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Slovo místostarostky

Kůrovcová kalamita
Pokračování z prosincového vydání.

Ivana Vrtalová
místostarostka obce
Leden 2020

foto: Petr Ondryáš

▶▶ Jaké
dřeviny
používáte pro výsadby?
Dřevinná skladba
se výrazně mění a
je limitovaná dostupností sadebního
materiálu.
Největší zastoupení, a to zhruba do 65 %,
má buk. Jeho výhodou je, že v dnešních
podmínkách poměrně často plodí, jeho semeno se dá uchovat klíčivé po několik let
a v moderních školkách se sazenice vypěstuje za jediný rok. Jedná se tedy o nejlépe
dostupný sadební materiál. Je to sice naše
původní dřevina, ale pokud budeme v tomto trendu pokračovat, naši potomci s naší
prací nebudou spokojeni. Neodhadneme
sice, jaké bude využití dříví za 100 let,
ale z buku asi nikdo
krokve nenařeže.
Stejně jednoduché je
vypěstovat sazenice
ze smrku. Ovšem jenom pouhý hazardér
by vysazoval smrkové kultury do ploch,
kde předtím umořila
smrk václavka. Jeho
podíl jsme snížili na
zhruba 20 % a používáme ho hlavně jako
přimíšenou dřevinu
Mýtiny podél Sašiny cesty - severní svah Radhoště
právě do buku. Během vývoje každého
porostu se provádí
několikrát jeho výchova, kdy se část
stromků
odstraní.
Pokud by smrky hynuly, tak se odstraní
a samotný porost to
nepoškodí.
Nabízí se několik
dalších
vhodných
listnatých dřevin. V
našich horách například výborně prospívá javor klen. Ten
Mýtiny podél Sašiny cesty - Kladnatá
ale je velice náročný
foto: Petr Ondryáš

Vážení spoluobčané,
ať byl pro vás rok 2019 jakkoli šťastný,
veselý, překvapivý, náročný, klidný, zlomový, truchlivý, oddychový, úspěšný či
jinak prožitý, máme před sebou radosti
a strasti roku 2020.
V každé rodině za zavřenými dveřmi
prožíváme své osobní příběhy. Společně pak, jako občané jedné horské vesnice, tvoříme příběhy obce Trojanovice.
Společně utváříme charakter Trojanovic - náš životní prostor. Místo, které
nám zanechali předkové, díky nimž
máme možnost navazovat na přírodní
a kulturní dědictví. Snahou nás všech je
zajistit si, v současné uspěchané době,
poklidný chod obce. Abychom měli
čas a prostor na řešení svých osobních
věcí, svých každodenních problémů a
svých výzev, tužeb a snů. Nadto, zajistit
pro nás, místní obyvatele, dostupnost
služeb, dostatek příležitostí ke sportovnímu, kulturnímu, duchovnímu
a společenskému vyžití. Ale i prostor
relaxační, oddechový, klidný a čistý.
Skloubit zajištění komfortu a zároveň
vytvořit prostředí příjemné svou atmosférou se zdá být ale nelehkým úkolem.
Často vytvořením jednoho ztratíte to
druhé.
Společnou tolerancí, včasným upozorněním a řešením problémů, vyjádřením názoru a diskuzí, podáním pomocné ruky a zájmem o obec bychom
mohli ještě více napomoci poklidnému
životu v naší obci.
Do nového roku 2020 nám všem přeji
kromě zdraví i bdělost. Častokrát, když
už se zaradujeme, že víme, kudy v životě jít, život nás v tu chvíli pošle jinam.
Ať na všechny životní výzvy umíme zareagovat pružně, protože po cestě života se má jít a ne na ní stát.

řádově ve stovkách kusů a úspěšnost taky
není vysoká. Navíc všichni pamatujeme
nedávné odumírání jilmů, takže jeho zastoupení v porostech nebude nikdy vysoké.
Jasany dnes odumírají ve velkém, takže se
z výsadby úplně vyloučily a ponechávají se
pouze samovolně obnovovat. Budoucnost
na našich horách má ještě jeřáb. Ostatní
dřeviny jako lípy, habr, břízy a duby nacházejí uplatnění v nižších polohách.
Z jehličnatých dřevin mimo uvedený smrk
se v našich podmínkách věnujeme jedli.
Přesto, že dnes poměrně často plodí, jejich sazenic zatím není dostatek. Oproti
buku se sazenice pěstují 4 až 5 let a školkaři
doposud úplně nezvládli její pěstování od
semene v obalech. Pro příklad semenáček
buku v kontejneru (obalu) vyroste za rok
i do výšky 50 a více cm; jedle v průměru
tak 7 cm. Používá se tedy hlavně materiál

na lokalitu, kde jej
vysadíme, i na kvalitu samotných sazenic.
Máme zkušenosti, že ve výsadbách klenu
vznikají vysoké ztráty a vzniklé porosty
nejsou zrovna kvalitní. Jiná situace je tam,
kde klen samovolně narostl ze semene.
Dnes tedy začínáme preferovat spíše sběr
jeho semene a přímý výsev do lesa. Obdobně můžeme hodnotit jilm. Vysazujeme jej

bez obalu a v podmínkách současných letních veder jsou ztráty na výsadbách značné. Další nevýhodou jedle je její atraktivita
pro lesní zvěř. Pokud chceme vypěstovat
skutečně její zdravé porosty, je potřeba jedli ochraňovat od jejího zalesnění zhruba
dalších 40 let. Zde narážíme na stálé výtky,
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Kůrovcová kalamita - pokračování
že chováme zvěř a na les nedbáme. Dnes
se nám stavy srnčí a jelení zvěře podařilo
snížit a dostáváme se k únosným počtům,
ale další vývoj je poměrně jasný. Obrovské
plochy po kalamitách zarostou za 7 až 10
let houštinami a poskytnou zvěři takové
podmínky, že nárůst stavů bude neregulovatelný. Je třeba poukázat i na to, že jedle
je ohrožena václavkou stejně jako smrk.
Od severozápadu se blíží další její zhouba
a tou je jmelí. V naší blízkosti, v lesích kolem Mořkova a na Palkovických hůrkách,
napadá jmelí starší jedle s takovou intenzitou, že odumírají. Napadené jedle můžeme dnes vidět už i na Horečkách. Nejedná
se ale o stejné jmelí, které vidíme hojně na
listnáčích.
Určitou naději mezi jehličnany vidíme v
modřínu, který jako jediný václavce odolává. Jeho vyššímu podílu mezi obnovovanými dřevinami brání CHKO Beskydy. Jedná
se o nepůvodní dřevinu a je povoleno ho
použít k výsadbě pouze ve třetích zónách,
a to v zastoupení do 10%. Nedělejme si ale
iluze. Pokud bychom začali ve velké míře
preferovat modřín, ono by se zase našel
nějaký škůdce, který by překvapil. Jen pro
zajímavost, pokud lýkožroutu smrkovému
dojde smrk, tak klidně schroustne i modřín.
▶▶ Zapojujete do péče o les i dobrovolníky? Například při vysazování stromků?
Doposud jsme tyto aktivity vynechali.
Připravujeme akci na jaro příštího roku
a zatím řešíme základní problémy. U nás
nemáme obrovské plochy přístupné asfaltovými cestami. Není problém tedy zajistit
stromečky, nářadí a potřebný personál, ale
při velkém zájmu občanů, jak jsme toho
byli svědky u LČR letos na podzim, si nedovedu představit, že na úzkou lesní cestu
najedou desítky aut a po půlhodině si někdo vzpomene, že chce jet zpátky. Jediným
řešením tedy bude, že auta zůstanou v obci
a nějaký ten kilometr se bude muset u nás
jít pěšky. Pokud to bude chtít někdo absolvovat, tak takové dobrovolníky uvítáme.
▶▶ Máte ohlasy, zda ztěžují návštěvníci
lesa a turisté těžbu? Nebo jsou ukáznění a
dbají upozornění?
Kdybych měl probrat všechny dnešní problémy návštěvníků lesa, tak by to vyšlo na
zvláštní vydání. Myslím, že naprostá většina je slušná a poslechne, ale jsou případy,
kdy tomu opravdu přestávám věřit. Vím, že
ti slušní na sebe neupozorní, a proto nejsou
vidět. Zato opačné extrémy vás donutí se
zamyslet, jak může někdo takhle jednat.
Co si máte například myslet o člověku,

Napsáno na okraji
který přes všechny výstrahy a upozornění pracovníkem určeným k hlídání cesty
vleze přímo před kácecí stroj a tvrdí, že tu
je cesta a on přece do lesa může. Nebo si
představte situaci, že v lesním porostu se
kácí, padají stromy a mezi tím se pohybuje
dvojice zaklesnutá do sebe a zahleděná do
mobilu hledá kešku. A přímo školní příklad z Ondřejníku: cesta uzavřená značkou
s tabulí, že se kácí a po cestě se pohybuje
lesní technika. Výsledek – během 30 minut
projde více jak 20 lidí, kteří se na značku
úplně vykašlou, a na konci směny najdete
značku hozenou v příkopu.
Co k tomu říct? Trochu jsme si zvykli, ale
co až bude první problém? Bude tady obviňování kdekoho, jen na sobě vinu nikdo
nebude chtít vidět. Přitom stačí tak málo,
když tam je napsáno Zákaz vstupu, tak tam
prostě nelezu. I když zrovna nevrčí pila
nebo není slyšet kočí, klidně tam může jen
viset ulomená větev, která v nejnevhodnější okamžik spadne, a je zle. Samozřejmě
máme i my máslo na hlavě – někdy se stane, že v porostu se už nepracuje a cedule
tam nějaký den pořád visí, ale přesto radím
tam nechodit.
▶▶ Jak vám v řešení kalamitní situace pomáhá kraj či stát?
Od začátku kalamity se lesní personál potýkal s tehdy platným zněním Lesního zákona a Vyhlášky 101/1996 Sb. Jak jsem se
již zmínil, teprve od loňského roku začaly
změny, které lesnímu personálu usnadní
boj s kůrovcem. Byla novelizována původní Vyhláška 101/1996 Sb. a na jaře loňského roku vydalo Ministerstvo zemědělství
Opatření obecné povahy, ve kterém se konečně odrážejí požadavky lesního personálu – v katastrech postižených kalamitou
se nemusí pokládat nesmyslné množství
obranných opatření, nemusí se přednostně těžit kůrovcové souše, které již kůrovec
dávno opustil, a personál se může věnovat
aktivnímu vyhledávání a přednostnímu
zpracování stromů kůrovcem obsazených.
Dále vyhláška prodlužuje zákonnou dobu
pro zalesnění holiny a zjednodušuje použití sadebního materiálu. Vzhledem k tomu,
že tato vyhláška byla v srpnu opět upravena, je vidět, že se s ní pracuje a případné
podněty venkovního personálu budou dále
zohledňovány. Ovšem nemohu si odpustit
poznámku, že trvalo víc než 10 let, než někdo nahoře zareagoval.
▶▶ Děkuji za rozhovor, přeji méně byrokracie v řešení kalamitního stavu , ukázněné turisty a šťastnou ruku při výběru
výsadby. „Lesu zdar“
Ivana Vrtalová

