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Důležitá je pro mě atmosféra, ve které pracuji

Slovo starosty

Zaměstnankyní obecního úřadu je už víc
než rok. Od prosince 2017 plně převzala
agendu po paní Miroslavě Kubelkové.
Shodou okolností se také jmenuje Mirka.
O rozhovor jsme totiž požádali paní Miroslavu Kostelníkovou.

Vážení spoluobčané!
Určitě jste si všimli stavby, která vyrůstá na horách nedaleko Pusteven. Je
to stezka v korunách stromů. Možná
právě díky své velikosti vyvolává řadu
dohadů, a tak jsem už slyšel nejrůznější fámy, že obec to platí, že stavba stojí
na obecních pozemcích nebo proč jsme
jako obec projekt vůbec povolili.
Stavbu iniciovala ﬁrma Beskydská panoramata. Stavba stojí na pozemcích
Biskupství ostravsko-opavského, které je rovněž jedním z investorů. Obec
Trojanovice se spolu s jinými subjekty
vyjadřovala k této stavbě. Jako poslední
ze všech jsem dal souhlasné stanovisko
i já. Bylo to skutečně ve chvíli, kdy měli
souhlasná stanoviska od všech, včetně
CHKO Beskydy. Případné záporné stanovisko obce by muselo být odůvodněné, a to nejen obecnými důvody, ale
důvody, které mají oporu v zákoně či
v územní plánovací dokumentaci. Tuto
oporu jsem neměl. Vydal jsem souhlasné stanovisko, ale s podmínkou, že
ﬁrma, která stezku v korunách stromů
bude provozovat, bude z tržeb odvádět
1% do fondu Pustevny, který budou mít
ve správě obce Prostřední Bečva a Trojanovice. Z tohoto fondu se pak bude
hradit údržba a rozvoj Pusteven.
Blíží se volby a já bych rád poděkoval
všem občanům za trpělivost, kterou se
mnou měli 12 let. Rád bych dokončil
některé projekty, a proto se znovu ucházím o hlasy voličů. Nicméně ve volbách
se o hlasy uchází pět politických stran
a uskupení. Je možné volit celé strany
nebo napříč spektrem „kroužkovat“
lidi, o kterých si myslíme, že budou
obec dobře spravovat. Přeji vám dobrou
volbu!
Na závěr mi dovolte, abych řekl, že mi
bylo skutečně ctí reprezentovat obec
Trojanovice i její občany. Děkuji!
Jiří Novotný
starosta obce
Září 2018

Když srovnáte práci na obecním úřadu s předchozími pracovními zkušenostmi,
v čem je toto zaměstnání jiné?
Co se týká odlišností, tak ty jsou především v pracovní náplni, která je zcela jiná,
než jakou jsem měla u předchozích zaměstnavatelů. Dříve jsem pracovala
na kontaktním místě státní sociální podpory a posledních šest let jako asistentka
klinické psycholožky. A rozdíl je také
v tom, že pracuji ve větším kolektivu a
tomu jsem moc ráda. V posledním zaměstnání jsme byly pouze paní doktorka a já, a
i když jsme spolu vycházely hezky, kolektiv
mi prostě chyběl.
Měla jste z počátku trému nebo obavy?
Z čeho? Kdo nebo co vám je pomohlo rozptýlit?
Obavy jsem měla určitě velké už vzhledem
k tomu, že většinu činností jsem se musela
učit úplně od začátku. A to nikdy není jednoduché a bez problémů. Práce mě ale baví
a mám ji ráda. Zdaleka ale ještě nejsem
na konci, pořád objevuji nové věci, které
se v uplynulých měsících nevyskytly. Přála
jsem si pestrou práci, s lidmi a pro lidi, a to
se mi splnilo. Velmi důležitá je pro mě také
atmosféra, ve které pracuji. A já jsem díky
svým kolegyním a kolegům získala nové
přátele, na které se můžu kdykoliv obrátit o pomoc nebo o radu. Za to jsem moc
vděčná. Nejvíc asi svými otázkami atakuji
kolegyni Janu Jurkovou, které tímto moc
děkuji za trpělivost. Podařilo se mi i navázat velmi dobré kontakty na úřadech
a v institucích, se kterými spolupracuji, a
když si nejsem v některých oblastech jistá,
zavolám a svůj postup si ověřím. Důležité
je opravdu nebát se zeptat, asi mám štěstí na lidi, ale vždy jsem mluvila s velmi
ochotnými a milými lidmi.
Do čeho se musíte nutit?
Stěhujeme archív a zrovna to je činnost,
kterou bych měla už ráda za sebou.
Jaké vlastnosti by podle vás měl mít úředník, aby tuto profesi dokázal vykonávat
dlouhodobě, úspěšně a nedošlo u něj k syndromu vyhoření?
Nerada bych použila obecně známé poučky a úředníkem jsem jen krátce, ale myslím, že by to mohla být i směs toho, co jsem
uvedla výše: mít rád lidi, svou práci, nebát
se změn a nových souvislostí, pracovat v

