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Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam
budem, .... Tak zní začátek pranostiky, kterou
zná snad každý. Ta však
platí pouze pro lidi, ačkoliv v posledních letech
už možná ani pro ně ne.
Pozorný pozorovatel k
tomu, kdy začíná jaro,
vlastně ani nepotřebuje
kalendář. Stačí vyjít ven,
a i když je ve vzduchu
ještě občas cítit zima, oči
už vidí jaro v prvních
bílých a žlutých květech Ropucha - snůška: Černá vajíčka ropuchy obecné jsou uspořárostlin, ke kterým se dána do provazců, které mohou být až 5 metrů dlouhé.
postupně přidávají další
barvy. K nim se přidávají barevná pírka a
hlasy navrátilců z jižních koutů. Jejich švitoření a ranní či večerní koncerty dávají
sbohem zimě a vítají jaro. A už ke konci
března jsou vidět i první studenokrevní
živočichové - obojživelníci. I v Trojanovicích se jako první na pouť vydávají skokani. Skokana hnědého pak za pár dní následuje ropucha obecná. Potkat však můžete
i černožluté mloky skvrnité, různé druhy
čolků a ještě dřív než na svatého Jiří vylézají z děr hadi a štíři. Tedy u nás hadi, slepýši a ještěrky. O těch si také něco povíme,
ale až někdy příště.
Nejprve se tedy zaměříme na obojživelníky. Jsou to vlastně takoví malí/velcí průkopníci, kteří se jako první rozhodli, že obsadí nové prostředí. A tak vylezli z vody na
souš. Zároveň se však od vody úplně nedokázali odpoutat, a tak mají trochu složitější život – potřebují jak souš, tak vodu. Na
souši se totiž nedokážou rozmnožovat. A Vstavač bledý: Jako jediný z našich zástupců
tak každé jaro podnikají často nebezpeč- rodu vstavač kvete žlutě. Roste zejména
nou cestu ke své rodné louži, aby tam zalo- v moravských Karpatech, v Čechách se vyžili novou generaci. Ne každý tam dorazí, skytuje jen velmi vzácně.
protože lidé jim do cesty
staví různé překážky.
Jednou z těch velmi nebezpečných jsou silnice,
na kterých pod koly aut
každé jaro zahynou až
desítky jedinců. Nemusíte být až takoví pamětníci, aby se Vám vybavilo, že i Trojanovice měly
takovou cestu smrti pro
žáby. Hádáte správně, je
to Solárka. V místě, kde
protíná Lánský potok, na
kterém jsou 2 rybníky.
Pod koly aut tam hynuly Skokan - snůška: Typická snůška skokana hnědého je nepraropuchy obecné. S tím, videlného tvaru a často ve velkých shlucích na hladině. V
jak pomalu mizel hro- jedné snůšce může být až 4 500 vajíček.
foto: Michaela Běčáková

foto: Michaela Běčáková

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
všude kolem nás je víc zpráv o koronaviru než koronaviru samotného. To
však neznamená, že to musíme brát na
lehkou váhu, a věřím, že všichni k opatřením přistupujete zodpovědně. Pokud
ne, tak se zamyslete nad tím, jak moc
můžete svým jednáním ohrozit své známé či sousedy. Nejde jen o současnou
situaci, ale o ponaučení se ze současné
situace, protože toto, co přišlo, může
přijít znova. Nevíme totiž, co nás čeká,
a já osobně jsem ze začátku, kdy jsem
četl zprávy z Číny, byl taky hodně nad
věcí, z dnešního úhlu pohledu až moc.
Ale co bychom si měli z těchto okamžiků odnést? Podle mě nám to říká, ať se
uklidníme, zpomalíme a přehodnotíme,
jak žijeme a co od života očekáváme. Žijeme v době hojnosti. Nikdy nebylo tak
dobře jako v současné době. Opájeli jsme
se čísly, jak ekonomika šlape, jak máme
prakticky nulovou nezaměstnanost, jak
si můžeme skoro cokoliv koupit. A přesto jsme pozoroval často, opravdu velmi
často, blbou náladu lidí, nespokojenost,
frustraci, řešení hloupostí a nicotností.
Vždyť i o Vánocích, kdy bychom se měli
zastavit, být v klidu s rodinou a přáteli,
jsme podlehli hektičnosti doby, chtěli
toho stihnout co nejvíce a nebyli jsme se
schopni zastavit. Teď máme tu možnost
a využijme ji, poučme se ne z koronaviru, ale z toho, jak jsme žili, jak moc jsme
byli zaměřeni sami na sebe, na práci, na
výkon. Buďme skromnější a pokornější.
Nechtějme všechno to hmotné, co nám
dnešní společnost nabízí. Netužme po
něčem, co vlastně často ani nepotřebujeme. Uvědomme si, co máme. Žijeme v
nádherné obci, uprostřed krásné přírody vedle nádherného města. A to, že teď
půjde třeba ekonomika dolů, že přijdou
těžkosti, to už jsme přeci zažili a víme, že
se umíme zvednout a jít dále. Přeji všem
občanům a lidem, ať se v tomto postním
období posunou ve svých životech o velký kus dál a ať se všem daří v duši lépe
než kdy předtím.
Jiří Novotný

Poslové jara

foto: Michaela Běčáková
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Poslové jara - pokračování

Napsáno na okraji

madný jarní tah ropuch a z různých příčin klesal počet jedinců, klesal i počet těch
přejetých. A ropuchám nepřidával ani fakt,
že jsou oproti skokanům dost pomalé. Zatímco skokani se za pomoci dlouhých zadních končetin přes cestu dostanou několika
skoky, ropucha má nohy o poznání kratší, a
tak místo skákání spíš jen kráčí. Případně
běhá. No ale běhejte prokřehlí a ztuhlí po
několika měsících v úkrytu během zimy.
Navíc s partnerem na zádech. A potmě. Ale
ti, kterým se to podaří, ve vodním prostředí
zakládají snůšky vajíček v rosolovitém obalu, které mají druhově charakteristický tvar.
Poté, zpravidla ještě dřív, než se vylíhnou
pulci, vodu opouští a vrací se zpět na souš.
Což platí pro ropuchu i skokana hnědého,
který patří mezi tzv. suchozemské nebo
hnědé skokany. Pak totiž existují i „vodní
skokani“, kteří jsou zelení a ve vodě tráví
spoustu času nejen jako pulci, ale i jako
dospělci. Tento „obojí život“ s sebou nese
mnoho úskalí i fantastických proměn. Z
vajíčka se vylíhne pulec, který dýchá žábrami. Těmi přijímá kyslík rovnou z vody a
nemusí se vynořovat na hladinu. Jenomže
žábrami se nedá dýchat na souši. A tak během vývoje, kdy tělíčku s ocáskem začínají
růst končetiny, dochází i k přestavbě žaber
na plíce, které přijímají kyslík ze vzduchu.
A ten navíc žáby musejí polykat, protože
nemají dýchací svaly. Jejich tenká pokožka jim umožňuje dýchat i celým povrchem
těla, ale taky propouští chemické znečištění
prostředí a je náchylná na plísně. A právě
tento křehký a náročný „obojí život“ z nich

dělá jednu z nejohroženějších skupin živočichů na planetě.
I v říši rostlin máme křehkost a krásu. A
také velké vzácnosti. Všechno tohle do
puntíku splní orchideje. A posel jara mezi
našimi orchidejemi je vstavač bledý, který rozkvétá jako první už v druhé polovině dubna. Jedná se o žlutě kvetoucí, silně
ohroženou rostlinu, která se v rámci CHKO
Beskydy vyskytuje zejména na jejím západním okraji. Na východě jsou patrně jen 2
obce, ve kterých je najdete – Trojanovice
a Staré Hamry. A jako pro všechny další
druhy chráněných orchidejí platí – můžete se dívat, ale netrhat a nepřesazovat! Ve
váze vám stejně moc dlouho nevydrží a
přesazování taky nebývá úspěšné, protože
potřebují podhoubí některých druhů hub,
se kterými žijí v symbióze.
Víte, že...
... na území Trojanovic můžete narazit na
8 druhů obojživelníků? V minulosti tady
zřejmě žila i rosnička zelená, tu se ale už
řadu let nepodařilo znovu najít.
... obojživelníci v ČR jsou zákonem chránění s jedinou výjimkou – skokanem
hnědým?
... na katastru Trojanovic najdete 2 evropsky významné lokality (EVL)? Jedna
z nich, EVL Štěrbův rybník a Malý Bystrý
potok, byla vyhlášena kvůli žábě – kuňce
žlutobřiché.
Mgr. Michaela Běčáková
Správa CHKO Beskydy