T

enhle článek ležel několik měsíců v šuplíku. Dlouho jsem přemýšlel, zda ho zveřejnit. Tehdy mě
zaskočila zpráva o jedné obci na Blanensku. Měly tam vzniknout budovy
takzvaného chráněného bydlení pro
mentálně hendikepované občany.
Někteří obyvatelé však byli zásadně
proti. Prý noví uživatelé těchto bytů
představují pro ostatní bezpečnostní
riziko. Byť nejsem člověk, který by
měl mentální postižení, považuji za
nutné se proti těmto tvrzením velmi
jasně ohradit. Mám mezi lidmi, kteří
mají mentální postižení, několik přátel a jsou to naprosto skvělí a úžasní
lidé, které ovšem velmi poškozuje,
když si na internetu přečtou, že mohou být pro někoho nebezpeční a že
někomu může být zatěžko s nimi společně žít v jedné obci. Vzpomínám
na osobní návštěvu jednoho specializovaného pracoviště, kde pečují o lidi
s různým stupněm postižení, ať už
fyzického, nebo mentálního charakteru. Byl jsem zaskočen, jak pozitivně
mě klienti tohoto zařízení mezi sebe
přijali. Prožil jsem tehdy velmi krásné
odpoledne s bezprostředními lidmi
a dodnes na to vzpomínám. A jestli
jsem se cítil ohroženě? Vůbec ne. Naopak. Uvědomil jsem si, že tito lidé
se chovají naprosto přirozeně a dělají
věci přesně takovým způsobem, jak
je vnímají oni sami. Byl to jedinečný
zážitek. Asi bych tento článek nezveřejnil, kdybych na internetu minulý
měsíc nenarazil na podobnou zprávu. V Náměšti na Hané tamní obyvatelé protestují proti zřízení domu pro
dvanáct hendikepovaných lidí. Prý z
obavy, aby si jejich děti mohly v obci
bezpečně hrát. To opravdu nechápu.
Snad tyto obavy pramení z neznalosti. A proto bych všem rád nabídl
prostřednictvím tohoto článku svou
jedinečnou zkušenost a doufám, že
někomu skutečně pootevře oči. Možná budou následující slova znít jako
fráze, ale musím to říci: Mí přátelé s
mentálním handicapem si zaslouží
stejnou úctu, respekt a důstojný život
jako kdokoli jiný! Pokud jim dokážeme ukázat, že jsou vítáni jako naši
sousedé, kamarádi, přátelé, bude to ta
nejkrásnější věc, kterou jim můžeme
dát. Pokud to nesvedeme, ztratíme
kus své lidskosti.
Matěj Fucyman
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Za svatým Cyrilem a za svatou Anežkou Českou do Říma

foto: Mořic Jurečka

foto: Mořic Jurečka

Ve dnech 27. 11. až 2. 12. 2019 se vypravila 10členná výprava boženstvími v Evropě. Tu měli možnost zhlédnout výrobu mozaipoutníků, zástupců moravských matic, Matice Radhošťské, za- kových obrazů. Poté všichni společně zavítali do kostela San Carlo
šovské a svatohostýnské, do Věčného města.
alle Quattro Fontane (Karlíček) a do Lateránské baziliky.
Poutní úmysl byl jasný. V rámci 1 150. výročí úmrtí slovanské- Moravští poutníci navštívili během tří dnů za příznivého podzimho apoštola svatého Cyrila v Římě a zároveň v souvislosti s 30. ního počasí mnoho římských historických památek, od baziliky
výročím kanonizace Anežky České Přemyslovny, také v Římě, svatého Petra ve Vatikánu včetně návštěvy svatopeterské kopule až
připutovat vlakem a pěšky k
po antické Forum Romanum,
místům spojeným s životem a
od kostela sv. Anežky Římodkazem slovanských věrozské na Piazza Navona až po
věstů. Skupinka nadšených
Kalixtovy katakomby. Přesto
moravských poutníků byla
hlavními poutními cíli, ke
vedena předsedou Matice
kterým chtěli poutníci dopuRadhošťské, panem učitetovat, se staly kostel sv. Klilem Drahomírem Strnadlem,
menta a bazilika Santa Maria
stále překypujícím duševní i
Maggiore.
fyzickou energií a vzorně se
Po smrti svatého Cyrila římprezentujícím ve valašském
ské duchovenstvo přesvědčilo
kroji. Poutníci byli ubytovápapeže, aby tohoto slavného
ni v poutním domě Velehrad
a velkého muže nechal ponedaleko Vatikánu.
chovat v mramorové rakvi ve
29. 11. 2019 poutníci nastejně slavném městě. Původvštívili kostel sv. Klimenta v
ně jej chtěl papež pochovat ve
Římě, kde se všichni poklonivlastním papežském hrobě v
li místu věčného odpočinku
bazilice sv. Petra. Na Metoděsv. Cyrila. Pan učitel spolu s Položení věnce z Trojanovic v bazilice sv.Klementa k oltáři s ostatky sv.Cyrila jovu prosbu a přímluvu byl
nejmladší účastnicí naší pounakonec sv. Cyril triumfálně
tě, s Alžbětkou, položili věnec před oltář svatého Cyrila. Poutníci pochován v kostele sv. Klimenta, jehož ostatky slovanští bratři
se společně pomodlili, zazpívali a vyprošovali Boží požehnání a společně nalezli na misijní cestě na Krymu a přivezli je do Říma.
milosti, dary Ducha svatého, ochranu Matky Boží a našich slovan- Moravští věrozvěstové si získali významnou důvěru papeže Hadských věrozvěstů, fyriána II. Ten nakonec
zické i duševní zdrazásadně potvrdil jejich
ví pro naše rodiny,
učení i jejich neobpro naše moravské
vyklou misijní metomatice, pro náš roddu zavádění slovanské
ný moravský kraj,
bohoslužby. Počátkem
pro celou naši zem.
roku 868 potvrdil slo30. 11. 2019 poutnívanský překlad boci navštívili baziliku
hoslužebných knih.
Santa Maria MaggiPoložil je na oltář v
ore, baziliku Panny
bazilice Panny Marie
Marie Sněžné, na
Sněžné, posvětil je a
římském Esquilinu.
zároveň posvětil jáhna
Dopolední mši svaMetoděje na kněze.
tou v této bazilice
Před odjezdem domů
poutníci společně
poutníci ještě prožili
slavili s knězem P.
pravoslavnou bohoMgr. Jaromírem Záslužbu v kostele sv.
drapou, řeholníkem
Kateřiny Alexandrijsaleziánem, bývalým
ské, vyslechli nedělní
misionářem v Bulpolední modlitbu Anharsku, rodákem z
děl Páně a požehnání
valašského Lidečka a
Svatého otce Františka
bývalým žákem pana po mši v bazilice sv.PAnny Marie Sněžné s otcem Jaromírem
na Vatikánském náučitele Strnadla. V současnosti se aktivně věnuje vztahům mezi městí a navštívili přímořské letovisko Ostii. Naplněni duchovní
katolickou a pravoslavnou církví. Během bohoslužby zazněly sta- energií, bohatými kulturními zážitky a nezapomenutelnými seroslověnská píseň Hospodine, pomiluj ny a moravská poutní píseň tkáními se všichni poutníci, zástupci moravských matic, vrátili do
Bože, cos ráčil. Otci Jaromírovi byly předány upomínkové před- svých domovů, aby svou prací a svým příkladem šířili odkaz moměty. Poutníci rovněž vzpomněli v modlitbách na své blízké a na ravských věrozvěstů i v dnešní hektické době.
svou rodnou zem. Po mši svaté poutníci společně navštívili římské Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
Centro Aletti, jezuitské studijní a výzkumné středisko zaměřené z organizaci a realizaci celé pouti do Říma.
podstaty cyrilometodějské tradice na dialog mezi kulturami a náMUDr. Mořic Jurečka, předseda Matice svatohostýnské
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Klub seniorů Trojanovice pod Javorníkem
zájezd se všem účastníkům líbil. Za to díky
vedení našeho kraje.
V hodnoceném období jsme se také vypravili procházkou na Rekovice a v naší restauraci kvalitně povečeřeli a podiskutovali
s mistrem světa ve skocích na lyžích panem
Sakalou.
Někteří členové klubu navštívili akce ve

