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Slovo starosty

Žijeme v přelomové době. Covid, energetická krize, válka na Ukrajině. Toto vše
může a často bývá důvodem ke skepsím
a špatným náladám. Chtěl bych ale říci,
že jsme silná společnost a tyto nástrahy
překonáme. Čeká nás odchod od globalizace k tzv. lokalizaci. Je to něco, co všichni cítíme, že je správně. Není dobré vozit
tričko z jedné strany planety na druhou,
když jej umíme vyrobit sami. Ale s tímto
musí přijít smíření a uvědomění si, že to
tričko již nebude tak levné. A že si nekoupíme trička dvě, ale třeba jenom jedno. Čemu jednoznačně věřím, je to, že si
jako společnost dokážeme pomoci a že
všechny tyto rány, které přišly, překonáme v soudržnosti, sounáležitosti a taky
v uskromnění se tak, aby lidem, kteří se
již uskromnit nemohou, byla nabídnuta
pomoc, než se společnost zase dostane
nahoru. Všechny krize znamenají také
příležitosti. Přinášejí změnu a s tím nutnost změnit vlastní myšlení nebo zaběhlý
vzorec chování. Věřím v to, že si energie
budeme vyrábět lokálně a lokálně spotřebovávat. Budou tak nakonec i levné, ale
budeme muset s nimi umět hospodařit.
Nebude automatické, že když se večer
budu chtít vykoupat, po otočení kohoutku poteče teplá a hlavně levná voda. Budu
přemýšlet, jestli například slunce dostatečně svítilo nebo mi voda vystačí pouze na sprchu. Splachování pitnou vodou
bude luxusem a možná právě ta voda z
koupání se na něj využije. Proto si říkám,
že nás tato série krizí může díky nutnosti
změny myšlení dovést k větší svobodě a
nezávislosti. Svobodě energetické i nezávislosti lokální výroby. Je třeba si ale také
říct, že tím nám přibude také vyšší odpovědnost za vlastní chování. Jsem ale optimista a myslím si, že budoucnost nás, a
především našich dětí, bude lepší, než si
myslíme. Už jenom proto, že si ji budeme
ovlivňovat sami. No řekněme si upřímně, udělá někdo např. v Praze za nás lepší rozhodnutí, nebo je lepší rozhodnutí
naše vlastní?
Jiří Novotný
Srpen 2022

Ušito v Trojanovicích
Když jsem pro tento článek o Aleně Macečkové, švadlence z oděvního salónu Nadira,
hledala obecné vyjádření přínosu podnikatelů a OSVČ pro obec, upoutaly mě věty
z knihy Dějiny obce Trojanovice:
„Hospodářský profil Trojanovic v
meziválečném období do značné
míry spoluutvářeli místní živnostníci. Ačkoliv ve srovnání s
městským prostředím jich zde
nepůsobilo mnoho, obec byla v
mnoha směrech soběstačná...“
Kdybychom zvažovali, co v obci chce-

me mít, jistě bychom kromě občanského vybavení a inženýrských sítí narazili právě na
dostupnost poskytovaných služeb, které právě mnohdy zajišťují živnostníci.
Když jde ještě k tomu o živnost řemeslnou, vyžadující zlaté české ručičky, zaslouží si jistě bližší poznání.
Jaký je svět oděvnictví a jaké je
postavit se na vlastní nohy a šít
pod vlastní značkou, nám poví
návrhářka, oděvní technoložka a
krejčová v jedné osobě.

13 let oděvní technoložka pro pánskou módu Janek spol s.r.o.v Rožnově
p.R.
Dvorní švadlena amatérské společnosti Waterloo a tanečního odboru
ZUŠ
Majitelka oděvního salónu Nadira
Členka Valašského souboru Radhošť
z Trojanovic
▶▶ Přišla jste dnes v šatech vlastní výroby. Nosíte už jen své modely?
Nosím převážně své, mám ale v šatníku i pár vybraných kousků, které jsem
si koupila snad za cenu, za kterou bych
nepořídila ani materiál.
▶▶ To mě přivádí na otázku, jak se
prosazuje ve světě hromadné konfekce, která může být zajímavá právě
nízkou cenou a rychlou dostupností.
Jelikož chci vykonávat své řemeslo, které mě moc baví, snažím se najít kompromis mezi hodinami strávenými při
šití a finanční dostupností originálních
šatů na míru. Cenu uzpůsobit tak, aby
byly šaty dostupné již pro střední vrstvu
obyvatel.
Také se snažím u zákazníků odbourávat pocit, že nemají dostatečnou představivost na to, co by si chtěli nechat
ušít. Jelikož v poptávce převažují ženy,
přivedla mě jejich rozpačitost i na mou
vlastní cestu tímto oborem - objevovat
v ženách kreativitu a navést je, jak ji ze
sebe vydolovat.
▶▶ Podnikání s sebou přináší určitou
volnost. Co ale na hřbet živnostníka V krejčovské dílně v prostorech objektu Hruška
nakládá?
si nechat oděv ušít, sotva jsem se nadechla,
Když jsem opouštěla zajetý oděvní podnik
zavírali jsme. První rok jsem to ještě zvládaJanek, šla jsem na tenký led. Měla jsem v hlala, druhý už ne. Semlela mě i představa, jak
vě myšlenku, že když lze šít na míru pánské
začínám odznovu učit zákaznice chodit do
obleky, tak přece ženy, které k odívání mají
mého salónu. Navíc řetězce ve snaze prodat
blíže, budou mít také zájem. Prošla jsem si
dále zlevňovaly. Naštěstí návrat byl poměrně
ale dvěma krizemi. První byla corona - to
plynulý a navázala jsem na běh salónu před
jsem si hodně sáhla na dno. Jelikož jsem
krizí. Ovšem do toho přišla válka na Ukrajiotevřela rok před touto pandemií a lidé ještě
ně a vlna zdražování.
nebyli díky dostupnosti šatů na trhu zvyklí
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Napsáno na okraji

Ušito v Trojanovicích - pokračování
Navíc pracovat sama na sebe znamená být zároveň návrhářkou, krejčovou, zajistit si reklamu, klientelu... Starost o papírování a fakturaci, která mě opravdu nebaví, jsem již předala
externistce.
Ale volnost, být paní svého času a vzít si zakázku, kterou já chci, a zpracovat ji podle sebe
dle přání zákaznice, zatím vyhrává. Velkým
oceněním pro mě také je, když se žena sama
sobě líbí. Ráda používám slogan, který vyslovil
můj kolega z amatérské divadelní společnosti
Waterloo - Krása je ve Vás, já ji jen podtrhnu.
Také se občas přistihnu, pokud se ženě v novém modelu rozzáří před zrcadlem oči, že
používám větu: Když se na vás podívám, tak
se musím pochválit (smích). A to je pro mě ta
odměna emoční, která mě u tohoto řemesla z
velké části drží.

získala obrovskou praxi a na průmyslovce zase
teorii, které jsem tak skloubila vjedno.