Jaro ožívá !
Jaro ožívá (anglicky „spring alive“) je název mezinárodního projektu, který má zvýšit zájem o přírodu a
ochranu stěhovavých ptáků zejména u dětí. Tento projekt již od roku 2006 spojuje děti z Evropy, ke kterým
se postupem času přidaly i ty z Asie a Afriky, která je
zimovištěm našich stěhovavých ptáků. Všichni zasílají
na stránky www.springalive.net/cs-cz svá první pozorování dnes již sedmi druhů ptáků: vlaštovky obecné,
čápa bílého, rorýse obecného, kukačky obecné, vlhy
pestré, břehule říční a kulíka písečného. V Trojanovicích však potkáte pouze první 4 zmíněné druhy. Zatímco děti z Evropy a Asie začínají vyhlížet navrátilce
ze zimovišť již v březnu, děti z Afriky ty samé druhy
vyhlížejí od září. Na webových stránkách projektu se
tak každoročně díky zadaným pozorováním vytváří
mapa příchodu jara. Děti tam najdou také spoustu
zajímavých informací nejen o stěhovavých ptácích a
mohou i soutěžit. Zkrátka však nepřijdou ani dospělí.
Poučit se ale mohou i rodiče a pro učitele jsou zde připraveny výukové materiály a další speciální pomůcky
pro výuku. Je jaro, tak šup ven vyhlížet čápy a vlaštovky. Později pozorně poslouchejte, jestli uslyšíte kukačku, a nakonec vyhlížejte mistry akrobaty, kteří za letu
dokáží i spát – rorýse.
Mgr. Michaela Běčáková

S

tala se opravdu významná událost! Ještě nyní tomu nemohu uvěřit. Naším vzdušným prostorem proletělo letadlo. Tedy, to by samo o sobě
nijak významné nebylo, protože náš
vzdušný prostor denně křižuje mnoho
letadel. Nicméně tohle bylo přece jen
výjimečné letadlo. Jednalo se o letoun
Air Force One. Tedy letoun amerického prezidenta. Stalo se tak při příležitosti prezidentovy cesty do Indie,
kterou podnikl před více než měsícem.
Kdybych to býval věděl předem, zamával bych mu. Vždy jsem rád mával
na letadla. Pravděpodobně by si mého
usilovného mávání nikdo nevšiml, ale
na tom nesejde. Pamatuji si, jak jsem
Air Force One viděl poprvé v televizi,
když přivezlo na oficiální návštěvu republiky prezidenta Obamu. Tehdy mi
tento letoun připadal jako ohromný
kolos, jehož motory velice hlasitě burácely. Bylo to velice působivé. Mám
tajné přání jednou se do tohoto slavného speciálu podívat. Rád bych seděl ve
slavné pracovně, kterou má americký
prezident k dispozici a v které může
pohodlně úřadovat i za plného letu. Jak
však získat palubní lístek do Air Force One? Jedině, že by mě pozval sám
prezident! Už vás vidím, jak se usmíváte nebo kroutíte nevěřícně hlavou.
Samozřejmě, vím, že je to nadsázka.
Ale mám fantazii, a tak se bavím představou, jaké by to bylo, kdybychom si
s americkým prezidentem vychutnali
dobrou kávu. A nemuselo by jít jenom
o pozvání na kávu. Klidně bychom si
mohli dát i něco ostřejšího, vůbec bych
se tomu nebránil. Pak bych si nechal
ukázat nejen onu ikonickou pracovnu, ale i zasedací místnost a další plně
vybavené kabiny. Poklábosili bychom
o mezinárodní situaci a nakonec poskytli společné interview přítomným
novinářům a médiím. Ale zatímco
takhle sním, americký prezident je
dávno pryč a já se z novin dozvídám,
že jeho letoun udělal jen jakýsi podivný vzdušný manévr nad Brnem. Prý
to vypadalo, jako by se mu chtěl vyhnout. Údajně to piloti učinili proto,
aby let trošku zbrzdili, aby na plánovanou návštěvu Indie nedorazili příliš brzy. Tentokrát tedy pro mne Air
Force One nepřiletěl. Nevadí. Mohu
mu aspoň popřát šťastný let - nejen
do Indie, ale i všude, kamkoli poletí.

Matěj Fucyman
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Koronavirus
Zřízení služby a kontaktního telefonu pro lidi
v karanténě a všechny občany limitované virovou nákazou Covid-19
Obec Trojanovice zřizuje službu pro občany, kterým byla nařízena či doporučena karanténa nebo jsou omezeni ve volném
pohybu z důvodu pandemické nákazy koronavirem.
Pokud si v rámci příbuzných či přátel nemůžete zajistit donášku
potravin, léků a dalších potřeb, kontaktujte obec Trojanovice na
lince 556 835 021 v pracovní dny nebo na mobilním telefonu
724 189 814.
Donáška bude řešena tak, že budou tašky s tímto nákupem nebo
donesené hotové jídlo umístěny před vchod do domu v případě
karantény, nebo osobně předány s minimalizací kontaktu.
Prosíme o dezinfekci míst, která přijdou do styku s osobou zajišťující donášku (např. zvonek, kliky).
Pro občany v karanténě budou tyto služby vyúčtovány po ukončení karantény.
Cenou služby se rozumí pouze nákladovost na koupi vyžádaného zboží a doručeného zboží. Jiné náklady spojené s provozem
této služby se účtovat nebudou.

Vzhledem k množství informací souvisejících s pandémií koronaviru byla na webových stránkách obce zřízena záložka KORONAVIRUS ( https://www.trojanovice.cz/urad/koronavirus/ ), kde se
snažíme umístit všechny informace s tímto související. Zároveň se
všechny tyto informace zobrazují i v sekci aktuality.
Charita Frenštát p.R. nabízí seniorům nad
65 let a občanům se zdravotním postižením
pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb nebo léků. Nabídka je určena těm, kdo se ocitli v situaci,
kdy si sami nejsou schopni nákupy zajistit a
ani nemají nikoho, kdo by se o ně postaral.
Nabídka je určena osobám, které netrpí onemocněním COVID – 19 a nejsou v karanténě.
V takovém případě zajišťuje nákupy pro své občany obecní úřad.
Zajištění nákupů přes Charitu Frenštát p.R. je bezplatné, ti, kdo
službu využijí, uhradí pouze výši nákupu. Nákup bude prováděn
vždy pouze v jednom obchodě, a to na základě našeho zvážení.
Kontakty:
Informace ohledně zajištění nákupů, možnosti předání a způsobu zaplacení nákupů přes Charitu Frenštát p.R. Vám poskytneme na tel. čísle 731 141 801, a to vždy v pracovní dny od 7:00
do 14:30 hodin. Nabídka je určena občanům z obcí a měst, kam
Charita Frenštát p.R. dojíždí.
Duben 2020
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Koronavirus - pokračování
Od 16.3.2020 je uzavřena na
OÚ Trojanovice i pobočka
Pošty Partner. Její opětovné otevření a režim provozu není vzhledem k probíhajícím událostem zcela předvídatelný. Souhrou více
faktorů, jako je uzavření škol a nutnost zůstat s dítětem doma,
nevybavenost přepážky pro nepřímý kontakt (plexisklo atd.) či
umístěním zázemí pošty přímo v budově OÚ Trojanovice, došlo
k uzavření pošty, kterou nyní zcela zastupuje frenštátská pobočka.
Aktuální informace o poštovních službách naleznete pod odkazem www.ceskaposta.cz. Zde naleznete i seznam uzavřených poboček a úpravy (zkrácení) pracovní doby, vyhrazené hodiny pro
seniory nad 65 let.
Na celém území ČR bude výběr poštovních schránek prováděn v
pondělí, středu a pátek (s účinností od 26.3.2020).