Záleží na každém z nás, jak čas vyměřený
pro svůj život využije. Čas můžeme prolenošit nebo promrhat, ale také využít prospěšně a smysluplně.
V minulých dnech jsme prožili nádherný
čas vánoční a vstoupili do nového roku
2020. Koncem roku nejen oslavujeme, ale
rovněž bilancujeme, co se nám v minulém
období povedlo, co méně a připravujeme
program na další období.
V našem klubu seniorů tomu není jinak a
na poslední schůzce minulého roku jsme
hodnotili svoji činnost za 2.pololetí roku
2019. Dovolte, abychom Vás seznámili s
životem v našem klubu za uvedené období.
O prázdninách jsme se sešli jen dvakrát,
protože část klubu byla na dovolené, užívala si sluníčka, hlídala se vnoučata nebo se
pracovalo na zahrádce a kolem domku. V
tomto období jsme rovněž tvořili plán činnosti na půl roku, harmonogram úklidu v
klubu i ve venkovních prostorách a podobně. Bohužel, v tomto období jsme dostali
smutnou zprávu, že ve věku 89 let zemřel
zakládající člen klubu pan Stanislav Machač. Čest jeho památce.
Od září jsme se scházeli pravidelně každou
středu především v naší klubovně, kterou
jsme opět zmodernizovali a vyzdobili. Moravskoslezský kraj organizoval zájezd na
Jesenicko, kterého jsme se společně s kluby
na Lomné a Kopané zúčastnili. Navštívili
jsme Karlovu Studánku, sklárnu u Jakuba
ve Vrbně p.P. a vyhaslou sopku na Uhlířském vrchu u Bruntálu. Přálo nám počasí a

Čestným uznáním a drobnými dárky. Při
tomto aktu jsme si uvědomili, co všechno
vedení obce pro nás důchodce dělá, a to
nejen finanční výpomocí formou grantů,
zapůjčením autobusu, vylepšováním prostorů klubovny, ale také morální podporou
a starostlivostí o nás seniory.
Na svatého Martina jsme v klubu pořádali
krmáš, kdy tradičně mastné dobroty připravil Vladimír Kaděrka, a zazpívali jsme si
při harmonice Jindry Selcera .
V listopadu navštívila klub předsedkyně
sociálního výboru obce paní Hana Dorotíková, která nás seznámila se sociálním programem a rozvojem obce.
Koncem roku již tradičně zavítal mezi nás
Mikuláš s čertem, kdy jsme si vyměnili
drobné dárky. V době adventu jsme odpolední procházku zakončili večeří v restauraci na „Žabárně“. V předvánočním čase
jsme si zazpívali koledy a v úplném závěru
roku oslavili šampusem Silvestra. Vyjmenoval jsem jen větší akce, ale v klubu jsme
taky diskutovali na různá témata, řešili různé problémy, promítali zážitky z dovolené a
zájezdů, oslavovali narozeniny, prostě bavi-

foto: archiv KD pod Javorníkem

foto: archiv KD pod Javorníkem

Všechny jazyky na světě mají ve svých slovnících krásná slova jako život, zdraví, láska,
štěstí. Ovšem nejvíce používaným slovem
je v různých podobách slovo čas.
Často používáme - přijdi včas, nemám čas,
nastal čas, čas sváteční a podobně. Čas, to
je spravedlnost, pro všechny ubíhá stejně
a je neúprosný.

Frenštátě, jako „Vzpomínka na Waldemara Matušku“, „Senior bez nehod aneb
Stárnout bezpečně. Obecní úřad v Trojanovicích uvedl v hotelu Beskyd krásný program o Novém Zélandu a maorské kultuře.
O těchto besedách jsme pak diskutovali v
klubu. Na akci Podzimní setkání se seniory,
kterou pořádal SPOZ (sbor pro občanské
záležitosti) při obecním úřadě v Trojanovicích v hotelu Beskyd, měl náš klub 100%
účast. Program byl opravdu bohatý a vedení obce v rámci 25.výročí založení našeho
klubu ocenilo dlouholeté členy Jarmilu Mikeskovou, Lumíra Šrubaře a Josefa Stavárka

li jsme se a bylo nám dobře.
Závěrem bych použil citát:
moudří lidé si umějí rozdělit loučení
s mládím na několik desítek let

Členové klubu přejí vedení obce, občanům
Trojanovic a všem lidem dobré vůle hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce
2020.
Miroslav Zágora, kronikář klubu
Leden 2020
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foto: Věra Vašendová

Rozsvícení vánočního stromu 28.11.2019

foto: Věra Vašendová

Letos podruhé proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Zahájení panem starostou u ZŠ na Lomné odstartovalo připravený program. Premiéru měl kroužek Tančíme pro radost a
opravdu byla radost se na děti dívat. Poté vystoupily v hojném
počtu děti ze školního sborečku pod vedením paní učitelky
Lenky Mužíkové a krásně nám zazpívaly na pódiu. Společně
jsme měli možnost si zazpívat koledu Na vánoce dlúhé noce…
Následovalo rozsvícení vánočního stromu, které v nás navodilo
tu pravou adventní atmosféru. Samotný stromeček dostal již v
prosinci dárek, a to novou vánoční špičku. Ta, v podobě hvězdy,
rozzářila prostor před školou.
Děti mohly opět soutěžit a za odměnu dostávaly od andílků
malé dárečky. Občerstvení zajistili obecní zaměstnanci restaurace Rekovice. V 18 hodin odpočítala paní ředitelka vypouštění
balónků s přáním pro Ježíška.
Děkujeme, že jsme se sešli opět ve velkém počtu s rodinou, přáteli a sousedy, a věříme, že i příští rok nám toto setkání zpříjemní předvánoční čas.
Věra Raiskubová

Blahopřání k 80. narozeninám - Emílie Proroková
Dne 18.1.2019 oslaví paní Emílie Proroková krásných 80 let.
S manželem Břetislavem Prorokem se do Trojanovic nastěhovala v roce
1973. Vychovala zde dceru Miloslavu a syna Břetislava, díky kterým se
stala trojnásobnou babičkou. Ze strany syna Břetislava a jeho manželky
Dany má vnuka Lubomíra a ze strany dcery Miloslavy a jejího manžela
Stanislava vnuka Dalibora a vnučku Darinu. Radost jí dělá i pět pravnuků.
Dalibor, Helena a Matěj vnuka Dalibora a Jan a Antonín vnučky Dariny.
Po celou dobu je naše prababička, babička a maminka celé své rodině velkou oporou!
Rád bych jí tedy touto cestou za celou rodinu ze srdce popřál pevné zdraví, pohodu a klid do dalších let.

Máme Tě moooc rádi!
Za rodinu Prorokovu, Šuhajdovu a Chalupovu vnuk Dalibor Šuhajda
Leden 2020
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Výše místních poplatků v roce 2020
POPLATEK ZA ODPADY

POPLATEK ZA PSA

Výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
určuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o „odpadech“:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt		

410,- Kč
410,- Kč

Stejně jako výše poplatku, tak i bonusový systém zpětného odběru
vytříděného plastu, tetrapaku a papíru zůstává nezměněn oproti
loňskému roku.
Informace o pytlovém sběru:
Systém pytlového sběru tříděného odpadu dále pokračuje za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se
mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit, a to registrací na obecním úřadě. Vypočtený bonus za rok 2019 bude při platbě poplatku
za odpady v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním
příkazem je nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě
na tel. 556 835 022 nebo mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@
trojanovice.cz.
Přehled finančních bonusů za dovoz tříděného odpadu do sběrného dvora:
Pytel plastů 			
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč

Pro všechny části obce je jeden svozový den
LICHÝ ČTVRTEK
Svoz je pravidelně i ve dnech, kdy připadne na tento
den svátek.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

2.
13.
12.
9.
7.
4.
2.
13.
10.
8.
5.
3.

16.
27.
26.
23.
21.
18.
16.
27.
24.
22.
19.
17.

30.

30.

Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním
poplatku ze psů činí:
a) za jednoho psa 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 140 Kč,
c) za jednoho psa v bytové zástavbě obce 300 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytové zástavbě obce 450 Kč.
Osvobození a úlevy u poplatku za psa
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je:
- osoba nevidomá,
- osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby,
- osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
- osoba provozující útulek pro zvířata
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitel psa, kterým je osoba starší 65 let
(3) Úleva se poskytuje:
a) držiteli jednoho psa v bytové zástavbě obce mladšímu 65 let,
jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu ve výši 100 Kč,
b) držiteli druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě obce
mladšímu 65 let, jež je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu…ve výši 150 Kč.

Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa 8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod		
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod
středa
15.30 –17.00 hod (Pod Javorníkem)
- platební kartou v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u ČSOB, a.s.,
Nový Jičín
		
číslo účtu: 285074707/0300
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!

31.

Objem a čistota odpadů
Odpady v pytlích musí být sešlápnuté a čisté, bez zbytků potravy a
bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který do nich
opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude finanční
bonus uznán.

variabilní symbol: ODPADY
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- chataři:
69 a evidenční číslo chaty
		
PSI
			
4 a číslo popisné domu
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2020.
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Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů

foto: Ivana Vrtalová

Výroční, již 50.valná hromada, konaná v hasičské zbrojnici, byla
po pěti letech volební. Přinesla obměnu ve složení a počtu členů
výboru. V nabitém programu zazněla zpráva o činnosti SDH,
rekapitulace soutěžní sezóny jednotlivých družstev ( muži, ženy,
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Trojanovicích se tradičně koná začátkem prosince. Ta letošní
byla v pátek 6. 12. Program
má svůj rituál. Po volbě návrhové a mandátové komise
následuje minuta ticha za zemřelé bratry a sestry sboru.
V letošním roce nás opustili
bratři Otto Šablatura, Pavel
Babinec a Jaroslav Hlavička.
Následují zprávy starosty a
velitele sboru a informace o
činnosti soutěžních družstev,
která úspěšně reprezentují
naši obec. Tato část programu se nelišila od minulých
valných hromad. Letos následovala výjimka. Volba nového výboru a volba nového starosty
a velitele sboru.
Starosta Petr Kaňa byl ve funkci od roku 1998 a velitel Vladimír
Makový od roku 1999. Obě funkce jsou mimořádně náročné a zodpovědné. Jak Petr Kaňa, tak i Vladimír Makový svou prací pro sbor

starší žáci a dorost a mladí hasiči)a zpráva o činnosti zásahové
jednotky. Došlo i na předávání čestných uznání, ocenění za věrnost a blahopřání k životním jubileím.
a tím také pro občany Trojanovic i okolních obcí a měst vzorně
plnili hasičské heslo „Bohu ku
cti, bližnímu ku pomoci“. Obětavost, spolehlivost a nezištnost
- tak lze stručně oba charakterizovat. Děkuji bratrům Petru
Kaňovi a Vladimíru Makovému
jménem Sboru dobrovolných
hasičů a také všech občanů Trojanovic. Odvedli skvělou práci.
Novým starostou sboru byl zvolen bratr Jan Kopřiva a velitelem
bratr Pavel Štefek mladší. Je to
dobrá volba, protože oba jmenovaní mají „hasičskou krev v
žilách“. Praděd Jana Kopřivy,
pan Josef Jaškovský starší, i praděd Pavla Štefka, pan Valentin
Bjaček, patřili k zakladatelům hasičského sboru v Trojanovicích v
roce 1933. Dokonce otec nového velitele, pan Pavel Štefek starší,
byl velitelem v letech 1995 až 1999 a babička současného velitele,
devadesátiletá paní Pavla Štefková, je nejstarší členkou sboru.

