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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
zdá se to jako nekonečný příběh a
on to tak trochu nekonečný příběh je.
Důl Frenštát 30 let po revoluci stále
stojí. Sovětská vojska dávno opustila kasárna a vrátila se tam, kam patří.
Vzpomínám na to, jak se jezdilo kolem
kasáren, dnešní Martinské čtvrti. Byly
tam strážnice s hlídkami se samopaly a
vím, jak jsem se vztekal, když nás zastavil regulovčík a my nemohli jet, protože vyjížděla kolona. Pak, když už nás
pustili, tak jsme vyjížděli na Pindulu a
tam další strážnice a samopaly. Vzpomínám, jak jsem spal u babičky na Rožnovské a v noci třeba hodinu duněla
kolona jedoucí kolem domu. Na stropě
pokoje se střídaly pravidelně světla a
tma a vše doma drnčelo. Je to naštěstí
minulost, kasárna už vůbec nevypadají
jako okupační ležení a na Pinduli už po
muničním skladu není ani památky. Se
sovětským vojskem jsme se vyrovnali
a okupanti odešli domů. Nechali nám
tu však myšlení a jedním z největších
symbolů sovětského myšlení, kterého
se nejsme schopni zbavit, je Důl Frenštát. Za pár let se vykopaly dvě jámy,
postavily budovy a zničil kus krajiny. 30
let stojí budovy k neužitku a po poslední schůzce v parlamentu jsme se dozvěděli, že minimálně 7 let bude trvat
demolice (4 roky povolovačky, 3 roky
likvidace). Jak to tak známe, vše se ještě
trochu protáhne, a pokud vše dobře půjde, tak 40 let od uzavření dolu konečně
pohřbíme sovětské myšlení definitivně
pod zem. Je to symbol, kterého se musíme zbavit. A nesmíme si říkat, že nám
to tu vlastně nevadí, že jsme si na to
zvykli. Jednání v parlamentu je velkým
pokrokem, protože všichni státní úředníci od OBÚ (Obvodní báňský úřad),
přes ČBÚ (Český báňský úřad) až po
Ministerstvo průmyslu shodně podporují likvidaci dolu. To je dobré, ale bude
záležet jen na nás, ať to neskončí jako
dálnice z Brna do Mikulova - v nedohlednu.
Jiří Novotný, starosta obce
Prosinec 2019

Kůrovcová kalamita
Obnažené
vrcholky hor vybízí
k zamyšlení nad
kůrovcovou kalamitou. Tuto problematiku snad
ze všech možných
úhlů popsal Ing.
Jaroslav
Štefek,
lesní správce Lesní správy Ostravice. Ta
vykonává správu a hospodaří na lesním
majetku Biskupství ostravsko-opavského
v centrální části Beskyd a Pobeskydské
pahorkatině. Odpovědi byly tak bohaté,
že vyjdou na dvoudílný seriál.
▶▶ Jaké jsou příčiny tak značného poškození lesního porostu a jaký se předpokládá další vývoj?
Tak jako každá takováto pohroma, tak i
nynější kůrovcová kalamita má několik
příčin, které spolu dohromady vytvořily
vhodné podmínky pro její vznik.
První a nejvýznamnější příčinou je současný stav klimatu.
Nedostatek dešťových a sněhových srážek,
jejich nerovnoměrné rozdělení v průběhu
roku a abnormálně vysoké teploty v jarních
a letních měsících způsobují snížení obranyschopnosti lesních dřevin a umožňují
biologickým škůdcům jejich úspěšné napadení. Nejvíce jsou tyto škody patrné na
smrkových porostech, ale ani ostatní dřeviny nejsou ušetřeny, pouze je jich méně,
tudíž nejsou tak vidět. Dnes odumírají ve
velkém jasany, topoly, je vidět poškození na
javorech, lípách, jedli, borovici a mohl bych
jmenovat, až na malé výjimky, skoro všech-

se prvně staly snadnou kořistí patogenní
houby václavky smrkové. Její projevy dnes
vidíme téměř ve všech mladých smrkových
porostech jako žloutnutí jehličí, snížení vrcholkového přírůstu, výskyt pryskyřice na
bázi kmene a postupné prosychání koruny
až k úplnému úhynu stromu. Stejně napadené starší stromy, které už mají silnější
kůru, se stanou jednoduše udolatelnými
pro kůrovce. V kriticky suchých letech
2013 až 2015 odumíraly stromy tak rychle,
že je kůrovec ani nestačil napadat. V těchto
vhodných podmínkách se však namnožil
do takového množství, že je v současnosti
schopen likvidovat i zdravé smrkové porosty.
Druhým nejvýznamnějším faktorem je
velká rozloha smrkových porostů.
Jako hlavní hospodářská dřevina byl smrk
do konce 80. let absolutně preferován a
na obnově vykácených porostů se podílel
až 90%. Chyba? Ano, ale před 100 a více
lety nebyl mezi lesníky jasnovidec, který
by upozornil, že přijdou období jako rok
2013, kdy od června do dubna následujícího roku nebyly téměř žádné srážky. Naopak, před 100 lety bylo klima značně vlhčí, které umožnilo začít pěstovat smrk i v
nižších polohách. Každý lesní hospodář, ať
to je střední soukromý vlastník lesa, nebo
socialistický budovatel, by vám potvrdil, že
bez většího zastoupení smrku v porostech
není les ekonomicky soběstačný. Ano, plní
všechny ostatní funkce lesa na výbornou,
ale ty vlastníkovi nikdo neuhradí.
V pořadí třetí - LČR s.p. jako správce majetku největšího vlastníka, tj. státu, se musí
řídit zákonem o státním podniku.

Pozemky na katastru Trojanovic ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského
ny naše lesní druhy. Vysoké teploty během
roku umožní urychlení vývoje kůrovců a
až jejich trojí přerojení. Oslabené smrky

Konkrétně každá činnost a prodej dříví
musí být předmětem výběrového řízení.
Jakákoliv kůrovcová těžba, než projde na-
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Kůrovcová kalamita - pokračování
příklad aukcí, je často již těžbou zbytečnou,
protože kůrovec je o nějakou stovku metrů
dál. Za mé lesnické praxe se připravovala
varianta LČR jako akciové společnosti s
jednou akcií ve vlastnictví státu, aby se takovým absurditám podnik vyhnul. Několikrát začaly LČR prodávat dříví ve vlastní
režii, ale vždy zvítězila politika a zájmy několika jiných,a to je v tomto případě špatně.

Napsáno na okraji
spolu s CHKO našli určité společné řešení,
které se doufám uplatní i v praxi.
Od loňského roku situaci navíc zkomplikoval i odbyt vytěženého dříví.