Milí Češi a Moraváci na jedné karanténní lodi,

víme, že jste ve stresu a pod tlakem. Neexistuje sice žádná zázračná
rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či virem
samotným, ale jako kliničtí psychologové a psychoterapeuti jsme
pro vás připravili stručný soubor doporučení, který vám v tyto dny
snad přijde k duhu:
- Můžete prožívat úzkost, vztek, frustraci, bezradnost. Následně
můžete prožívat i stud a vinu za své projevy. Může vám to být jedno
a být nad věcí. Můžete se nadměrně pozorovat a všímat si každého
zakašlání. Všechny tyto projevy jsou normální.
- Každá krize někdy skončí, každá epidemie přejde. V historii přešly horší nákazy. Koronavirus není mor, nezabije vše živé, na co
sáhne. Pro většinu populace tak neznamená přímé ohrožení života.
- Dodržování současných opatření je klíčovým aktem ohleduplnosti k těm, jejichž životy nákaza ohrozit může (především senioři
a již dříve nemocní). Když se zahltí zdravotnický systém, nebude
umět pomoci těm, kteří to potřebují. Noste roušky.
- Epidemie a přijatá opatření omezí náš „plnotučný“ život a mohou
přivodit finanční potíže, ale bude to mít řešení. Každý problém má
totiž své řešení. To ale přijde na řadu, až se s nákazou vypořádáme.
Zatím nic neplánujte.
- Náš organismus dokáže nést velkou míru zátěže a nepohodlí. Pro
lidstvo to není nic neobvyklého, jen jsme na to trochu zapomněli.
Je normální nemít se vždycky jen dobře.
- Zkuste aktivně pracovat na svém klidu a dobré náladě. Tak jako
vás dokážou strhnout negativní emoce a špatné zprávy, dokážou
to i ty pozitivní a dobré. Pokud máte někoho nakazit, zkuste ho
nakazit optimismem.
- Po odeznění naštvání, brblání a strachu si lidi nakonec začnou
pomáhat. Buďte k sobě laskaví a nehledejte viníka (vláda, lyžaři
atd.), i když je to přirozené. Většina lidí skutečně nechce nikoho
vědomě nakazit. Hledejte způsob, jak být platní druhým.
- Naordinujte si mediální dietu. Není třeba neustále sledovat zprávy v TV a ještě je aktivně vyhledávat na internetu. Můžete si být
jisti, že nic důležitého vám neuteče. Ignorujte konspirační teorie a
věnujte se i něčemu jinému, než je koronavirus.
- Karanténa nejsou prázdniny. Najděte si pevné body v každodennosti a stanovte si režim. Využijte nucené volno na dodělání domácích restů. Dovolte si izolovat se od členů rodiny v jiném pokoji.
Nesnažte se dořešit dřívější rodinné spory právě teď.
- Karanténa není ani mejdan. Kocovina zhoršuje psychickou kondici a náladu, nepřehánějte to.
- Mluvte o situaci se svými dětmi (i ti nejmenší vnímají váš neklid)
a uklidněte je sdělením, že jim vážné nebezpečí nehrozí, ale musíme chránit babičky a dědy a nemocné lidi.

Jak si situaci ulehčit a snížit frekvenci docházky na poštu?
Česká pošta např.nabízí službu Dopis Online. Korespondenci, kterou napíšete na počítači (dopisy, faktury a jakékoli jiné dokumenty), stačí pár kliky uložit ve formátu PDF a služba Dopis Online
zajistí vytištění, vložení do obálky a odeslání adresátovi. Můžete
tak odesílat nejen obyčejné psaní, ale i doporučené zásilky do ČR i
do vybraných evropských států.
Senioři nemusí pro důchod na poštu:
Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod. Výdej na pobočce nahradí doručením přímo domů. Pokud by se stalo, že důchodce nebude
doručovatelem zastižen, bude mu důchod uložen na ukládací poště. Senior si pak může zavolat na svoji poštu a domluvit si konkrétní datum, kdy mu pošťáci důchod doručí domů.
Věra Raiskubová
- Pohyb, spánek, strava, ohraná píseň stále dokola, samozřejmě v
rámci možností.
- Pokud to umíte a troufnete si, skutečně se zastavte. Každá krize je
příležitost a můžeme si z ní něco odnést. Třeba zjištění, že lze přežít
i bez víkendu stráveného v nákupáku. Že spousta našich potřeb
přichází s nabídkou zvenčí, ale ve skutečnosti toho zase tolik nepotřebujeme. Atd. atp., každý podle svého filozofického rozpoložení.
- Nechovejte se jako nemocní, pokud skutečně nemocní nejste.
- Pokud nemáte žádné příznaky, nebo jen lehké, nechoďte se testovat na koronavirus a zůstaňte doma. Jestli máte z viru strach, nedává žádný smysl chodit tam, kde je ho nejvíc.
- Nelžete lékařům o svých symptomech a pobytu v zahraničí.
- Chovejte se ke zdravotníkům slušně, i když jste sami ve stresu.
Oni jsou ve větším.
- Vyjádřete podporu zdravotníkům, prodavačům, policii a dalším
skupinám, které jsou nejohroženější a fungují na hraně svých sil,
potřebují to.
- Pokud vás přepadne silnější úzkost, zkuste tzv. trojúhelníkové
dýchání: Začněte volným výdechem. Poté pomalý nádech nosem
(při kterém v duchu počítáte od 1 do 4), zadržení dechu (stejné počítání), pomalý výdech ústy (stejné počítání). Několikrát opakujte.
- Hlavním zdrojem úzkosti jsou naše myšlenky. Ty je třeba zastavit.
Použijte k tomu svých pět smyslů, zastavte se a jednoduše si zkuste říct nahlas nebo v duchu, co právě teď vidíte, slyšíte, hmatáte
kolem sebe, cítíte a jakou chuť vnímáte v ústech. (Jde o konkrétní
jednoduché věci, např. vidím stůl, slyším tikat hodiny atd.). Dostanete se tak do přítomnosti, dál od myšlenek a úzkosti. Zkuste použít kdykoli, když se vaše myšlenky na buducnost začnou vymykat
kontrole.
- Jiný způsob používá US armáda: zastavte se, třikrát se pomalu
nadechněte a vydechněte (aktivujete tzv. parasympatikus) a uvědomte si, co právě teď prožíváte a kde jste. V duchu pojmenujte
tři věci, které vidíte kolem sebe. Opět je to způsob, jak se zakotvit
v přítomnosti a jak předcházet neuvědomovanému stresu. Klidně
střídejte všechny postupy.
- Jestliže jsou vaše obavy a psychické potíže větší, než sami zvládáte, kontaktujte telefonicky nebo elektronicky psychology, které najdete na internetu. Mnozí kolegové jsou připraveni na poskytování
krizové intervence na dálku.
Opatrujte se a držte se. Tohle zvládneme.
PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog a psychoterapeut, Olomouc
Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD., přednosta Ústavu psychologie
a psychosomatiky, Brno
Duben 2020
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▶▶ Jak se starat o bavlněnou roušku?
Sterilizace
Nejjednodušším způsobem, jak
roušku sterilizovat, je vyvaření.
Nechte vodu s rouškami projít
minimálně 5 minut varem, vodu
nechte vychladnout a následně
roušku usušte. Roušky lze samozřejmě i prát odděleně v pračce, nejlépe při teplotě 90 °C.
Roušky je pak zapotřebí nejlépe za vlhka ještě vyžehlit, ideálně
párou. Pokud nemáte parní žehličku, pak alespoň na nejvyšší
stupeň po dobu 5 minut. Nezapomeňte, že by takto vysterilizované roušky měly být uchovány na místě, které předtím
vydezinfikujete. Nejlépe v uzavřeném plastovém boxu!
Před manipulací s rouškami je vhodné mít vždy vydezinfikované ruce a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně
sahat na střed a přední části ústenky.
▶▶ Jak často roušku, ústenku měnit?
Ústenka by se měla ideálně měnit každou hodinu, zejména
pokud se pohybujete mezi větším množstvím lidí. Vyměnit by
se měla i v okamžiku navlhnutí. Roušku sundávejte pouze za
provázky nebo gumičky, opět se nedotýkejte látky ani obličeje. Použité roušky je ideální ihned vyvařit, pokud tu možnost
nemáte, je třeba je přechovávat odděleně, nejlépe v plastové
dóze. Po manipulaci s rouškou je opět žádoucí umýt si ruce
20 sekund teplou vodou, a pokud máte dezifekci, tak ruce vydezinfikovat.

Bezplatná celostátní informační linka 1212

poskytuje základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19, které způsobuje. Nově slouží i jako
linka první psychické pomoci. Na lince jsou proškolení operátoři, zaměstnanci ministerstev, ale také dobrovolníci z řad
veřejnosti.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými
ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
▶▶ Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19:
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2
mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu
zavažte.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na
směsný komunální odpad) standardním způsobem.
Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné
době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.
▶▶ Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:
▶▶
Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2
mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na
směsný komunální odpad) standardním způsobem.
V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery,
abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
▶▶ Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou
nemocí COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.
A pokud možno se s žádostí o pomoc s odnosem odpadu obrátí na
rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo
pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.

Provoz sběrného dvora a OÚ Trojanovice
V týdnu od 30.3. 2020 je sběrný dvůr
stále pro veřejnost uzavřen. Před
OÚ Trojanovice je přistaven vozík
pro pytlový sběr tříděného odpadu
(plasty a tetrapacky) a také prázdné
pytle k odběru pro domácnosti zapojené do bonusového programu.
Pytle odevzdané do vozíku není
třeba označit přiděleným kódem.
I když bonus u takto odevzdaných
pytlů nebune načten, prosíme občany, aby pytle průběžně odevzdávali.
Množství pytlů, které by se posléze
nahromadily, by mohlo způsobit neúměrné zatížení dvora.
OÚ Trojanovice vyřídí osobní žádosti občanů po předchozí tel.domluvě.