Pamětní informační deskou, která je umístěna v budově
zbrojnice, jsme si letos připomenuli 75. výročí protipartyzánské akce TETŘEV. V období stanného práva od 16. do 21. listopadu se ve věži naší hasičské zbrojnice ukrývali partyzáni.
Bylo to možné, protože linie obklíčení našich lesů probíhala
po cestě Solárka. Byl to výjimečně odvážný čin, především
tehdejšího starosty hasičů Josefa Šablatury a velitele Stanislava Němce. Jen připomínám, že na Morávce stanný soud
odsoudil 14 občanů k smrti jen za to, že nechali přenocovat
provokatéra a tuto skutečnost nenahlásili.
Drahomír Strnadel, čestný člen SDH Trojanovice

Ze zprávy o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2019, v
Trojanovicích 6.12.2019:
K dnešnímu dni má naše základní organizace 95 členů. Zásahové družstvo je sedmnáctičlenné. S mládeží pracujeme již 12 let.
Máme rovněž soutěžní družstvo mužů a žen. Z kulturních akcí
jsme uspořádali Hasičský ples a nyní již připravujeme 18.ročník,
který se bude konat v Kulturním domě ve Frenštátě p.R. 6.3.2019.
Dále jsme uspořádali smažení vaječiny, kácení máje, dětský den,
pohárovou soutěž mužů a žen a letní večer. Mladí hasiči měli
možnost zúčastnit se letního tábora ve Velkých Karlovicích, proběhla i řada soustředění. Konečně se nám podařilo uspořádat

sraz všech hasičů našeho sboru. Byl bych moc rád, kdyby tato
tradice pokračovala.
Na nákup materiálu pro jednotku a podporu mládeže, dorostu a
soutěžních družstev se nám podařilo získat dvě dotace z Moravskoslezského kraje a jednu dotaci z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.
Sestry, bratři, vážení hosté, na závěr bych chtěl všem poděkovat
za obětavost a píli a zvláště bych chtěl poděkovat manželkám,
družkám a přítelkyním, že to s námi vydržely. Díky patří i obci
Trojanovice za podporu hasičů.
Petr Kaňa, starosta SDH

Vedení obce Trojanovice se také připojuje k díkům za odvedenou
práci ve vedení jednotky a Sboru dobrovolných hasičů. Za čas
věnovaný nejen záchraně životů a majetku obyvatel Trojanovic a
okolních obcí, ale i za organizaci kulturního života v obci, výchově
dětí ke sportu a pomoci druhým. Za pomoc při čištění studní, do-

dávkách vody do domácností postižených suchem, za svědomitou
údržbu svěřeného majetku. Symbolickým vyjádřením tohoto bylo
předání stříbrných pamětních medailí obce Trojanovice Vladimíru
Makovému a Petru Kaňovi.
Za vedení obce Jiří Novotný a Ivana Vrtalová
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OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 16.12.2019 v Hasičské zbrojnici
8/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje návrh rozpočtu na rok
2020.
8/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2020.
8/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtový výhled 2021
- 2023.
8/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s poplatkem ve výši 410 Kč.
8/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s úpravou měsíčního paušálu 2 000 Kč a ročního paušálu
12 000 Kč za m2.
8/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
8/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.
8/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dar ve výši 10.000,- Kč
pro Pohorskou jednotu Radhošť na snímač výstupů na Velký Javorník, umístění v lokalitě Pindula.
8/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku na p.č. st. 574 v obecním pozemku p.č.
3697/1 v k.ú Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č.
1/2014.
8/10
Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení
vodovodní přípojky k novostavbě RD na pozemku parc. č. 2305/1
v k.ú. Trojanovice v obecním pozemku parc. č. 3580/5 a 3585/1,
vše v k.ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky určuje směrnice č.1/2014.
8/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 85- 3-951/19/VB pro vedení kanalizačního řadu v pozemcích p.č.3742/1, 3742/4 v k. ú. Trojanovice a

4468/1 a 4468/5 v k. ú. Frenštát p. R., v hodnotě 77.236,- Kč bez
DPH dle znaleckého posudku 831/153/2019 a Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě č. 86-3-951/19/VB pro vedení vodovodního řadu v pozemcích p.č. 3742/2, 3742/4, 3742/10 a 3742/11,
vše v k. ú. Trojanovice v hodnotě 40.444,- Kč bez DPH dle znaleckého posudku 831/153/2019.
8/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3645/1, viz příloha.
8/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku
p.č. 348/2 a 348/16, nově vzniklé parcely č. 348/24 a 348/25 o ploše
268 m2 dle GP č. 4009-31/2019 za odhadní cenu 31.830,- Kč.
8/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje kupní smlouvu č. UZSVM / ONJ / 5147 / 2019 - ONJM KS 57/2019-Ha, na základě které
obec Trojanovice kupuje pozemek p.č. 629/14 v k.ú. Trojanovice za
cenu 183.000,- Kč.
8/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice souhlasí se zařazením pozemku p.
č. 3352 v k.ú. Trojanovice do změny územního plánu pro výstavbu
1 RD.
8/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice volí pana Roberta Kačera členem
kontrolního výboru.
8/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Memorandum o spolupráci mezi obcí Trojanovice, Moravskoslezským krajem, Zlínským
krajem a obcí Prostřední Bečva, kdy účelem spolupráce je rozvoj
lokality Pustevny - Radhošť.
8/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje příspěvek na skibus a
cyklobus ve výši 18 000,- Kč a 27 000,- Kč na rok 2020.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Ivana Vrtalová
místostarostka obce

Oznámení o zahájení řízení
Oznámení o zahájení řízení Změny č. 2 Územního
plánu Trojanovice pořízené zkráceným postupem,
vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
a oznámení o konání veřejného projednání
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Trojanovice bude
zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky do jejího sejmutí (tj. do 29.01.2020):
• v tištěné podobě:
➢ u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Frenštát pod Radhoštěm,
odbor výstavby a územního plánování, nám. Míru 1, (dveře č. 60),
➢ na Obecním úřadě Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, 744 01
• v elektronické podobě:
➢ pod odkazem Úřední deska, na internetové adrese www.mufrenstat.cz a na www.trojanovice.cz.
Dále Vám oznamujeme, že se veřejné projednání o návrhu a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území uskuteční
dne 22. ledna 2020 (středa) v 15:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Trojanovice.
Leden 2020
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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.
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.
POLOLETÍ V MUZEU
Program pro žáky základních a
středních škol.
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Aj, ta sláva
zbojnická, dílna šikovných rukou,
střelba na laserové střelnici.
V pátek 31. ledna 2020 od 9.30 –
12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři, 50,Kč dospělí.

MUZEUM VE FRENŠTÁTĚ POD
RADHOŠTĚM DĚKUJE SVÝM
PŘÁTELŮM A NÁVŠTĚVNÍKŮM
ZA PŘÍZEŇ A PŘEJE VŠEM
DOBRÝ ROK 2020

Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 –
16.00
neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz
Leden 2020
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Reklama a inzerce

Naši jubilanti
V měsíci lednu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Rajnochová

90 let

Marie Máchová

85 let

Danuše Šimčáková

80 let

Emilia Proroková

80 let

Josef Stavárek		

80 let

Karin Lobpreisová

75 let

Alena Kyselá		

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Blahopřejeme
Český červený kříž uděluje ZLATOU
MEDAILI Prof. MUDr. Jana Janského
dárcům krve, kteří dovršili počet 40
bezpříspěvkových odběrů, a ZLATÝ
KŘÍŽ 3.TŘÍDY za 80 bezpříspěvkových
odběrů.
Mezi vyznamenanými Zlatou medailí
jsou i Ing. Ondřej Bartoš a Zlatým křížem 3.třídy Radek Bank.
I obec Trojanovice se připojuje k poděkování a věnuje za tento
humanitární počin Stříbrnou medaili vydanou k 270.výročí založení obce Trojanovice.
vedení obce

Poděkování
Touto cestou děkujeme všem zaměstnancům Obecního úřadu Trojanovice za vstřícný přístup, pomoc a
ochotu, kterou nám po celý rok 2019
projevovali.
Tým hotelu Rekovice

Leden 2020
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Vstupné:

Otevírací doba stanů
DENNĚ 8.30 – 16.30 HOD.
O VÍKENDECH: 50 KČ
VE VŠEDNÍ DNY: ZDARMA
DĚTI DO 10 LET A ZTP: ZDARMA
VSTUP ZDARMA S LÍSTKEM NA LANOVKU

Část vstupného bude věnována organizaci Haima při fakultní nemocnici v Ostravě.