Po likvidaci kalamity na podhůří Jeseníků
zůstaly ležet statisícové zásoby surového
dříví, které nebylo kam dodat.
Pokud mám býti vědmou a věštit, jak se
situace bude vyvíjet, nejsem zrovna optiVýznamným bodem v šíření kalamity
mistou. Některé z uvedených důvodů vznibylo i striktní dodržování tehdy platného
ku kalamity se podařilo částečně omezit,
znění vyhlášky č. 101/1996.
máme lepší právní předpisy v ochraně lesa,
Stanovovala počty obranných opatření vy- ale rozhodujícím faktorem nadále zůstapočtených z množství vytěženého kůrov- ne počasí. Rok 2018 byl na srážky mírně
cového dříví vždy
příznivější než
Není čas stát u každého stromu a přeod srpna do březroky předchána následujícího mýšlet, zda ho pokácet, nebo ještě ponechat. zející,
deštivý
roku. Kácely se
květen letošního
Pokud se v porostu objeví kůrovec a začne
tisíce stromů jako vytvářet skupiny napadených stromů, je nutné roku neumožlapáky, které donil
kůrovcům
radikální řešení.
davatelské firmy
třetí rojení a na
po náletu brouků ani nestačily zpracovat. lesních porostech je vidět aspoň mírné
O stojících stromech napadených kůrov- zlepšení. Jeden příznivý rok v této situaci
cem v porostech ani nemluvím. Veškerý ovšem nic neznamená. Vzpomeňme rok
venkovní lesní personál na tuto skutečnost 1997. Tehdy se rozšířila stejná kalamita z
opakovaně upozorňoval, ale nahoře slyšet Opavska až po Velký Javorník nad Veřonebylo. Teprve až za ministra p. Milka v vicemi. Deštivý červen a povodně 5. čerroce 2018 se začaly věci měnit.
vence úplně kůrovce potlačily. Ten zmizel,
ale václavka napadala dál stromy. Od roku
Doslova katastrofální následky mělo roz2002 se kalamita rozšiřovala opět a v roce
hodnutí, že se za asanaci kůrovcové hmoty
2015 se znovu dostala až k Velkému Javorpovažuje její odvoz z lesa.
níku. Pokračuje směrem k východu a letos
Takže buď se dřevo vyvezlo kousek za les a překročila řeku Čeladenku a první holiny
kůrovec se po vylétnutí zase v klidu vrátil, se objevují na Smrku.
nebo se poslalo dál do republiky, čímž jsme Občané naší obce vidí vznikající holiny a
si kůrovce rozvezli téměř všude. Pokud se k často slyším kritická slova. Věřte, že lestomu ještě přidá až neuvěřitelně nesmyslné níkům tato situace není příjemná a dělají
rozhodnutí některých lesních hospodářů ji z donucení. Naše hory se zásadně mění,
nekácet jakékoliv stromy se zeleným jehli- ale v kopcích, na které se u nás každý den
čím, „ které to možná ještě vydrží,“ situace několikrát podíváme, je polovina lesů listnemohla dopadnout dobře.
natých a ty pohromě uniknou. Od hřebenů
nejvyšších beskydských hor až po hranice
Nemůžeme opomenout, že se významnou
se Slovenskem jsou ale lesní porosty se zaměrou na kalamitě podílela i nečinnost
stoupením smrku 90%. Jistě si dokážete
drobných soukromých vlastníků lesa.
představit, jak budou Beskydy vypadat, poSamozřejmě nemůžu kritizovat všechny, kud kalamita dorazí tam. Les je nemocný
ale většina zaujala stejnou taktiku: „Nepů- a není v našich silách kalamitu zastavit.
jdu tam pro pár stromů, počkám, až toho Jedinou taktikou je celý postup zpomalit a
bude víc.“ Zcela jasná věc podle selského čekat, že další, následující rok bude aspoň
rozumu, ovšem pohroma pro sousedy.
tak příznivý nebo lepší než letošní.
Nezanedbatelnou roli v šíření kůrovců
▶▶ Jaká je situace v okolních zemích ?
mají i zájmové porosty ochrany přírody.
Nás zajímají především nejbližší sousedé.
Jedná se o bezzásahové porosty a přírodní Pokud vím, tak v polských Beskydech je
rezervace, kde je lesnímu personálu brá- situace podobná. Přímo na hranicích se
něno zasahovat proti kůrovcům, i když Slovenskem již vznikají rozsáhlé holiny a
jsou v sousedství rozsáhlé smrkové poros- zde situaci značně komplikuje roztříštěná
ty atraktivní pro kůrovce. Zde je zásadní majetková držba. Vzhledem ke kalamitám
rozpor mezi Lesním zákonem a Zákonem v Rakousku a Německu je omezen odbyt
o ochraně přírody. V letošním roce jsme pro naše dříví. pokračování v lednovém vydání

Č

as vánoční mě vždy velice dojme. Myslím, že je to nejen období kapra, bramborového salátu,
sněhu (pokud vydrží do Štědrého
dne) a všech těch dalších záležitostí okolo. Vánoce jsou pro mne také
časem jisté rekapitulace. S blížícím
se závěrem roku se vždy ohlížím na
to, co jsem v uplynulých měsících
prožil, a více než kdy jindy pociťuji vděčnost. A proto bych dnes rád
poděkoval vám všem, milí čtenáři.
Ptáte se proč? Během letošního roku
jsem od vás dostával spoustu reakcí,
které se týkaly mých textů. S některými z vás jsem se dokonce i setkal
a říkali jste mi, jak velice rádi čtete
mé pravidelné měsíční příspěvky a
jak se vždy těšíte, co nového a někdy
možná i nečekaného v nich objevíte.
Musím se přiznat, že jsem byl těmito
vašimi reakcemi pozitivně zaskočen.
Pamatuji si, když jsem psal svůj první sloupek. Byl jsem rozechvělý, protože jsem cítil, že to, co píšu, je něco
zdaleka jiného než slohová práce ve
škole. Uklidňoval jsem se však, že to
asi moc lidí zajímat nebude, takže
když se to nepovede, nebude to taková hrůza. Říkal jsem si: Vezmeš si
dvanáct témat na dvanáct sloupků,
ke kterým ses zavázal, a pak uvidíš.
Za několik týdnů ke mně začaly přicházet první reakce a já si řekl: A
hele, on to asi vážně někdo čte! A
možná, že ho to dokonce i baví! Tak
to asi nebude zase tak marné, jak
jsem na začátku předpokládal. Dnes
již ani nevím, kolik článků jsem tu
vlastně za ty tři roky, co do Obecních novin přispívám, dohromady
uveřejnil. To ovšem není nikterak
důležité. Podstatné pro mne vždy je,
aby vás mé pisatelské výtvory bavily
a možná i trochu inspirovaly. Dnes
vidím, jak hluboce jsem se mýlil,
když jsem si myslel, že má slova
nikoho nebudou zajímat a že vytvořím jen dvanáct nepodstatných
myšlenkových úvah. Dnes vidím, že
jsme spolu - vy, milí čtenáři, a já - za
tu dobu navázali docela hezký vztah.
A za to bych vám chtěl upřímně poděkovat. Těším se, že se i v dalším
roce budeme potkávat znovu na
těchto stránkách novin a nořit se
spolu do dalších zajímavých textových a názorových dobrodružství.
Děkuji.
Matěj Fucyman
Prosinec 2019
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Vzpomínkový večer při čaji a předčítání

foto: Ivana Vrtalová

„Je to výjimečné pro obec, když v jedné chalupě se narodí čtyři
umělci,“ vystihl základní myšlenku obnovy původní polorozpadlé
chalupy Drahomír Strnadel. Sám přečetl dopis napsaný rodičům
Janem Kneblem, když se ve 20 letech dostal na řezbářskou školu ve
Valašském Meziříčí.
Dopis Bohumíra Četyny své drahé mamince ze studií na Velehradě přednesl Petr
Kostelník, který svým
mladistvým
věkem
dodal na autentičnosti sdělení, které sepsal
tehdy 17letý Bohouš.
David Trubač přečetl
vtipnou povídku sepsanou Bohumírem
Četynou o jeho prapředku, fojtovi Františku Hilšerovi.
Jednoho z nejplodnějších ilustrátorů, kterého Evropa dala světu,

foto: Jiří Novotný

foto: Ivana Vrtalová

Skutečnost, že Památník bratří Strnadlů v letošním roce oslavil
30. výročí, byla připomenuta v srpnovém vydání Obecních novin.
12.11. se v podvečerních hodinách v pamětní síni sešli pamětníci i
ti, kteří se chtěli dovědět o dění, které předcházelo výstavbě, až do
současné doby. Večer
nebyl typicky přednáškovým. Posluchači byli vtaženi do rolí
čtenářů a vypravěčů,
pamětníci společně
skládali střípky vzpomínek.
Úvod patřil tiché
vzpomínce za zesnulé, kteří se podíleli na
budování památníku a
jeho správě.
Starosta obce Jiří Novotný zhodnotil myšlenku a realizaci památníku jako zdařilý
počin, který lze přičíst
k dobru tehdejšímu

komunistickému režimu. Snad i díky přístavbě roubenky, která je
místem výstav a obřadů, se lidem více přiblížil. Stále zbývá prostor
na úvahy o vybudování repliky původní typické stodoly, která by
pojala nasbírané cennosti v podobě nástrojů používaných ke každodennímu živobytí obyvatel Trojanovic. Projev zakončil oceněním paní Marie Kaiserové, bývalé správkyně památníku, za téměř
12letou práci a přízeň věnovanou tomuto pamětnímu místu. Rovněž za práci pro obec ocenil stříbrnou pamětní mincí taky Davida
Trubače, který se aktivně podílel na rozvoji Trojanovic zejména
jako místostarosta obce v letech 2006-2010.

připomněl vlastní vzpomínkou Drahomír Strnadel. „Noc je plná
temných barev a stínů“, pronesl umělec, který ilustroval kolem 240
knih. Tento nadhled jej jistojistě odlišoval od nás, kteří v noci vidíme jen tmu.
Vzpomínku na domov z koncentračního táboru v Sachsenhausenu, popsanou v knize Noc je vlak, který jede domů od Josef Strnadla, přečetl Pavel Honajzer, který se přiženil do rodiny Strnadlů.