Duben 2020
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Finanční úřad
Ačkoliv vláda přijala opatření, kterým umožnila daňovým subjektům podávat přiznání k příjmovým daním až do 1. července
2020 bez sankcí, je ze situace zřejmé, že tuto možnost nevyužije
především početná skupina fyzických osob, kterým po odevzdání daňového přiznání a vyměření daně vznikne vratitelný
přeplatek na daních z příjmů.
O způsobech, jak v této mimořádné situaci daňové přiznání
podat, informujeme na https://www.trojanovice.cz/urad/koronavirus/

Šicí stroj byl vítaným moderním pomocníkem většiny žen v domácnosti.
Události, které vedly k vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR dne
12.3.2020 a omezení volného pohybu od 16.3.2020, vzbudily vlnu
solidarity i mezi občany Trojanovic. Na poptávku občanů po zajištění roušek zareagovala nejen obec nákupem látek a šicího materiálu na cca 100 roušek, ale hlavně dobrovolníci, kteří usedli k
šicím strojům a nabídli bezplatnou pomoc. Prokázali nejen svůj
um, ale také kreativitu, kdy museli pružně zareagovat na nedostatek šňůrek a gumiček, po kterých byla nadměrná poptávka. Pro
nás mladší, kteří nepamatujeme frontu na pomeranče a banány,
se tak reálně naskytla možnost zažít frontu na nedostatkové zboží.
Všem švadlenkám bych chtěla moc poděkovat.
Pro vystižení a zachycení atmosféry viz následující text naší profesionální návrhářky, švadlenky a nájemnice v prostorech 1.patra
Hrušky.
Ivana Vrtalová

Po zhlédnutí tiskové konference naší vlády jsem
dostala myšlenku, že pokud lidé mají chodit do
práce a nebudou si všichni
chránit obličej, celá karanténa je zbytečná. Také
jsem si uvědomila, že
mnoho lidí ve zdravotnictví a jiných službách bude
potřebovat roušky. Neváhala jsem a zkontaktovala
Martina Trubače, který
mne podpořil. V pondělí
(16.3.) ráno jsem začala šít
roušky. V podvečer o ně
ještě nikdo neměl zájem.
Ale vše se změnilo v úterní ráno, kdy začal nekonečný maraton, který skončil v pátek večer.
Při výrobě roušek jsem najednou dostala spousty lidské solidarity, pomoci a podpory. A za to bych chtěla poděkovat. Podařilo se
nám ušít mnoho roušek a s velkou radostí mohu říct, že 400 roušek
jsme darovali nemocnici, policii, lékárně a obci Trojanovice.
Alena Macečková
foto: Alena Macečková

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných
prostředků a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a
šířením COVID - 19.
Stručné shrnutí důležitých faktů:
- Pravidelně a důkladně si umývejte a desinfikujte ruce prostředky
na bázi alkoholu.
- Nedotýkejte se očí, nosu a pusy.
- Pokud kýcháte nebo kašlete, vždy do jednorázového kapesníku,
který následně zahoďte. Pokud kapesník nemáte, použijte alespoň
rukáv.
- Pokud máte respirační obtíže, noste roušku a umyjte si ruce po
každém jejím sundání.
- Dodržujte minimální vzdálenost osob na veřejnosti, alespoň 1 m.
- Nošení lékařských roušek je WHO indikováno u osob s klinickými příznaky respiračního onemocnění z důvodu zamezení dalšího
šíření nákazy do okolí. Řada zemí vyžaduje nošení u všech osob.
- Používání lékařských roušek je jistě jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření některých respiračních
onemocnění, včetně COVID – 19. Přesto pouhé používání roušky
bez dalších opatření je nedostatečné. V případech, kdy je nošení
roušky indikováno, musí být toto opatření kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
- Nošení roušek může podporovat falešný pocit bezpečí, proto nezapomínejte na hygienu rukou!
- Kapacity výrobců jednorázových lékařských roušek rozhodně
nejsou dostatečné, aby každý člověk na zemi mohl roušku nosit
a denně střídat. Proto by lidé bez klinických příznaků rozhodně
neměli bezdůvodně používat lékařské roušky, anebo respirátory,
ale chránit sebe a především okolí jiným vhodným způsobem,
například látkovými rouškami pro opakované použití. Pokud budou lidé, kteří nemusí, nosit lékařské roušky a respirátory, existuje
možnost, že jich nebude dost pro ty, kteří je opravdu potřebují.
- WHO doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém
kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky:
ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí.
- WHO dále doporučuje používat respirátory (N95, FFP2 nebo
obdobného, nebo vyššího standardu) pouze v případě lékařských
nebo podobných pracovníků, kteří by mohli přijít do kontaktu s
kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo
zákroky, jako jsou tracheální intubace, tracheostomie, bronchoskopie, kardiopulmonární resuscitace atd.)
- Posouzení, zda použít k zakrytí obličeje „obyčejnou“ látkovou
roušku nebo šátek, lékařskou roušku, anebo respirátor, závisí na
zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se pohybujete, a činnosti, kterou provozujete. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.

zdroj: kniha K Trojanovským horám

Díky šikovným ručičkám má obec Trojanovice našité roušky do
zásoby, děkujeme švadlenkám !!!!!
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Zápis do mateřských škol
Zápis do mateřských škol v Trojanovicích proběhne v režimu mimořádného opatření.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby:

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
na školní rok 2020/2021
S účinností od 1.5.2020 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých
budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřských škol v Trojanovicích, zřizovaných obcí Trojanovice:

1. do datové schránky pošty školy 559kkun do 4. 5. 2020,

Kritérium

Počet bodů

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu vedoucí učitelky MŠ silvie.balcarkova@mstrojanovice.cz do 4. 5. 2020 (nelze jen poslat prostý e-mail),

1.Trvalý pobyt ve školském obvodu (v obci Trojanovice)

5

Trvalý pobyt v jiném školském obvodu (v jiné obci)

0

3. poštou na adresu Mateřská škola Trojanovice, Trojanovice 345, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm s nejzazším
termínem podání 4. 5. 2020, nebo prostým vhozením do
příslušné poštovní schránky
4. osobní podání v kanceláři MŠ Trojanovice 345 dne 4.
5. 2020 v době od 8:00 do 16:00 hodin (spolu s vyplněnou
žádostí předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz
a rodný list dítěte). V tomto případě je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a
pohybu osob v prostorách mateřské školy.
Další informace:
• Žádost je ke stažení na těchto stránkách školy
www.mstrojanovice.estranky.cz. V nezbytném případě si
žádost můžete vyzvedávat osobně po telefonické domluvě
s paní vedoucí učitelkou Silvií Balcárkovou (776 693 081).
Žádost obsahuje 2 strany (prosíme o oboustranný tisk):
• na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50
zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
• toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které
bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší
do 1. září 2020 věku 5 let),
• prosíme o čitelné vyplnění e-mail adresy zákonného zástupce, na kterou Vám bude po obdržení žádosti zasláno
registrační číslo a po ukončení přijímacího řízení (ve lhůtě
do 30 dnů od obdržení žádosti) také výsledek přijímacího
řízení,
• do kolonky zmocněnce zákonní zástupci volí jednoho
zákonného zástupce, kterému je vydáváno Rozhodnutí o
přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z důvodu usnadnění administrace.
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na základě odborného posudku školského poradenského zařízení.
S dotazy se obracejte na paní vedoucí MŠ – 776 693 081.

Volby do školské rady
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu jsou plánované
volby do školské rady odloženy na neurčito. O novém
termínu budete včas informováni.
Duben 2020

2.Věk dítěte
- dítě dovrší do 31.8.2020 5 a více let

5

- dítě dovrší do 31.8.2020 4 roky

4

- dítě dovrší do 31.8.2020 3 roky

3

- dítě mladší 3 let

1

Podle ustanovení zákona č.561/2004 Sb. § 34 odst. 3
rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka základní a mateřské školy.
Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení, a to od nejvyššího k nejnižšímu, a v tomto pořadí bude
rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
K předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přijaty pouze děti, které se
podrobily stanoveným pravidelným očkováním.
Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné !!!
V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození
dítěte – starší děti budou mít přednost.
S účinností od 1.5.2020 vydává ředitelka školy tato kritéria, podle kterých
budou přijímány děti k pravidelné docházce do mateřských škol v Trojanovicích, zřizovaných obcí Trojanovice:
Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Poděkování
Nelehká situace všem přináší nutnost čelit nečekaným úskalím. Není tomu
jinak ani v naší škole, která provozuje školní jídelnu. Po uzavření základní
i mateřské školy paní kuchařky vyšly vstříc poptávce na obědy nejen pro
seniory, ale také pro zaměstnance obecního úřadu. Ráda bych se připojila k
milému poděkování strávníků určenému právě pilným pracovnicím jídelny.
Na vlastní oči jsem viděla jejich radost z ocenění, jež bylo napsáno vlastní
rukou krasopisným písmem na lístku připojeném k jídlonosiči. Dovolte mi
proto představit
tým školní kuchyně pod vždy
vlídnou
dikcí
paní
vedoucí
Jany Vachalové:
Eva Volná, Miluše Uhlářová,
Marie Genzerová,
Jarmila
Gvardová a Petra Kadúchová.
J.Pajlíková
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foto: Ivana Vrtalová

Stáří sochy označuje datum na podstavci.

