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ní bylo možné. Ale komu tuto lukrativní adresu přidělit? A tak léta plynula...
Pokud se nyní podíváte na aktuální
mapu čísel popisných, naleznete na
této adrese novou poštu, infocentrum a
knihovnu.
A když do nových prostorů zavítáte,
obslouží Vás jedna ze tří kolegyň, které
zde pracují - Věra Kaňová, Klára Běčáková a Hana Dorotíková (seřazeno od
služebně nejstarší). Jak se jim zde líbí,
jaké mají představy o provozu a něco i
ze soukromí, prozradí čtenářům.

foto: archiv OÚ Trojanovice
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Pokud zabrousíme do minulosti, pak
zjistíme, že při zavedení číslování domů
se v Trojanovicích začalo od Horeček.
Ostatně nízká čísla v této oblasti a pod
Javorníkem toto potvrzují dodnes. V
novodobé historii, pokud je číslo popisné z jakéhokoli důvodu vráceno,
není již přiděleno opětovně. Snahou je
zamezit matení v rámci orientace v historických pramenech. Číslo popisné 1
bylo dlouhodobě neobsazeno poté, co
se z původního rodinného domu s tímto označením stala chata. Další přiděle-

foto: archiv OÚ Trojanovice

Vážení a milí spoluobčané,
rok 2021 se nám přehoupl do poslední
čtvrtiny, a tak bych Vás rád seznámil s
obecními projekty. Letošní rok je ve velkém pracovním tempu. Řešíme celkem 9
stavebních projektů v celkovém úhrnu 40
mil. Kč a administrujeme k nim celkem
5 dotací v úhrnu 20 mil. Kč (nová budova pošty, knihovny a IC, veřejné prostranství v centru Lomné, sousoší v centru, parkoviště u Beskydu, rekonstrukce
obecního úřadu, stavba víceúčelového
hřiště na Bystrém, prodloužení kanalizačního řadu, rekonstrukce komunikací,
pumptracková dráha a rekonstrukce silničního mostu). Dále pracujeme na 18
rozvojových projektech (11 vodovodních
řadů, 2 kanalizační řady, záchytné parkoviště v Ráztoce, rekonstrukce Koksaře na bytový dům, inteligentní sběrná
místa, nástavba školy o 3 třídy, rekonstrukce školy na novou školní jídelnu,
nová točna v lokalitě pod Javorníkem,
cyklostezka Lomná, cyklostezka Solárka,
cyklostezka Pindula, kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, příprava na
digitalizaci veřejné správy, rekonstrukce
fotbalového hřiště, veřejné prostranství
na Pustevnách, komunitní energetika a
revitalizace areálu Dolu Frenštát). Také
pravidelně hlídáme ekonomiku hospodářské činnosti obce. Provoz Rekovic
finančně vynesl za rok 2020 1 mil. Kč.
Letošní předpoklad, vycházející z provozu prvních osmi měsíců, je navýšení o
100%. Nájmy v centru obce s loňským
příjmem 1 mil. Kč pravděpodobně překonáme o cca 15%. Nově provoz pošty,
knihovny a IC budeme každoročně porovnávat s provozem, který byl na obci.
Nemáme dluhy a na účtech máme cca
45,8 mil. Kč. Přeji všem pevné zdraví a
pozitivní myšlení při volbě do poslanecké sněmovny. Věřím, že nepodlehneme
lacinému rozdávání jídla a peněz, které
vytvoří dluhy pro naše děti a bude mít
vliv také na realizaci všech našich rozvojových projektů.

Představení zaměstnanců a zázemí nové polyfunkční budovy

foto: archiv OÚ Trojanovice

Slovo starosty

▶▶ Věrko, ty jsi přímo z Lomné a zákazníci
tě mohou znát i ve spojení s hasičským sborem, který má ve tvé rodině tradici. Proč
ses rozhodla pro práci na obci?
Můj praděda bydlel v domě, kde dnes sídlí
obecní úřad. I já jsem hrdou občankou Trojanovic a práce s lidmi mě vždy bavila. Také
pracovat v domě svých předků je zajímavá
zkušenost.

se den ode dne zvyšuje.

▶▶ Ty můžeš nejlépe porovnat provoz v prostorech obecního úřadu a nyní v nových.
Srovnej nám, prosím, obě pracoviště z pozice obsluhy.
V novém prostoru máme více světla a výhled
na každodenní ruch obce. Z hlediska obsluhy je o všem větší přehled. Je zde více místa
pro naše služby občanům i turistům, které
jim s úsměvem poskytujeme. A jejich počet

▶▶ Klárko, ty jsi přečkala na poště dobu,
kdy se již začínalo s bouracími pracemi, a
teď zažíváš výstavbové práce. Těšíš se již na
klidnější pracovní podmínky?
Ano, těším se moc. Letošní rok byl opravdu
hektický a náročný. Ale lidé, kteří si chodili
ke mně vyřizovat věci, mi svým přístupem a
milým chováním dokázali zpříjemnit den a
byli pro mě povzbuzením.

▶▶ Kterou z pracovních pozic máš nejraději?
Nejraději jsem v infocentru, protože ráda
komunikuji s lidmi a je to tvůrčí a kreativní
práce. I pošta mě baví a zřejmě je to tím, že
odmalička ráda razítkuji a můj praděda byl
pošťák.
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Představení zaměstnanců a zázemí nové polyfunkční budovy - pokr.
▶▶ Momentálně bydlíš na hranici Trojanovic a do práce dojíždíš. Jak to vnímáš ?
Pokud jdu do práce pěšky kolem potoka, je
to moc příjemná procházka. Když prší, ráda
se svezu autem, přestože ráda sportuji a běhám.
▶▶ Kterou z pracovních pozic máš nejraději?
Nejde o to, na jaké pozici jsem, ale jakého
zákazníka obsluhuji. Důležitý je pro mě
oboustranný milý kontakt, který může vylepšit i zamračený den.
▶Máš již nastudovány výletní trasy po Trojanovicích, které budeš zákazníkům infocentra doporučovat?
Má nejoblíbenější místa jsou Pustevny, Radhošť a Horečky, kde si ráda zaběhám. Výletní
trasy pro zákazníky, které doporučujeme, si
můžete prohlédnout na portále https://www.
beskydyportal.cz/, se kterým spolupracujeme. Např. v sekci Beskydy na kole – Cyklovýlety pro rodiny s dětmi – Frenštát pod
Radhoštěm-Trojanovice.
▶▶ Proč ses rozhodla pro práci na obci?
Líbila se mi představa pracovat na obci. Obec
Trojanovice je jedna z nejhezčích obcí. Mám
tu i rodinu. Také jsem zde mohla uplatnit
praxi získanou na poště ve Frenštátě.
▶▶ Jsi nejmladší z kolegyň. Umíš si představit tuto práci na tomto místě až do důchodu?
Až tak daleko neplánuji, ale momentálně
jsem se svou prací spokojená.
▶▶ Hani, ty jsi náš nováček. Proč ses rozhodla pro práci na obci?
Práce pro obec a lidi v ní mě vždy bavila a
byla součástí mého volného času. Když přišla možnost spojit čas volný a pracovní, bylo
to pro mě jednoznačnou volbou.
▶▶ Dojíždíš zpod Javorníka. Má tato polyfunkční budova přínos i pro občany z této
nejvzdálenější místní části?
Občané zpod Javorníka jsou zvyklí za službami dojíždět především do Frenštátu - na
poštu, do obchodu, apod. Teď mohou jezdit i na Lomnou, kde se obec snaží vytvořit
centrum obce se službami na jednom místě
(obchod Hruška, kadeřnice, šití na zakázku,
masérna, ordinace zubní lékařky, dětská fy-