▶▶ Zmínila jste i zakázkovou výrobu svatebních šatů. Co taková zakázka obnáší?
Každoročně ušiji tak 4-5 ks svatebních šatů,
což mě samotnou mile překvapilo. Ideální je,
když nevěsta přijde s poptávkou tak půl roku
dopředu. Představa, že šaty jsou pro nevěstu
jednou z nejdůležitějších komponent svatebního dne, je pro mě zkouškou mé psychiky umět
tento tlak ustát. A přiznávám, jsem ráda, že jej
absolvuji jen v tomto počtu zakázek. Např. u
nevěst po porodu je měnící se postava v čase
poměrně oříškem. V ženském oděvním průmyslu je důležitý obvod hrudníku a ten se zde
radikálně mění (smích).
I díky tomu, že je nyní oblíbený boho styl šatů,
se šití na míru může více prosadit. V době
▶▶ Kde nastal zlom odejít od jistot zaměst- módy korzetů půjčovny mohly díky šněrování
nance k podnikatelské nejistotě?
nabídnout jedny šaty pro tři velikosti, kdežto
Jako zaměstnankyně jsem byla ve firmě Janek styl boho musí perfektně sedět.
jako technolog , ale časem jsem se chtěla dále
rozvíjet, hlavně v kreativní složce, a to jsem ▶▶ Jak plánujete zakázky? Dostala jste se nězde nemohla. Dokud jsem neměla vlastní pro- kdy do situace, že se Vám toho nakupilo víc,
stor pro zákaznice, šlo jen o úvahy k odcho- než byste zvládla?
du. Nově zrekonstruovaný nájemní prostor v Jak jsem se již zmínila o dvou krizích, druhá ve
Hrušce na Lomné definitivně rozhodl o osa- mně umocnila rozhodnutí najít si záchranné
mostatnění se.
lano v podobě brigády. Letos na jaře, kdy jsem
nechtěla spoléhat na nejisté vyhlídky, se moje
▶▶ Jakou další přednost vidíte v šití na míru? obavy naštěstí nepotvrdily a zakázky přibývaly.
Já jsem ekologicky zaměřená, mám ráda ma- Brigádu jsem však pustit nechtěla, a tak jsem
tičku Zemi. A jak se říká, že móda jde proti chodívala šít třeba i do půlnoci. Jsem typ čloekologii, že je to taková trochu snobárna, sna- věka, že když někomu něco slíbím, tak na úkor
žím se, aby to v mém pojetí nebyla pravda. Aby svého času to splním.
se vyrobená konfekce nepovalovala někde ve
skladu. Líbí se mi, že vytvořím jen to, co si u ▶▶ V čem v rámci osobního rozvoje Vás podmě žena objedná.
nikání obohatilo?
Navíc, když na výsledném produktu (nejvíce Určitě je to větší sebejistota. Když jsem začínato jde vidět na svatebních šatech) spolupra- la, moje sebedůvěra byla dosti nízko. Zajímavý
cujeme již od začátku, získává si zákaznice k byl rozdíl obhajovat značku Janek, za kterým
danému ošacení vztah.
stál tým mých velmi dobrých kolegů, a zvládnout obhájit si pouze svoji práci.
▶▶ Jaká byla vaše cesta k této profesi?
Pamatuji si, že od základní školy, kdy spolu- ▶▶ Váš módní salón se jmenuje Nadira. Co to
žáci ještě nevěděli, co by chtěli dělat, já jsem znamená?
měla jasno. Ráda jsem si hrála s papírovými Jde o africké ženské jméno, které mě zaujalo na
panenkami, co měly převlékací modely, a také dovolené v Tunisku. Tenkrát jsem ještě netušivzpomínám na karneval s mým bratrem, kdy la, že brzy budu hledat název pro svůj salón.
jsem byla za malou selku. Měla jsem tam krás- Toto jméno mě navíc zaujalo i svým význané oblečení, které si pamatuji doteď i po strán- mem „krásná a prosperující“, a tak byl název
ce materiálu a pocitu hebkosti. Do toho jsem na světě.
kreativec, mám ráda originalitu.
Vyučila jsem se pro místní podnik Loanu, pak ▶▶ Kde si můžeme vaši tvorbu prohlédnout?
jsem chodila do práce a přitom si dodělávala Především na mých zákaznicích (smích). Na
maturitu. Poté jsem pracovala v zakázkovém facebookových stránkách Nadira oděvní salón
krejčovství. Majitelka však otěhotněla a zcela nebo na webových stránkách http://nadira.
zavřela. Lákala mě stále v tomto oboru kreati- unas.cz/
vita, a tak jsem se ve 20 letech vrátila zpátky na ▶▶ Děkuji za rozhovor a přeji dostatek inspistřední školu, do druhého ročníku umělecké race, nových nápadů a zákazníků.
průmyslovky ve Frýdku Místku na obor náIvana Vrtalová
vrhářství a modelování oděvů. Na učilišti jsem

Co takhle podívat se dnes po
dlouhé době na krásný film? Dobrý nápad, ale který si vybrat? To je
přece velmi jednoduché, vyberu
jej na základě hodnocení lidí, kteří již ten film viděli. Existují přeci
internetové stránky, kde lidé píší
své dojmy a filmy hodnotí. Listuji
dlouhým seznamem. Hledám titul
s nejvyšším ohodnocením. Všechny filmy se mi tady hezky automaticky seřadí a já hned budu vědět,
co si mám dnes pustit. No zkrátka
paráda. Jeden film má 30 % , další 20 %. To je ale hrozně málo, to
bude jistě nějaký nesmysl. A tady
vidím 80 %. To bude jistě vysoká
kvalita a tady dokonce 90 %! Tak
tenhle film musím určitě zhlédnout! Náhle se však zarazím. Dělám dobře? Je dobré vybírat si film
na základě jednoho čísla? Dívám
se jen na dosažená procenta a víc
mě nezajímá. Ani ty komentáře
hodnotitelů nečtu. Došlo mi, že
to asi není moc v pořádku, když
automaticky předpokládám, že
čím je dané procento vyšší, bude
se mi film nebo kniha více líbit.
Kam se v tomto ohledu poděl můj
vlastní názor? Přijímám názory
často anonymních lidí z internetu.
Touhu po vlastním zážitku z filmu
nebo knihy ovlivňují procenta.
Naprostá šílenost. Dnes je hodnoceno úplně všechno. Musím
se přiznat, že i při psaní článků
do Obecních novin na to často
myslím, a toto vědomí mou práci
ovlivňuje. Vytrácí se přitom určitá spontánnost, kterou bych se
měl ve své tvorbě řídit bez ohledu
na to, jak budou mé články přijaty.
Chci totiž, aby se mé texty líbily a
byly ohodnoceny co možná nejlépe. Napadá mě, kolik bych asi od
vás získal procent za dnešní text?
Takto přemýšlet ale opravdu není
správné. A já si dávám závazek, že
se ode dneška přestanu ohlížet na
procenta a vrátím se k prožívání
filmů, knih, textů a mnoha dalších
věcí na základě vlastních emocí a
úsudků. Ty jsou totiž tím nejautentičtějším měřítkem. Prosím
tedy, nepřeceňujme úsudek jiných
a nepodléhejme slepě číslům, která vymysleli jiní. Nenechme se
ovlivňovat jakýmsi skórem, ale
skutečně zakoušejme, prožívejme,
zkoumejme. Vyplatí se to.