Prodej vstupenek:
O VÍKENDECH 8.30-16.30 HOD. (11.–12.1., 18.–19.1., 25.26.1.2020)

VSTUPENKY BUDOU K PRODEJI PŘED VSTUPEM DO OBOU
STANŮ A V PŮJČOVNĚ SNĚHOBĚŽEK POD HORNÍ STANICÍ
LANOVKY.
Stan LEDOVÁ ZOO (směr rozhledna Cyrilka) – platba hotovost/
karta
Půjčovna sněhoběžek – platba hotovost/karta
Stan SVĚTADÍLY (nad Zaryšem) – platba pouze v hotovosti
Každým rokem se snažíme o zlepšení kvality a rozšíření akce Ledové
Pustevny, s čímž jsou spojeny rostoucí náklady na organizaci celého festivalu. Před třemi lety jsme navýšili kvantitu ledu ze sedmi na
čtyřicet tun, postavili jsme dva stany a zaměstnali sedm řezbářů na
celých sedm dní.
V letošním roce přibyl ledový bar či fotopoint ve tvaru ledového trůnu. Také doprovodný program o víkendech každým rokem vylepšujeme a rozšiřujeme, jako například živým vysíláním Hitrádia Orion,
animačním programem pro děti či řadou soutěží o hodnotné ceny.
Abychom zachovali tradici a úroveň festivalu, přistoupili jsme k zavedení vstupného do stanů se sochami. Děkujeme za pochopení a věříme, že si dvacátý ročník festivalu ledových soch s námi užijete.
Za pořadatele, Pustevny s.r.o.

Leden 2020
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eNeschopenka
1. Pokud onemocníte a ošetřující lékař vás
uzná dočasně práce neschopným, od 1. 1.
2020 vám dá pouze průkaz dočasně práce
neschopného pojištěnce (ne již 3 díly papírové neschopenky).
2. Od lékaře můžete odejít přímo domů,
protože už není třeba předávat, posílat či jinak doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku, ani žádné jiné formuláře. Nemění se vaše povinnost dodržovat režim stanovený lékařem a povinnost umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních
14dnech nemoci i zaměstnavateli, kterému z tohoto důvodu v
uvedených dvou týdnech nahlašujete případnou změnu místa
pobytu a vycházek.
3. Nadále také máte povinnost nahlásit neprodleně zaměstnava-

teli (telefonicky, SMS zprávou, e-mailem), že jste onemocněli a
lékař vás uznal dočasně práce neschopným.

4. Průkaz práce neschopného, který vám lékař vytiskne a předá,

je vaším dokladem, máte v něm zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře
apod., předkládáte ho také případné kontrole z OSSZ.

5. Nemusíte sami žádat o náhradu mzdy ani o nemocenské, pe-

níze obdržíte stejným způsobem, jako vám zaměstnavatel vyplácí mzdu (na stejný účet nebo adresu). V případě, že dostáváte
mzdu v hotovosti, prostřednictvím držitele poštovní licence na
adresu do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu
než banky, postupujete jako v následujícím bodě. Pořád přitom
platí, že nemocenské vyplácí OSSZ do 30 dnů od doručení řádně
vyplněných podkladů pro výplatu dávky.
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6. Chcete-li nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný
účet, než je vám zasílána výplata, musíte tuto skutečnost sdělit
OSSZ. Nejjednodušší je použít k tomu tiskopis „Žádost o změnu
způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ (k dispozici je na webu ČSSZ), který lze odeslat elektronicky z ePortálu
ČSSZ (zde je i ke stažení a ručnímu vyplnění), nebo písemně
poštou na OSSZ, pod kterou spadá váš zaměstnavatel.
7. Veškeré podklady a údaje k výpočtu nemocenského obdrží
OSSZ elektronicky přímo od vašeho zaměstnavatele (u OSVČ
má OSSZ potřebné údaje ve své evidenci). Informace o vyměřovacím základu, ze kterého se počítá výše dávky, bude jako dosud
uvedena formou zprávy pro příjemce (při výplatě bankovním
převodem) nebo na složence.
8. Jste-li osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (dobrovol-

ně účastná nemocenského pojištění), bude vám nemocenské
zasláno na účet, ze kterého hradíte pojistné na nemocenské pojištění, nebo na adresu, kterou eviduje vaše OSSZ v souvislosti s
vyplácením dávek. Pokud chcete nemocenské poslat jiným způsobem nebo na jiný účet, musíte to sdělit OSSZ. Postup je stejný
jako výše u zaměstnanců a využívá se i stejný tiskopis „Žádost
o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“.

9. Pokud vás během pracovní neschopnosti přebírá do péče jiný
lékař, postačí předložit mu průkaz dočasně práce neschopného
pojištěnce (je na něm uvedeno číslo pracovní neschopnosti).

10. Zaměstnavateli nepředáváte žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti, ani o jejím ukončení, všechny tyto informace
se dozví elektronicky z ČSSZ. Stejně jako jste však povinen informovat zaměstnavatele o vaší návštěvě u lékaře a vzniklé pracovní neschopnosti, máte tu samou povinnost i u jejího trvání a
ukončení.
Česká správa sociálního zabezpečení
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Zbytky hodování nepatří do kanalizace!
Buďme během adventu odpovědní.
Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren odpadních vod SmVaK Ostrava kanalizační sítí přitéká dlouhodobě velké množství
látek a předmětů, které do odpadu rozhodně nepatří. Způsobují
problémy na strojích a zařízeních, zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí. Advent, dny vánočního hodování a novoroční oslavy
jsou v tomto ohledu jedním z nejrizikovějších období.
V třídění plastů, skla nebo papíru patří Česká republika k evropským premiantům, lidé by se měli zamyslet také nad tím, že odpad
v kuchyni, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým
košem. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Házet do odpadu jakékoliv jiné látky a předměty povoleno není.
„Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní
velká část lidí běžně vylévá. Při smažení vánočních kaprů a řízků
to platí o to víc a důsledky jsou o to horší. Tukové částice se při
ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí vzniká odolný materiál, který je může zneprůchodnit. Hroudy
tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla.
Tuk se nalepuje na stěny potrubí stok, nastává chemická reakce a
vzniklé sloučeniny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do
sběrných dvorů.
Komplikace způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které
na sebe v potrubí nabalují další odpady. Do kanalizace v žádném
případě nepatří hygienické potřeby, jako jsou vlhčené ubrousky a
tyčinky do uší, nebo textilie, které se používají při úklidu. Toaletu
by si také lidé neměli plést s odpadkovým košem pro zbytky potravin a jídla. „Slouží jako potrava pro hlodavce, kteří ve stokách žijí
a díky dostatečnému přísunu stravy se mohou nekontrolovatelně
množit. My pak musíme na jaře během plošných deratizací a na
podzim při ohniskových deratizacích jejich počet eliminovat na
únosnou mez,“ vysvětluje ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan
Tlolka.
Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní
vody, mohou narušit fungování čistírny odpadních vod, způsobit
ekologickou havárii a částečně projít čistírenským procesem dále
do vodních toků.
Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy a proces odkanalizování a čištění odpadních vod
prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého
z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné).
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Poplatek z ubytování se nově týká i poskytovatelů ubytování v
soukromí, tedy například na služby typu Airbnb. I tito poskytovatelé musí svou poplatkovou povinnost nahlásit správci poplatku (OÚ Trojanovice).
Správce poplatku má právo vyžádat si evidenční knihu pro účely
kontroly odvádění poplatku z pobytu.
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné
výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem
k přímé úhradě.
Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek

Poplatek z ubytování
K 1.1.2020 dochází k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
• Sloučením rekreačního a ubytovacího poplatku dochází ke změně poplatkové povinnosti pro provozovatele ubytovacích zařízení.
Nově se vybírá pouze tzv. poplatek z pobytu.
Velikost poplatku určuje místní vyhláška o poplatcích tj. 1/2019 o
místním poplatku z pobytu:
— Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.
— Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená.
— Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je
povinen vybrat poplatek od poplatníka.
— Plátce je povinen podat správci poplatku (OÚ Trojanovice)
ohlášení nejpozději do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající
v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce
ohlásí správci poplatku ve lhůtě 10 dnů.
Osoba, která je plátcem poplatku a poskytovala úplatný pobyt
nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů
ode dne nabytí její účinnosti.
VŠICHNI POSKYTOVATELÉ UBYTOVÁNÍ SE MUSÍ OHLÁSIT
NA OÚ TROJANOVICE - tj. NOVÍ, STÁVAJÍCÍ I POSKYTOVATELÉ UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.
— Nově se eviduje i velikost odvedeného poplatku za hosta a případně také i důvod osvobození od platby poplatku.
Sazba poplatku činí 15Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
— Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let (dříve od poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
osvobozeny osoby do 18 let a nad 70 let, ubytovatelé zaplatili poplatek z ubytovací kapacity za všechny ubytované bez věkového
omezení)
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována
lázeňská léčebně rehabilitační péče
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro
děti
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo
podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího
sociální služby,
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle
zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního
sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec
České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví
České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních
nebo pracovních úkolů.
Leden 2020
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Valašský soubor písní a tanců
a tak kromě zpěvu koled a lidového tance mohli diváci zhlédnout
pouštění lodiček a pletení vánočky. Ta byla originálně připravena
splétáním dlouhých pruhů látky a v sále tak pod rukama šikovných
Valašek vznikla několikametrová vánočka.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Na 15. prosince si pro příznivce tradic přichystal Valašský soubor
písní a tanců společně s malými Valášky při Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka a Mateřské škole Trojanovice pásmo, které
se již vrylo do povědomí občanů pod názvem Koleda je ve Vánoce. Tradiční program ukázal zvyklosti spojené s obdobím Vánoc,
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foto: Hložkovi

ním stole a patří mezi nejvýznamnější vánoční
pečivo.
* O vánočce najdeme zmínky v 16. století, jen
se jí tenkrát říkalo húska, pletynka, štědrovice
nebo calta.
* I k vánočce se váže hodně pověr a zvyků.
Pletla se, aby nás ochránila před vším zlým,
ale i znázorňovala malého Ježíška zabaleného
v látce.
* Pletla se z devíti pramenů, přičemž čtyři spodní znamenaly slunce, vodu, vzduch a
zemi. Tři prameny uprostřed symbolizovaly
rozum, cit a vůli a vrchní dva prameny představovaly lásku a moudrost.
* Při pečení vánočky si hospodyně měla vzít
bílou zástěru a při hnětení těsta nesměla s nikým hovořit.
* Při kynutí těsta se doporučovalo skákat hodně vysoko, snad proto, aby těsto nadskočilo.
* Někde se do vánočky dokonce zapékala mince. Ten, kdo ji našel, měl jisté zdraví a hojnost
po celý další rok.