zioterapie, zprostředkování pojištění a také
kavárna, řezník, obchod se sportovními
potřebami) a nově, zde v nové polyfunkční
budově, pošta, pokladna, knihovna a informační centrum. Věřím, že pro všechny to
bude příjemné místo, kde se budeme rádi setkávat s občany ze všech konců Trojanovic.
▶▶ Kterou z pracovních pozic máš nejraději?
Pracovní pozice, ve kterých se vzájemně budeme zastupovat, jsou pracovnice informačního centra, pošty a knihovny. Pošta je hlavně o pečlivosti a znalostech, které postupně
získávám. Knihovna spojuje lidi a najde se
chvilka, kdy si lze popovídat o knížkách, což
mě moc baví. No a infocentrum, to je pro
mě nová věc. Motivuje mě k rozvoji, novým
myšlenkám a aktivitám, což mě nejvíc láká.
▶▶ Na jakých vylepšeních či změnách se
momentálně pracuje a co bys ráda realizovala v budoucnu?
Do budoucna bych ráda společně s kolegyněmi vytvořila místo, které spojuje všechny
občany z Trojanovic. Jak v rámci informací, tak i kultury. V současné chvíli jsme po
přestěhování a rozjíždíme všechny služby
najednou. To zahrnuje velkou dávku odhodlání a trpělivosti, která nám nechybí. Plány
na vylepšení se mi v hlavě rojí, ale je potřeba prvně zajistit chod věcí současných a pak
smysluplně zlepšovat.
Již nyní můžu prozradit, že naše knihovna se rozroste o sekci regionálních autorů
a sekci vystěhovalectví. I přes to, že knihovních prostorů k uložení knížek přibylo,
nemáme ambici suplovat velké knihovny.
Spíše bychom rádi čtenářům nabídli možnost blíže poznat náš kraj nejen v dějinných
kontextech, ale i z pohledu přírody či nářečí. Knihovnu jsme např. doplnili o publikaci
Mojmíra Horečky - Tak mluvíme pod Radhoštěm a úplně nejmladším přírůstkem je
Frenštát pod Radhoštěm v dějinách času od
Miroslava Rottera.
V rámci informačního centra máme díky
větším prostorům snahu rozšířit nabídku o
místní produkty.
▶▶ Děkuji moc za rozhovor a přeji vám,
aby budova krásná navenek byla příjemná
i zevnitř.
Ivana Vrtalová

Provoz pošty, knihovny, pokladny a IC - rozšíření provozu knihovny !!!
Nová budova pošty, IC a knihovny
(na návsi na Lomné, za obchodem Hruška, budova č.p.1)
Pošta, knihovna, pokladna, IC

pondělí, středa

8:00– 11:30

12:30– 17:00

úterý, čtvrtek, pátek

8:00– 11:30

12:30– 15:00

Napsáno na okraji
Dozvěděl jsem se, že filozofické myšlení je možno rozvíjet již u malých
dětí. No není to úžasné? Už v nejranějším věku můžeme dětem pomoci
k tomu, jak správně klást otázky. Samotný proces učení se této dovednosti není přitom nikterak složitý a
lze jej aplikovat již od mateřské školy.
Jak na to? Představme si, že si děti
ve školce například hrají a jedno dítě
tomu druhému rozbije jeho oblíbenou hračku. To se koneckonců stává
poměrně často. Na místě pak je, aby
si dotčený chlapec či dívka položili
otázku: Proč mi můj kamarád rozbil mou oblíbenou hračku? A když
mi ji nyní rozbil, je ještě pořád můj
kamarád? A mohl jsem mu dovolit
tuto hračku rozbít? Měl jsem mu ji
raději vzít a nedovolit mu si s ní hrát?
Mnoho nevysvětleného pro dětskou
hlavu, která může být těmito dotazy
zahlcená. Důležitá je přitom role rodičů, kteří by měli v takovéto chvíli
přistoupit jako partneři a pomoci
nám se zorientovat. Třeba přesně
mířenými otázkami, jako například:
Proč už se nekamarádíš s Honzíkem?
On už není tvůj kamarád? Za pomoci vzájemného dialogu bychom měli
pomoci dětem přemýšlet a nalézt tu
nejlepší možnou odpověď v jakékoli
situaci. Údajně jsem byl od svého
dětství velice zvídavý. Moje nejčastější otázky začínaly slovem „proč?“.
Pídil jsem se po příčině toho, proč
prší, proč vzniká duha. Chtěl jsem
znát, proč letadlo, když letí, nechává
za sebou za jasného dne bílou stopu?
Kam chodí spát slunce? Proč člověk,
který byl na mne ještě včera milý, se
dnes mračí? Co je tam, kde nikdo z
nás nedohlédne? a podobně. Rodiče
se mnou o těchto věcech vždy mluvili a společně jsme si na to odpověděli. Pomohly mi tyto úvahy - ať už
o lidech nebo o věcech kolem nás
- skutečně k lepšímu vztahu k filozofii? Možná ano. V tomto sloupku
si klademe každý měsíc otázky, na
které hledáme odpovědi. Zdá se, že
pokládání otázek a touha vědět stále
více ze mne udělaly člověka, kterému není lhostejno, co se kolem něj
děje. Opravdovým filozofem se ale
stanu nejspíš až ve stáří na základě
nabytých zkušeností. Sednu si pod
strom a budu se dívat na oblohu, na
které bude zářit slunce a zpívat hejna
ptáků. Už se nemůžu dočkat, až tato
chvíle nastane.
		 			
		
Matěj Fucyman
Říjen 2021
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třída

počet žáků

třídní učitelka

2021/2022

I. A

19

Mgr. Michaela Manová

I. B

19

Mgr. Hana Pražáková

II. A

15

Mgr. Hana Trubačová

II. B

13

Mgr. Sára Knebelová

III. A

17

Mgr. Lenka Mužíková

III. B

17

Mgr. Pavla Mynářová

IV. A

19

Mgr. Gabriela Hellebrandová

IV. B

17

Mgr. Pavla Cibulcová

V.

24

Mgr. Nikola Foldynová

Tři oddělení školní družiny pro 75 dětí vedou paní vychovatelky
Bc. Kateřina Hrnčířová, Bc. Jana Tataláková a Dita Kučerová.
Všem pedagogickým pracovníkům bych přála klid na práci, aby
se mohli věnovat všem dětem a žákům naplno a aby své znalosti
a zkušenosti mohli svým svěřencům předávat přímo ve třídách
školy nebo v krásném okolí.
Žákům a rodičům přeji, aby v prostředí školy nacházeli prostor

foto: Daniel Kahánek

První zářijový školní den provázel déšť. Možná nám chtěl sdělit, že po letních chvílích si musíme opět zvykat na to, že dny
mají svá jména a pohodové víkendy budou střídat dny naplněné školními povinnostmi.
Ve středu 1. září 2021 bylo slavnostně přivítáno v tělocvičně školy
38 prvňáčků, z toho 18 děvčat a 20 chlapců.
Podruhé v historii naší školy máme devět třídních kolektivů a kapacita školy 160 je ke dni 22. 9. 2021 stoprocentně naplněna. V
uvedeném celkovém počtu žáků 160 je evidován jeden žák, který
plní povinnou školní docházku v zahraničí (není začleněn do tabulky).

foto: Daniel Kahánek

foto: archiv ZŠ Trojanovice

První školní den na naší základní škole

ke spolupráci, k vytváření dobrého vztahu k učení, k důvěře a ke
komunikaci, bez které nemůže dojít ke vzájemnému respektu a
pochopení.
Jitka Pajlíková, ředitelka školy

Chystané investice - nástavba školy , zvětšení školní jídelny a přesun kuchyně z prostorů školky do školy
převzato ze studie Kamil Mrva architects s.r.o.