Matěj Fucyman
Srpen 2022
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Cérka - červencové události

„Příprava likvidace nevyužívaného Dolu
Frenštát, kterou zahájila ještě před převodem
na DIAMO společnost OKD a po které tamní
obce dlouho volají, postoupila do další fáze.
Věříme, že je to dobrý signál pro region, investory a vznikající projekty budoucího využití areálu na úpatí Beskyd,“ uvedl Ludvík
Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

foto: TZ Diamo

zdroj: ČT/Události v regionech

Doprava zásypového materiálu do areálu
dolu, který je od roku 1991 v konzervačním
režimu, probíhá v souladu s rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí a závěry
zjišťovacího řízení, ve kterém jsou zahrnuty
připomínky a požadavky dotčených obcí a
úřadů. Množství dovezeného materiálu nepřesáhne 1 500 tun za den, to znamená maximálně 50 nákladních aut denně, a to pouze v pracovních dnech. Železniční přístup
do areálu dolu není, proto doprava probíhá
po silnicích.

Starosta Trojanovic Jiří Novotný k tomu dodal: „Je to konečně tady. Po třiceti letech jsme
se dočkali. Plníme tak závazek vůči více než
26 000 občanů, kteří se před 18 lety podepsali
pod petici „Za zrušení a zasypání Dolu Frenštát“. Nyní intenzivně pracujeme na přípravě
rozvojového projektu „Cérka“, který postupně
celý areál promění v nadčasové místo. Areál
Dolu Frenštát, který jsme dlouhodobě vnímali jako jednoznačnou hrozbu, se tak v budoucnu stane místem, které bude mít nejen
pro Frenštátsko velký přínos.“

materiálem v objemu cca 110 tisíc m3 (cca
214 tisíc tun) a likvidace povrchových objektů. Zásyp zajistí stabilitu jámy i jejího
okolí. Z technologického hlediska je postup
likvidace jam nezpevněným zásypovým
materiálem jednodušší a rychlejší než zpevněný zásyp. Zásypový materiál je nehořlavý,
nerozpustný, nebobtnavý a je certifikovaný
pro zásyp dle vyhlášky ČBÚ, která stanovuje
požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
při likvidaci hlavních důlních děl. Vozí se z
odvalu „D“ v Paskově. Kvůli minimalizaci
Samotný zásyp jam má závod DARKOV hluku a emisí z dopravy bude návoz probístátního podniku DIAMO v plánu příští hat postupně po dobu téměř jednoho roku.
rok v květnu a červnu (zásypový materiál
bude dopraven pomocí hřeblových doprav- Důležitým krokem pro rozvojové aktivity,
níků nad ústí obou jam do prostoru otevře- ale i pro běžné obyvatele, byla také změna
ných poklopů a dojde tak k postupnému za- chráněného ložiskového území. Nedávno
sypání obou důlních děl). Po jeho ukončení na žádost státního podniku DIAMO rozbudou následovat demolice povrchových hodlo Ministerstvo životního prostředí o
objektů dolu a sanační a rekultivační práce. zmírnění podmínek ochrany ložisek černéHlavními důvody likvidace Dolu Frenštát ho uhlí na Frenštátsku. Povolování staveb je
jsou dlouhodobé nevyužívání dolu k těžbě tam už teď jednodušší a rychlejší.
a povinnost provozovatele při trvalém za- Odpis zásob proběhl už před 20 lety. V prostavení provozu v dole provést jeho likvida- sinci roku 2002 Ministerstvo průmyslu a
ci. Významnou roli sehrál také mnohaletý obchodu vydalo rozhodnutí o odpisu zásob
tlak představitelů obcí a v neposlední řadě výhradního ložiska černého uhlí Frenštát–
byly důvodem i vysoké náklady na udržo- západ a Frenštát–východ, převodem celvání dolu.
kem 1 372 milionů tun bilančních zásob v
dobývacím prostoru Trojanovice do zásob
Technické řešení likvidace bylo navrženo nebilančních.
v souladu s vyhláškami Českého báňského úřadu a zákonem o hornické činnosti. Výstavba Dolu Frenštát začala v roce 1981,
Hlavní fází likvidace bude zásyp 2 stávají- nikdy se v něm ale uhlí netěžilo. Od roku
cích jam F4 a F5 nezpevněným zásypovým 1991 je důl udržován v konzervačním režimu, to znamená, že je tam zajištěno trvalé
větrání dolu, čerpání přítokových vod, probíhají pravidelné prohlídky a údržba jam a
obslužných provozů. Záměr likvidace Dolu
Frenštát oznámila společnost OKD Ministerstvu životního prostředí v červnu 2020.
V prosinci roku 2020 vydalo ministerstvo
na základě zjišťovacího řízení rozhodnutí,
že záměr nemá významný vliv na životní
prostředí. Koncem září roku 2021 nabylo
právní moci rozhodnutí báňského úřadu o
povolení hornické činnosti likvidace jam.
TZ z 13.7.2022DIAMO, státní podnik,Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Plocha o rozloze přes 5 ha, závozový materiál by měl dosahovat do výšky 6 metrů

Srpen 2022

zdroj: ČT/Události v regionech

Proměna Dolu Frenštát se
blíží, DIAMO začalo navážet zásypový materiál
Státní podnik DIAMO začal navážet do areálu nečinného černouhelného Dolu Frenštát hlušinu, která v příštím roce poslouží k
zasypání jam. Doprava potřebných 214 tisíc
tun materiálu bude probíhat postupně celkem 11 měsíců a je připravena tak, aby neměla negativní dopad na životní prostředí
a neobtěžovala místní obyvatele. Obec Trojanovice, v jejímž katastru se důl nachází,
zahájení návozu vítá, zasypání dolu umožní
spustit nové projekty a další rozvoj regionu.
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foto: Milena Mužíková

foto: Milena Mužíková
foto: Hana Dorotíková

1. mše

Stánek s gulášem

foto: Ivana Vrtalová

3) Využití jam - k tomuto proběhlo cílené jednání na MPO. K jednání byli také
přizváni z ČVUT odborníci na tuto problematiku. Výsledné obsáhlé odůvodnění
(28 příloh odborných posudků a zápisů z
jednání), které se věnuje ukládání energie
pomocí závaží, stlačeného vzduchu a také
využití geotermální energie, vede k závěru,
že jsou jámy nevyužitelné.
Uhlí žádný region neposunulo o úroveň
výše, ale právě naopak. Je Karvinsko bohatší než my? Region z těžby nikdy nezbohatne, pouze se vydrancuje.
Stát si také nemůže dovolit neustále vynakládat finanční prostředky na údržbu
něčeho, co nedává smysl. Proto byl zásyp
vyhodnocen jako nejlepší volba pro region.
Teď jen vydržet návoz materiálu, který je
pro obyvatele po vytyčené trase bezesporu
obtěžující, a může začít nová, smysluplná
etapa v oblasti Dolu Frenštát.