foto: Ivana Vrtalová

foto: Jitka Pajlíková

foto: Ivana Vrtalová

Tradiční vánočka
* Neměla by chybět na žádném štědrovečer-
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Valašský soubor písní a tanců - pokračování
Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování a vděčnost VSPT
Radhošť z Trojanovic, který k nám každoročně jezdí vystoupit v
rámci adventních koncertů. Je to vždy jeden z nejpěknějších koncertů, naši senioři mají soubor velmi rádi a já si vážím toho, že
soubor je ochotný jezdit každý rok. Vždy se bez problémů domluvíme na termínu. Pokud nemáme finance, soubor vystupuje i bez
nároku na honorář a jeho vystoupení je vždy na vysoké úrovni.
Takže mají opravdu náš dík.

Srdečně Vás zveme na tradiční VALAŠSKÝ BÁL
Sobota 1.2.2020 od 19:00 Hotel Beskyd v Trojanovicích
Vstupenky od 17.1.2020
u p.Evy Káňové na Lomné 737 785 723
A v IC ve Frenštátě p.R. 556 836 916

foto: Magdalena Stejskalová

Mgr. Magdalena Stejskalová
vedoucí zařízení, Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Tradiční pečení vánoček u Horáků

CUTT BESKYDY 2019

Již tradičním se stal zvyk pečení vánoček u Martina a Heleny Horákových. V čase adventu 22.12.2019 umožnili zájemcům o pečení
tohoto vánočního pečiva účastnit se v krásné vánoční atmosféře
hromadného mísení, hnětení a pečení ve třech vyhřátých troubách.
Kdo si s sebou přinesl i lucernu, odcházel nejen s voňavou vánočkou, ale i Betlémským světlem.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

aneb běh zimním srdcem Beskyd

Běžecký závod uskutečněný 29.12. od hotelu Beskyd patří do seriálu tří terénních ultra-maratónů pod názvem CZECH ULTRA
TRAIL TOUR, který probíhá již pátým rokem. Závod je rozdělen
do tří délkových tratí a dvou kategorií - ženy a muži. Za zmínku
jistě stojí čas vítěze 58km dlouhé trati v mužské kategorii. Tuto trasu uběhl Stanislav Najvert za 7:11 hod.
-redLeden 2020
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Pražská Valašská Madona
Advent skončil tak, jak musel - Vánocemi. A i ty už jsou za námi, výstavy českoslovanské v roce 1895 namaloval triptych Valašská
ale vánoční čas ještě doznívá, ve svých příbytcích stále máme Madona.
nejen stromeček, ale také betlémské jesličky na připomenutí V té době se členové právě vzniklého výboru pro výstavbu cyrilotajemného příběhu těch prvních Vánoc. Všichni známe to bib- metodějské kaple na Radhošti potýkali s nedostatkem financí pro
lické vyprávění a snad si vzpomeneme, co anděl zvěstoval pastý- zabezpečení takového díla. Zlom přinesl nápad zakoupit od malíře
řům, kteří oné noci v horách nad Betlémem bděli u svých stád… Liebschera obraz Valašská Madona a pořádat s ním putovní výstaNašim valašským předkům lichotilo, že to byli lidé jako oni – vy po moravských i českých městech, spojené se sbírkou ve proprostí pastýři – kdo byli Božím andělem takto poctěni.
spěch kaple. Zároveň byly vytištěny pohlednice s reprodukcí obraJeden náš slavný
zu. Obraz Valašská
malíř však analoMadona tak jednak
gii těch v evangeliu
pomohl shromážzmiňovaných pasdit prostředky pro
tevců a valašských
výstavbu
kaple,
pastýřů
přivedl
jednak se díky této
k dokonalosti. V
propagaci i samotjeho podání doný obraz stal dílem
konce nejen pasvelmi populárním
týři, ale i Panna
a pro zájem veMaria mají na sobě
řejnosti vznikaly i
součásti valašskéjeho četné zmenho kroje, místo
šené reprodukce.
betlémské jeskyně
Ještě dnes se v kapli
vidíme zápraží vana Radhošti před
lašské dřevěnice,
obrazem Valašské
místo cypřišů a
Madony s údivem
akácií jedlový les.
zastaví nejeden tuTím malířem byl
rista: „Vždyť já ten
Adolf Liebscher. Valašská Madona - zde je pouze střední část obrazu, která představuje „Klanění pastýřů“. Na obraz znám, býval
Už ve svých 22 le- bočních částech triptychu jsou: „Cesta do Betléma“ a “Zvěstování pastýřům“.
v pokoji u naší batech se podílel na
bičky!“
výzdobě Národního divadla, byl umělcem známým a žádaným, a V loňském roce od smrti tvůrce Valašské Madony malíře Adolfa
to také pro svou mnohostrannost: maloval velká plátna, navrhoval Liebschera uplynulo již 100 let.
chrámové okenní vitráže, ilustroval knihy. Od klubu českých turisNa závěr poznámka: Neméně slavný Liebscherův obraz - ono
tů obdržel zakázku na výzdobu jejich pavilonu na Jubilejní zemdioráma Boj Pražanů se Švédy - připomíná historickou událost z
ské výstavě v r. 1891. Tak vzniklo slavné dioráma „Boj se Švédy na
r. 1648, kdy Pražané, zvláště díky odhodlání 750 studentů vedeKarlově mostě“. Na díle pracoval se svým bratrem Karlem a obraz
ných jezuitou Jiřím Plachým, ubránili Staré Město před drancujíje unikátní i ve světovém měřítku. Plátno o ploše přes 80 metrů
cím švédským vojskem. Odolání mnohonásobné přesile bylo počtverečních bylo utkáno v jednom kuse, obraz byl hotov za 50 dnů.
važováno za zázrak a ochranu Panny Marie, a proto na památku
Později se z výstavního pavilonu stalo zrcadlové bludiště na Petřítohoto slavného vítězství byl vztyčen na Staroměstském náměstí
ně. („Provizorní“ budova výstavního pavilonu vydržela už 130 let a
Mariánský sloup (autor Jiří Bendl). Na svém místě stál téměř 260
dílo bratří Liebscherů tam můžeme obdivovat dodnes.)
let, než ho v roce 1918 strhl rozvášněný a historických souvislostí
Práce na ilustracích Ottových encyklopedií Adolfa Liebschera zaneznalý dav. Je zarážející, že dlouholetou snahu o obnovu této
vedla do všech končin naší země. Sám si oblíbil valašskou krajinu a
památky provázejí i dnes sotva pochopitelné obstrukce.
často pobýval v Novém Hrozenkově. Valašsko bylo pro Liebschera
velkou inspirací. Tak došlo k tomu, že při příležitosti Národopisné
Josef Krůpa, předseda Matice zašovské

Reklama a inzerce

Milí poutníci, ctitelé cyrilometodějští, přátelé Valašska a
Beskyd,
děkujeme Vám na konci roku 2019 za všechny projevy přízně,
za podporu našeho snažení, aby nejvýše položený křesťanský
chrám naší vlasti mohl dál sloužit svému poslání.
Do nového roku 2020 Vám přejeme Boží požehnání a šťastný
návrat z každého turistického výšlapu nebo z pouti. Dobrovolníci z našeho spolku se vynasnaží, abyste i v poutní sezóně
2020 zastihli naši kapli co nejčastěji otevřenou.
www.matice-radhost.cz
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Amerika - jaká je ( a jaká není ) - část třetí

foto: Pavel Rampír

K cestování bezpochyby patří najíst se hodně, levně a pokud možno s chutí... Jak jsem již psal, cestujeme nalehko a vaříme si sami.
Takže některé výzbrojní součásti, jako plynová kartuše, nůž či případně pánev, se musí koupit na místě. Letištní kontrola na palubu
Boeingu vám takové náčiní nepustí a možná by kudla v batohu
způsobila potíže s policií. S tím se pojí zábavná historka - celá naše
rodina navštívila Izrael. Náš syn Kryštof komentoval můj nákup
slovy - to bude fajn, až budeš pobíhat po Jeruzalému a shánět nůž
a bombu...Dopadlo to dobře, šedovlasý, dlouhý a modrooký Evropan nevzbudil podezdření a oboje jsem sehnal bez konfliktu s
IDF...