V době, kdy jsem chodila na základní školu v Trojanovicích, měla
škola čtyři ročníky, některé jednotřídní. Ve třídě jsem měla 14 spolužáků a od páté třídy se již jezdilo do Frenštátu. Nyní má škola
pět ročníků, 9 tříd a nejméně obsazený ročník čítá 24 žáků. Od 90.
let 20. století se již řada věcí na škole změnila - přibylo venkovní
Říjen 2021

hřiště, zrušily se zahrádky, změnil se způsob vytápění, přibyla počítačová učebna, rozrostl se kolektiv učitelů a jejich zázemí, přibylo
družin, změnily se vnitřní proporce. Drobností pak jsou vzpomínky na mokrou houbu a zaprášené ruce od křídy. To děti využívající
dnešní interaktivní tabule již neznají.
Škola z kapacitních důvodů potřebuje nafouknout. Řešením je přístavba patra nad novou částí, která umožní rozšíření o tři třídy.
Tímto krokem se bude moci přesunout zázemí z přízemí. Tím se
uvolní prostor pro rozšíření jídelny a kuchyně, která by se přesunula z mateřské školky do prostorů, kde máme nejvíce strávníků,
zmodernizovalo by se vybavení kuchyně a poskytlo zázemí personálu kuchyně, které nyní chybí. Rozšířila by se také výdejová kapacita pro strávníky mající zájem o rozvoz obědů v rámci sociálního
programu obce Trojanovice.
pokračování str.5
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Štěstí očima třeťáka

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Kdybych se vás nyní zeptala, co je to štěstí - co vás
napadne jako první? Každého zřejmě něco jiného. A
tak je to dobře.
Ta otázka mě napadla, když jsem ve škole zadala dětem
úkol - napsat příběh k obrázku z omalovánky. Zaujala
mě práce mého žáčka Vincenta a s jeho svolením bych
vám ji teď ráda představila. Podotýkám, že Vincek chodí teprve do třetí třídy, ale je fascinující, kolik moudrosti jeho příběh ukrývá. Třeba i některým z vás otevře
oči a přiměje vás radovat se z maličkostí, hledat štěstí v
úplně obyčejných věcech, ve společnosti někoho blízkého a nehonit se jen za úspěchem, kariérou a penězi.
Miluji svou práci a děkuji všem dětem, že se od nich
stále mohu učit.
Lenka Mužíková

Žila byla jedna farma. V té farmě žil chudý farmář. Jednou byla tak velká zima, že chudému farmáři ztuhlo
mlíko! Chudý farmář byl naštěstí v teplé posteli! Ale
zima už klepala na okno. Farmář byl pod peřinou a četl
si tam knížku Kocourek se vrací. Jednou farmář našel
kouzelný drahokam, kterým mohl spravit minulost
nebo si něco přát. Krávy vrátil do původního stavu. A
koupil si i auto a měl i ženu. A spolu sázeli švestky a
jabloně. Z chudého farmáře se stal šťastným.
autor: Vincent Bainar, žák 3. A, ZŠ Trojanovice
text přepsala a opravila: Lenka Mužíková

Chystané investice - pokračování
pokračování ze str. 4
Oddělilo by se i zásobování kuchyně mimo prostor
před školou a omezil tak možný střet se školáky.
Projekt nástavby školy realizovaný architektonickou
kanceláří Kamil Mrva Architects, s.r.o. z Kopřivnice byl
představen pedagogickým pracovníkům školy. Projekt
školní kuchyně realizuje MARK VALA s.r.o. z Brna.
Nástavba školy je plánována z dřevěného panelového
systému, který přespříliš nezatíží stávající konstrukci a
výstavbu hrubé stavby urychlí.
Tento projekt byl již podán na odbor výstavby a územního plánování ke schválení. Začátek realizace nástavby
je plánován na letní prázdniny 2022.
Školní kuchyně a jídelna je zatím v projekční fázi. Časově by se měla výstavba realizovat o dalších letních
prázdninách.
Ivana Vrtalová

Po stopách základního školství v Trojanovicích - 6. část
Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 poznamenalo místní
školství mnoho změn. Ve třídách byly odstraněny symboly bývalé Československé republiky a vše, co by ji připomínalo. Nahradily je portréty Adolfa
Hitlera a prezidenta Emila Háchy. Dosavadní školní kroniky byly zapečetěny
a uloženy v archivu. Počátkem školního roku 1940/41 byly na všech školách
zavedeny kroniky nové a začalo se používat dvojjazyčných razítek. Od roku
1941 pak byly všechny místnosti ve školách označeny dvojjazyčně německo-českými nápisy.
Za účelem „zjednodušení státní správy“ byly zrušeny školní rady a dozor nad
školami svěřen příslušným správním úřadům. Vládním nařízením z roku
1941 byla výuka na obecných školách (tzv. Volkschule) zkrácena na čtyři roky,
zatímco na měšťanských školách (tzv. Hauptschule) se o rok prodloužila.
Okupační moc neměla zájem o rozvoj české vzdělanosti. Německé hospodářství potřebovalo především loajální pracovníky ve výrobě a české školství
mělo přispívat k dosažení tohoto úkolu. Proto se měšťanky staly školami výběrovými, do kterých smělo být na základě přijímacích zkoušek přijato jen
34% z těch, kdo absolvovali čtvrtý ročník. Ostatní museli dokončit povinnou
osmiletou školní docházku na obecné škole. Ty však vzhledem ke svým omezeným možnostem nemohly poskytnout požadované vzdělání na dostatečné
úrovni.
Byl omezen povolený počet žáků ve třídě z 60 na 45, což kvůli nedostatku
místností i pedagogů vedlo k zavedení střídavého vyučování. V Trojanovicích
s rozptýlenou zástavbou to byl problém, zvláště v zimních měsících, kdy „třídy nastupovaly těsně za sebou a aby se odpolední vyučování skončilo alespoň v
18 hodin, musely býti zavedeny jen čtyřiceti minutové vyučovací hodiny“, aby
se žáci dostali domů aspoň v relativně rozumnou dobu.
Od roku 1941 se zvýšila vyučovací povinnost pro učitele obecných škol na
30 hodin týdně.
Na školách byla zavedena povinná výuka německého jazyka. V nižších ročnících obecné školy se učila němčina 3 až 4 hodiny týdně, ve vyšších ročnících
obecné školy a na školách hlavních 5 až 7 hodin týdně.
Ve školním roce 1943/44 byla zavedena šestistupňová klasifikační stupnice - velmi dobrý/sehr gut (1), dobrý/gut (2), uspokojivý/befriedgend (3),
dostatečný/ausreichend (4), sotva dostatečný/mangelhaft (5), nedostatečný/
ungenügend (6) – užívaná také v německém školství. Chování se posuzovalo
podle čtyřstupňové škály – chvalitebné (1), uspokojivé (2), méně vyhovující
(3), nevyhovující (4).
Protektorátní moc zasahovala nejen do organizace výuky, ale také do obsahu učiva. Byla zakázána řada učebnic kvůli „závadnému obsahu“, popřípadě
bylo povoleno je používat s podmínkou, že inkriminované pasáže v nich byly
zalepeny či začerněny.
Po celou dobu války se školy potýkaly s materiálním nedostatkem. Počínaje
školním rokem 1939/40 byly téměř každoročně kvůli úspoře paliva prodlužovány vánoční prázdniny. Na přelomu roku 1941/42 byla výuka z důvodu
mimořádně kruté zimy přerušena od konce prosince až do 4. března. Kvůli
nedostatku papíru se v nižších třídách obecných škol znovu zavedlo užívání
břidlicových tabulek a ve vyšších ročnících se ze stejného důvodu omezil počet písemných prací.
Nejvíce však utrpěla výuka ve školním roce 1944/45. V listopadu 1944 obsadili všechny trojanovické školy vojáci Wehrmachtu v souvislosti s operací
Tetřev. Od ledna 1945 byli ve školních budovách ubytováni dělníci, kteří pracovali na budování protitankových zákopů. Aby se vůbec měli kde učitelé s
žáky setkávat, byla jim poskytnuta jedna místnost v hasičské zbrojnici, kde
byly žákům „dávány domácí úkoly vždy jednou týdně v pondělí.“ Když pak
bylo počátkem dubna vyučování nakrátko opět obnoveno, posteskla si řídící
učitelka obecné školy Na Bystrém Růžena Grňáčková, že „žáci téměř vše, co
jim bylo pracně vštípeno a s nimi nacvičeno, pozapomínali, neboť mnozí rodiče
za celou tu dobu téměř čtyř měsíců, kdy se žákům sotva stačily uložiti úkoly,
si svého dítěte téměř nevšimli a děti samy od sebe se přirozeně doma do učení
nehnaly.“
Martin Trubač
Říjen 2021
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foto: archiv Festivalu Paseka