Zimní provozní doba sběrného dvora:

Sledujete rádi počasí, než vyjdete do hor?
Chcete se alespoň virtuálně podívat na Pustevny
a Radhošť?

středa
sobota
Prosinec 2019

13 – 17 hodin
8 – 12 hodin

Ivana Vrtalová

Pak můžete využít na obecních stránkách www.trojanovice.cz
v sekci turistika - WEBKAMERY V OKOLÍ
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Bonanza reprezentovala Trojanovice na MČR
kterým bychom tímto chtěli poděkovat.
Děkujeme za veškerý čas, píli a úsilí všem,
kteří se podílejí na pravidelné činnosti jezdeckého kroužku, stejně tak všem, kteří
pomáhají při organizaci a průběhu letních
táborů. Děkujeme také obci Trojanovice za
grand, který byl letos použit na činnost oddílu. Přejeme všem krásné vánoční svátky,
spoustu lásky a v novém roce žádné velké
starosti, ale jen samé radosti.
Zuzana Školeková

foto: Zuzana Školeková

místě Barbora Mikesková, ve velké konkurenci pak v jiné kategorii obsadila krásné
páté místo Markéta Horníková. Obě holky pak vybojovaly medaile za třetí místo v
soutěži dvojic. Paravoltiž, stejně jako každá
jiná sportovní aktivita, přináší pocit radosti, proto bychom tímto chtěli oslovit všechny, kteří by o gymnastiku na koni měli zájem, aby se neváhali přijít podívat, jak to
u nás chodí. A že nám to šlape krásně, je
také díky našim kamarádům a sponzorům,

foto: Zuzana Školeková

Vrcholem většiny sportovních závodů bývají národní mistrovské soutěže. Nejinak je
tomu i u nás v České republice, v jezdecké
disciplíně paravoltiž. Cvičenci během celé
sezóny sbírají kvalifikační body, aby se v
závěru mohli zúčastnit mistrovství. Paravoltiž, stejně jako voltiž, je gymnastika na
neosedlaném koni, kdy cvičenci předvádí
své povinné a volné sestavy, kdy se drží za
madla, která jsou připevněna na hřbetu
koně. Rozdíl mezi klasickou voltiží a paravoltiží je ovšem zásadní v tom, že paravoltiž
se cvičí pouze v kroku. Díky tomu je tato
disciplína otevřena širokému spektru cvičenců, kteří se dále rozdělují do kategorií
dle svého handicapu. V paravoltiži existuje
ovšem i kategorie ZO, ve které mohou cvičit i děti, které mají pouze nějaká zdravotní
omezení a klidně by mohly cvičit i klasickou voltiž, ovšem vzhledem k jejich věku
již pouze ve cvalu. Ale zpět k úspěchům
našich svěřenců. Během prvního říjnového
víkendu se v Brně konalo Mistrovství České republiky v paravoltiži a my jsme byli
součástí. V kategorii jednotlivců se ve své
kategorii umístila na medailovém třetím

Tříkrálová sbírka
6.leden popisují liturgické knihy
již od 4.století jako svátek Zjevení
Páně. K jeho spojení s třemi králi
došlo později. V Evangeliu podle
svatého Matouše se dočteme, že
když se narodil Ježíš v judském
Betlémě, přišli se mu poklonit
mudrci (mágové) od Východu
a přinesli dary – zlato, kadidlo a
myrhu. Tři králové byli považováni za první křesťany, neboť se
přišli poklonit narozenému Ježíši.
Tříkrálová koleda má v naší zemi
staletou tradici. Děti převlečené
za Tři krále, s papírovými korunami, v dlouhých bílých košilích a
se začerněnou tváří třetího krále,
chodily dům od domu, zpívaly koledy a na dveře či rám okna psaly
svěcenou křídou C + M + B a datum. Za svou koledu a přání štěstí,
zdraví a dlouhých let dostávaly od
hospodářů dobrou odměnu.
Starobylý a velmi pěkný zvyk
chození na Tři krále přetrval dodnes.
Koledovat může kdokoli. Pod záštitou Charity probíhá sbírka, jejíž
pravidla přerozdělení získaných
finančních prostředků a stanovený účel využití jsou předem jasně
dány.

Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který vhodíte do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování
zorganizovala, 15 % využije na své projekty
příslušná diecézní Charita, 10 % pomůže
potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie sbírky.
Kdo koleduje?
Koledování v průběhu Tříkrálové
sbírky podléhá přesným pravidlům. Skupinku tvoří obvykle tři
koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále v doprovodu
zodpovědné osoby.
Jaký záměr konkrétně můžete u nás podpořit?
Záměr, na který daná charita v daném roce vybírá, je předem Koledníky lze rozpoznat podle
oznámen. Stejně jako loni využije Charita Frenštát finanční dary průkazky vystavené Charitou ČR
a potvrzené příslušnou diecézní
na podporu a rozvoj paliativní péče.
Charitou.
Zdá se vám cílené využití sbírky (na zmírnění bolesti, tělesného a Kasička, do které koledníci vyduševního strádání při zachování pacientovy důstojnosti v termi- bírají, musí být úředně zapečetěna místně příslušným obecním
nálním stádiu choroby a podpora jeho blízkých) smysluplné?
úřadem. Číslo pokladničky musí
souhlasit s číslem průkazky. Na
Pak ve dnech 1.-14. ledna otevřete koledníkům a
kasičce je umístěna také nálepka
vyslechněte si koledu, s kterou přicházejí.
se znakem Charity.
Nebojte se vyžádat si průkazy a
zkontrolovat pokladničky, obezřetnost a opatrnost je vždy na
místě.
Ivana Vrtalová
Koledování v Trojanovicích zajišťuje Charita Frenštát pod Radhoštěm. Díky koledníkům pod vedením Jany Bayerové v místní
části Bystré se daří i u nás nastřádat část prostředků, které Charita účelově využívá na pomoc potřebným.

Prosinec 2019
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Paralelní jednání nad osudem Dolu Frenštát
Ve čtvrtek 21.11.2019 se uskutečnila návštěva předsedy ODS
Petra Fialy ve Frenštátě p. R. a Trojanovicích.
Jednou z jeho zastávek byla i návštěva Dolu Frenštát, kde za přítomnosti poslance Jakuba Jandy, náměstka hejtmana MSK Jakuba
Unucky, starosty Frenštátu p. R. Miroslava Halatina a bývalého
starosty Trojanovic pana Drahomíra Strnadla proběhlo setkání se
zástupci OKD.
A to v době, kdy v Praze probíhalo zasedání u kulatého stolu na
téma Harmonogram příprav na uzavření Dolu Frenštát.
V jeden den tak na dvou místech republiky současně zazněly zcela
jasně požadavky na kompletní likvidaci Dolu Frenštát.
Spojení sil tak zcela jistě povede ke zdárnému konci, na který v
Trojanovicích čekáme už hodně dlouho.
David Mořkovský

Trojanovice

foto: Zuzana Klusová

foto: David Mořkovský

Praha

Vývoz žump

zdroj:www.stop-zapachu.cz

Pokud nejste napojeni na kanalizaci, pak je nutné zajistit likvidaci
odpadních vod systémem domovní čistírny odpadních vod nebo
bezodtokové žumpy. Septik, tedy průtočná nádrž s přepadem, není
již přípustný. Pokud využíváte bezodtokovou jímku, pak novela
bude zajímat právě vás.
Novela vodního zákona s platností
od 1.1.2021 zpřísňuje požadavky na
nakládání s odpadními vodami v bezodtokové jímce. Již nyní je potřeba na
tuto novelizaci zareagovat a schovávat
si doklady o vývozu za období posledních dvou kalendářních let.
Změna se dotýká § 38 /Odpadní vody/
zákona 254/2001 Sb. Zákon o vodách .
Současné znění: (8) Kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce, je
povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Novelizace od 1.1.2021: (8) Kdo akumuluje odpadní vody v bezProsinec 2019

odtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let.
Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod
nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona 23). Ten, kdo provede
odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
vydat doklad, ze kterého bude patrno
jméno toho, kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby,
která odpadní vodu odvezla, a název
čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.
Jaká hrozí sankce při nedodržení?
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepředloží doklady o
odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8.
Za tento přestupek lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

Ivana Vrtalová
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Vánoce v muzeu

Ptačí hodinka...

zvonek zelený

Taky rádi pozorujete ptáky? A co pozorování v zimě (nejen)
na krmítku? Ačkoliv se nám zatím zima hlásí jen občas a docela
nesměle, je třeba se na ni pořádně připravit. Protože, kdo je připraven, není překvapen. A komu letos hned na začátku roku utekla
historicky první Ptačí hodinka, má jedinečnou šanci se pořádně
připravit na tu druhou. Už druhý víkend v lednu příštího roku
na hodinu zasednou všichni milovníci ptactva na dohled krmítek
a budou zapisovat pozorované ptáky.
Od 10. do 12. ledna 2020 totiž bude probíhat 2. ročník zimního sčítání ptáků s názvem Ptačí hodinka, do kterého se můžou
zapojit jednotlivci, mateřské školky, školní třídy, různé kluby,....
prostě kdokoliv.