To vaření má své negativa - příliš neznáme tradiční pokrmy navštívených zemí. Koupit si v Itálii ve stánku pizzu nebo v Belgii hranolky ještě jde, ale v restauraci to leze do peněz. Ale v USA vlastě není
jejich tradiční jídlo. Spojené státy jsou kotlíkem všech národů a
tím pádem i jejich kuchyní. Snad jedině hamburger splňuje pojem
národního jídla.
Když jsme byli v NY, moje žena Klára objednala večeři v restauraci, která byla známá jako ta pravá pro ochutnání hamburgeru.
Výběr veliký, tak jsme si dali náhodný tip. Zajímavé je, že hlavní složka - mleté hovězí maso je bez chuti a snad není ani solené.
Veškerou chuť jídlu dávají přílohy- různé saláty, omáčky a na stole
ležící hromady koření. Pak jsme už navštívili restauraci jen v San
Diegu v Kalifornii. Byla to španělská hospoda v centru, plná asi od
rána do večera. Kamarád nás sice pozval, ale dle amerického zvyku
jsme si platili sami. Bylo to fakt dobré, mexické pivo také, ale cena
pro dva 50 dollars nás od dalšího pokusu navštívit hospodu definitivně odradila. Mimochodem v Americe se restaurace navštěvuje
zásadně s objednáním místa, jinak se tam nedostanete.
Pro nás národní jídlo v Americe je stejk a fazole ! V každém obchodě s potravinami či v supermarketu je obrovské oddělení masa.
Najdete tam vše krásně upravené, naporcované, rozdělené podle
způsobu úpravy. Pro člověka, co rád maso, jsou Spojené státy ráj na
zemi! Po přepočtu kurzu koruny nám vycházelo, že cena je zhruba jako u nás. A kvalita nesrovnatelná. Rád vařím, tak mám jisté
zkušenosti. U nás hodíte plátek masa na pánev a za chvíli je ho
polovina, zbytek je voda. V zemi hvězdné vlajky pod hvězdnou oblohou na pánvi a ohništi uprostřed pouště stejk prakticky úpravou
neubude. A výsledek báječný ! K tomu fazole z konzervy a červené
víno nebo pivko.

Zde se musím zastavit - alkoholické nápoje a USA. Přístup k alkoholickým nápojům je různý podle jednotlivých států unie. Někde
je to opravdu problém a koupě piva je složitý proces, o vínu a destilátech nemluvě. Zase třeba v Oregonu nebo ve státu Washington
jsme měli dojem, že omezení nejsou žádná.
Jistě znáte pojem kalifornské víno- ale je zajímavé, že státy bez tradice, jako již jmenovaný Oregon nebo jiné, se daly na cestu zakládání vinic a daří se jim. Ochutnali jsme a bylo výborné!
Pivo se v Americe vyrábí v obrovském výběru značek, druhů, typů.
Ve Washingtonu DC jsem našel zahradní pivnici, kde na pípách
bylo asi padesát piv! V marketech narozdíl od nás se více prodává
v plechovkách. Některá jsou skoro jako naše, jiná nezvyklá a některá vyloženě nechutnají. Nic neriskujete, když si dáte pivo mexické,
je asi nejvíce podobné našemu. Klára si oblíbila na ženu nezvykle
silné pivo 8 % alkoholu !
Co vás ale v Americe překvapí nemile, je pečivo. Je to jistě záležitost zvyku a tradice, ale na sladký chleba si prostě nezvyknete.
Všechno pečivo, ať se jmenuje, jak chce, či vypadá jako chleba, je
nasládlé. S máslem a marmeládou to jde, ale k masu a fazolím....
Po čase jsme začali raději kupovat mexické tortily, prodávají se v
balících, jsou levné a hlavně slané. Ostatní přílohy (jako bramborová kaše v sáčku, rýže, těstoviny) jsou jako u nás v Hrušce - jen ta
obsluha mluví jinak.
Ale jsme na výpravě za poznáním, tak něco k tomu. Již při plánování cesty, což dělá má žena Klára, se ujal jeden můj nápad. Návštěva
hlavního města státu Oregon- Seattlle- se nemohla obejít bez prohlídky The Museum of Flight, Seattle. Nedaleko v městě Everett je v
současnosti továrna Boeing, dříve sídlila tady. Exponáty jsou většinou věnovány této firmě, vzhledem k velikosti většinou ve venkovní expozici v hale. A měli jsme obrovské štěstí- letos bylo 50. výročí
přistání člověka na Měsíci. A zrovna tam přibyla putovní výstava o
programu Apollo a také první lodi, která na Měsíci přistála- Apollo
11. Vidět na vlastní oči a téměř se dotýkat kabiny, vstupních dveří, motoru rakety Saturn V, vidět skafandry Armstronga, Alldrina,
Collinse bylo úžasné.

foto: Pavel Rampír

Motto : Doma jez, co máš, venku, co ti dají .

Kabina Apollo
Tak článkem o stravování bych zakončil seriál o našich návštěvách
USA. Snad jsem vám trochu přiblížil očima spolubydlícího a občana Trojanovic tuto nádhernou zemi. Pokud můžete a jste zdraví,
cestujte!
Jedině osobní poznání vám otevře oči, učiní vám svět opravdovým. A pokud se budete inspirovat našimi výlety, tak to bude také
cenově přijatelné.
Pavel Rampír
Leden 2020

20
Z Trojanovic až na Koločavu

▶▶ Jak tamější školství/školský systém vypadá?
Na Ukrajině má základní stupeň 11 tříd a koločavská škola je samozřejmě školou základní. Funguje pro několik vesnic na řece Tereblja, kde žije zhruba 7.000 lidí, takže to je škola docela významná. Předměty mají žáci stejné jako u nás, často jsou lidé překvapení
z výuky cizích jazyků, tu mají na Ukrajině od první třídy a většinou
to je angličtina a od šesté třídy vyučují druhý jazyk – v Koločavě
většina dětí chodí na němčinu. Konkrétně v Koločavě je ve škole
problém, který by asi většina lidí v Česku nečekala a se školou nespojovala. V celém regionu je málo práce a když, tak špatně placené, a tak většina lidí cestuje za prací do zemí EU. Učitelé v Koločavě
pak mají ve třídě většinu dětí, jejichž rodiče jsou na dva měsíce až
půl roku v zahraničí. Na děti dohlížejí většinou prarodiče, kteří si
často s pomocí dětem při studiu neví rady. Některé starší děti pak
mají problém s motivací školu dokončit, často si chtějí vydělávat
okamžitě, jak je to možné, a vzdělání někteří z nich nepovažují za
prioritu. To je ale dáno tvrdými podmínkami v Koločavě.
▶▶ Jak probíhala cesta a kdo s Vámi z místních navázal spolupráci kromě ZŠ Trojanovice?
Cesta na Ukrajinu (poz.red. se školními potřebami konaná 24.10.)
je docela pohodová záležitost, jezdíme přes Slovensko, kde je z větší části dálnice, a na hraniční přechod Vyšné Německé to máme z
Trojanovic cca 6 hodin jízdy. Od hranic do Koločavy to jsou pak
3 hodinky. Jako Expedition club, pod jehož záštitou připravuji výpravy na Ukrajinu, spolupracujeme pouze s obcí Trojanovice, protože je to místo, kde jsem vyrůstal a znám místní školu. Popravdě
ani neplánuji rozjíždět pomoc tamní škole ve větším měřítku. Jde
o to, že koločavská škola má v podstatě potřebné vybavení, ale je
velmi staré, není ho dost pro všechny a o moderních pomůckách
jako počítače, projektory atd. si tamější škola může nechat zdát.
Leden 2020

foto: Romana Stejskalová

▶▶ Jak jste se k problematice škol na Ukrajině dostal?
V podstatě náhodou, protože jsem na Ukrajinu začal průvodcovat
zájezdy už od roku 2008 a hned má první cesta vedla do Koločavy,
kam jsem se od té doby každý rok vracel. Postupem času jsem začal
poznávat místní lidi a dnes mám v Koločavě několik přátel. Jedním
z nich je i pan Vasil Hleba. Vasil je starší pán, který je mimořádně
aktivní ve veřejném životě Koločavy, spoluorganizuje různá setkání s lidmi z České republiky a se ženou se starají o kostel Svatého
Ducha. Mimo tyto aktivity je zástupcem ředitele koločavské školy.
Jednou při návštěvě kostela, když nám vyprávěl o hrobech československých četníků, kteří jsou zde pohřbeni, mi navrhl, abychom
zašli na návštěvu do školy. Samozřejmě jsme šli a od té doby tam
chodíme pravidelně, Češi, kteří se mnou cestují, jsou většinou dost
překvapení z toho, jak probíhá výuka a hlavně jaké mají zázemí
žáci v Koločavě.

Sice dva projektory a nějaké počítače mají, ale všechno to jsou dary
z České republiky. Takže nejsme jediní, kdo koločavské škole pomáhá, a to je dobře. Pokud bude více takových lidí a obcí, které
maličko Koločavě pomohou, tak budou mít děti daleko kvalitnější
podmínky pro učení.

foto: Romana Stejskalová

Koločava - vesnice na západní Ukrajině. Rodiště obávaného loupežníka Nikoly Šuhaje, hrdiny literárního díla Ivana Olbrachta
– Nikola Šuhaj loupežník. Od rozpadu Rakouska-Uherska až do
roku 1939 touto vesnicí, patřící do Podkarpatské Rusi, končilo
Československo (ležela na československo-polských hranicích).
V době první republiky byla Podkarpatská Rus (orientovaná na
zemědělství) státem spíše dotována, neboť v té době byla velmi zaostalá.
V říjnu 2019 oslovil obec s možností spolupráce/podpory místní
školy trojanovský rodák Adam Stejskal, kterému situace dětí na
zdejším místě není lhostejná. Jubilejní ZŠ T.G.Masaryka věnovala
ze svých vyřazených potřeb školní pomůcky, které děti na Koločavě ještě využijí ke svému vzdělávání.

▶▶ Chystáte nějakou další formu pomoci, popř.jak by mohli občané pomoci, pokud je tato problematika zaujala?
Na Ukrajinu se chystám opět v květnu a rád bych do školy sehnal
další projektor, protože dnes je spousta materiálu k výuce online a
v podobě prezentací a videí, které jsou pro děti určitě velice atraktivní. Sám mám zkušenosti s pořádáním sbírky pro tento region,
kdy jsme chtěli nasbírat finance pro pomoc místním lidem po povodních, a tak vím, jak je náročné vše oběhat a zajistit, aby bylo
vše legální. Těžko se mi tím pádem odpovídá na to, jak konkrétně
by mohli občané pomoci. Je mi totiž jasné, že nejefektivnější by
bylo umožnit lidem přispívat po menších částkách, abychom pak
vybranou věc mohli koupit, ale to je zkrátka příliš administrativy. Takže pokud by někdo chtěl škole v Koločavě opravdu pomoct,
tak by bylo super předat věci, které už lidé nepoužívají a které se
mohou hodit, například starší počítač nebo fungující projektor. Samozřejmě je to také o tom, abychom na Ukrajinu nevyváželi věci,
které tam nepotřebují. Zkrátka hledáme věci, které lidé chtějí darovat, ale které ještě mohou dobře sloužit.
▶▶ Děkuji za rozhovor.