vým projevem a zádumčivými texty. Na
menší scéně je následně vystřídal příjemný akustický bigbeat ostravské kapely Na značky. Další kladenští umělci,
kapela Zrní, pak odehráli pro nejednoho návštěvníka nejsilnější hudební zážitek celého dne - téměř dvouhodinový
dechberoucí průřez jejich současnou i
starší tvorbou, která na české hudební
scéně působí jako zjevení.
Na setmělé lesní scéně pak komorněji naladěné posluchače musela nutně
zaujmout Hradecká kapela Goji. Pro
posluchače, kteří ještě stále nebyli dostatečně hudebně nabaženi, pak čekalo
poslední hudební vystoupení na větší
scéně - legendární undergroundová kapela Plastic People, která s omlazenou
sestavou vystoupila v nebývalé formě
a s grácií zahrála starší i novější kusy z
repertoáru kapely, která na české scéně
exceluje již více než půl století.
A ten, kdo toho ještě stále neměl dost,
se mohl dosytosti vysportovat u tanečních setů M.A.K.S. crew, kteří letošní
festival stylově zakončili.
Z Festivalu Paseka se za pět let existence vyklubal nevšední hudební, ale i
lidský zážitek – přátelské setkání všech
generací na úžasném místě obklopeném přírodou, bez plotů, postavené na
práci kamarádů a dobrovolníků. Velké
poděkování patří všem dárcům a sponzorům, obci Trojanovice, spolku Na
Trojanovské pasece, firmě imago.cz a
všem osvíceným sousedům, kteří toto
hlasité povyražení doposud tolerovali,
či dokonce podporovali.
Jiří Reiter

foto: archiv Festivalu Paseka

Poslední prázdninový víkend proběhl na pasece trojanovické lesní školky
na Bystrém pátý ročník hudebně divadelního festivalu Paseka.
Jak je již na této akci zvykem, umělci se
střídali na dvou scénách – na komornější lesní a větší, která vévodí samotné
pasece.
První vystoupení obstaralo Divadlo
Bublanina se svou pohádkou Začarovaný les, určenou nejmladším návštěvníkům. Ovšem ani starší publikum
tentokrát nepřišlo divadelně zkrátka
– hned následující představení Útěk
z repertoáru Statického divadla provázené živým hudebním doprovodem,
který obstaral Jan Lörincz alias Karpatská drůbež, sklidilo zasloužený aplaus,
nehledě na vydatné pršení, které jejich
truchlohru o třech dějstvích provázelo.
Hudební produkci na velkém pódiu
zahájila kapela Zuby nehty, legendární uskupení, které se na české hudební
scéně pohybuje již od roku 1984, přesto
neztrácí nic na radostném, živém a autentickém projevu, který je pro kapelu
po celou dobu existence charakteristický.
Poslední divadelní zážitek sobotního
dne obstaral na pasece již starý známý
Dan Taraba s pohádkou Pták ohnivák.
Jeho představení jednoho muže dokázalo vtáhnout děti do dění s takovou
vervou, s jakou to mnohdy nedokáže
ani mnohačlenný herecký soubor.
Zbytek festivalu už patřil výlučně hudební produkci. Další kapelou na scéně
byli Kolektivní halucinace - kladenská
trojice muzikantů s osobitým zvuko-

foto: archiv Festivalu Paseka

Festival Paseka 2021

Již tradičně klub důchodců na Lomné zařadil do svého zářijového
programu setkání členů spojené s možností odkupu výpěstků či
domácích výrobků. Odkup se koná vtipně vedenou dražbou, kdy
k minimální ceně lze přihodit libovolnou částku. To, co některým
vyrostlo v přebytku, ocení zase druzí. To, co jedni zpracují, zužitŘíjen 2021

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Burza výpěstků v salónku hotelu U Kociána

kují jiní. Hezký koloběh, který navíc přinese finance do klubové
kasy. Při tomto setkání se podařilo dodatečně předat zakládajícím
členům drobné poděkování za jejich pětadvacetiletou práci pro
klub.
Ivana Vrtalová
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foto: MSK ceremonial 2021

překvapením, které je odtajněno až na slavnostním předávání.
Do soutěže O keramickou popelnici, kterou
každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s
Autorizovanou obalovou společností EKO
-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí
a měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v
systému EKO-KOM. Hodnocení vycházelo
z pořadí obcí ve sběru jednotlivých komodit dle výtěžností v kilogramech na jednoho
obyvatele. Hodnocena byla také dostupnost
sběrné sítě. A na obce, které na zlepšení
svého odpadového hospodářství nejvíce zapracovaly, byla zaměřena kategorie Skokan
roku. Absolutním vítězem této speciální
ceny je letos město Příbor.
„Na jednoho obyvatele našeho kraje v roce
2020 připadlo 21,1 kg vytříděného papíru,
16,5 kg plastů, 14,4 kg skla a více než čtvrt
kilogramu nápojových kartonů. V součtu je
to tedy průměrně 52,3 kilogramu vytříděného odpadu na jednoho občana kraje. Všem
občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky,“ řekla
na závěr krajská radní Zdenka Němečková
Crkvenjaš s tím, že lidé v Moravskoslezském
kraji s odpady nakládají rok od roku lépe.
Zatímco v roce 2004 vytřídil jeden občan
ročně v průměru 20 kilogramů odpadu,
před třemi roky to bylo 47 kilogramů.

foto: MSK ceremonial 2021

Obce, jejichž občané nejlépe třídí komunální odpad, získávají každoročně
prestižní ocenění „O keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány ceny
„O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské
informační kampaně zaměřené na podporu sběru a třídění odpadu ve městech a
obcích České republiky.
Ocenění obcím předali 14. září 2021 na slavnostním ceremoniálu v prostorách frýdeckého zámku zástupci Moravskoslezského
kraje, společností EKO-KOM, ASEKOL a
ELEKTROWIN.
„Je potřeba si důležitost třídění neustále připomínat, abychom se jednou neutopili v odpadcích. V posledních letech cílíme naši kampaň především na děti, např. prostřednictvím
startovacích sad pro prvňáčky. Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění každoročně ze svého rozpočtu statisícové částky.
Ocenění dnes předaná obcím má jejich zástupce motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ sdělila radní Moravskoslezského kraje
pro životní prostředí Zdenka Němečková
Crkvenjaš.
Obec Trojanovice se již pravidelně umisťuje
na předních pozicích soutěže „O keramickou popelnici“. Pozvání na vyhlašování výsledků je vždy předzvěstí, že jsme v některé
ze tří soutěží uspěli. Finální umístění je vždy

foto: Ivana Vrtalová

O keramickou popelnici

Vítězové soutěže O KERAMICKOU POPELNICI 2020:
Obce do 800 obyvatel

Obce od 801 do 2 000 Obce nad 2 000 obyvatel Obce s rozšířenou působností
obyvatel

1. Obec Tvrdkov

1. Obec Morávka

1. Obec Hukvaldy

1. Město Frýdlant nad Ostravicí

2. Obec Nová Pláň

2. Obec Milíkov

2. Obec Trojanovice

2. Město Jablunkov

3. Obec Krásná

3. Obec Metylovice

3. Obec Kozlovice

3. Město Bohumín

První seznámení s výstupy studie Pustevny

foto: rodinný archiv

foto: Ivana Vrtalová

Individuální úklid

Plánované
investice
na
rok
2021
z
Fondu
Pustevny
zahrnovaly
i studii veřejného prostranství v centrální části Pusteven. První výsledky workshopu tří architektonických ateliérů (Henkai Architekti, Kamil Mrva Architects s.r.o.
a Archislužba.cz), který proběhl 20.-22. srpna 2021, představili zástupci Henkai architekti vedení dotčených obcí. Hlavní myšlenkou je prostor očistit, sjednotit
Děkujeme rodině Jana Klementa za
a jasně definovat přednost pěších před automobilovou dopravou, případně rozdělit pochozí plovzorný příklad vedení dětí k zodpochu od pojízdné. Studie bude dále konzultována s dotčenými subjekty.
-redvědnosti.
-red-
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Členky TJ Sokol Frenštát p. R.