Poslední den v roce, 31. prosince 2019, nabídne muzeum sérii
komentovaných prohlídek s názvem Silvestr v muzeu. V 10:30 a ve
14 hodin se vás ujmou průvodci v kostýmech a provedou vás stálými expozicemi muzea. A protože bude silvestr, určitě se dovíte i
nějaké zajímavé a vtipné kuriozity.
Tak trochu v doznívání atmosféry Vánoc se bude konat čtvrtečnické setkání.

foto: archiv MNJ

Tohle je totiž občanská věda v praxi – vědecký výzkum se zapojením veřejnosti. Protože od přírody všichni toužíme po poznání, každý z nás je tak trochu vědec. Láká vás zapojit se a být členem tohoto vědeckého týmu? Stačí si na internetu zadat adresu
ptacihodinka.birdlife.cz a během chvilky se dozvíte vše, co budete
potřebovat. Najdete tam nejen informace o sčítání, ale také se dozvíte, kam a jak umístit krmítko, co do něj (ne)patří a jak poznáte
vaše nejčastější pestrobarevné návštěvníky.
Pojďme se tedy na chvíli odtrhnout od monitorů počítače, mobilů
a virtuální reality. Protože tam venku čeká to pravé dobrodružství!
A my můžeme být tichými pozorovateli dokonce i z tepla domova. Přeji nám všem hodně trpělivosti, překvapení a hlavně radost
z pozorování.

foto: Michaela Běčáková

V závěru roku nabídne frenštátské muzeum široké veřejnosti
řadu zajímavých programů a aktivit.
Po celou zimu (až do 16. února 2020) můžete navštívit výstavu
lidových betlémů nazvanou Pásli ovce Valaši. Vystavené exponáty
umožňují udělat si představu o bohatosti a rozmanitosti betlemářské tvorby na Frenštátsku na přelomu 19. a 20. století. Mnohé z
nich odrážejí osobitý styl a poetiku příznačnou pouze pro tento
region. Ve dnech od 2. do 20. prosince 2019 výstava vytvoří přirozenou kulisu pro tradiční předvánoční edukační program pro
školy – tentokrát s názvem Půjdem spolu do Betléma. Účastníci
programů se seznámí nejen s betlémským příběhem, ale i s historií
stavění betlémů ve světě i u nás. Nakonec si vyrobí i svůj vlastní
„třídní“ betlém.

foto: archiv MNJ

foto: Michaela Běčáková

aneb zapojme se do zimního sčítání ptáků s Českou společností
ornitologickou (ČSO).

sýkora parukářka

Víte, že...
• prvního sčítání Ptačí hodinky v lednu letošního roku se v ČR
účastnilo přes 14 000 lidí?
• podobně sčítají ptáky stovky tisíc lidí ve Velké Británii, v Irsku,
USA, Rakousku a v dalších zemích?
Michaela Běčáková, členka ČSO

Dne 9. ledna 2020 v 17 hodin v podkroví muzea se bude konat
poeticky komponovaný pořad O čarovném kolovrátku. Etnograf
Muzea Novojičínska PhDr. Václav Michalička, Ph. D. v něm přiblíží tradiční rukodělnou výrobu a její odraz v evropských pohádkách.
Bližší informace o chystaných akcích naleznete na stránkách muzea: www.muzeum-frenstat.cz
Martin Trubač
Prosinec 2019
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Betlémské světlo

Historie:
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval evropské rytíře, aby
zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém a Jerusalém. I několik mládenců z
Florencie se nechalo najmout. Jeden z nich
při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v
Betlémské basilice.
Po několika letech, těsně před Vánocemi, se
před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených postav, v jejichž čele šel
jeden s hořící svící. Těžko v nich Florenťané
poznávali svoje syny, kteří před lety odešli
z domova do války proti mohamedánům.
Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci,
kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma.
Ochránili ho v každém počasí, vezli ho po
souši i po moři, jen aby splnili svůj slib.....
Myšlenku betlémského světla oživili rakouští pracovníci rozhlasu, když v roce 1986
přemýšleli, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti. Dopravit před Vánocemi
do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. V té
době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár
let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků.
Současnost:
Novodobá éra dovozu Betlémského světla
se rozšířila po Evropě. Centrem se stala Vídeň. Zde se také v polovině prosince sejdou
skautské delegace z různých evropských
států a při slavnostní ekumenické bohoslužbě je jim Světlo předáno. Do naší republiky je dováží skauti z brněnského střediska
„Řehoře Mendla“. Ve třetí adventní sobotě
je pak Betlémské světlo rozváženo za spolupráce Českých drah a dalších vlakových
dopravců do celé republiky, aby pak bylo
rozneseno do kostelů, domovů důchodců,
nemocnic, hospiců a rozdáno sousedům,
přátelům, rodinám, osamělým lidem…
prostě všem, komu chceme udělat radost
maličkým dárkem, spojeným s úsměvem a
ujištěním, že nejsou ve světě sami.
Prosinec 2019

Když půjdete poprvé k vlaku, kterým se Betlémské světlo rozváží,
měli byste mít s sebou lucernu nebo zavařovací sklenici se svíčkou
a dřevěné špejle. Pomocí špejle si přenesete plamen od svíčky kurýrů do lamp a petrolejek, kam si dáte lampový olej, protože ten je
buď bez zápachu nebo aromatizován, na rozdíl od petroleje.
A jedno důležité upozornění: v České republice není předávání
Betlémského světla spojeno s žádnou sbírkou, ani charitativní. Je
to jen akce spojená s tím, přinést radost a vánoční pohodu svému
nejbližšímu okolí. Pokud vám někdo bude chtít něčím přispět, poraďte těmto lidem, ať to sami věnují vesničkám SOS, nemocnicím,
domovům, prostě všem, kteří tuto pomoc potřebují.
Milena Mužíková
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Oslavy 101. výročí založení Československa
Na 27.10. 2019 byly ve Frenštátě p.R. naplánovány hlavní oslavy
101. výročí vzniku ČSR. Pozvání frenštátských členů Klubu Masarykova demokratického hnutí v Kopřivnici přijali i slovenští
přátelé, členové Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.
Ze Spoločnosti přijeli její dva členové Správnej rady, paní Mgr.
Mária Gallová a pan Branislav Neumair. Jejich první zastávka patřila Kopřivnici, kde položili kytice nejdříve k plaketě gen. Milana
Štefánika1na stejnojmenné ulici a poté i k soše T.G.M na Masarykově náměstí2. Zde se nám věnoval Ing. Jaroslav Šula, který naše
hosty seznámil s historií sochy T.G.M. Poté jsme se přesunuli do
Frenštátu p.R.
Po přátelském obědě jsme se s našimi hosty nejdříve zúčastnili pietního aktu u památníku obětem válek před Muzeem města Fren-

foto: Zdeněk Sázovský

3

foto: Zdeněk Sázovský

Slavnostní projevy zahájila paní Mgr. Gallová.
Poté vystoupili: pan Neumair, starosta p. Halatin,
předseda Matice Radhošťské pan Strnadel, emeritní náčelník frenštátského Sokola pan Norský,
poslanec pan Janda a závěr patřil mé osobě. Ve
všech projevech byla vyzdvihnuta role generála
Štefánika při vzniku republiky, která byla minimálně stejně významná jako role T.G.M.
Drahomír Strnadel a Dalibor Norský zdůraznili
také mravní odkaz první republiky pro dnešní
dobu. Předseda Matice Radhošťské všem osvětlil
symboliku Masarykova výroku: „Ježíš, ne Caesar“,
který je na podstavci památníku. Cézar je symbolem diktatury, Ježíš je symbolem lidskosti.
Celé shromáždění zakončil opět trumpetista pan
Prášek českou a slovenskou hymnou.
S našimi slovenskými přáteli jsme se dohodli na
další spolupráci, abychom tak společně naplnili
odkaz TGM a Milana Rastislava Štefánika.
Ing. Zdeněk Sazovský, člen Klubu MDH

4

foto: Zdeněk Sázovský

foto: Zdeněk Sázovský

2

4

4

foto: Zdeněk Sázovský

foto: Zdeněk Sázovský

1

štátu p.R3. Zde položili kytice starosta města a také pan Neumair.
Oba přednesli krátké projevy.
Hlavní část oslav byla u obnoveného památníku T.G.M v lesoparku na Horečkách4.
Oslavy zahájil mladý trumpetista pan Prášek písní „Ach synku,
synku…“. Za Nadaci Dr E. Parmy a B. Parmové a Masarykovo demokratické hnutí položila květiny k památníku T.G.M. Petra Šmajstrlová, za město Frenštát p.R. společně s poslancem Parlamentu
ČR J. Jandou starosta M. Halatin a za Spoločnosť Milana Rastislava
Štefánika M.Gallová a B. Neumair. Taktéž zasadili u sloupů památníku T.G.M. symbolicky dvě růže (Rosa gen Stefanik vypěstované
poprvé v r. 1931) v rámci slovenské akce ke stému výročí úmrtí
gen. Štefánika..