1. mše

foto: Ivana Vrtalová

2) Těžit plyn, na to není zapotřebí jámy.
Musel by se stanovit dobývací prostor.
Plyn je od Karviné, přes Frenštát p.R.
až po Vsetín, stejně jako uhlí. Nejsme v
tomto jediní. Spotřeba plynu v ČR je cca
9,4 mld. m3/rok (statistika 2021). Zásoby
plynu v rámci dobývacího prostoru Frenštát byly v roce 1982 stanoveny na 10,27 mld.
m3. Z toho dle odborného posudku RNDr.
Mojmíra Opletala by v rámci degazace ložiska bylo využito cca 20% těchto zásob. To
znamená, že kdyby se u nás začal těžit plyn,
tak vytěžíme max cca 2 mld. m3. Takže by
to zásobilo ČR na pětinu roku. Žádný další
by nebyl. Myslím, že to nestojí za to. Plynu
je na světě dost, akorát se musí dostat k nám
a využívat do té doby, než přejdeme na jiný
zdroj energie.

foto: Hana Dorotíková

Začal návoz materiálu na zásyp Dolu Frenštát. Někoho možná napadne, že přijde energetická krize a že by bylo dobré využít jámy
pro těžbu uhlí nebo plynu. Nebo se upne na
to, že jámy by šly využít pro ukládání energie. Dost jsme se tímto zabývali a fakta říkají toto:
1) Těžit uhlí na Frenštátsku by znamenalo
minimálně 10 let projekce a povolovací činnosti. Aby se to vyplatilo a zaplatilo, tak by
se muselo těžit dalších 40 let. Nikdo by nedal peníze na takový projekt a EU by jej ani
nepovolila. Navíc doly s vybudovanou infrastrukturou na Karvinsku měly fungovat
až do roku 2047. Jde jen o rozhodnutí, zda
na Karvinsku prodloužit těžbu. To nechť
rozhodne někdo jiný.

Cyrilometodějská pouť 5.7.2022

foto: Hana Dorotíková

Cérka - červencové události

Stánek s gulášem

Stánek s koláči

Upršené počasí 5.7.2022 bylo výzvou nejen pro návštěvníky kaple na Radhošti, ale i pro
stánkaře. Tentokráte se pod stanovou střechu musely schovat i dva kotle s gulášem vařeným
Maticí Radhošťskou. Štiplavý kouř naplňující stánek, ani kapky deště za krkem umývačů
nádobí neodradily dobrovolníky z Matice od již započaté práce. I zákazníkům patří velké
poděkování, že byli ochotni se s porcí guláše uchýlit do ne zcela komfortního provizorního
Jiří Novotný, starosta obce Trojanovice zázemí stanu. Díky nižšímu počtu účastníků tradiční poutě byly letos poprvé guláš a koláče
nabízeny i na návsi. Díky podpoře místních se tak podařilo vyprázdnit všechny nádoby a
krabice. Děkujeme a příští rok opět na viděnou.
Ivana Vrtalová
Srpen 2022
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Zahradní slavnost k 50. výročí Domova Hortenzie

Zdroj: https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/domov-pro-seniory-ve-frentstate-slavil-50-let-a-byla-to-velka-party-pro-vsechny.
html

foto: Ondřej Rosa

foto: Ondřej Rosa

foto: Ondřej Rosa

foto: Ondřej Rosa
foto: Ondřej Rosa
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„Potěšila nás účast zástupců našeho zřizovatele, kterým je Moravskoslezský kraj, v čele s náměstkem hejtmana pro sociální oblast Jiřím Navrátilem. Velmi si vážím také toho, že se oslavy zúčastnili i
ředitelé jiných krajských příspěvkových organizací a také starostové
a místostarostové měst a obcí z našeho regionu. Po celé odpoledne až
do večera jsme si společně užívali pestrý program, krásné počasí a
přítomnost spousty dobrých lidí.“ *
V programu dále vystoupily mažoretky, cimbálová muzika Poštár,
zahrál harmonikář, děti se zabavily s Klauny z Balónkova nebo při
jízdě na koních.
-red-

foto: Ondřej Rosa

foto: Ondřej Rosa

V pátek 1. 7. 2022 se v zahradě Domova Hortenzie ve Frenštátě
p.R. uskutečnilo k příležitosti oslav 50 let provozu setkání klientů, současných i bývalých zaměstnanců a jeho příznivců.
Po úvodní skladbě Městského dechového orchestru Kopřivnice
předstoupil před účastníky oslav ředitel domova Marian Žárský a
připomněl, že v roce 1972 se domov otevřel jako exkluzivní zdravotní zařízení pro horníky. Od té doby toto zařízení prošlo dlouhou
cestou a přetransformovalo se ve špičkové zařízení sociální služby.
„Tato oslava je poděkováním vám všem za nehynoucí podporu, za
to, že jste. V prvé řadě tady dnes chceme přivítat naše klienty, obyvatele domova, současné zaměstnance a rovněž bývalé zaměstnance a jejich rodiny. Poděkování patří také pracovníkům Městského
kulturního střediska ve Frenštátě pod Radhoštěm a mnoha dalším
lidem, firmám a obcím, které nám pomáhají,“ pronesl na pódiu
současný ředitel a po oslavách shrnul své dojmy z vydařeného dne:
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Počasí posledních dnů je extrémně horké.
To má pochopitelně vliv na kvalitativní
parametry vody v řekách, rybnících, přehradách, ale také zahradních bazénech, v
jejichž využívání je naše země evropským
premiantem. S ohledem na hygienická a
zdravotní rizika je dle odborníků žádoucí sledovat kvalitu v bazénech a v případě
jakýchkoliv pochybností si nechat kvalitu
koupací vody laboratorně ověřit.
„Kromě základních chemických ukazatelů,
jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody, doporučujeme sledovat v těchto horkých dnech
především bakteriální znečištění, které by
mohlo být příčinou nepříjemných kožních
či zažívacích problémů. Majitelé zahradních
bazénů se tak mohou vyhnout nepříjemným
zdravotním důsledkům,“ říká vedoucí laboratoří společnosti VodoTech Pavla Veselá.
Společnost zároveň připravila přehledný manuál, jak správně vzorky z bazénu odebírat,
jaké náčiní pro odběr používat nebo jak ho
dopravit do laboratoře, aby nedošlo ke kontaminaci a předešlo se riziku znehodnocení
následné analýzy. „Vzorkovnice pro odběr
vzorku vody poskytuje výhradně laboratoř.
Nesprávně připravená vzorkovnice může
vzorek kontaminovat a znehodnotit výsledky analýzy. Vzorek se odebírá z hloubky přibližně 15 centimetrů pod hladinou a alespoň
30 centimetrů od okraje bazénu. Vzorek se
odebírá těsně před transportem do laboratoře. Analýzy v laboratoři musí být započaty
nejpozději do 24 hodin po odběru vzorku,“
vysvětluje Veselá.