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Oslavy 100 let Sokola pro Trojanovice a frenštátské Paseky
S odstupem sto let a jeden den se sešli
příznivci spolkové činnosti v hospodě u
Bačů.
18.9.1921, jak praví kronika, příchozí v
počtu 47 hlasovali pro vznik Tělocvičné
jednoty Sokol.
19.9.2021, za účasti zástupců současných
místních spolků a jejich příznivců, se na
předchozí událost slavnostně zavzpomínalo a k této příležitosti odhalila pamětní deska u vstupu do hostince.
Krátce po 14. hod. starosta obce Jiří Novotný přivítal příchozí a čestné hosty a přečetl
výňatek z kroniky pro Sokol.
„Schůzi tuto zahájil bratr Křenek, starosta
Tělovýchovné jednoty Sokol ve Frenštátě.
Vítá účastníky, vysvětluje, proč byla schůze svolána a žádá ty z přítomných, kteří s
myšlenkou založení Sokola v Trojanovicích souhlasí, by se na listinu přítomných
podepsali.
Po zahájení schůze přednášel okrskový
vzdělavatel bratr Jiří Felix z Frenštátu na
téma náš účel, směr a cíl. Přednáška vyslechnuta všemi přítomnými s velikým zájmem až do konce, což byl nejlepší důkaz
toho, že se líbila“.
Svým prvním vystoupením zahřály v sychravém počasí diváky cvičenky TJ Sokol
Frenštát.
Poté se ujal slova pětadevadesátiletý František Pitucha, bývalý reprezentant Československa ve sjezdovém lyžování. Pozdravil
všechny přítomné a poděkoval organizátorům. Zavzpomínal na lyžařský sportovní
oddíl a proslov zakončil svérázným receptem na dlouhověkost a vitalitu „Všechno se
musí vydržať a furt se musí blbnout“.
Devadesátiletý bratr Dalibor Norský, oblečen do sokolského kroje, vyslovil přání
navázat na dřívější spolupráci Trojanovic a
Frenštátu na poli sportovním, sokolském i
občanském.
O vlastní i vyčtené zážitky se podělil i Drahomír Strnadel.
Bačova hospoda byla kulturním centrem
jak pro Trojanovice, tak pro frenštátské
Paseky. Jedním z významných počinů bylo
založení Sokola. V tanečním sále v Bačově hospodě byla vzadu umístěna bradla,
hrazda a žíněnky.
27. 9.2021 si připomeneme 80.výročí nástupu Heydricha do funkce říšského protektora. Již 28.9., na svátek sv. Václava,
byli zavřeni všichni náčelníci Sokola. Mezi
nimi také Josef Mikeska, praděda starosty
Jiřího Novotného. Část sokolů, soustředěných v Kounicových kolejích v Brně, zde
byla přímo popravena. Před popravou byli
shromážděni v jedné místnosti a zpívali píseň Zasviť nám, ty slunko zlaté.
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Nezazli mi, drahá máti,
požehnání své mi dej,
ač ti musím sbohem dáti,
za syna mě vždycky měj.
Zpěv písní v podání Petry Chromické

foto: Ivana Vrtalová

Zasviť mi, ty slunko zlaté...

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Zasviť mi, ty slunko zlaté
Zasviť mi, ty slunko zlaté,
na poslední z vlasti krok,
zahřej v prsou city svaté,
usuš v očích slzí tok.

Žehnání pamětní desky frenštátským farářem

František Pitucha a Dalibor Norský

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Odhalení pamětní desky

foto: Ivana Vrtalová

Tuto píseň zazpívala přítomným členka
mysliveckého spolku Horečky Petra Chromická.
Ty, které nepopravili, odvezli v lednu 1942
do koncentračního tábora do Osvětimi.
Mezi nimi byl i Josef Mikeska. Z Osvětimi
mohl napsat jednou za měsíc dopis. Dopisy rodině přišly tři. 31.3.1942 přišla zpráva
o jeho úmrtí.
Několika sokolům se podařilo z Osvětimi
dostat a ti přinesli svědectví o tom, co se
zde dělo.
Proč Němci zlikvidovali tímto způsobem
Sokol? Byla to organizovaná, disciplinovaná jednotka národa. Do Sokola chodili ti,
co byli aktivní, zdraví, silní a do jisté míry
to byla také organizace, která projevovala
hrdé češství.
Po válce nastoupila druhá totalita, která
po roce 1948 zlikvidovala Sokol také. Komunisté potřebovali zdravé lidi bez ducha.
Bratr Metoděj Sedláček byl plukovník, odbojář, v roce 1950 na schůzi nesouhlasil
s likvidací Sokola a za tento svůj názor a
veřejný projev byl odsouzen na tři měsíce
do vojenské věznice v Opavě, poté ke ztrátě
plukovnické hodnosti a byla mu odebrána
penze.
Se žlutými třásněmi předvedly své druhé
vystoupení cvičenky TJ Sokol Frenštát.
Následně již přistoupili ke slavnostnímu
odhalení pamětní desky František Pitucha,
Dalibor Norský, hospodář mysliveckého
spolku Horečky Josef Petr, starosta hasičů Ondřej Kuřec a velitel jednotky Pavel
Štefek. Frenštátský farář Tomasz Mariusz
Banaszczyk požehnal pamětní desku a
pronesl modlitbu za zemřelé.
Z úst Petry Chromické zazněla česká hymna.
Tímto byla zakončena první část slavnostního odpoledne a program se přesunul
na hřiště pod Kozinec. Zde byl připraven
mysliveckým spolkem guláš z daňka z hukvaldské obory a pro fotbalové fanoušky
derby mužstev TJ Trojanovice Bystré a FK
Trojanovice I. Vítězně po zápase hraném
na 2x35 min. odcházeli hráči zpod Javorníku s výsledkem 4:3. Komentář k zápasu
připravil Miroslav Zágora, který byl srovnatelný s legendárním Karlom Polákem.
Pro děti byl přistaven zásahový hasičský
vůz, který měli zájemci možnost nejen
zhlédnout, ale i vyzkoušet vybavení, osahat palubní desku a kabinu na pozici řidiče
a spolujezdců.
Nezbývá než připomenout, že v hospodě
u Bačů byl založen i Valašský soubor písní
a tanců Radhošť z Trojanovic, který sto let
vzniku oslaví v roce 2050.
Ivana Vrtalová

Členové mysliveckého spolku při výdeji
guláše

Fotbalové derby
Říjen 2021
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Ambulance fyzioterapie FyzioFren
Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut s 25 letou praxí

od 1. 10. 2021 v prodeji

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

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

Možnost dovozu odběrateli.
Tel.: 603 315 738

NOVÁ NEUROLOGIE FRÝDLANT N.O.
Převzetí ambulance MUDr. Ševčíka (stejné prostory)
Přijímáme nové i nespádové pacienty
Lze i bez objednání
10 let praxe v Německu, post zástupce primáře
Specializace na:
•
•
•

prevence mozkové příhody
závratě, epilepsie, bolesti hlavy
Parkinsonova nemoc, demence

Ultrazvukové vyšetření krkavic (sono karotid):
✓
✓
✓

VČETNĚ vyšetření mozkových tepen,
které se neprovádí na interně ani radiologii
vhodné pro pacienty po infarktu, mozkové příhodě,
zavedení stentu do srdečních tepen nebo nohou

Požádejte svého praktického lékaře o žádanku na
vyšetření krkavic v rámci prevence mozkové příhody
nebo závratí.