Rytý nápis na balustrádě z roku 1841.
K této příležitosti
Zastupitelstvo obce
Trojanovice schválilo ražbu pamětních mincí v sérii do
100ks.

Návrh pamětní mince z dílny MgA.
Aleny Goršanové ze Štramberku.

foto: Ivana Vrtalová

barevném provedení. Pak by pravděpodobně měla na sobě P. Marie
bílý šat a modrý plášť.
Od 15.11.1995 je památkově chráněna jako kulturní památka, uvedená v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Díky externímu umístění doznala socha opotřebení. Na základě
tohoto byl vypracován restaurátorský záměr společností Rest ART
M. Müllerová s.r.o. a zároveň podána žádost o dotaci vyhlášenou
ministerstvem kultury přes ORP Frenštát.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Poblíž dřevěné kapličky na Bystrém stojí již 300 let socha Panny
Marie s Ježíškem v náručí.
Pískovcovou sochu zhotovil neznámý autor v roce 1720 v barokním slohu technikou sekání.
Původní ztvárnění ukazují P. Marii stojící či klečící před Bohem
Otcem. Zobrazení v podobě madony se častěji vyskytuje od 16.století. Barokní podoba Immaculaty (= neposkvrněná, bez poskvrny)
byla definována ve španělském prostředí. Představuje P. Marii podle Janova zjevení jako ženu oděnou sluncem, s měsícem pod nohama a korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.
I naše světice stojí na půlměsíci, umístěném
na sloupu s hranolovým odstupněným podstavcem. V pravé ruce drží žezlo, v levé ruce
Ježíška a je korunována knížecí korunou.
Nad Mariinou hlavou je symbolický nimbus
se dvanácti šesticípými hvězdami. Dvanáct
hvězd představuje dvanáct kmenů Izraele,
boží lid i dvanáct Ježíšových učedníků. Malý
Ježíšek drží v levé ruce atribut, zlaté jablko.
Kuželková balustráda, která ji obklopuje,
vznikla později, v roce 1841. Balustráda nese
ryté nápisy:
„TATO MŘEŽA JEST ZBUDOWANA Z NAKLADEM TANVUW / SUSEDOW STRANY
BYSTREHO ZA CASU / PANA FOGTA GIRIKA SSUPINY A BUMISTRO PA / NA KOCIGANA LETA PANE 1841 / L. P. 18IXI MA.
SSRUBAR //.“3
Současnou obhlídkou sochy by vás možná
nenapadlo, že původní ztvárnění mohlo být v

foto: Ivana Vrtalová

Panna Maria Immaculata

Výdej bavlněných roušek pro potřeby občanů Trojanovic
stále pokračuje. Díky ochotným dobrovolníkům máme roušek
všech tvarů, velikostí a s různými způsoby upevnění dostatek.
Potřeba bavlněných roušek na
den je individuální dle nutnosti
pohybovat se v
kolektivu. 2-3
roušky by měl
mít minimálně
každý jednotlivec. Vyzvednutí osobně na
OÚ Trojanovice
nebo po tel. dohodě (777 162
415)
Duben 2020
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Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla v roce 2019
Celkem návštěvníků areálu

2052 osob

vernisáží

5

vítání občánků a setkání s jubilanty

4

svatby

11

oslavy- jubilea občanů

14

firemní večírky

4

schůze spolků

4

sousedské posezení

4

Hudební doprovod při vernisáži fotografií Petra Šiguta

foto: Ivana Vrtalová

Akce: Stavění máje, Kácení máje, Dětský den Karlovjanů, Předštědroveřerní setkání s koledami, Vzpomínkový večer k 30.výročí otevření památníku

foto: Ivana Vrtalová

5 návštěvníků z Texasu a 2 z Nového Zélandu

Obecenstvo při vernisáži Pavla Strnadla
Ve výstavní síni můžete
zhlédnout od roku 2019
i dar obci Trojanovice od
maorských návštěvníků.
Ztvárnění stříbrné kapradiny, s endemickým výskytem právě na Novém
Zélandu, je po staletí symbolem této země.

Příjmy a výdaje za rok 2019
Příjmy (vstupné a nájemné)

22 940 Kč

Vzpomínkový večer k 30.výročí otevření
památníku
Duben 2020

foto: rodinný archiv manželů Strnadlových

foto: Ivana Vrtalová

Výdaje (personální náklady, 211 506,87 Kč
materiál, energie, služby a
opravy)
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Průběh oslav výročí 80 let lanovky

foto: archiv Pustevny s.r.o.

narozeninového dortu. Porcování se ujal náměstek hejtmana MSK
pro regionální rozvoj a turistický ruch Jan Krkoška.
I za nepřízně počasí si návštěvníci oslavu pořádně užili.
-red-

foto: archiv Pustevny s.r.o.

V den výročí zahájení provozu 3.3.2020 mohli návštěvníci lanovkové dráhy využít symbolickou cenu jízdenky za 80Kč. Hlavní
oslavy však byly směřovány na víkend 7.-8.3.2020. Kromě možnosti zhlédnout historické fotografie, o jejichž dochování se velkou měrou zasloužil Ing.Jan Šrubař, vystavené v prostorech horní
i dolní stanice lanovky, se měly na co těšit hlavně děti. Čekala je
kreativní dílna, animační program a soutěže. Došlo i na krájení

Cena cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019
První ročník soutěže Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019 má své vítěze. V pěti kategoriích se o titul ucházely atraktivity i osobnosti z oblasti cestovního ruchu. Slavnostní
vyhlášení se uskutečnilo v pátek 28. února v Trojhalí Karolina.
„Těší mě, že jsou vítězné atraktivity rozprostřené po celém kraji, od
Jeseníků přes Ostravu až po Beskydy. Je skvělé, že v soutěži nezaostávají ani méně známá zařízení. Ta se totiž často objevují na druhých
a třetích místech za vítěznými turistickými tahouny. To je z hlediska
udržitelného cestovního ruchu pozitivní zpráva. Naším cílem je totiž
návštěvníky nalákat i do méně exponovaných míst,“ uvedl náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška, který nad soutěží převzal záštitu.

O osobnosti a počinu rozhodli odborníci z oblasti cestovního ruchu. V dalších třech kategoriích rozhodovala veřejnost.
V kategorii nejlepší počin cestovního ruchu bodovala Stezka Valaška na Pustevnách.
Kategorie II - Nejlepší počin cestovního ruchu roku 2019 v Moravskoslezském kraji
1. místo:

Stezka Valaška, Pustevny

2. místo:

Expozice textilní výroby Hedva Český Brokát, Rýmařov

3. místo:

Rozhledna Šibenice, Stěbořice

-red-

XVIII. Hasičský ples 6.3.2020
Radhoštěm. Nejen nové prostory mohli návštěvníci plesu ocenit,
ale také novou kapelu Maras banda, jejíž hudba roztancovávala
sál až do brzkých ranních hodin. Kromě kapely se o zábavu postaraly také děti z taneční skupiny Tančíme pro radost a Taneční
klub Gradus. Jejich vystoupení ohromilo všechny kolem. O občerstvení 364 návštěvníků
plesu se postarali členové
dobrovolných hasičů z
Trojanovic, kteří ve svých
bufetových stáncích nabízeli různorodou škálu
jídla a pití. Poděkování
patří všem účinkujícím a
pořadatelům, kteří se na
uspořádání plesu jakýmkoli způsobem podíleli.

foto: Tereza Šlechtová

foto: Tereza Šlechtová

Dne 6. března proběhl každoroční hasičský ples dobrovolných hasičů z Trojanovic. Pořadatelé si však letos připravili pro návštěvníky plesu hned několik novinek. Tou nejzásadnější novinkou bylo
přesunutí plesu z prostředí hotelu Beskyd po sedmi letech nazpět
do prostor zrekonstruovaného Kulturního domu Frenštát pod

Monika Lančová

Duben 2020
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1. do datové schránky školy 559kkun,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na
reditel@zstrojanovice.cz (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou na adresu Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, Trojanovice 362, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm s nejzazším termínem podání 9. 4. 2020, nebo
prostým vhozením do příslušné poštovní schránky
4. osobní podání v kanceláři ředitelky školy ve dnech:
•
středa 1. 4. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
•
pondělí 6. 4. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
•
středa 8. 4. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
V tomto případě bude zajištěn příjem žádostí tak, aby nedošlo k
vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách základní školy.
Jitka Pajlíková