Klub seniorů pod Javorníkem
foto: archiv Klubu seniorů pod Javorníkem

Sledování kvality vody v bazénu

Prázdniny se nám přehouply do své druhé poloviny. Počasí proměnlivé, situace ve
světě velice složitá a život nám navíc ztrpčuje zdražování energií a potravin.
Několikrát jsem ve svých příspěvcích psal,
že člověk se narodil, aby žil, a to v jakékoliv době a prostředí. Proto se život nezastavil ani v klubu seniorů pod Javorníkem,
i když jeho činnost byla omezená vzhledem k dovoleným. Z kraje měsíce jsme
společně s klubem z Kopané absolvovali
výlet do Ostravy, kde jsme navštívili pivovar Ostravar. Vrchní sládek nás obeznámil
s historií pivovaru, provedl nás jednotlivými odděleními pivovaru a samozřejmě
nechyběla ochutnávka tohoto národního
moku.
Z pivovaru jsme se přesunuli do nedalekého Moravskoslezského hradu ve Slezské
Ostravě, kde jsme se seznámili při odborném výkladu s pohnutou minulostí hradu
a prohlédli si prostory hradu. Tento výlet,
který jsme absolvovali za úmorného vedra, jsme ukončili pozdním obědem v rečerpáno z TZ Vodotech 22.7.2022
stauraci Myslivna ve Vratimově. Důstojná
tečka, gurmánský zážitek.
Stihli jsme ještě v měsíci červenci oslavit
narozeniny mé maličkosti a na jediném
Akce v Trojanovicích a okolí
setkání v klubovně posedět, poklábosit a
dopilovat plán činnosti na druhé pololetí.
V srpnu stejně jako v červenci se sejdeme
jen jednou. A bude po prázdninách.
Sakra, ten čas letí. Uvědomujeme si vůbec,
co je to za slovo „čas“? Stručně řečeno,
čas je všechno. Dny plynou rychle, roční
období se střídají jedno za druhým. Ani
se nenadějeme a naše dětství se přesunulo do dospělosti a potom jako mávnutím
proutku se blížíme k podzimu života. Právě proto, že čas tak rychle plyne, je velmi
důležité vybírat si, jak a s kým trávíme
drahocenné minuty života.
Nedávno jsem na internetu četl zajímavý
příběh, o který bych se chtěl s Vámi podělit. Na smrtelné posteli si Alexandr Veliký
svolal své generály, aby jim prozradil svoje
poslední tři přání. Za prvé: Když zemřu, ať
moji rakev nesou nejlepší lékaři. Za dru-

hé: Celé moje bohatství – peníze, zlato,
drahé kameny, ať je rozsypáno podél cesty
k hřbitovu. Za třetí: Moje ruce ať jsou volné a visí z rakve tak, aby je všichni viděli.
Jeden z přítomných generálů, kterého tato
přání překvapila, požádal Alexandra Velikého o vysvětlení. A on mu řekl. Chci, aby
moji truhlu nesli nejlepší lékaři na důkaz
toho, že až přijde čas podívat se smrti do
očí, tak ani nejlepší lékaři na světě nemají moc uzdravovat. Chci, aby cesta, která
vede ke hřbitovu, byla obsypaná mými poklady, nechť každý vidí, že materiální bohatství získané na zemi tady taky na zemi
zůstane. Chci, aby se mi, když mě ponesou, kývaly ruce volně ve větru, a to proto,
aby lidé pochopili, že jsme na tento svět
přišli s holýma rukama a s holýma rukama ho taky opustíme. A že ten nejcennější
poklad všeho jsme si už vyčerpali. A to byl
čas.
Život je jedna velká, záhadná krása a je
pravda, že do hrobu si s sebou nic nevezmeme, ani peníze, ani majetek. Ty nám
můžou zpříjemňovat život jen na zemi.
To, co jsme dostali darem a co má největší
cenu, je náš čas a ten je omezený. Po čas
života si umíme užít množství bohatství,
ale čas si vyrobit ani koupit nedovedeme.
Takže, pokud se rozhodneme věnovat někomu svůj čas, darovali jsme mu vlastní
kus svého času, který si už nikdy nemůžeme vzít zpět.
Náš čas je náš život! Ten nejhodnotnější dáreček je právě náš čas. Darujeme ho
s láskou sobě, rodině a přátelům. Jen náš
čas má skutečnou hodnotu.
A teď ruku na srdce. Jaký vy žijete svůj
život? Umíte si najít dostatek času na ty,
které skutečně milujete? Konec filozofování, ale k zamyšlení to je, nebo ne? Pokud
chcete smysluplně prožít svůj čas, přijďte
mezi nás do klubu, budete vítáni.
Krásné prožití zbytku prázdnin, hodně
zdraví a minimálně promarněného času.
Za klub seniorů pod Javorníkem přeje
kronikář klubu Miroslav Zágora
Srpen 2022
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OBEC TROJANOVICE
744 01 TROJANOVICE 210
Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27.6.2022 v hasičské zbrojnici
23/1
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje program 23. zasedání
konaného dne 27. 6. 2022.
23/2
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje do návrhové komise Petra Ondryáše, Jiřího Horáka a Pavla Štefka, jako ověřovatele zápisu
Radku Kopřivovou a Vladimíra Makového.
23/3
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č.
11/2022.
23/4
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření
obce Trojanovice za rok 2021 bez výhrad.
23/5
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet obce Trojanovice za rok 2021.
23/6
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku obce Trojanovice za rok 2021.
23/7
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2021, Zprávu
o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2021.
23/8
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření
Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2021 bez
výhrad.
23/9
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2021.
23/10
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2021.
23/11
Zastupitelstvo obce Trojanovice převádí zisk hospodářské jednotky Rekovice za rok 2021 v hodnotě 1 119 246,34 Kč do rozpočtu
obce.
Srpen 2022

23/12
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost na využití Hospodářského výsledku za rok 2021 Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka a Mateřské školy Trojanovice za rok 2021 v hodnotě 302
307,75 Kč převedením do rezervního fondu.
23/13
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3471/16 v k.ú. Trojanovice.
23/14
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje finanční dar organizaci Nadační fond Pavla Novotného.
23/15
Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje finanční dar organizaci SK Beskyd Frenštát p. R., z.s.
23/16
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. prodej pozemků parc. č. 34/3 o
výměře 170 m2, parc. č. 34/5 o výměře 60 m2, parc. č. 34/6 o výměře 30 m2 a parc. č. 34/7 o výměře 22 m2 vše v k.ú. Trojanovice dle
geometrického plánu č. 4214-504/2021 dle znaleckého posudku za
cenu 92.100,- Kč, za podmínky, že bude opraven vodojem dle dohody s obcí Trojanovice. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 19/5
ze dne 24. dubna 2017.
23/17
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro vedení elektropřípojky pro pozemek p.č. 2078/7 v obecním
pozemku p.č. st.507 v k.ú. Trojanovice za podmínky, že platbu a
podmínky určí směrnice č. 2/2022. Tímto usnesením se ruší usnesení č. 22/13 z 22. zasedání zastupitelstva obce konaného dne
25.4.2022.
23/18
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení věcného břemene pro umístění HUP pro stavbu č.p. 210 v pozemku p.č. 2077/1 a
2075, vše v k.ú. Trojanovice, za podmínky, že platbu a podmínky
určí směrnice č. 2/2022.
23/19
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje výjimku ze směrnice č.
1/2019 tak, aby oprávněným příjemcem dotace na ČOV mohl být
majitel domu č.p. 555.
23/20
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvy o poskytnutí
veřejné podpory v rámci Grantů 2022.
23/21
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje RO č.1/2022 Fondu Horečky.
23/22
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o poskytnutí
finančního daru pro Fond Pustevny ve výši 100 tis. Kč ročně po
dobu pěti let, mezi obcí Trojanovice a obcí Prostřední Bečva, viz
příloha č. 1.
23/23
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu č. 1200400015
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí.
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23/24
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Cyklostezky Trojanovice propojující dva kraje – zpracování projektové dokumentace a
dokumentace pro provádění stavby.
23/25
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo č. 22204 ze dne 13.1.2022 se zhotovitelem Cobbler
s.r.o. na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dostavba vodovodní a
kanalizační sítě obce Trojanovice“ - část 1 MŠ Jubilejní, jehož předmětem je úprava termínu předání staveniště, viz dodatek – příloha
č. 2.

Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo č. 22204 ze dne 13.1.2022 se zhotovitelem Hydrospor spol s r.o. na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dostavba vodovodní a kanalizační sítě” - část 2 - Kruháč-Solárka, jehož
předmětem je úprava termínu předání staveniště, viz dodatek –
příloha č. 3.
Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje uzavření dodatku ke
smlouvě o dílo č. 22204 ze dne 13.1.2022 se zhotovitelem Hydrospor spol s r.o. na realizaci veřejné zakázky s názvem „Dostavba
vodovodní a kanalizační sítě obce Trojanovice“ - část 3 Vodovody
úsek SO 07 a SO 011, jehož předmětem je úprava termínu předání
staveniště, viz dodatek – příloha č. 4.

Ohňová show hasičské zábavy - letního večera

foto: archiv SDH Trojanovice

foto: Jana Slovíková

foto: Jana Slovíková

foto: Věra Kaňová

foto: Tereza Šlechtová

foto: archiv SDH Trojanovice

foto: Jana Slovíková

Opět po roce připravili hasiči z Trojanovic zázemí pro pořádání
týmových soutěží v hasičském sportu.
Na sobotu 16.7. se výborně připravily naše ženy, které v soutěži
O pohár starosty SDH Trojanovic v konkurenci 13 týmů vyhrály.
Muži z Trojanovic postavili do soutěže hned dva týmy, ale na medailových místech se před domácím publikem neumístili.
Tentokráte se nepodařilo poskládat trojanovský tým do soutěže
35+, a tak závěr soutěžního klání byl již bez účasti domácích.
-red-

foto: Jana Slovíková

24. ročník O pohár starosty obce Trojanovice mužů
a 22. ročník O pohár starosty SDH Trojanovic žen
4. kolo Beskydské ligy

Ochotné pomocnice obsluhující
v baru na hasičské zábavě
Srpen 2022
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Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti a sociální výbor při obci Trojanovice
srdečně zve na

setkání s jubilantY
a Vítání občánků
v sobotu 17. září 2022 v Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla
Vážení jubilanti a rodiče,
tímto vás srdečně zveme na tradiční akci k oslavě životních jubilejí
našich občanů a narození nových občánků.

V případě zájmu nám obratem
zavolejte do Informačního centra
na telefon 556 835 022,
nejpozději však do 20. 8. 2022,
abychom stihli vše včas nachystat.

OD KOLÉBKY DO ŠKOLY
Doprovodný edukační program k výstavě
Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti.
Jak vypadal život dětí před sto padesáti lety? Jaké
měly povinnosti? Jak vypadala školní výuka v té
době? To vše na vlastní kůži můžete zažít v rámci
interaktivního programu, součástí kterého je i
výtvarná dílna.
Ve středu 31. srpna 2022 ve 14.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
neděle 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
pondělí a sobota zavřeno

Rekovická letní diskgolfová liga 2022
2. ročník diskgolfové ligy probíhá opět během osmi
červencových a srpnových pátků. Poprvé však turnaj probíhá na rozšířeném hřišti (z 10 na 18 jamek)
a je zalistován v kalendáři mezinárodní diskgolfové
asociace.
Rozšíření bylo finančně podpořeno z Fondu Horečky.
O údržbu hřiště, nápady k vylepšování a jejich realizaci se stará spolek Discgolf Club Beskyd Frenštátsko, který na místním hřišti organizuje kromě ligy
i turnaje a diskgolfové workshopy. Za velký kus odvedené práce, kterou ocení i neturnajoví hráči, kteří
si přijdou zahrát diskgolf jen pro zábavu, bych chtěla
spolku moc poděkovat.
Ivana Vrtalová

foto: archiv DGC Beskyd

Děkujeme
A těšíme se na milé setkání

Muzeum ve Frenštátě p. R.
výstavy a programy
POJĎ SEM, DÍTĚ, UČ SE MOUDRÝM BÝTI
Výstava ze sbírek muzea mapující historii základního školství na Frenštátsku.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 12. února 2023.

Diskgolfový workshop - povídání o správném postoji
Srpen 2022
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Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Milada Šmahlíková

85 let

Jiří Sobotka		

75 let

Oldřich Hrnčíř

75 let

Alena Blažková

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
V Obecních novinách zveřejňujeme životní jubilea občanů dožívajících se 70, 75, 80, 85, 90 let a následný
každý rok po devadesátých narozeninách. Pokud si nepřejete
být uveřejněni, prosíme o sdělení této informace v kanceláři evidence obyvatel, na tel. čísle 556 835 023 nebo na e-mail
evidence@trojanovice.cz.

Srpen 2022
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Vodovody a kanalizace

Nové magnetky obce Trojanovice v infocentru

Na letošní léto byla naplánována
realizace tří úseků vodovodů úsek kolem MŠ na Lomné, úsek za
potokem Lomná a úsek od kruhového objezdu po Solárce směrem
na Rožnov p.R., který měl být doplněn i o kanalizační řad.
Na projekční dokumentaci těchto
úseků byla čerpána dotace a vysoutěženi realizátoři. Bohužel na
následný dotační titul, který měl
finančně podpořit samotnou realizaci, se stále čeká, ač jeho otevření bylo avizováno již od loňského
roku.
Z tohoto důvodu byla smlouva na
úseku M3 na Lomné ukončena a
další dva úseky odloženy po zisku
finanční podpory.
Ivana Vrtalová

Do prostorů nově zrekonstruovaného úřadu jsme se již stěhovali s vizí, že kancelář stavební agendy bude obsazena novou posilou. Jelikož odpadové hospodářství díky zpřísňování podmínek na
vytříděnost a zdražování skládkování si zaslouží ještě větší pozornost, od 1. 7.2022 se jí již naplno
může věnovat Monika Ondryášová. K tomuto datu si stavební agendu převzala Jindřiška Luchesi,
kterou tímto vítáme na Obecním úřadu v Trojanovicích.
Zatímco pro řešení stavebních záležitostí byla zachována původní kancelář v 1. patře, agenda
související s odpadovým hospodářstvím byla přesunuta do kanceláře v přízemí.
Ivana Vrtalová

zdroj: Jezdci.cz

Vítězství Lucie Strnadlové

Lucie Strnadlová, úřadující mistryně ČR, zvítězila 10. 7.2022 v Olomoucké Velké ceně banky
Creditas.
V sedle desetiletého hřebce Solidat jako jediná
překonala jak překážky základního kola st. T
(145 cm), tak i finále pro deset nejlepších bez penalizace.
V soutěži, která je zařazena do seriálu 21. ročníku Českého skokového poháru (ČSP), startovalo
27 dvojic z ČR. Tímto vítězstvím se zařadila mezi
20 finalistů, kteří budou závodit ve dnech 28.92.10.2022 ve finále ČSP v Martinicích.
Jménem svým a celé redakce přejeme Lucce
mnoho zdaru.
Ing. Zdeněk Goščík

Obec Trojanovice gratuluje !!!!