Bližší informace + objednání přes internet

WWW.NEUROLOGIEBORAK.CZ
Říjen 2021

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

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

Záhuní 1034, Frenštát pod R. | e-mail: kusova@fyziofren.cz
Mobil: 605 366 936 | www.fyziofren.cz
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Muzeum ve Frenštátě p. R. - výstavy a programy

NÁVRATY DO DĚTSTVÍ
Výstava originálních ilustrací dětských knih (od Radka Pilaře,
Jiřího Trnky, Antonína Strnadla, Lumíra Ševčíka, Adolfa Zábranského) a dobových dětských hraček.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá od 15. července do 31. října 2021.
70 LET FRENŠTÁTSKÉHO MUZEA
Panelová výstava o historii a současnosti Muzea ve Frenštátě.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 17. října 2021.
FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC – MUZEUM SLAVÍ
SEDMDESÁT!
V pátek 15. října 2021 od 17.00 do 21.00 hodin v prostorách
frenštátského muzea.
Program: program pro děti a mládež „Muzeum je když…“,
promítání dobových filmů, pohádka na dobrou noc. V průběhu
programu: prohlídka stálých expozic, interaktivní úkoly pro
malé i velké, střelba na laserové střelnici.
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
pondělí a sobota zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Říjen 2021

12
Reklama a inzerce

Pozvánka

Vzpomínkové setkání
k příležitosti oslav

výročí vzniku Československé republiky

28.10.2021 v 10 hod.
u Pomníku T.G. Masaryka na Horečkách
Srdečně zve Masarykovo demokratické hnutí
a Nadace dr. E. Parmy a B. Parmové

foto: Věra Kaňová

Minuta ticha za hasiče z Koryčan

foto: Josef Kuřec

Nová lavička na víceúčelovém hřišti

Pro fanoušky, náhradníky nebo třeba jen na odložení batohu může
nyní posloužit smrková lavička na víceúčelovém hřišti na Bystrém.
-redŘíjen 2021
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Když zavál vítr prudčeji,
jako by vonné dívčí vlasy
té, která právě přešla asi,
létly mi po obličeji.
Tam u Vás, milí, věřte mi,
člověk se octne v světě jiném,
i studánky tam voní vínem,
kámen je cítit růžemi.
A kvítí voní krásou žen
a ženy voní jako kvítí.
Škoda, že nesmím vysloviti
to jedno jméno. Leda jen
potichu, šeptem, ač bych rád
je za den třeba stokrát zpíval.
Vždyť mi je vítr vždycky přivál,
sotva jsem začal vzpomínat.

Jaroslav Seifert, jediný český nositel
Nobelovy ceny za literaturu (r.1984),
se narodil 23. září 1901 v Praze na
Žižkově.
Prožil život plný změn a zvratů. Když v
roce 1949 odmítl členství ve Svazu československých spisovatelů, tak se jeho
pozice začala z politických důvodů
vážně zhoršovat. V roce 1950 odchází
do invalidního důchodu a působí jako
spisovatel z povolání. V tomto období
přichází zákazy jeho publikační činnosti.
V časech, které pro jeho tvorbu nebyly jednoduché, trávil čas se svou rodinou a přáteli také ve Frenštátě a okolí
(1950-1955). Zde nacházel své útočiště, druhý domov.
čerpáno ze vzpomínkového večera
k 120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta

Práce ve slévárně pokračují

Ten vítr, který rozechvěl
vrbové lístky podél Lomné.
Byla to ta, jež ťukla do mne
a za níž jsem se ohlížel?
Snad je to ona. Prosím Vás,
až bude s Vámi, pozdravte ji,
já ještě cítím v obličeji
poletující její vlas.

foto: Pavel Cupák

a rozsvítila Vlčina.
I Radhošť, stráně Javorníku.
To bylo hezkých okamžiků,
na něž se nezapomíná.

foto: Ivana Vrtalová

Ó, modré hory bezkydské,
jež kolem obzor věnčíte,
ó, temné lesy na stráních,
jež věčně stále šumíte!
Jak plny jste vy tajů, krás,
jež v hlavách vašich dřímá,
ať večer je či slunný den,
či blýská se a hřímá.
Teď pranic se už nedivím,
co lid si o vás bájí,
že v lůně vašem ukryty,
prý poklady se tají.

foto: Pavel Cupák

A pozdravujte Kyčeru,
Kněhyni, Mjaší, Tanečnici.
Vidím je, jak jsme při sklenici
sedávali tam k večeru

Bohumír Strnadel Četyna (*29.10.1906 - †11.1.1974)
- spisovatel, novinář a historik v republikovém měřítku, ale také archivář a správce muzejních sbírek
ve Frenštátě (1941-42) a tajemník MNV v Trojanovicích.
Jeho podobiznu ztvárnil jeho strýc Jan Knebl a tuto
bustu odlitou v bronzu můžete nově, právě k příležitosti 115. výročí narození, zhlédnout v prostorech nové
knihovny.
I když ve známost vešel hlavně svými historickými
romány o hukvaldských rebeliích, dochovaly se i jeho
básně.
POZDRAV BEZKYDÁM

foto: Pavel Cupák

POZDRAV DO FRENŠTÁTU
Lehounce vítr rozechvěl
vrbové lístky kolem Lomné.
Jako by někdo ťukl do mne,
já ohlédl se, kdo to šel.

115. výročí narození Bohumíra Četyny

foto: archiv Petry Šmajstrlové

foto: archiv Petry Šmajstrlové

120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta

Nuž, modré hory, pozdrav můj
až nad vrcholky vaše vyleť!
A kéž by každý mohl, chtěl
těm tajům vašim rozumět!
Říjen 2021
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Pozvánka
Zveme všechny občany na
19. zasedání Zastupitelstva obce
Trojanovice, které se koná 25. října 2021
v 18.00 hodin v sále Hotelu Kocián.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY

Termín konání voleb
V pátek 8. října 2021 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
V sobotu 9. října 2021 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Pro volební okrsek 1 (pro místní části Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem) je určena volební místnost
v MŠ Trojanovice p.J. č.p. 343.
Pro volební okrsek 2 (pro místní části Bystré,
Lomná a Karlovice) je určena volební místnost
v Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka, č.p. 362.

Reklama a inzerce

zdroj: www.msk.cz/cs/temata/doprava

Nové vlaky na trase Frenštát - Ostrava

Nové vlaky budou jezdit na trati mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm.
Moderní dvoupodlažní push-pully, vyrobené v ostravském závodě skupiny Škoda
Transportation, vyrazí na koleje od 12. prosince 2021, kdy se mění jízdní řády. V
těchto soupravách bude instalováno nové samoobslužné zařízení pro nákup jízdenek přes čipovou kartu ODISku. Moderní soupravy disponují wi-fi, klimatizací,
bezbariérovým přístupem, vybavením pro invalidní cestující, prostory pro převoz
kočárků, jízdních kol, lyží a objemných zavazadel.
čerpáno z https://www.msk.cz/cs/temata/doprava
-redŘíjen 2021
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Muzeum je když…

foto: archiv MNJ

Akce v Trojanovicích a okolí

foto: archiv SDH Trojanovice

Prázdniny ukončili mladí hasiči ve velkém stylu !

Již tradičně se poslední víkend prázdnin koná vyhlášená noční soutěž v Oprechticích ( okr. FM ). Soutěže se účastnila naše tři družstva. Mladší žáci dokončili
svůj pokus v čase 15,672 s a svou kategorii vyhráli. Starší žáci, kteří zastavili časomíru na čase 13,456 s, si svým pokusem zajistili rovněž první místo. Poslední
naše družstvo, dorostenci, namotivováni výsledky svých kamarádů, sestříkli terče
v nejlepším čase soutěže 12,137 s. Dokončili tak trojanovský hattrick.
Pavel Štefek