Prosinec 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí
Zdaleka ne tak ošklivá, jak se
původně zdálo
Pod tímto nezvyklým
názvem se skrývá
divadelní hra
Oldřicha Daňka. Vlastně to
ani není hra –
aspoň ne taková, jaké jsme zvyklí na divadle vídávat.
Je to spíš volné spojení tří příběhů. A
vlastně to ani nejsou příběhy, ačkoliv
autor sám jednotlivé části hry takto
nazval. Na to, aby to byly příběhy, jim
chybí děj.
Jedná se spíše o tři jevištní dialogy,
které se odehrávají v různých dobách
a na různých místech. To, co však mají
všechny tři společné, je, že jejich protagonisty jsou vždy muž a žena. Že se
všechny nějak – více či méně - dotýkají
Čech. A že se v nich - podobně jako v
životě - mísí vážné s komickým. A potom ještě jedno. V každém z nich zazní
zvolání „Zdaleka ne tak ošklivá, jak se
původně zdálo“.
Kdo nebo co není tak ošklivý? To můžete zjistit, navštívíte-li představení
Amatérské divadelní společnosti Waterloo, které se koná 10. a 11. ledna
2020 ve 20 hodin v sále kina. Místa v
sále si můžete rezervovat osobně nebo
telefonicky od 3. ledna 2020 v Turistickém a informačním centru ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Martin Trubač

Valašský soubor písní a tanců Radhošť
z Trojanovic, z. s.
Vás srděčně zve na tradiční předvánoční besedu u cimbálu,
nazvanou

KOLEDA JE VE VÁNOCE

kdy: neděle 15.prosince 2019 v 15.00 hod.
kde: hotel Beskyd v Trojanovicích

Vystoupí Valašský soubor Radhošť a děti MŠ Trojanovice.
Přijďte si nejen poslechnout, ale i zazpívat známé i méně známé vánoční koledy.
Prosinec 2019
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Akce v Trojanovicích a okolí
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17. listopad 1939
V paviloně je neobvyklý rámus. Někdo mlátí na dveře… Řevu přibývalo, třískání a lomcování se rozšířilo po celém patře. A do toho se
mísil divný zvuk, jako když se láme nebo štípá dřevo. Náhle se pod
těžkými údery otřásly dveře u Emilovy hlavy. Otevř a rozsviť! Radí
Pavel Emilovi. Emil rozsvítil a otočil rýglem. Dveře se rozletěly a do
pokoje někdo vpadl…V pokoji byl chlap ve vojenské uniformě a s
puškou a za ním se řítil druhý, civil v koženém plášti. Řvali.
Aufstehen, aufstehen, aber schnell und sofort anziehen! /Vstávat,
vstávat, ale rychle a hned oblékat! / A hned zase vyšli na chodbu a
mlátili na další dveře. Němci! Je zle! Pomyslil si Pavel, sáhl po brejlích
a začal se chvatně oblékat.
Tak popisuje razii na vysokoškolských kolejích v Praze v noci
z 16. na 17. listopadu 1939 spisovatel Josef Strnadel v knize Noc je
vlak, který jede domů.
Studenty českých vysokých škol v Praze soustředili okupanti do
vojenských jízdáren v Ruzyni. Registrace studentů trvala až do pozdního večera.
Tady v ruzyňských kasárnách už od časného rána stojí několik set
pražských vysokoškoláků s čísly na prsou jako prodaní otroci a nevědí, co s nimi bude...
Konečně přinesli chleby, malé černé bochníčky jako větší dalamánky
a naházeli je hladovým studentům jako psům…
Po konírně jsou rozestavěny kulomety a esesmani namířili jejich
hlavně do houfu studentů. Můžete si lehnout, říká někdo špatnou
češtinou, kdo se pohne, bude zastřelen! A světla zhasnou. Studenti
sklesli jako dobytčata na zem do promočených dřevěných pilin, do
hlíny a koňského trusu, přitiskli se k sobě, ohrnuli límce kabátů a
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měli by spát. Ale spánek nepřichází.
Sie werden abtransportiert werden!
Protože jste se spolčili s židem Benešem proti říši a rušili pořádek v
protektorátu, budete odtransportováni. Kdo se pokusí o útěk, bude
zastřelen!
Tímto sdělením vzbudili esesmani studenty po čtyřech hodinách problematického spánku.
Cílem transportu pražských vysokoškoláků byl koncentrační tábor
Sachsenhausen.
Hned první den našeho lágrového života přišlo nás na blok zinspicírovat několik esesmanů najednou. Snad se chtěli s námi seznámit.
Jednoho po druhém se ptali. Čím jsi chtěl být? Co jsi studoval?
Stáli jsme v pozoru na slamnících ve šláfsálu a Karel, který byl první
na řadě, odpověděl:
Profesor. Dostal facku. A ty? Arzt. Zase facka. Architekt. Facka.
Und du, Arschloch? Was hast du studiert? Řada je na Lojzovi, nemůže si vzpomenout, jak se řekne německy strojařina. Soused mu
napoví polohlasem jako ve škole, ale Lojza mu dobře neporozuměl
a řekne Maschinenbaum. Dvě facky mu začervenily obě tváře, to za
ten strojní strom.
Chtely ste byt doktorši, inženyrši, ale ted´ ste hovno. Nyc. Hovna ste,
rosumite?
Josef Strnadel byl koncem roku 1940 z koncentračního tábora
Sachsenhausen propuštěn, avšak z následků útrap, těžké práce a
podvýživy se léčil celý rok.
Drahomír Strnadel
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Jak jsme prožívali sametovou revoluci
Pro mě a většinu občanů tehdejšího Československa svitla s nástupem Michaila Gorbačova (v Sovětském svazu) naděje, že se dočkáme alespoň částečného uvolnění režimu. A to ve svobodě slova a
náboženském životě věřících občanů.
Tyto naděje ve mně posilovalo i pravidelné poslouchání Svobodné
Evropy, Hlasu Ameriky a rádia Vatikán.
Ještě v září roku 1989 byl člověk nucen se zpovídat za své názory.
Kvůli konání okresní konference Lidové strany Nového Jičína v hotelu U Kociána, kde byla kritizována vedoucí úloha Komunistické
strany a dávány návody, jak se této diktatuře bránit a dělat svou
vlastní politiku, jsem byl předvolán a vyslýchán na Národním výboře (NV) v Trojanovicích. Moje obrana nebyla skoro žádná, neboť
co mi vytýkali, byla pravda. Do dnešního dne jsem se nedozvěděl,
kdo tyto informace vynesl.
Události kolem 17.listopadu 1989, které probíhaly hlavně v Praze a
některých dalších městech, jsem sledoval s radostí. V Trojanovicích
byl v této době klid. Koncem listopadu, když jsme měli v tělocvičně
pravidelnou schůzi výboru Lidové strany, probíhala i schůze komunistů a funkcionářů NV. Byli jsme tak svědky hlasitého projevu,
ať proti demonstrantům zakročí naše armáda a bratrská armáda,
která je v Československu. Na tento popud se naše schůze odložila
a bylo rozhodnuto, že já a Miloslav Šrubař navštívíme Drahomíra

Strnadla. U něho jsme našli pochopení, že třeba i v Trojanovicích
něco dělat. Domluvili jsme se, že po skončení Mikulášské besídky,
kterou organizovali lidovci pro širokou veřejnost, se bude konat
schůze . Za hojné účasti občanů byl zvolen výbor OF, který se zasloužil o změnu ve vedení obce.
Abych využil svobody slova, o kterou jsme dlouho usilovali, chtěl
bych se kriticky zmínit o době, která následovala.
Někteří lidé si pojem svoboda vysvětlovali po svém. V Trojanovicích byly vykradeny skoro všechny kapličky. Nový systém umožnil
vytváření soukromých penzijních fondů. Bohužel ty často po nalákání důvěřivých zájemců o spoření zkrachovaly. Já sám se svou
manželkou jsem přišel o 22 000 Kč.
Stát, který by měl jít příkladem občanům a utrácet tolik, na co si
během roku vydělá, půjčuje miliardy a spoléhá se, že naši vnuci a
pravnuci tyto dluhy zaplatí.
Chtěl bych ještě připomenout, že žijeme v době, kdy se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli. I přesto došlo k odmítnutí 40 sirotků.
To už jsme zapomněli, že naši občané utíkali před Hitlerem a kolik
tisíc lidí emigrovalo v roce 1948 a pak 1968? To by je měli naši západní sousedé vracet zpět do Československa? Za to se za vládu a
lidi, kteří jim tleskali, velice stydím.
Pamětník Jan Tichavský

foto: Ivana Vrtalová

Demokracie a svoboda nejsou samozřejmost

Práce školních dětí Jubilejní základní školy T.G.Masaryka
Prosinec 2019
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Reklama a inzerce

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

Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a
řemesel
21. ročník se koná ve dnech 12. – 15. 12. 2019
Čtvrtek 12. 12. – Frýdek-Místek – kostel sv. Jana a Pavla v
Místku
Pátek 13. 12. – Kunčice pod Ondřejníkem – Sál restaurace
Huťařství
Sobota 14. 12. – Kozlovice
Neděle 15. 12. – Ostrava a Frenštát pod Radhoštěm
Frenštát pod Radhoštěm, Dům kultury
Foyer
15:00 – 17:30
- setkání s lidovými tvůrci a uměleckými řemesly
– ochutnávka a prodej specialit domácí i zahraniční regionální a salašnické gastronomie
ŘEMESLA:
– LESNÍ HOTEL REKOVICE
– JANÍKŮV DVŮR / SÝRY, MED, DOMÁCÍ KUCHYNĚ
– POHANKOVÝ MLÝN ŠMAJSTRLA
– ZUZANA KALINOVÁ / DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY, ŠPERKY
– LENKA KRESTOVÁ / RUČNÍ KERAMIKA
– FARMA POD RADHOŠTĚM / OVČÍ VÝROBKY
– PAVEL ORLÍK / BETLÉMY
ÚČINKUJÍCÍ:
VSPT Sedmikvítek
Houslissimo
Meridianu (Korsika)
Frenštát pod Radhoštěm, Dům kultury
Velký sál DK Frenštát p. R.
18:00