Srpen 2022

Myslivecké letní odpoledne 23.7.2022
Na Mysliveckém letním odpoledni na
hřišti „Pod Kozincem“ byly kromě zvěřinového guláše, klobás z udírny a dobrého piva k chuti návštěvníků nabízeny
i lopaťáky, různé druhy káv a speciálně
v tomto teplém dnu jistě přišla vhod i
káva se zmrzlinou. Dospělí i děti měli
možnost se zabavit u kola štěstí nebo při
střelbě ze vzduchovky. Další doplňkovou
zábavou (námi nenabízenou) určitě bylo i
zavlažování fotbalového hřiště, které nejedno dítě využilo ke svým hrátkám. Na

zakončenou jsme nabídli tombolu s řadou výher. Hlavní cenou byla „vycházka
s myslivcem“, dle vlastního výběru, kterou
vyhrála naše občanka.
Tímto chci poděkovat každému, kdo nám
do tomboly přispěl nějakým darem.
Byla to vydařená akce a děkujeme, že jste
se přišli za námi podívat, ochutnali jste
naše výrobky a podpořili nás.

fotto: archiv MS Horečky

Točna na konečné zastávce pod
Javorníkem projde na podzim
rozšiřující úpravou. Kolize parkujících automobilů s projíždějícími autobusy řešil projekt, jehož
realizaci vysoutěžila firma SEMITA-DS, s.r.o za nabídkovou cenu
1 866 541, 06 Kč bez DPH.

Nová posila zaměstnanců obecního úřadu pro stavební agendu

fotto: archiv MS Horečky

Rozšíření točny u Hutyrů

Magnetky bývají oblíbenou turistickou záležitostí, ale i naopak, pokud byste chtěli vycestovat za rodinou či kamarády, může být originální magnetka hezkým dárkem z Vaší
obce.
Magnetky jsou barevné, v ceně 40 Kč/ks.

Za Myslivecký spolek Horečky- Frenštát
Petra Chromická, místopředsedkyně

13
Akce v Trojanovicích a okolí

Srpen 2022

14
Reklama a inzerce

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

Pozvánka na zastupitelstvo

Zveme všechny občany na
24. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice, které se
koná 29. srpna 2022
v 18.00 hodin
v zázemí TJ Bystré (Trojanovice 638).

Srpen 2022
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Beskydský biatlon

7 pohoří

foto: Ivana Vrtalová

foto: Veronika Petrášová

foto: Ivana Vrtalová

Organizátoři 4. ročníku Beskydského
biatlonu, tedy kombinace běhu a střelby
na laserové střelnici, opět vyzvali k účasti závodní dvojice a děti. Závodníci tak
měli možnost nejen porovnat své síly na
louce před Rekovicemi 17.7.2022, ale i
podpořit hlavní cíl pořadatelské neziskové organizace Pro Dřeň na Dřeň - zvýšení
povědomí veřejnosti o možnosti vstupu do registru dárců kostní
dřeně. Kromě účastí na sportovních akcích také spolupracuje se
spolkem Alma Mater, kde se účastní náborů do registru dárců
-red-

Amfiteátr na Horečkách přivítal v sobotu 16.7. závodníky
účastnící se třetí etapy v rámci
čtyřdílného běžeckého seriálu
7 pohoří 2022.
Zatímco trať dlouhá 5,5 km byla určena výhradně pro ženy, kdokoli se mohl registrovat na trasách 13 a 24 km. Vítěz nejdelší tratě
zvládl běh s převýšením 1200m za 2:07 hod. a vítězka za 2:21 hod.
-red-

Závod dvojic - střelnice

Závod dětí - Trestná kola

Vykopaná připomínka historie
Nález Josefa Petra na poli v
Kunčicích p.O. Kovový průvlek byl umístěn na části koňského postroje tzv. darmovisu
(ozdobném řemenu) na chomoutu. Označoval majitele
koně, domovskou obec a číslo popisné.
-red-

Závod dvojic - start

Stanovení počtu volených zastupitelů obcí pro volby do zastupitelstva obce pro volební období 20222026 v ORP Frenštát p.R

foto: Veronika Petrášová

Obec
Bordovice

Pořadatelské foto

Počet zastupitelů pro volební
období 2022-2026
7

Frenštát p.R.

21

Lichnov

15

Tichá

11

Trojanovice

11

Veřovice
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Pátá třída se loučí

Ze školního dění

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Pohádku o Červené Karkulce
znají snad všechny děti, ale jak se
vypráví tato pohádka například v
Indii, Austrálii, Africe, na Kubě i
jinde ve světě?
Třetí třída (3.B) si pod vedením
paní učitelky Pavly Mynářové na
úplný závěr školního roku tajně
připravila veselé překvapení pro
rodiče. Inspirací pro divadelní
představení byly vtipné veršované
pohádky o Červené Karkulce v podání různých národností. Autorem
veršů je Jan Susa a pěknými obrázky knížku zdobí ilustrace Michala
Nesvadby. U nás Karkulku strašil
vlk. My jsem se ovšem díky žákům
3.B dověděli, že v Číně se vypráví o
drakovi, v Africe na babičku útočí
lev a v zemích daleko na severu je
to prý medvěd. Velký potlesk patřil
paní učitelce a dětem také za výrobu pracných kulis a nápaditých
kostýmů.
Jitka Pajlíková

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Milé překvapení třetí třídy

foto: archiv ZŠ Trojanovice

foto: archiv ZŠ Trojanovice

Poděkování paní
školní jídelny

Srpen 2022

vedoucí

Zaměstnanci školy v Trojanovicích se
v polovině letních prázdnin loučí se
svou milou spolupracovnicí, vedoucí
školní jídelny, paní Janou Vachalovou. Vždy usměvavá paní Vachalová své znalosti z oblasti výživy a gastronomie uplatňovala ve školní jídelně
při škole v Trojanovicích téměř 19 let.
Svoji práci vždy vykonávala pečlivě a
s mimořádným nasazením, často nad
rámec svých povinností. Pro vedení
školní jídelny měla (a stále má) paní
Jana ty nejlepší odborné předpoklady,
dodržovala kritéria pro zdravé stravování dětí a bavilo ji zohledňovat aktuální trendy ve výživě. Přes náročnost
své funkce dokázala být ke svým kolegům a strávníkům vždy maximálně
vstřícná, chápající a empatická. Mezi
silné stránky sympatické paní vedoucí
patří nezištná pomoc ostatním, vytváření pozitivní atmosféry na pracovišti
a spolehlivost.
Za dlouholetou poctivou a svědomitou práci upřímně děkujeme a do
dalších pracovních let přejeme pevné
zdraví a mnoho úspěchů také v osobním životě.
Mgr. J. Pajlíková, ředitelka školy
Mgr. J. Novotný, starosta obce
Mgr. I. Vrtalová, místostarostka obce