Zeptáte-li se lidí, co se jim vybaví, když se řekne
„muzeum“, většina si představí prázdný, tichý, snad
i trochu zatuchlý prostor plný skleněných vitrín
s nejrůznějšími starožitnostmi, na které padá
prach. Že tenhle stereotyp neplatí, se můžete přesvědčit v pátek 15. října 2021 od 17 hodin, kdy se ve
frenštátské pobočce Muzea Novojičínska koná muzejní noc – tentokrát s podtitulem „Muzeum slaví
sedmdesát!“
V letošním roce oslavilo naše muzeum sedmdesát
let své existence. Přestože první snahy o jeho zřízení se objevily už v polovině devadesátých let 19.
století, trvalo dlouhých šedesát let, než se přešlo
od myšlenek k činům a bylo zřízeno první městské
muzeum. Stalo se tak v roce 1951. Muzeum tehdy
našlo útočiště v malém domě v Horní ulici a (viděno dnešním pohledem) připomínalo spíše trochu
rozsáhlejší školní kabinet. Pak měnilo své sídlo,
až konečně v roce 2007 získalo důstojný příbytek
v historické budově bývalé chlapecké školy, kde se
nachází dodnes.
Mezitím se stalo moderní paměťovou institucí. Vedle opatrování a vystavování sbírkových předmětů pomáhá laickým i profesionálním badatelům a
samo vyvíjí výzkumnou a publikační činnost, pořádá besedy, přednášky, edukační programy pro školy
a podílí se na rozvoji kulturního a společenského
života ve městě.
Pro ty, kdo přijdou na letošní muzejní noc, máme
připravenu – kromě stálých expozic – výstavu dobových hraček a ilustrací dětských knih nazvanou
„Návraty do dětství“. V podkroví muzea bude pro
děti a mládež (ale nejen pro ně) nachystán interaktivní program „Muzeum je když“, který hravou
formou seznámí s dějinami sběratelství a s muzejnickou činností na Frenštátsku. Ti, kdo rádi něco
vyrábějí, si přijdou na své v dílně šikovných rukou,
kterou pro vás připravily Alena a Barbora Jurákovy,
milovníci střelby zas na laserové střelnici.
Od 19 hodin se výstavní síň v přízemí promění v
improvizovaný kinosál, kde budete moci zhlédnout
krátké filmy z muzejního archivu. Připomeneme si
slavnostní odhalení sousoší svatých Cyrila a Metoděje na Radhošti v roce 1931, nahlédneme, jak
vypadal zdejší kraj na přelomu třicátých a čtyřicátých let. Pamětníky jistě zaujme spartakiáda z roku
1960 či přivítání olympijského vítěze Jiřího Rašky
v roce 1968. Vzhledem k omezené kapacitě sálu se
filmový program bude opakovat zhruba po 40minutových intervalech.
Martin Trubač
Říjen 2021

16
zemku p.č. 3631/3 v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 3.

OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 30.8.2021 v sále Hotelu Kocián
18/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 18. zasedání,
konaného dne 30. 8. 2021.
18/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise
Tomáše Střalku, Radku Kopřivovou a Vladimíra Makového, jako
ověřovatele zápisu Čestmíra Peigera a Petra Ondryáše.
18/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení kanalizační přípojky v obecním pozemku p.č.
2491/2 pro rodinný dům č.p. 238 a pro pozemek p.č. st. 233, vše
v k.ú.Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 2/2020.
18/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro výměnu elektrického vedení nízkého napětí v obecních
pozemcích p.č. 250/10 a 3704/1, vše v k.ú. Trojanovice, za podmínky, že toto bude vedeno jako podzemní a platbu a podmínky určí
směrnice č. 2/2020.
18/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro propoj vodovodů v obecním pozemku p.č. 3490 v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 2/2020.
18/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene sjezdu a příjezdu k pozemku p.č. 2055/9, který vznikl odměřením dle geometrického plánu č. 4148-48/2020, v pozemcích p.č.
2051/6 a p.č. 3571/1, vše v k.ú. Trojanovice. Podmínkou zřízení
věcného břemene je, že pozemek bude nadále veřejným pozemkem, který nebude oplocen a bude veřejně přístupný. Dále obec
Trojanovice bude moci do tohoto pozemku umístit a udržovat bez
souhlasu oprávněné strany jakékoliv inženýrské sítě.
18/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje části
pozemků p.č. 730/1 a 714/1 v k.ú. Trojanovice a projevuje svou vůli
jednat o pronájmu části pozemků.
18/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 250/10 v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 1, a ruší usnesení č. 16/8 ze dne 26. 4. 2021.
18/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 2634/2 v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 2, za podmínky,
že odměření části pozemku a vyjmutí těchto zbylých obecních částí z funkce lesa bude na náklady žadatele.
18/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části poŘíjen 2021

18/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku v majetku obce Trojanovice p.č. 3550/23 a p.č. 3550/24, za podmínky, že
zároveň obec Trojanovice koupí od žadatelů pozemek p.č. 2442/2,
2443c a 2391/2b, vše dle geometrického plánu č. 4198-73/2020, vše
v k.ú. Trojanovice a za cenu dle znaleckého posudku.
18/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje prodej pozemku v majetku obce Trojanovice p.č. 3575/2 a schvaluje koupi pozemku
1954/2, 2025/2, 1955/2, 2025a a 1953/2, vše dle geometrického
plánu č. 4223-116/2020, vše v k.ú. Trojanovice.
18/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem části pozemku
o velikosti 0,68 x 1,02m na p.č. 527/1 v k.ú. Trojanovice pro umístění Z-Boxu dle návrhu smlouvy žadatele.
18/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje na funkční období 2022
- 2026 jako přísedící Okresního soudu v Novém Jičíně paní Axxx
Rxxxx, nar. xxxx, bytem Trojanovice xxxx.
18/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 3523 a koupi části pozemků p. č. 3036, 3037 a 3039, vše
v k.ú. Trojanovice, viz příloha č. 4.
18/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Darovací smlouvu č.
NJ/220/j/2021/Ja, viz příloha č. 5 , mezi obcí Trojanovice a Moravskoslezským krajem na pozemky p.č. 3569/33 a 3569/34 v k.ú.
Trojanovice, které darem získá do majetku obec Trojanovice.
18/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi městem Frenštát pod Radhoštěm a obcí Trojanovice - výkon
přenesené působnosti ve věcech přestupků, viz příloha č. 6.
18/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice oceňuje nadregionálně významnou reprezentaci mistryně ČR xxxx v parkurovém skákání a schvaluje jednorázový dar ve výši 10.000,- Kč.
18/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje memorandum o spolupráci mezi obcí Trojanovice a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, viz příloha č. 7.
18/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zařazení do návrhu směny, která byla schválena usnesením č. 25/9 na 25. zasedání zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 23.4.2018, pozemek p.č.
2207/4 v k.ú. Trojanovice o výměře 3.107 m2, který by Lesy ČR s.p.
převedly na obec Trojanovice.
18/21
Zastupitelstvo obce Trojanovice souhlasí s konáním veřejné sbírky určené na vybudování Poustevníkovy zvoničky na Pustevnách
dle návrhu ART DUCKART s.r.o.. Veřejná sbírka obce Trojanovice
bude probíhat těmito způsoby:
- shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u ČSOB, a.s.
- pokladničkami pro hotovostní částky
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Na vědomí:
• Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu o činnosti obce.
• Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 18, 19, 20/2021.
• Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí žádost o zařazení změny územního plánu pro pozemky p.č. 2344/1, 2345/1 a
Volné pracovní místo
Obec Trojanovice hledá zaměstnance na pozici
DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA

Prac. náplň:
-Provádí přípravné, obslužné a manipulační práce při zpracování
odpadů, materiálů a výrobků po ukončení životnosti na druhotné suroviny.
- Manuální práce a manipulace při nakládání s jednotlivými materiály a odpady
- Separace materiálů podle druhů
- Obsluha jednoduchých recyklačních strojů a zařízení
- Jednoduché demontážní práce
- Úklid pracovní plochy
- Čištění strojů a zařízení
Místo výkonu práce: Obec Trojanovice
Nástup: 12/2021 nebo dle dohody
Požadujeme:
- vzdělání: min. ukončené základní
- dobrý zdravotní stav
- samostatný, aktivní a zodpovědný přístup k práci
- řidičský průkaz sk. B výhodou
Nabízíme:
- pět týdnů dovolené
- jednosměnný provoz
- benefity
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Platová třída 3.
Volné pracovní místo
Obec Trojanovice hledá zaměstnance na pozici
ŠKOLNÍK, ŘIDIČ

Prac. náplň:
Školnické práce včetně drobných řemeslných prací při opravách
a údržbě školy nebo školského objektu, jejich zařízení a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, úklidové apod. Údržba veř. prostranství v okolí školy a přilehlých
prostranství. Rozvoz obědů.
Místo výkonu práce: Obec Trojanovice, Jubilejní ZŠ prezidenta
Masaryka a MŠ Trojanovice, příspěvková organizace
Nástup: 1/2022 nebo dle dohody
Požadujeme:
- vzdělání: SO nebo ÚSO
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Obec Trojanovice, Hasičská zbrojnice č. p. 341, 744 01 Trojanovice
Obálku je nutné označit dle vybrané pozice heslem: „Obec Trojanovice – dělník čištění města“, „Obec Trojanovice – elektrikář“,

2343/1 v k.ú. Trojanovice.
• Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí návrh využít objekty bývalého dolu Frenštát pro ekologické a ekonomicky výhodné úložiště energie do stlačeného vzduchu.
Pozn.: xxxx (anonymizováno) – plná verze k nahlédnutí na obecním úřadě.
Volné pracovní místo
Obec Trojanovice hledá zaměstnance na pozici
ELEKTRIKÁŘ

Prac. náplň:
Správa a údržba veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení
(práce na plošině, ve výškách), správa a údržba nemovitostí obce
– diagnostika a oprava závad elektroinstalací, další úkony související se správou a provozem budov. Opravy, úpravy, kontroly a
prohlídky strojů, přístrojů a zařízení.
Místo výkonu práce: Obec Trojanovice
Nástup: 12/2021 nebo dle dohody
Požadujeme:
- vzdělání: SO nebo ÚSO obor elektro
- zkoušku dle vyhlášky č.50/1978 Sb. §6
- praxe v oboru
- řidičský průkaz skupiny B, C
- profesní průkaz výhodou
Nabízíme:
- pět týdnů dovolené
- jednosměnný provoz
- benefity
- příjemné pracovní prostředí
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Platová třída 6.