Žádost o mimořádnou finanční pomoc
Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem
nedostatku prostředků ve finanční nouzi,
mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká
se to i rodičů dětí do 10 let, kteří s nimi
zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli
současné situaci kolem koronaviru. Pro
účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem
všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná.
Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou a nenárokovou.
Nárok na ni vzniká dle platné legislativy až tehdy, kdy Úřad práce
ČR po důkladném prošetření konkrétního případu uzná žadatele,
případně rodinu, za osoby v hmotné nouzi.
MOP pokrývá šest základních životních situací (podrobněji zde https://www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc).
ÚP ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci.
čerpáno z tiskové zprávy Praha, 10. 3. 2020
Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí |
+420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz | www.uradprace.cz
Duben 2020

foto: Ivana Vrtalová

V souladu s mimořádným opatřením MŠMT proběhnou zápisy
dětí do 1. ročníku ZŠ ve školním roce 2020/2021 od středy 1. 4.
2020 do čtvrtku 9.4. 2020 v elektronické podobě.
Elektronický zápis je povinný také pro děti, kterým škola v minulém školním roce odložila školní docházku, a dále pro děti, jejichž
rodiče žádají odklad aktuálně. K žádosti o odklad je třeba doložit
doporučení školského poradenského zařízení a doporučení od lékaře.
Postup elektronického zápisu naleznete na webových stránkách
školy https://zstrojanovice.cz/, V případě dotazů se obracejte na
ředitelku školy: reditel@zstrojanovice.cz nebo telefonicky na
774 960 400.
Nelehká situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vytištěný a zákonnými zástupci podepsaný formulář žádosti o zápis k základnímu vzdělávání je možné doručit
následujícími způsoby:

I přes nepříznivé podnikatelské vyhlídky od poloviny března se
místní poskytovatelé služeb snaží využít období bez zákazníků k
realizaci údržby, rekonstrukce či přístavby.

Hotel Ráztoka - nové prosklení přístavby

foto: JItka Šenkyříková

Změna průběhu zápisů k povinné školní docházce 2020/2021

Uzavřené provozovny se snaží nezahálet

Restaurace Balita prochází kompletní přestavbou vnitřních prostorů
- elektřina, voda, omítky, sádrokartony, příprava na plyn, obklady,
dlažba, nový výčep, nový bar

„Kde to, prosím tě, žiješ?“

foto: Eva Strnadlová

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Spoluobčané,
v úterý 3. března ráno nám někdo z vás postřelil kocoura /britský
modrý kocour/. Naštěstí žije, ale nevíme, zda a jaké ponese následky.
To ráno jsem odjela na sraz spolužáků z Gymnázia Jiřího Wolkra
v Prostějově. Samozřejmě jsem jim vylíčila svůj zážitek. Zahrnuli
mě otázkami, ptali se hlavně na zdravotní stav našeho kocoura.
Další častá otázka zněla: „Kde to, prosím tě, žiješ? Jací lidé to žijí
kolem vás?“ - Uznávám, že tyto otázky si kladu poslední dobou
často. Dříve mi samozřejmě vadily hrubé anonymní dopisy, telefonáty a SMS, které souvisely s 16letou manželovou funkcí starosty
obce, ale poslední dobou se agresivita stupňuje. Na našem pozemku jsme našli zastřelenou srnu se dvěma mrtvými koloušky v těle,
za rok ležela zastřelená březí srnka na dvoře nedaleko domu, nedávno vnitřnosti srnce na naší louce a teď postřelený kocour.
Beru to asi velmi osobně, ale považuji tyto události za útok na naši
rodinu.
Proč to píši do Obecních novin? Jde přece o sousedské vztahy – ty
by měly být laskavé, přátelské, vstřícné, nebo aspoň korektní.
Doufám, že se dotyčný člověk nad sebou a svým chováním zamyslí
a dá nám už pokoj. Děkuji za pochopení, Eva Strnadlová
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Reklama a inzerce

Naši jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

122
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. března 2020 č. 274
o přijetí krizového opatření Vláda s účinností ode dne 24. března
2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
I. ukládá územním samosprávným celkům z důvodu omezení
svobody pohybu na území České republiky konat zasedání zastupitelstev pouze tehdy, je-li to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke schválení právních
jednání nezbytných k dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně hrozícím škodám (např. nezbytná rozpočtová opatření,
změny pravidel rozpočtového provizoria, zajištění pomoci obyvatelstvu, nezbytná volba orgánů územních samosprávných celků), a to prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast
členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase
bez jejich osobní přítomnosti; účast veřejnosti spočívající v její
osobní přítomnosti je tímto vyloučena;
....

Vladimír Kaděrka

80 let

Karel Dobiáš

80 let

Jaroslav Jurek		

80 let

Zdeněk Zapata

80 let

Alena Petrová		

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Na základě krizových opatření vlády se o termínu konání následujícího, tedy 11. Zastupitelstva obce Trojanovice, které bylo naplánováno na 27.4.2020 v zázemí FK pod Javorníkem, bude jednat
podle aktuálního vývoje situace.

Duben 2020
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Od 5.3.2020 probíhají stavební práce po obou stranách autobusových zastávek rest.Balita. Provizorně jsou nástupní místa přemístěna na úroveň hasičské zbrojnice. Po vypracování projektové dokumentace a podání do dvou dotačních titulů bylo vybráno čerpání
přes MAS Lašsko z operačního programu IROP (15. výzva MAS
Lašsko, z.s.- IROP - Bezpečnost dopravy). Nyní na staveništi pracuje firma SEMITA-DS s.r.o., která vyhrála výběrové řízení s cenou
realizace 1.515.297,65 Kč bez DPH. Práce probíhají podle naplánovaného harmonogramu a měly by být ukončeny do tří měsíců od
předání staveniště.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

„Silniční bezpečnost u zastávky Balita“

Pořezáním Lip svobody byla ukončena jedna etapa realizace obnovy kruhového objezdu
na Lomné. Lípy bylo nutné pořezat do konce vegetačního klidu, tj. do konce března. Před
námi stojí zatím nevyřešená otázka, jakým způsobem zvelebit nově uvolněný prostor. Abychom mohli vybírat z dosud doručených návrhů, popř. z návrhů nových, musíme si ujasnit, co nám povolují technické normy v rámci rozhledových a bezpečnostních poměrů. V
tomto spolupracujeme s dopravním inspektorátem a projekční firmou Stavas s.r.o. Jisté je
zachování kříže, s možným přesunem doprostřed ostrůvku. Své návrhy a komentáře
k nově otevřenému prostoru bez zákrytu korunami stromů můžete zasílat na e-mail
obecni.noviny@trojanovice.cz .
-red-

foto: Ivana Vrtalová

Odběr recyklátu

Podél místní komunikace, spojnice I58 s místní částí pod Javorníkem,u hřiště FK Trojanovice I, je uložen recyklát a hlína. Uložený recyklát i navezená hlína jsou občanům k dispozici
k rozebrání.
OÚ Trojanovice
Duben 2020

Dar pro JSDH od MS kraje

foto: Pavel Štefek

foto: Drahomír Strnadel

foto: Ivana Vrtalová

Kruhový objezd v současnosti - bez lip

I naše obec patří mezi obdarované, kterým Moravskoslezský kraj věnoval pro
zřizované JSDH kompozitní tlakové
láhve. 2ks těchto láhví v celkové hodnotě
19 384,20 Kč jsou již připraveny k použití do dýchacích přístrojů při zásahu.
Ivana Vrtalová

Inzerce
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10/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2491/2 v k. ú. Trojanovice, viz příloha č. 1.
OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210

10/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej části pozemku
p.č. 3645/1 v k. ú. Trojanovice, viz příloha č. 2, za odhadní cenu.

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 24.2.2020 v zázemí TJ Trojanovice Bystré
10/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020.

10/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 2944/2 v k.ú. Trojanovice. Podmínkou pro následný prodej je
souhlasné stanovisko všech majitelů sousedních nemovitostí.

10/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2020.
10/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se
sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826,
deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře pana
Jiřího Novotného, nar. 3. 5.1976, bytem Trojanovice 727. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách, a to na všech valných hromadách (řádných, mimořádných
nebo náhradních) konaných v době od udělení této delegace do
dne 30. 9. 2022. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní Ivana Vrtalová, nar. 26. 6.
1984, bytem Trojanovice 565.
10/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice nesouhlasí se zařazením pozemku
p.č. 3087/3 v k.ú. Trojanovice do změny územního plánu.
10/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice nesouhlasí se zařazením pozemku
p.č. 1859/3 v k.ú. Trojanovice (varianta č. 1) do změny územního
plánu.