Na co budou děti vzpomínat?
Za 5. třídu jsme toho hodně zažili, ať už různé
vtípky, oslavy, výlety. Na dalším stupni mi tahle
třída bude chybět. Škoda, že to není do 9. třídy.
Antonín Dobiáš
Moc jsem si to tady užila, bez kluků by ve třídě
nebyla vůbec sranda. První ani druhou třídu si
moc nepamatuji. Ve 4.třídě byla online výuka,
protože byl covid, ale měla jsem se líp ve škole, protože jsem tam měla kamarády. V 5. třídě
jsme měli ve třídě párty.
Eliška Jandová
V trojanovické škole jsem si to užila. Jsou tu
hodné paní učitelky i paní ředitelka. Ani nevím, co jsem si tu užila nejvíce.
Gabriela Nováková
Za celou dobu v této škole se mi nejvíce líbily
výlety, koncerty a státní svátky. Nelíbila se mi
distanční výuka.
Marek Boháč
V první třídě jsem se nechtěl učit, aktovka byla
pro mě moc těžká. Čas plynul rychle. Nejlepší
byl tělocvik a výtvarka. Šla mi matika i čeština,
nejlepší byla online výuka a pátá třída.
Adam Krajčí
V první třídě jsem se těšil na všechno. Potom
mě to ale omrzelo a bylo toho čím dál víc a víc.
Ve třetí a čtvrté třídě jsme si od školy trochu
odpočinuli, protože jsme měli online výuku.
Konec páté třídy už je odpočinkový a pohodový.
Prokop Urbásek
Celých pět let bylo super, všechny zážitky i
strasti. Výlety byly taky super.
Petr Hlaváč
Nejvíce mě bavilo, když jsme byli v tělocvičně a
dělali jsme dobrovolníky k soutěžím pro 1., 2. a
3. třídu. Nakonec jsme dostali odměnu.
Adam Cigánek
Jednou nám přišlo kružítko na tabuli a paní
učitelka s ním neuměla. Tak pak to dala a my
jsme jí tleskali. Bylo super těch pět let, protože jinačí učitelé už takoví nebudou, tihle jsou
super. Online hodiny byly super. Nechci jít do
města.
Simona Kahánková
Těch pět let jsem si užila suprově. První i druhou třídu si moc nepamatuji. Ve třetí třídě jsme
často chodili do divadla. Ve čtvrté třídě jsme
nechodili do školy, protože se objevil covid. V 5.
třídě jsme konečně šli do školy. Chodili jsme na
bazén, byl docela dobrý. Taky jsme šli dvakrát
do divadla. Skoro celá třída jela na výlet, ale já
jsem nemohla, protože jsem jela k moři. Po dovolené jsem jela s třídou do Tarzánie, tu jsem si
užila. Další týden jsme dostali trička a albíčka.
V úterý byla rozlučka na Balitě.
Celých pět let jsem si užila, ale nejvíce pátou
třídu.
Nikola Gilarová
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foto: archiv ZŠ Trojanovice

Pátá třída se loučí

foto: archiv ZŠ Trojanovice

ku; nebudeme se učit
• Největší průser: neuměla jsem nic
na velký test; gumová kachnička
na stropě; když mi vypadla papuč
z okna
• Nejčastější slovo paní učitelky:
vážně? halooo! pššššt! super!
• Nejčastější věta paní učitelky: To
snad nemyslíte vážně? Jak se dneska
máte? Já mám času dost. Zkus to.

NAŠE pětiletá Trojanovská NEJ
• Nejzábavnější předmět: vlastivěda; tělocvik; výtvarka; hudebka; informatika
• Největší trapas: v online výuce, když jsem
si nevypnula mikrofon a kameru a začala
jsem telefonovat
• Největší „okno“: vždy v testu; na testu; jednou se nás učitelka zeptala, na jaké straně
jsme my – „hmm, jak to máme vědět“ jsme
řekly potichu; když jsme psali sčítání a odčítání pod sebou a dostal jsem čtverku
• Největší překvapení: jednička z testu; párty (když jsme s paní učitelkou slavili její kulatiny)
• Nejlepší učivo: větné vzorce; desetinná čísla; dělení se zbytkem; podstatná jména
• Nejhorší učivo: zaokrouhlování; překlad
vět; zlomky; ingové tvary v angličtině

• Nejlepší aktivity: návštěva gymnázia; kreslení; volná zábava; výlet na letiště ve Frýdlantě
• Nejlepší místo ve třídě: v rohu koberce;
třetí lavice od učitelky; vzadu vlevo
• Nejúnavnější předmět: matematika; přírodověda; angličtina
• Nejchutnější svačina: rohlík se salámem a
hermelínem; řízky; palačinky; pizza; tousty
• Nejzábavnější chvíle: když zazvoní; když
Bája přeložila větu na tohle: „Oni skáčou
staře“
• Nejhorší trest od rodičů: učit se; žádná televize
• Nejčastější otázka rodičů: Co bylo ve škole? Jak bylo ve škole? Jak dopadl test? Co
bylo na oběd?
• Nejúžasnější nápad: pořídit do třídy vířiv-

Pamatuji si první školní den v roce
2019, jako by to bylo včera. Malí
třeťáčci nervózně pokukovali a byli
plni očekávání. Ostatně, já také.
Je až neuvěřitelné, jak se za ty tři
roky změnili v sebevědomé páťáky
se svými názory. Uběhlo to jako
voda. Ve třetí a čtvrté třídě se nám
do výuky „přizval“ covid, ale i přesto jsme
vše zvládli. Jsem vděčná, že alespoň pátou
třídu mohli žáci absolvovat celou prezenčně
a užili si ji společně. Máme za celou dobu
spoustu vzpomínek. Děti mě rozplakaly
dvakrát.
Poprvé, když mi o prázdninách přes jednu
maminku poslali poštou svatební přání, a
podruhé 30. června, kdy by se dojetí ve třídě dalo krájet.
Byla to skvělá třída!
Nezbývá mi než dětem popřát hezké prázdniny, hodně štěstí, radosti a úspěchů (nejen)
do dalších školních let. Rodičům děkuji za
vstřícnost, ochotu a spolupráci a Vám všem
přeji slunečné a pohodové léto.
Nikola Foldynová
třídní učitelka
Srpen 2022
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HorečkyFest 2022
bec neumožnila. Letošní ročník nabídl návštěvníkům
dvě stage a bohatý doprovodný program pro děti.

Klauni z Balónkova

foto: David Šrubař
foto: David Šrubař

-red-

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař

11. ročník rodinného festivalu se vrátil 9.7.2022 po
dvou letech opět na Horečky. Zatímco loňský ročník
byl rozdělen kvůli pandémickým opatřením do čtyř
dnů na čtyřech místech, předloňský pandemie vů-

foto: David Šrubař

November 2nd

foto: Ivana Vrtalová

UDĚLENÍ FESTIVALOVÉ CENY za hudební přínos – Flamengo

Tatroska

The Truth Is Out There

foto: David Šrubař

foto: David Šrubař

Laura a její Tygři
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