- řidičský průkaz sk. B
- zkouška dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. výhodou
Nabízíme:
- pět týdnů dovolené
- jednosměnný provoz
- benefity
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády
č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.
Platová třída 6-7.
„Obec Trojanovice – školník, řidič“.
Kontaktní osoba:
Bc. Miroslava Kostelníková, tel.: 556 835 023
e-mail: evidence@trojanovice.cz
Říjen 2021
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Naši jubilanti

Blahopřání

95 let

František Schindler

80 let

Naďa Kosinová

75 let 		

Anastazie Osičková

75 let

Jaroslav Šugárek

75 let

Lumír Janda		

70 let

Antonín Kocián

70 let

Pavla Kopřivová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubilea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný každý
Dne 3. 10. 2021 oslaví má
rok po devadesátých narozeninách. Pokud si nepřejete být
babička Marie Zbavitelová
uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kancelásvé krásné 95. narozeniny.
ři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na email
Dovolte mi, abych ji za ceevidence@trojanovice.cz.
lou rodinu popřála hodně
zdraví, sil a radosti. Má babička své dětství prožila v Trojanovicích p. Javorníkem. Když jí
bylo 20 let, vzala si za muže tesaře Bohuslava Zbavitele. Přestěhovala se za ním do Trojanovic p. Kozincem. Vychovali spolu 2 děti - dceru Svatavu a syna Bohuslava. Babička pracovala na různých místech - v prádelně a čistírně, v Tonu, v kravíně p. Radhoštěm a uklízela i
na poliklinice. Svůj pracovní život zakončila v dřevovýrobě v Trojanovicích na Lomné. Po
práci pomáhala sadit stromky v lesní školce. Milovala domácí zvířata, kterých okolo domu
měla vždy hodně. Sbírala ve velkém množství borůvky a maliny, ze kterých vyráběla šťávy a
marmelády. Chtěla bych také zmínit film „Táňa a dva pistolnici“, ve kterém si zahrála komparz. Pokud si pustíte tento film, tak si všimněte prádla, které viselo na šňůře. Babička ho
měla za úkol posbírat a uložit do koše. Tehdy jí bylo něco kolem čtyřiceti let, když ji oslovil
štáb ČT. Babička nyní žije v domečku s pravnukem a jeho přítelkyní a společnost jí dělá i
kočka Rézi. Ráda sleduje v televizi soutěžní pořady, AZ kvíz, Prostřeno a zprávy.
Jitka Zbranková

Klub seniorů pod Javorníkem
Letos jsme si sluníčka a tepla moc neužili, léto nám řeklo nashle a máme tu podzim.
Nám důchodcům se často předhazuje, že
prožíváme podzim života, a proto alespoň
u nás v klubu seniorů toto období moc nemusíme. Samozřejmě jako každé roční období,
tak i podzim má svoje kouzlo. Optimisticky
začínáme poprázdninové setkávání v našem
klubu v naději, že ta pandemická etapa je za
námi a dále se budeme pravidelně scházet
a plnit program, který jsme si předsevzali.
V uplynulém měsíci září jsme si zavzpomínali na Maří Magdalénu, která doprovázela
Ježíše z Nazaretu, povídali jsme si o historii
kaple na Horečkách, oslavili jsme narozeniny
našich členů Jarky Zavičákové a Olina Hrnčíře. Dále jsme přivítali nové členy klubu - Miroslava Dobiáše a ing.Břetislava Fialu, jehož
rodiče zakládali náš klub.
Předseda klubu pan Stavárek připravil velice
zajímavé povídání o našem rodákovi, umělci
Albínu Poláškovi, s bohatou fotodokumentací. Na naši zářijovou schůzku zavítal rovněž
Říjen 2021

foto: rodinný archiv

Marie Zbavitelová

foto: rodinný archiv

V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:

Pátrání po předcích
starosta obce pan Mgr.Jiří Novotný. Velice
obšírně nás seznámil s plánem likvidace frenštátských šachet, s plánem výstavby a oprav
v obci na příští období, osvětlil situaci kolem
obchodu na Bartoškách, dopravy a služeb
v Trojanovicích a plánem přestavby sociálního zařízení na hřišti pod Kozincem. V závěru velice věcně odpověděl na všechny dotazy.
Na samotný závěr předseda klubu poděkoval
starostovi a jeho spolupracovníkům za práci, kterou vykonávají pro obec a pro zájmové spolky a kluby včetně klubu seniorů pod
Javorníkem. V závěru měsíce máme v plánu
výlet na Lysou horu, pokud nám to počasí dovolí. To je ve stručnosti vše, co se událo
v našem klubu v uplynulém měsíci, a doufáme, že situace nám dovolí naplnit naplánovaný program do konce roku v plném rozsahu.
Nechceme přežívat, chceme žít.
Za klub seniorů pod Javorníkem Vám přeje
barevný podzim a hodně zdraví
Mirek Zágora, kronikář

Rodinný příslušník hledá spojení na
příbuzné Anežky, která měla propojení
na Františku Paluskovou, provdanou
Martínkovou, žijící ve Frenštátě.
Kontakt 604 784 566

Odkrytí kopule
10.
října
2011 byla
demontována
makovice
malé věžky na kostele sv.
Jana Křtitele. Byly zde
objeveny 2 uzavřené zinkové
patrony, které obsahovaly
údaje o opravách malé věžky v letech 1828, 1866, 1890
a 1926 a dále dobové tiskoviny, odznaky obce legionářské, pamětní listy a fotografie.
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foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: archiv OÚ Trojanovice

Lidská paměť uchovává mnohdy vzpomínky hluboko do minulosti. Pokud se nám však původní obraz mění přímo před očima, brzy
si přivykneme. Sama si vybavuji, jak mě velmi překvapilo, když
jsem otevřela boční služební vchod nové pošty a poprvé vycházela
ven v rovině se zápražím místo dvou schodků, které dorovnávaly
nízko položený terén. Dnes přes náves procházím několikrát denně
a tento pocit ze mě pomalu vyprchává.
K oživení vzpomínek poslouží následující fotografie. Ta nejstarší ukazuje parčíkovou úpravu u budovy MNV (dnešní Hruška) s
panely propagačních skříněk z roku 1982, které znepřístupňovaly
zadní část objektu.
Ivana Vrtalová

foto: archiv OÚ Trojanovice

Náves na Lomné - dříve a dnes

Říjen 2021
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foto: Jiří Novotný
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foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

Náves na Lomné - dříve a dnes

Obecní noviny z Trojanovic - periodický tisk územního samosprávného celku - MK ČR E 22401
• vychází měsíčně • číslo vyšlo 4.10.2021 v nákladu 1200 ks • vydává: Obec Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R., IČ 00298514 •
• tisk: ARUNDO TRADING, s.r.o. • úvodní strana: První školní den - Ivana Vrtalová
Uzávěrka příštího čísla bude 20. října 2021, své příspěvky můžete zasílat na: obecni.noviny@trojanovice.cz
Říjen 2021