10/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje zřízení služebnosti na
pozemku p.č. 3609/11 v k.ú. Trojanovice.
10/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení plynovodní přípojky v obecním pozemku
p.č. 3574/3 pro nemovitost č.p. 211, stojící na p.č. st. 198/2 a pro p.
č. 2093, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice
č. 1/2014.
10/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darovací smlouvu
s Moravskoslezským krajem na 2 ks kompozitních lahví v hodnotě
19.384,20 pro potřeby JSDH Trojanovice.
10/15
1) Zastupitelstvo obce Trojanovice deklaruje zapojení do procesu
tvorby a realizace 3. SPRSS.
2) Zastupitelstvo obce Trojanovice deklaruje zájem na vytvoření
Fondu sociálních služeb za účelem tvorby a zajištění udržitelnosti
sítě sociálních služeb v ORP města Frenštát pod Radhoštěm.
10/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje, že se návrhy občanů a
organizací na změnu územního plánu nebude zabývat dříve než 2
roky po schválení změny č. 3. územního plánu, pokud se nebude
jednat o strategicky výhodné změny pro obec Trojanovice.

10/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice nesouhlasí se zařazením pozemku
p.č. 1859/3 v k.ú. Trojanovice (varianta č. 2.) do změny územního
plánu.

10/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zrušení usnesení č. 17/5
ze dne 19. 12. 2016, kdy ruší směrnici č.1/2016 o Uveřejňování
smluv, objednávek a faktur na webovém portálu z důvodu, že tato
příliš reguluje chod obce nad rámec zákonných povinností.

10/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení VN22kV a optické infrastruktury v obecním pozemku p.č. 3666/1 v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
určuje směrnice č. 1/2014.

10/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vydání sborníku “Žáci
Antonína Strnadla vzpomínají”, který bude vydán k 110. výročí
od narození významného rodáka, akademického malíře Antonína
Strnadla.

10/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro podzemní vedení NN v obecním pozemku p.č. 762/4 v k.ú.
Frenštát pod Radhoštěm, pro bytové a rodinné domy ve Frenštátě
p. R. Obec Trojanovice souhlasí pouze s ochranným pásmem, kdy
samotná přípojka a výkopy nebudou provedeny na obecním pozemku z důvodu, že na pozemku se nachází bývalý obecní hřbitov,
kde jsou stále pohřbeni občané Trojanovic. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.

10/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje ražbu pamětních mincí
k výročí 300 let sochy Panny Marie na Bystrém.

Mgr. Jiří Novotný v. r.		
starosta obce			

Mgr. Ivana Vrtalová v. r.
místostarostka obce
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Granty
Jako každý rok, rozdělí i letos obec granty pro občany a spolky. Tradičně dělíme granty na tři oblasti - sociální oblast, zájmová činnost
a studentské granty. Obec v rámci grantů na rok 2020 přerozdělí až
500 000Kč. Nejvíce peněz v rámci grantů jde na zájmovou činnost,
kde se jedná především o sport. Rád bych podporoval především
sportovní činnost zaměřenou na děti, neboť dospělí by si sport
měli dle mého hradit ze svých příjmů. Byl bych velmi rád, kdyby se rozšířila žadatelská základna v rámci studentských grantů, o
které není tak velký zájem. Podporuji i myšlenku vícezdrojového
financování, tj. požadovaná podpora ze strany obce by neměla být
jediným finančním tokem pro požadovaný záměr. I přes aktuální
situaci ohledně koronaviru bude obec granty rozdělovat, ale s lehkým zpožděním. Proto si dovoluji upozornit, abyste dodali žádosti

do 15. dubna 2020. Žádosti dodané později nebudou administrovány. Formuláře jsou ke stažení na webu obce Trojanovice v sekci
„Dokumenty a formuláře“ na linku https://www.trojanovice.cz/
pro-obcany/dokumenty-a-formulare/. Žádosti vzhledem k současné situaci podávejte e-mailem na adresu starosta@trojanovice.
cz. O přijetí e-mailu Vám bude poslána zpět zpráva. Pokud zpět
zprávu nedostanete do 2 dnů, volejte na telefonní číslo 724189814
s informací, že byl e-mail odeslán. Obec o grantech rozhodne následně na nejbližším konaném zastupitelstvu.
Jiří Novotný

Kino zavádí zvýhodněné filmové projekce (nejen) PRO SENIORY
Přestože je v tuto chvíli nejen naše město ve stavu nouze a aktuálně
neprobíhají žádné kulturní akce, rádi bychom představili připravovaný projekt frenštátského kina, který odstartuje ve chvíli, kdy to
probíhající situace dovolí.
Frenštátské kino do své nabídky zařazuje zcela nový produkt zaměřený především na seniory. Projekt, který úspěšně funguje v
řadě kin po celé republice, přináší zvýhodněné filmové projekce,
speciální čas a aktuální filmové hity. Promítat se bude pravidelně
každé druhé úterý v letním a zimním režimu. Nejen tyto projekce
budou zároveň podpořeny zajímavým benefitem.
Kino, to je místo setkávání, sdílení, způsob určité formy trávení
volného času. Díky výzkumu, který probíhal na konci roku 2019
prostřednictvím osobních rozhovorů, získali pořadatelé velmi cenné informace především v oblasti potřeb a životního rytmu seniorů v různém věku. Pro některé může být při návštěvě kina překážkou cena, pro jiné zase promítání ve večerních hodinách. Toto
všechno by mohlo pomoci vyřešit právě Kino Senior. Kino Senior
bude promítat každé druhé úterý a návštěvníci se tak můžou těšit
až na 25 projekcí ročně. V měsících duben až září (až situace dovolí) budou projekce probíhat od 10.00 hodin a od října do března
vždy ve 14.00 hodin odpoledne. Každá z těchto projekcí bude stát
pouhých 60 Kč a nebude potřeba se prokazovat jakýmkoliv dokladem o věku. Filmové projekce pro seniory jsou přístupné všem,
kdo v danou chvíli mají chuť a čas přijít. Kino Senior je určeno
každému, komu nevadí si na nový film počkat tři až čtyři týdny od
premiéry. Rozhodně neplánujeme promítat filmy pro pamětníky.
Už nyní můžeme prozradit, že v rámci těchto projekcí se diváci
mohou z české filmové produkce těšit na snímky, jako jsou Vlastníci, Poslední aristokratka, Pražské orgie nebo Modelář.
Organizátoři freštátského Kina Senior u tohoto projektu vnímají
nejen přínos kulturní, ale také společenský. „My věříme, že Kino
Senior by mohlo být například vyhledáváno nebo zařazeno jako
pravidelná aktivita řady fungujících klubů a spolků ve městě a okolí. Některé z nich jsme už s nabídkou oslovili. V případě, že se bude
jednat o pravidelné diváky, otevírají se do budoucna další možnosti, jak s touto diváckou skupinou individuálně pracovat. Do projekcí bychom rádi zařadili filmy nejen české, ale také zahraniční
produkce nebo dokumenty. Pokud to bude v silách kina, můžeme
promítat filmy na přání nebo v případě velkého zájmu přidat promítací den, ale to už hodně předbíhám,“ uvádí s úsměvem vedoucí
kina Ondřej Svoboda.
Nejen Kino Senior bude podpořeno zajímavým benefitem, který
Duben 2020

kino připravilo ve spolupráci s firmou Cykloservis Prašivka. Jedná
se o velkou losovací soutěž „Do kina pěšky a domů na kole“. Pro
jednoho z aktivních návštěvníků Kina Frenštát pod Radhoštěm je
připravena skutečně atraktivní cena. Tou je elektrokolo v hodnotě 50 000 korun! Od května do prosince 2020 se může prakticky
každý návštěvník zapojit do soutěže o toto elektrokolo. Pravidla
soutěže jsou jednoduchá, k zakoupené vstupence návštěvník získá
herní kartu, kterou vyplní a vhodí do schránky ve foyer kina. Takto
může učinit opakovaně, při každé návštěvě kina. Čím vícekrát naše
kino navštíví, tím zvyšuje své šance na výhru. Jednoho z diváků vylosuje v prosinci 2020 Miroslav Prašivka, majitel firmy, která kolo
do soutěže věnovala.
Zuzana Kalinová
Městské kulturní středisko
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Atmosféru a průběh oslav k 85. narozeninám dne 7.března
1935 zachytil kronikář Petr Jalůvka. „V Trojanovicích byly konány oslavy zvláště okázalé. Ve školách byly oslavy pro děti dne
6.března a v dopoledních hodinách týž den odpoledne v 5 hodin
konalo obecní zastupitelstvo slavnostní schůzi za přítomnosti
všech členů.Na této schůzi byl slavnostně prohlášen p(an) prezident Dr. T(omáš) G(arrigue) Masaryk čestným občanem zdejší obce. Slavnostním řečníkem byl p(an) arcibiskupský nadlesní
Vilém Záruba z Trojanovic. Večer v 7 hodin byla na pozemku
p(ana) Františka Malého číslo 230 zapálena hranice. Zapálení
provedl hasičský sbor. Na to konána místní osvětovou komisí
ve škole na Lomné za přítomnosti asi 200 lidí vlastní oslava.
O významu 7.března promluvil uč(itel) Karel Raška z Bystrého.
Po proslovu následovaly básně a písně. Také provedena scéna
„Narození Tomáše Masaryka“, která se všem přítomným velmi
líbila. Nakonec zapěna státní hymna a s přáním ještě dlouhého
věku, síly a zdraví p(anu) prezidentovi se všichni rozcházeli...“
Obec zároveň zadala zdejšímu rodákovi, akademickému malíři Antonínu Strnadlovi, výrobu diplomu čestného občanství,
který „...v kůži vázaný a krásně provedený...“ zaslala k rukám
prezidenta Masaryka. Dne 10.července 1935 v reakci na to odpověděla prezidentská kancelář děkovným dopisem.
čerpáno z Dějiny obce Trojanovice str. 161-162