GALAKONCERT Souznění – Kouzelná tajemná
cesta Beatles

ÚČINKUJÍCÍ:
Hana Fialová, Ondřej Ruml, Albert Černý, Lenka Szabó Hrůzová, Fernando Saunders
Doprovodná kapela DAY TRIPPERS
Vokální skupina HONEY PIES
Komorní orchestr Camerata Janáček
dirigent Matěj Voda
Lístky zakoupíte v Turistickém informačním centru na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm.
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Akce v Trojanovicích a okolí
Autobus na půlnoční bohoslužbu
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
24. 12. 2019 v 22:30 v chrámu sv. Jana Křtitele
ve Frenštátě p. R.
Odjezdy autobusů na štědrovečerní mši:
1. autobus vyjede od Kociána ve 21:40 směrem na točnu Karlovice, po zastávkách k Maďům, ke kříži na Kopané, po Solárce
pod Radhošť, na Pinduli, k Bačům, na točnu Pod Javorníkem
a na Sibérii.
2. autobus vyjede ve 22:00 z Ráztoky k hotelu Beskyd, ke kříži
na Lomné, na Díl, na Šenk a k Bartoňům.
Po mši bude zajištěn i rozvoz po stejné trase zpět.

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
PÁSLI OVCE VALAŠI
Výstava lidových betlémů ze sbírek muzea.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 16. února 2020.
SILVESTR V MUZEU
Komentované prohlídky v kostýmech.
V úterý 31. prosince 2019 v 10.30 a 14.00 hodin.
Vstupné: 50,- Kč dospělí, 30,- Kč děti a senioři.
ČTVRTEČNÍCI: O ČAROVNÉM KOLOVRÁTKU
Tradiční rukodělná výroba v evropských pohádkách.
Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D., etnograf Muzea
Novojičínska.
Ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Rádi bychom pozvali děti, rodiče a širokou veřejnost
na komunitní setkání
12. 12. 2019 v hotelu Beskyd v 17:00 hodin.
Škola ve spolupráci s obcí připravuje setkání s maorskou
kulturní skupinou z Nového Zélandu, která vystupuje pod
názvem Whakaari Rotorua. Tato skupina již několik let jezdí po světě a představuje svou exotickou kulturu všem, i těm,
kteří nemají možnost se na druhou stranu planety podívat.
Děti ve škole budou mít příležitost se seznámit se skupinou v rámci projektového dne ve škole pod názvem Jiný kraj, jiný mrav.
Jitka Pajlíková
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Dny se krátí, ne však nadšení
dětí a nápaditost paní učitelek.
Po dvoudenních podzimních
prázdninách nás ve škole přivítala hned po ránu tajemná
světýlka s hallowenskými motivy v oranžovém a černém provedení. První třídy spojily své
čarodějné síly dohromady a v
nápaditých kostýmech si tento
anglosaský lidový zvyk připomněly nejen v hodině anglického jazyka, ale také sportovním
kláním v hodině tělesné výchovy.
Děti ze školní družiny pojaly
Halloween také aktivně. Pilně trénovaly pečení křehkého
máslového cukroví a vůně z rozehřáté trouby se opravdu šířila
do všech koutů školy.
O lákavou vůni a chuť se podělit nemůžeme, rádi však nabízíme recept na 60 kousků čarodějnických prstů:

foto: Jitka Pajlíková

Listopad ve škole

220g másla, 1 hrnek moučkového cukru, 1 vejce, 2 a 2/3 hrnku hladké mouky, 1 lžička vanilkového extraktu (nemusí být), 1 lžička kypřicího prášku,
1 lžička soli. Na ozdobu loupané mandle.

První listopadový den žáci z druhých tříd navštívili Muzeum ve
Frenštátě pod Radhoštěm, aby na poutavé přednášce zjistili, jak se
peče chleba.
Všechny třídy současně s přípravou na čtvrtletní bilancování školních úspěchů společně s rodiči a prarodiči připravili bohatý sortiment zboží na Martinský trh ve škole, který proběhl 7. listopadu.
Novinkou byly například formičky na cukroví zhotovené na 3D
tiskárně nebo sazeničky „rýmovníku“, který jistě každému v obProsinec 2019

foto: Kateřina Hrnčířová

foto: Kateřina Hrnčířová

Z těsta modelujeme prsty a zdobíme mandlemi. Těsto se jistě
bude hodit v adventním čase při rodinném pečení sušenek různých druhů.

dobí nachlazení přišel vhod. Doporučujeme 3 lístky z této rostlinky louhovat a popíjet. Nechyběly krásné rukodělné práce z textilu
(hračky, polštářky), dekorace ze dřeva, výborné domácí slané a
sladké drobné pečivo, vonné svícny, čokoládové pamlsky, šperky…
Děti v tom reji a obchodním shonu myslím ani netušily, že procvičují počtářské dovednosti.
Události 17. listopadu 1989 si v různých doprovodných programech připomínaly všechny školy. Předat klíčové zážitky z pražské
Národní třídy, přiblížit dětem mladšího školního věku téma same-

17
Listopad ve škole - pokračování
tové revoluce v souvislostech není jednoduchý úkol. Využili jsme
animované dokumentární filmy, myšlenkové mapy i sdílení vlast-

Sametová revoluce očima dětí - Johana Jouzová (IV.tř)

ních názorů. Výsledkem nakonec byly zdařilé výtvarné nebo komiksové práce.

Sametová revoluce očima dětí - Alžběta Svobodová (IV.tř)

Pozvánka na živý Betlém

Paní vychovatelky si pro děti ve čtvrtek 21. 11. 2019 připravily projektový den ve školní družině Strom jako ptačí domov, jehož součástí byly dva zajímavé výukové programy v mobilním planetáriu:
Život stromů a Ptačí říše.
Prozradíme také, že v průběhu celého listopadu děti trénují přeskoky přes švihadlo, protože se blíží tradiční Mikulášské skákání,
které je naplánováno na 5. prosince 2019.
Jitka Pajlíková

Zveme tímto všechny lidi dobré vůle, aby se k nám přišli
naladit na vánoční notu. Těšíme se opět na krásné odpoledne s
vámi, akce se koná za každého počasí a vstupné je dobrovolné.
Od 21.12 si můžete přijít pro Betlémské světlo, které budeme
mít pro vás k dispozici. Nezapomeňte na lucernu.
Zuzana Školeková

foto: Zuzana Školeková

foto: Kateřina Hrnčířová

Tradiční předvánoční zpívaný betlémský příběh se opět po roce
rozezní ve Stáji Bonanza Trojanovice (pod Javorníkem) v areálu
rodinné farmy u Školeků v pátek 20.12.. Začátek akce je plánován na 16 hodin. Děti si pro vás i letos nacvičily pásmo vánočních písní, které nám připomínají, co se přihodilo před mnoha
lety v Betlémě a proč vlastně Vánoce slavíme. Jako každý rok
bude vonět vánoční svařené víno, budete si moci s námi zazpívat
koledy nebo si pohladit zvířátka v betlémě.
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Kontroly chatových oblastí

V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se
chýlí ke konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě činí, nebo se připravují.
…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést
vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní
techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a odcizit z ní
elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc
korun…
Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít
pachatelé či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji
provádějí nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby
policie dohlíží na uvedené lokality. Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte
majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na několika místech
v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným majitelům

připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních
objektů:
• poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by
mohlo usnadnit násilné vzniknutí do chaty,
• řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), s ohledem na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné
zabezpečení chaty, případně i elektronickými prostředky,
• pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich
fotodokumentaci a zaznamenat si výrobní čísla hodnotných
přístrojů a věcí,
• objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s
názvem „Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském
roce a na podzim byla aktualizována, více na: https://www.policie.
cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.
aspx
U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním,
pomáhat si a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

Aplikace „Zabezpečte se“
Instalací této preventivní aplikace, která
vznikla ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Policií ČR a Cechem mechanických
zámkových systémů ČR, získáte informace
k zásadám bezpečného bydlení, možnosti
zabezpečení a databázi zámečníků.

běžný dohled při výkonu služby i několik kontrol v rámci celorepublikového projektu s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i
svým sousedům“