Ivana Vrtalová
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foto: Ivana Vrtalová

34. Vánoční koncert

Kostel sv. Jana Křtitele ve Frenštátě p.R. se v sobotu 28.12. zaplnil
návštěvníky, kteří si přišli zpříjemnit odpoledne poslechem písní
s vánoční tématikou. Měli možnost vyslechnout nejen sborový
zpěv Pěveckého sdružení Kopřivnice za doprovodu Komorního
orchestru Kopřivnice, ale i zhlédnout práci sbormistra Jiřího Najvara s taktovkou. Spolupořadatelem akce je i Matice Radhošťská.
Právě její člen Pavel Altrichter, dlouholetý varhaník a zpěvák, byl
také sbormistrem tohoto sdružení. Drahomír Strnadel vyjádřil ra-

dost nad tím, když se najdou následovníci a je komu započaté dílo
předat.
Zároveň pozval posluchače na tříkrálový koncert Za nebeskou
bránou II. Zde uvítá zájemce o poslech nejen sólistů Chrámového
sboru ze Štramberku v pozici předsedy Muzejní vlastivědné společnosti, která je spolupořadatelem této akce.
Ivana Vrtalová

V areálu skokanských můstků Jiřího Rašky se v úterý 10.12.2019
sešli zástupci Moravskoslezského kraje, města Frenštátu, obce Trojanovice, TJ Frenštát pod Radhoštěm a Svazu lyžařů ČR. Podpisem
Memoranda deklarovali společný zájem na obnově a rozvoji skokanského areálu. Realizace podle vytvořené architektonické studie
by posunula areál na evropskou úroveň s možností celoročního
využití nejen pro sportovce, ale i pro širokou veřejnost. Budoucími
výzvami jsou hledání finančních zdrojů a případné zřízení práv-

foto: Romana Stejskalová

foto: Romana Stejskalová

Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci obnovy skokanského areálu Jiřího Rašky

zleva: místopředseda TJ Frenštát p.R Jiří Novotný, předseda TJ Frenštát p. R. Adolf Hüttl, starosta Frenštátu p.R. Miroslav Halatin, náměstek hejtmana MSK Stanislav Folwarczny, starosta Trojanovic Jiří
Novotný, prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský a předseda
úseku skoku na lyžích Jakub Janda
nické osoby, která by zabezpečila dohled nad výstavbou, revitalizací celého areálu a následný provoz.
Ivana Vrtalová
Leden 2020
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Prosinec ve škole
Předvánoční přípravy byly ve školní družině obohaceny projektovými dny. Dětem se velmi líbila akce Etiketa stolování aneb výlet
do gastronomie, která proběhla 4.12. Děti si mohly vyzkoušet slavnostní prostírání nejen vánoční tabule, ale také narozeninového
pohoštění. Seznámily se s pojmem etiketa, naučily se zajímavému
skládání ubrousků i obsluze.

tomto pořadí: skoky snožmo na místě s točením vzad, snožmo na
místě s točením vpřed, přeskoky na jedné noze a přeskoky z jedné
nohy na druhou.
A kdo naskákal nejvíce?
1. ročník – Hlaváčová J. 152 skoků, Boháč O. 155 skoků
2. ročník – Badačová V. 169 skoků, Trubač J. 217 skoků
3. ročník - Jašková J. 180 skoků, Mazgaj J. 160 skoků
4. ročník – Pařenicová B. 247 skoků, Špaček S. 246 skoků
5. ročník – Kundrátová T. 192 skoků, Výborný L. 283 skoků
Letošní ročník byl obohacen o bonusovou soutěž ve skákání „panenek“. Tato varianta přeskoků je již pro pokročilé borce. Přesto se
do soutěže přihlásilo 22 borců. Za 1 minutu dokázala Alžběta Pařenicová skočit 61 panenek. Stejný výkon podal také nejlepší hoch
Jan Trubač.
Celé skákání bylo zpestřeno společnou zumbou všech dětí školy,
kterou vedli tanečníci z kroužku Tančíme pro radost.

5.12. proběhl již 3. ročník Mikulášského skákání. Proč ale vůbec
skákat přes švihadlo? Skákání
přes švihadlo
patří mezi samostatné sporty. Výhodou
je, že cvičit se
švihadlem jde
kdekoliv. Zároveň cvičení je
velmi účinné
především pro
trénink koordinace pohybů
a
zvyšování
kondice. Proto
se také stává
v ýznamným
tréninkovým
doplňkem
řady sportů.
Mezi základní
přeskoky patří
skoky snožmo
na místě s točením vpřed,
těžší variantou
je točení vzad.
Z dalších možností lze uvést přeskoky z jedné nohy na druhou
(koníček), přeskoky pouze na jedné noze. Ti nejodvážnější žáci
naší školy přeskoky přes švihadlo trénovali a předvedli v dalším
ročníku „Mikulášského skákání 2019“. Za každý ročník byli vyhlášeni tři nejlepší chlapci a dívky. Žáci prvního až třetího ročníku
skákali 1 minutu snožmo na místě s točením vpřed a 1 minutu
přeskoky z jedné nohy na druhou. Žáci čtvrtého a pátého ročníku
to měli náročnější. Každých 30 vteřin měnili techniku skákání v
Leden 2020

Součástí tohoto sportovního klání bylo i vyhodnocení sběru lesních plodů pro zvířátka a žáky navštívil Mikuláš s čerty a andělem.
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Prosinec ve škole - pokračování
Vůně z pečení perníčků 11.12. se linula celou školou, děti si následně své výtvory nazdobily cukrovou polevou v rámci projektu
školní družiny při poslechu vánočních koled.

V duchu adventních zvyků a tradic děti pokračovaly v Dílně tvoření ve čtvrtek 12.12., v níž vyráběly vánoční svícny, drobné dárečky
z korálků a ozdoby na stromeček.

Formou mezipředmětových vztahů se žáci 12.12. 2019 zúčastnili
projektu Jiný kraj, jiný mrav. Měli možnost seznámit se s kulturními zvyky, cizím jazykem a historií vystěhovalectví rodáků z Trojanovic na Nový Zéland. Děti však nejvíce zaujal tradiční maorský
tanec haka skupiny Whakaari Rotorua.
Během pestrých prosincových dnů nechyběla návštěva výstavy
betlémů pod názvem Pásli ovce Valaši ve frenštátském muzeu. Vánočním koncertem ZUŠ a příběhem Hodinářův učeň v kině se děti
naladily na pohádkové Vánoce.
Kolektiv ZŠ a MŠ Trojanovice přeje všem občanům do nového
roku zdraví, optimismus a spokojenost.
Jitka Pajlíková

Původní koryto Lomeného potoka

12.12. se děti navštěvující čtvrteční vlastivědný kroužek vydaly do
míst původního koryta Lomeného potoka (dnešní Lomná). Tok
byl narovnán pravděpodobně po záplavách někdy před rokem
1760 (mapa z této doby již ukazuje koryto narovnané).Dnes koryto připomíná pouze množství kamenů, které se na dně nacházelo.
Děti si po cestě vyzkoušely, že není jednoduché poznat jednotlivé
stromy po opadu listí, hledaly v korunách stromů hnízda ptáků a
ujasňovaly si hranice mezi naší obcí a Frenštátem p.R.
Ivana Vrtalová

30. let od uzavření hotelu Ráztoka

Historie hotelu Ráztoka je bohatá. Původní koloniál z dvacátých
let 20. století byl v třicátých letech přestavěn na horský hotel.
Současné uzavření z důvodu rekonstrukce by mělo ještě vylepšit
nabízené služby hotelu. Otevření bychom se mohli dočkat v roce
2021.
Ivana Vrtalová
Leden 2020
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Tříkrálová sbírka

foto: Věra Vašendová

Vítání občánků a setkání s jubilanty

Občánci zleva: Alžběta Bordovská, Laura Mitášová, František Konvička, Silvie
Petrová, Richard Buráň, Pavel Vraník

Ve
dnech
1.-14.1.2020 probíhá v Trojanovicích
Tříkrálová sbírka
pod záštitou Charity Frenštát p.R.
Letošním
cílem
sbírky je stejně
jako loni finanční
podpora a rozvoj paliativní péče.
Pokud je vám cíl pomoci blízký a koledníci
vás nezastihnou doma, máte možnost přispět do kasiček na Obecním úřadě Trojanovice v čase otevření informačního centra nebo v Kapli sv. Cyrila a Metoděje na
Radhošti.
Většina vykoledovaných prostředků (65%)
zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Ivana Vrtalová

zdroj: FB stránky

Ponožky, které hřejí dvakrát- na srdci a na nožkách...

Nahoře zleva: František Gajdušek, Stanislav Raška, Arnošt Kunc, Bohumír Adamčík
Dole zleva: Marta Novotná, Zdenka Kytková, Bohuslava
Šablaturová

Šťastný nový rok přeje
tým obecního úřadu

foto: Josef Káňa

foto: Věra Vašendová

Do Klubu důchodců Trojanovice/Lomná posíláme poděkování za
milé a hřejivé překvapení pro klienty.
Domov pro seniory Hortenzie, Frenštát p.R

Vystoupení dvoučlenné maorské rodinné skupiny Whakaari Rotorua, mohli zhlédnout zájemci 12.12.2019 v prostorech sálu hotelu Beskyd.
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