foto: Zdeněk Sázovský

foto: Romana Stejskalová

foto: Romana Stejskalová

foto: Zdeněk Sázovský

170. výročí narození T.G.Masaryka

Dne 7. března 2020 proběhlo setkání a zavzpomínání na prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Od jeho narození uplynulo 170 let. Jeho odkaz je stále živý a aktuální. Upřímně
musím říci, že na setkání bylo mnoho inspirativních lidí. Lidí, kteří
pro okolí něco udělali, lidí, ze kterých právě cítím ducha Masarykova.
Zavzpomínal jsem na to, jak jsem v roce 2009 začal uvažovat o tom, že
by se památník TGM na Horečkách dal do pořádku. Mnoho lidí ani
nevědělo, že tam nějaký památník je. Nikdy jsem nepočítal s tím, že se
tam budou lidé scházet, že tu práci takto neuvěřitelně ocení. Vnitřně
jsem byl šťastný za to, že jsem kdysi něco udělal, aniž jsem si uvědomil,
jaký význam to pro mě či okolí bude mít. No a tak jsem při této příležitosti zavzpomínal na lidi, kteří mě jako mladíka inspirovali. Taky
dělali něco od srdce a netušili, jak významný krok činí. Nechci se s nimi
porovnávat, to vůbec ne. Tito lidé udělali něco, co doceňujeme i nyní.
Vyjednali odchod sovětských vojáků z Frenštátu dávno před tím, než se
do celého odsunu vojsk začal angažovat poslanec Michael Kocáb. Tito
lidé mají za sebou čin, který přesahuje středoevropský význam, protože
první okupační vojska odešla právě z Frenštátu díky vůli a odhodlání
pánů Dalibora Norského, Karla Míčka, Miloslava Malíčka a Bohumila
Šouláka. Těmto lidem jsem s hrdostí předal pamětní stříbrnou minci,
kterou obec razila k výročí 270 let od založení obce. Vidím právě
v jejich činu ducha Masaryka. Jsem rád, že odkaz Masaryka žije nejen
v knihách a vzpomínkách, ale i v lidech. Děkuji.
Jiří Novotný
Duben 2020

18
Poslední vlak

Odhalení pamětní desky: zleva Miloslav Malíček,, Dalibor Norský,
Karel Míček, Drahomír Strnadel a Bohumil Šoulák

foto: Zdeněk Sázovský

Zleva: Miloslav Malíček,, Dalibor Norský, Karel Míček

foto: Zdeněk Sázovský

vstupu do výpravní budovy. Pak proběhla diskuze s účastníky tehdejšího odsunu a pamětníky. Večerem provázel Marian Žárský
z MěKS.
Ivana Vrtalová

foto: Zdeněk Sázovský

foto: Zdeněk Sázovský

30. výročí odsunu sovětských vojsk z Frenštátu p.R. si připomněli návštěvníci kina 26.2.2020. Během vzpomínkového večera se
promítal dobový film Poslední vlak, odhalila pamětní deska, která
bude umístěna na nově zrekonstruovaném vlakovém nádraží při

Odhalená pamětní deska z dílny Pavla Šouláka – Kamenosochařství Frenštát pod Radh. Na
Vzpomínkové vypravení vlaku tehdejším vý- její výrobu přispěli: Zdeněk Krkoška, Aleš a Alena Norští, manželé Pavel a Zorka Šoulákovi
a manželé Adéla a David Mořkovští.
pravčím Bohumilem Šoulákem
Duben 2020
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Poděkování - Julie Rampírová

foto: archiv Julie Rampírové

foto: archiv Julie Rampírové

závod Běh do Choča, který je
součástí Slovenského poháru v
běhu do vrchu. Tady se mi podařilo přerušit tříletou vítěznou
linii místní slovenské běžkyně
a dosáhnout tak na první příčku. V průběhu zimy jsem pak s
oddílem vyrazila na dva závody
Českého poháru ve skialpinismu, které jsem v kategorii žen
vyhrála, a taky na Mistrovství
Slovenska - Hore dole Derešom. Bohužel vlivem současné
situace to byl pro nás všechny
poslední závod na lyžích tohoto
roku, aniž bychom to tehdy tušili. O to více si cením druhého
místa v ženách, hned za reprezentantkou Slovenska, která se
pravidelně umisťuje na předních
příčkách ve Světovém poháru ve
skialpinismu. Mistrovstvi Evropy a závodů Světového poháru ve skialpinismu se tak budu
moct zúčastnit až příští zimu.
Velmi si cením finanční podpory obce Trojanovice, bez které
by tyto úspěchy byly jen stěží
dosažitelné.
Julie Rampírová

foto: archiv Julie Rampírové

V roce 2019 se mi po předešlém
zranění podařilo vrátit zase v
plné síle. Většinu tréninků jsem
totiž absolvovala na kvalitním
silničním kole, které jsem si
mohla pořídit díky příspěvku
obce Trojanovice.V létě jsme
vyrazili do Alp a absolvovali tak
množství vysokohorských tréninků, které se pak zúročily na
běžeckých závodech na přelomu
léta a podzimu. V srpnu jsem se
zúčastnila závodu Salomon Jesenický půlmaraton, který byl zároveň i finále Salomon Golden
Trail National Series. Na poměrně svižné, jen lehce zvlněné půlmaratonské trati po hřebeni Jeseníků se mi podařilo v ženách
zvítězit. Jako zpestření sezóny
jsem si vyzkoušela i domácí závod Horečky vertikál - výběh
skokanského můstku. Poměrně
se mi to zalíbilo a letos bych si
podobných závodů chtěla vyzkoušet více. Navíc prvenství v
ženách na takto extrémně krátké, ale náročné trati bylo velmi
příjemné překvapení. Závěrem
běžecké sezóny pak pro mě byl

Běh na lyžích na naší škole

foto: Ivana Vrtalová

archiv běžeckého kroužku

archiv běžeckého kroužku

Naše škola již řadu let nabízí svým
žákům možnost vyzkoušet si běh na
lyžích. Za aktivní podpory obce Trojanovice se snaží škola poskytnout
dětem co nejlepší podmínky. Například pravidelně zajišťuje a doplňuje
lyžařské vybavení, umožňuje výjezdy
na tréninky do areálu závodních tratí
na Pustevnách, vhodně upravuje organizaci výuky pro běžkaře. Důvodů,
proč podporovat žáky v této sportovní aktivitě, má mnoho. Běh na lyžích
totiž patří mezi sporty, které rozvíjejí
všestranně lidské tělo, otužují ho, učí
člověka překonávat překážky. Dá se
dělat závodně i rekreačně. Sportuje se
v přírodě!
Běžkové lyžování patří sice k náročnějším sportům, ale pocity z volného
pohybu v zasněžené, mrazem pokryté přírodě jsou nádherné. O tom se mohli žáci
Sportovního kroužku letošní zimu mnohokrát
přesvědčit. Aktivně využívali od ledna do března 2020 sněhovou nadílku na Pustevnách, nechyběli na startu několika závodů, účastnili se
soustředění ve Velkých Karlovicích. Celá letošní zimní sezona byla aktivně podporována také
rodiči. Všem patří velké poděkování!
Svatava Hanzlová

Duben 2020
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foto: Emilie Křístková
foto: Milena Mužíková
foto: Milena Mužíková
foto: Milena Mužíková

foto: Milena Mužíková

foto: Milena Mužíková

foto: Emilie Křístková

foto: Milena Mužíková

foto: Emilie Křístková

Masopust u Horáků

V sobotu 22.2.2020 se od 10:30hod. začal shromažďovat rej masek
před obydlím manželů Horákových, aby společně v průvodu urazili cca 1,2km do cíle na Liščím mlýně, kde je čekalo zabijačkové
občerstvení a cimbálová muzika Radhošť.

Děkujeme velice všem, kteří se letos zapojili do našeho masopustního průvodu. Velmi si vážíme Vašeho času a úsilí, které jste věnovali přípravám (masek i občerstvení) i samotné účasti. Máme
radost, když vidíme, že Vás to baví.
Martin a Helena Horákovi a mlynáři z Liščího mlýna
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