva úterní podvečery v měsíci jsou vyhrazeny schůzkám Klubu
důchodců na Lomné. Pokud by vás provázela myšlenka, že na posezení s důchodci jste příliš mladí, věřte, že takovou show, kterou
si každoročně dopřávají v čase sklizně, jen tak neuvidíte. Dražba
domácích výpěstků byla provázena bojem o kvalitní produkty z

Přespolní běh - Pustevny nahoru a dolů
běžeckého poháru. Trasa závodu byla vytyčena v délce 1 km po
zvlněných běžkařských tratích. Děti běžely jeden okruh, dospělí
pak běželi okruhy tři. Po doběhu bylo na některých běžcích vidět,
že si sáhli až na dno svých sil. Přesto po vydechnutí a při vyhlášení
nejlepších se už všichni jen usmívali a vychutnávali si kouzelné pohledy z Pusteven. Z naší základní školy stáli na startu a doběhli tito
sportovci: Judita Juračáková 2. místo, Ctirad Procházka 7. místo,
Tadeáš Petr 5. místo, Eva Svobodová 7. místo.
Svatava Hanzlová

foto: Svatava Hanzlová

foto: Svatava Hanzlová

Hned první školní týden si mohli děti i dospělí zazávodit v horském prostředí na Pustevnách. Všichni závodníci se sešli v areálu
běžkařských tratí a za nádherného slunečného počasí se připravovali na jeden z nejnáročnějších závodů seriálu Frenštátského
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European Kids Athletics Games

Vlaštovky

Již 14. ročník největšího žákovského závodu v Evropě přivítal ve dnech 9.-11.9.2019 sportovní areál VUT Brno.
Na pondělním slavnostním zahájení bylo uvítáno rekordních 1750 účastníků z osmnácti
států Evropy. V této historicky největší konkurenci si zlatou medaili ze štafetového závodu
mladších žákyň na 4x60m přivezla i Kristýna Káňová se svou štafetou reprezentující Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice. V konkurenci 51 štafet zvítězily v novém klubovém
rekordu 31,94s. Ještě před štafetovým úspěchem vybojovala druhé místo ve finále skoku
dalekého dívek r.2007, a to v novém osobním rekordu 483cm.
Více na www.atletikakoprivnice.cz
-red-

foto: Marek Káňa

foto: Marek Káňa

foto: Marek Káňa

„Každý rok odcházelo léto za tažnými ptáky na jih. Každý rok se ode mne vzdalovalo
mládí a předměty domova se pro mne stávaly
dražšími a dražšími.“
Slova spisovatele Josefa Strnadla jsem si plně
uvědomil v neděli 15. září ráno. Sotva první
sluneční paprsky ozářily pastvinu, objevily se na obloze vlaštovky. Kromě jedenácti
„našich“ byly v malém hejnu asi čtyři desítky
dalších. Tak jako každý rok i letos se přiletěly
rozloučit před dalekou cestou na jih. Lítaly v
kruzích, švitořily a, jak se zpívá v jedné lidové
písni, „země i nebe se dotýkaly“. Chvíli spočinuly na drátech elektrického vedení a pak se
znovu vznesly, ještě poslední stoupavý okruh
a pomalu mi mizely z očí. Najednou ticho a
zvláštní pocit smutku. Uvědomil jsem si, že
Kristýna Káňová s ředitelem mítinku a oficiálním plakátem European Kids Athletics Galéto definitivně skončilo. Léto, to je vysoké
mes.
nebe a vlaštovky. Obdivuji jejich rychlý mistrovský let, při kterém doslova hladí stébla
trav a vzápětí se vznesou do závratné výše.
Svými schopnostmi jsou mezi ostatními
ptáky jedineční. Nad pastvinou přeletí také
sojka, kos, strakapoud nebo žluna, ale jejich
přímočarý let ve srovnání s vlaštovkou působí těžkopádně. Pro vlaštovku jako by neexistovala zemská přitažlivost.
Nedovedu si představit léto bez vlaštovek.
Letos přiletěly poměrně brzy, už začátkem
dubna. Dvakrát vyvedly mladé, celkem devět. Ve chlévě hnízdí snad od té doby, co
staříček ve dvacátých letech nový chlév postavil. Avšak vlaštovek ubývá, tak jako ubývá
chlévů a krav. Vzpomínám si, že v minulosti
byly dráty elektrického vedení vlaštovkami
zaplněné v délce několika vzdáleností mezi
elektrickými sloupy. Letošnímu hejnu stačila vzdálenost jen mezi dvěma. Byla by věčná
škoda, kdyby vlaštovku potkal osud skřivana.
Jeho zpěv naše současné děti už bohužel neznají.
Drahomír Strnadel
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