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
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Tradicí se již stalo uveřejňování fotografií ze slavnostního setkání jubilantů a vítání malých trojanovických občánků. Tyto momenty jsou
zachycovány řadu let na fotoaparát paní Věry Vašendové. Významné okamžiky nejen trpělivě dokumentuje, zajišťuje i jejich vyvolání a
včasné dodání do Obecních novin. V posledních číslech se vytratilo
označení těchto vzpomínkových snímků autorem paní Věrou Vašendovou, které tímto děkuji také za její dlouholeté členství ve Sboru pro
občanské záležitosti a její pravidelnou účast na akcích obce, kde její
fotografie zachycují proměny našich občanů i občánků, jak se odvíjí
v čase. Za pochybení se omlouvám a děkuji všem, kteří obsah novin
studují a svými připomínkami vylepšují stále se vyvíjející měsíčník.
Ivana Vrtalová
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foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Jedlička z Trojanovic zdobí frenštátské náměstí

V upomínku
17. listopadu proběhlo plánované vzpomínkové setkání na náměstí Míru ve Frenštátě p.R. u kašny pod názvem „Setkání u
Jonáše po 30 letech“.
Součástí programu byly mimo jiné také vzpomínky přímých účastníků listopadových událostí a odhalení pamětní desky u kašny se
sochou Jonáše, která byla tehdy místem setkání svobodomyslných
občanů města. V prostorách přízemí radnice bylo možno zhlédnout výstavu dobových fotografíí a dokumentů mapujících průběh
tehdejších událostí ve Frenštátě.
-red-

foto: Jiří Novotný

foto: Jiří Novotný

zdroj: MKS Frenštát p.R.

foto: Ivana Vrtalová

Frenštátské náměstí od 19.11.2019 zdobí jedle z Trojanovic. Nájezd techniky a zvuk motorové pily se ozýval po sedmé hodině
ranní u hotelu Beskyd. Technické služby Frenštát ve spolupráci s
pracovníky obce Trojanovice se postarali o pokácení vzrostlé jedle,
která musela ustoupit záměru rozšíření parkoviště. Parádu však
ještě udělá o vánočním čase, kdy bude ozdobená těšit návštěvníky
frenštátského náměstí.
Ivana Vrtalová
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Akce v Trojanovicích a okolí

Provoz o vánočních svátcích
OBECNÍ ÚŘAD:
Uzavření ve dnech 21.12.2019 – 5.1.2020
z důvodu svátků a čerpání dovolené.
SBĚRNÝ DVŮR:
Poslední provozní den sběrného dvora
v tomto roce bude ve středu 18.12.2019,
znovu otevřen bude od soboty 4.1.2020.

Uzavření Pošty Partner
Trojanovice
23.12.2019 – 1.1.2020
Veškeré uložené zásilky budou převezeny na poštu Frenštát pod Radhoštěm. Oznámené zásilky z pátku 20.12.
bude možné vyzvednou týž den na
poště Frenštát pod Radhoštěm od
17:30 hod.
Během uzavření pošty Trojanovice budou poštovní služby zajištěny na poště nám. Míru 22, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, dle její otevírací doby.
Dne 2.1.2020 od 9 hodin bude možné opět vyzvedávat uložené zásilky na
poště Partner Trojanovice.
Děkujeme za pochopení
Pošta Partner Trojanovice

Pytlový sběr
V příštím roce bude opět od poplatku
za odpady odečten finanční bonus za
vytříděný odpad roku 2019. Do tohoto bonusu budou započteny ještě pytle
s plasty a nápojovými kartóny a balíky
papíru dovezené do sběrného dvora
do středy 18. prosince, po tomto datu
již bude tvořen finanční bonus roku
2020. Připomínáme, že odpady v pytlích musí být čisté, sešlápnuté, v opačném případě nebude finanční bonus
přiznán.
Monika Ondryášová

Svoz popelnic
Poslední termín svozu popelnic v letošním roce je ve čtvrtek 19. prosince
2019, 1. svoz v novém roce připadne
na čtvrtek 2. ledna 2020 a pak každých
14 dní (vždy v lichý čtvrtek). Přesnou
tabulku se svozovými dny uveřejníme
v lednových obecních novinách.
Monika Ondryášová
Prosinec 2019
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Novinky na obecních webových stránkách

ČEZ Distribuce spustila na svých stránkách bezstavy.cz službu informující občany o distribuci elektrické energie na konkrétní adrese.
Můžete zde zjistit aktuální stav distribuce elektrické energie, stejně tak plánované poruchy, popř. nahlásit nově vzniklou
událost. Při výpadku elektřiny tak můžete
mít díky chytrému telefonu s datovým
připojením přehled o dění ve vaší domácnosti.
Nevlastníte chytrý telefon nebo datové připojení? Pro vás je určena Služba zasílání
informací o poruchách a plánovaných odstávkách. Služba je určena všem klientům,
kteří odebírají elektřinu na distribučním
území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Služba je bezplatná.
Sjednáním služby se přihlásíte k odběru e-

mailových zpráv o plánovaných odstávkách
dodávek elektřiny do svého odběrného
místa (popř. odběrných míst) a/nebo SMS
o předpokládané době odstranění zjištěné
poruchy.
Pro každé odběrné místo zvlášť lze sjednat
právě jednu e-mailovou adresu pro oznamování plánované odstávky nebo jejího

Naši jubilanti

zrušení (storna) a právě jedno telefonní
číslo pro oznamování předpokládané doby
obnovení dodávky elektřiny po zjištěné poruše. Více na https://www.cezdistribuce.cz/
cs/sluzba.html. Tyto i další informace naleznete také na webových stránkách obce v
záložce ODSTÁVKY A PORUCHY.
Ivana Vrtalová

Slavnostní předání rolby pro Pustevny

V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Božena Baránková

90 let

Josef Rek

85 let

Miluše Hrabalová

80 let

Vladimír Muras

75 let

František Dobiáš

75 let

Dagmar Zátopková

70 let

Marie Musilová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvánka
Zveme všechny občany
na 8. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které
se koná 16. prosince 2019
v 18.00 hodin v hasičské zbrojnici.

foto: Ivana Vrtalová

Olga Myslikovjanová 70 let

Rolba v hodnotě necelých 5 milionů bude již letošní zimu upravovat běžecké trasy na Pustevnách. Získané finance z národních
zdrojů a Moravskoslezského kraje tak podpořily udržení a rozvoj
cestovního ruchu na Beskydské magistrále. Z rukou náměstka
hejtmana pro regionální rozvoj a turistický ruch Jana Krkošky
byla ve čtvrtek 21.11.2019 slavnostně předána do užívání Pusteven
s.r.o. Předáním rolby spolupráce nekončí, kraj se bude podílet i na
financování provozu.
Ivana Vrtalová
Prosinec 2019
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Čtvrtečníci - Z Frenštátu do Frenštátu

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Milý drahý otče a včeci přátelé!

Jen málo měst v republice má svého dvojníka v Americe. Jak se
stalo, že 9 000 km od českého Frenštátu se nachází Frenstat v
Texasu?
V úvodu působivého vyprávění zazněla píseň „Krásná Amerika“
s kytarovým doprovodem v podání Jiřího Unruha. Tématicky oblečený Drahomír Strnadel shrnul ve svém povídání důvody přesunu místních obyvatel do Texasu. Jedním z impulzů bylo zrušení poddanství v roce 1848, které umožnilo volné stěhování a
cestování, dalším pak hladová léta 1846-56. Tehdejší tvrdý život
v Trojanovicích dokládají i žádosti obyvatel o pasy u okresního
hejtmanství nebo soudu, které bylo nutné pro cestu do Ameriky
získat. Konstantin Chovanec např. popisuje situaci, jak při práci
ve dne v noci má sotva na sůl...
Proč si místní obyvatelé vybrali jako zemi nových možností zrovna Texas? Pravděpodobně je ovlivnil článek v Moravských novinách, kde český evangelický kněz Ernst Bergmann líčí Texas jako
zemi zaslíbenou.
Krátce po svém příchodu do Texasu v roce 1850 napsal Bergmann
dlouhý dopis, který Lidumil Lešikar zaslal F. M. Klácelovi a ten jej
otiskl v Moravských novinách. Tento dopis vyprávěl o svobodě nalezené v Texasu, o velkém množství půdy dostupné za nízké ceny a o
tom, jak lze získal mnoho slepic, prasat, krav a koňů1.
S cílem nalézt lepší život se uskutečnila řada strastiplných výprav
přes moře. První skupina z Frenštátska odjela do Texasu v roce
1856. V dopise z první hromadné výpravy z Čech do Texasu jsou
popsány strasti tak, jak je zachytil 35letý Vincenc Šilar.
A tak se stalo, že tzv. texasští Moravci, jak si potomci původních
přistěhovalců říkají, žijí dnes ve Frenštátě, jedné z asi 240 česky
pojmenovaných osad v Texasu. Uvádí se2, že český původ má asi
750 tisíc občanů Texasu, přičemž až 80% pochází z Moravy. Jejich život v roce 1989 byl zachycen a zdokumentován při návštěvě
Texasu ve doudílném dokumentu pro Československou televizi
pod názvem Naši Texasané.
Ivana Vrtalová
1 https://tshaonline.org,
2. Nová píseň o Americe. Hranice: 1856.
Prosinec 2019

Catspring, 26.října 1852
„...Nejprve tedy srdečné pozdravení na všecky naše milé a
upřímné přátele, děkujíce Vám za Vaši lásku a upřímnost,
s kterou jste nám vždycky nakloněni byli a nás při odchodu
našem s pláčem vyprovázejíce žehnali!
Bůh Vám odměň tuto přátelskou věrnost.
Naše cesta byla, jak již známo, pro nás všecky velice nešťastná. Příčina toho byla ta, že jsme se vydali na převoz
s anglickou lodí přímo do Galvestonu v Texasu. Ta loď
patřila nějaké společnosti pod jménem Victória, která jen
výdělek před očima má a život lidský málo aneb nic sobě
neváží….
…Tato plavba z Liverpoolu do Nového Orleanu trvala 9
neděl a 4 dni a my jsme přece 7 neděl zdraví vydrželi, co
zatím z těch s námi plujících Irlandů 17 zemřelo. Konečně
i naše síla klesla, zvláště nedostatkem vody, neb jsme nevěděli, máme-li ten troch vody vypít v tom žhavém podnebí,
aneb v ní uvařit. Děti plakaly žízní a my jen po lžíci jsme
jim mohli udílet pro svlažení úst. Ta ubožátka, jak žalostně o krůpěj vody prosila, posavád sobě ani vzpomenouti
nesmím…
… Když jsme ale do Orleanu dopluli, tak z našich mimo
nás 7 osob, všichni do nemocnice se dostali. Tam bylo ale
velmi nezdravé povětří a my jsme čekali 10 dní, jestli některý z nich trochu se zotaví, což se také s několika stalo,
byli ale velmi slabí, takže sotva na parní loď se dostali, na
které jsme se do Galvestonu plavili. Bylo nás našich ještě 36
osob, nebo v Orleaně jsme ztratili manželku mého bratra
Josefa, Mareše, Lešu, mou sestru, bratra mého a dvě dítky
jiné…….
Tato nová plavba trvala tři a půl dne, při které se mně
rozstonala manželka a obě dítky, tu byla zas truchlivost a
žalost průvodkyní naší..“ V Galvestonu jsme jen poobědvali, a hned na parník do Houstonu přesedli a odjeli. Na té
cestě odpoledne až do 3 hod. ráno zápasil se smrtí a umřel
můj mladší syneček Vincenc, i pohřbili jsme jej do vody v
Golfu Mexikánském, tuž podobně zemřelo bratru Josefovi
děvčátko Rozália, a též v mokrý hrob složeno.
Dostavše se konečně do Houstonu, jsme nyní po zemi putovati museli, žádné příležitosti pro nás a zavazadla naše
nalázti nemohli, což pro nás opět velikým neštěstím bylo,
neb místo to je velmi nezdravé jak Nový Orlean a my bez
toho zmoření a slabí co mouchy, rozstonali jsme se opět těžce, pravili nám, že na pomorskou hlavnici.
....Když jsme konečně odtamtud se vypravili a dotáhli jsme
až k řece Brazos, tu ale byla voda na kolik mil vylitá, my
museli zde pod širým nebem 18 dní ležet, posledních 10 dní
nemajíce potravy...
Konečně dotáhli jsme do Castspringu a podstřeší jsme
nalezli a slavili jsme ve velké noci zmrtvýchvstání Páně a
naše.
Osud k bratru Vincence - Josefu Šilaru - nebyl příznivý.
V r.1852 se z Catspring odstěhoval do Industry. V roce
1854 mu zemřela manželka , také stavení mu shořelo, a
on, pološílený nad takovými ztrátami, zemřel již roku
1855.
čerpáno z časopisu Český lid 75/1988
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foto: Ivana Vrtalová

Pár dní v roce je škola otevřena veřejnosti a umožňuje tak příznivcům a přátelům školy nasát atmosféru současného školního dění.
Jednou z těchto příležitostí byl i školní Martinský trh pořádaný
7.11.2019. Děti, ať už samy nebo ve spolupráci s rodiči, prarodiči či kamarády, vytvářejí originální sortiment, který zde nabízejí
k prodeji příchozím návštěvníkům. Každý, kdo se rozhodl strávit
čtvrteční odpoledne prohlídkou školních chodeb a učeben, si tak
odnášel nejen zážitky, ale i drobné radosti. A tak se naplnilo heslo
Škola hrou, kdy děti využily v praktickém životě teoreticky nabyté
početní a řečnické schopnosti, které správný obchodník potřebuje.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Dne 20.9.2019 se konalo v Saloonu Šenk v Trojanovicích na Bystrém každoroční setkání bývalých žáků, kteří navštěvovali tuto jednotřídní školu. V letošním roce se dostavilo jen 40 osob, ale i tak
jsme si zavzpomínali na své spolužáky a učitele, kteří již nejsou
mezi námi.
Je velice příjemné se po letech setkat s těmi, kteří navštěvovali školu v školním věku a nyní jsou to veselí a usměvaví senioři , ze
kterých jiskří radost z každého prožitého dne.
Děkuji všem, kteří se setkání zúčastnili, a doufám, že se nám
podaří v této akci pokračovat i v následujících letech.
Alena Štěrbová

Školní Martinský trh 7.11.2019

foto: Ivana Vrtalová

Setkání žáků na Bystrém
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Podzimní výzdoba

Drakiáda ve 4. A

foto: Michael Benda

Draka si snad někdy pouštěl každý z nás. Určitě
tato zábava patří mezi tradiční podzimní činnosti. Kdysi si děti s pomocí rodičů draka rády postavily a pouštěly. Dnes to řada rodin řeší nákupem
hotového draka v obchodě. Je to také možnost,
výběr je velký. Ale tímto nákupem se malí i velcí
okrádají o pocit úspěchu a radosti, když vlastnoručně vyrobený drak nakonec vzlétne.
Žáci 4. A přijali výzvu vyrobit si vlastního draka v
rámci akce Drakiáda 2019. Ve skupinách měli za
úkol postavit draka a ověřit, jak létá. Pomoci návodu, nákresu a rad se snažili ze špejlí, provázků
a papírů správně sestavit kostru a ocas, malovat
drakovi hezký kabátek a co nejlépe draka vyvážit. Nebylo to jednoduché, ale úsilí se vyplatilo.
Všech pět vyrobených draků jim krásně létalo.
Velkou radost z úspěchu a chuť si s drakem zaběhat jim nepokazila ani mokrá louka. Kladné
prožitky převážily.

Halloween na Velkém Javorníku pořádaný PJR 31.10.2019

foto: Ivana Vrtalová

Jak děti Drakiádu hodnotily?
MR: Bylo to bezvadné. Naučil jsem se, jak vyrobit
draka.
AV: Drakiáda se mi líbila. Nejvíce mě bavilo, jak
jsme si ho pouštěli. Lítal hodně vysoko. Teď ho
mám doma a jsem s ním spokojená, i když jsem
ho musela opravovat celý den.

foto: Svatava Hanzlová

foto: Svatava Hanzlová

Podzimní výzdoba v oddělení MŠ Košíček

LD: Dnes jsme si vyrobili svého draka ve skupinách. Vyrobili jsme
kostru, kabátek, ocásek. Potom jsme ho šli pouštět na louku. A náhle boty, ponožky i kalhoty byly mokré. Byli jsme jako vodníci.
MS: Super den. Vyráběli jsme draky. Pak jsme pouštěli draky, krásně nám létali.
KKu: Naučila jsem se dělat draka. A ta kostra draka byla těžká. A
povedl se nám. Dali jsme ho paní učitelce.
FG: Drakiáda se mi líbila. Mně se líbilo pouštění draků. A ještě se
mi líbilo běhání s draky.
AP: Na včerejšku se mi líbilo, že jsme si všechny tři pomáhaly. Bylo
to super. Z pár věcí nám vznikl hezký drak a to je dobře. Také se mi
líbilo pouštění draků.
JS: Včera bylo super to pouštění. Líbilo se mi, že jsem se naučil
vyrábět draka a že jsme si to společně užili.
MŠ: Mně se líbilo, jak jsme si pomáhali. Jak jsme pouštěli draky a

že jsme vždycky měli co dělat.
ChK: Nejvíc se mi líbilo dělat kostru draka. Taky se mi líbilo pouštět draka.
LL: Strašně se mi líbilo, jak jsme vyráběli draky a pouštěli. Byl to
super den.
KKo: Moc jsem si drakiádu užila. Naučila jsem se vyrábět vlastnoručně draka a pracovat ve skupině.
NV: Byla to legrace, ale tráva byla mokrá. To mi vadilo. A draci byli
na obloze, ta obloha byla barevná.
SD: Je škoda, že jsme pracovaly dvě ze čtyř. Výtvor se nám povedl.
VF: Na Drakiádě se mi líbila volná zábava a vyrábění draka. Nelíbila se mi mokrá tráva.
DJ: Hrozně fajn bylo, jak jsme si všichni vyrobili draka a mohli
jsme si pomáhat. Líbilo se mi, jak jsme všichni pouštěli draky, ty
vyrobené i nějaké koupené.
Svatava Hanzlová
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