kolektivu, ve kterém se cítíte dobře, a pokud to jde, tak odlehčit situaci humorem.
To je asi i dobrá zbraň proti vyhoření. Humor nabíjí úžasně a vždycky mi moc pomáhá v náročných situacích, v práci i
v soukromí.
Co děláte ráda, když nesedíte v kanceláři?
Volného času mi moc nezbývá. Máme dva
syny. Starší, dospělý syn je autista s kombinovaným postižením a především jemu se
musím hodně věnovat. Jsme členy spolku
Intervence pro autismus, která podporuje
a vede nejen samotné dospělé s poruchou
autistického spektra, ale také jejich rodiny.
Autismus je náročné postižení a jsme vděční za úžasné lidi, kteří tento spolek založili
a snaží se o propagaci autismu a změnu
v přístupu k tomuto hendikepu.
Pokud ale je možnost, relaxuji na zahradě,
anebo s manželem vyrazíme na procházku, případně si zajdeme na dobrou večeři.
Ráda čtu a bez jógy si to taky moc neumím
představit.
Práce vás více přimkla k obci Trojanovice.
Objevila jste za ten rok něco nového nebo
překvapivého, co jste dosud o Trojanovicích
neznala nebo nevěděla?
Já jsem k Trojanovicím měla blízko vždy.
Hodně mých přátel je z Trojanovic, mladší
syn tady chodil na základní školu a byl moc
spokojený a my s ním. Občas i recitoval při
vítání občánků a byl nadšený z vlastivědného kroužku, kdy s panem Strnadlem objevovali Trojanovice. Ale je pravda, že dříve
jsem si myslela, že Trojanovice jsou součástí Frenštátu. Po přednášce pana starosty
nad katastrální mapou mám však dojem,
že to bude jinak. (smích)
připravil: Martin Trubač
foto poskytla Miroslava Kostelníková
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Osudové osmičky v naší obci... ZÁŘÍ 1938
Jsou historické pohromy, které dopadnou,
drtí pár měsíců či let, ale pak odezní a život
se zas vrátí do původních kolejí. Pohroma,
kterou relativně mladému československému státu přineslo září 1938, mezi ně nepatří. Bohužel, události, které nastartovala
mnichovská konference, poznamenaly život našich předků natolik, že jejich následky v sobě neseme ještě dnes – po osmdesáti
letech – i my, kteří dávno nepatříme mezi
přímé účastníky oněch událostí.
Vraťme se však do léta toho roku.
24. června 1938, na den přesně deset let
po slavné návštěvě prezidenta Masaryka
v Trojanovicích, byla na Horečkách odhalena socha TGM. Celý projekt inicioval majitel turistického areálu Petr Polach. Událost,
která měla být původně jen připomínkou
památky prvního československého prezidenta, se díky napjaté mezinárodní situaci
stala projevem rozhodně bránit demokratické principy, na kterých byla vybudována
první republika.
Ani ne tři měsíce poté vyhlásila vláda generála Syrového všeobecnou mobilizaci
s odhodláním bránit Československo proti
rozpínavosti nacistického Německa. Navzdory tomu, že tento krok neměl příliš
velkou šanci na úspěch, přivítala ho většina
obyvatel s nadšením. Jak tyto události vnímali občané Trojanovic, zachytila v obecní
pamětní knize Anna Petrová: „Zpráva, že se
konečně budeme bránit, byla u většiny přijata nejen s úlevou, ale i s nadšením…Ženy
přemohly první rozrušení a odhodlaně šly
balit svým mužům zavazadla. Hned prvním
vlakem rozjížděl se každý za svým útvarem.
Bojový duch národa byl skvělý.“
Bohužel, smlouva, kterou 29. září 1938
podepsali zástupci Velké Británie, Francie
a Itálie s Německem, celou situaci změnila.
Československá
vláda
spolu
s prezidentem Benešem nakonec ustoupila
diplomatickému tlaku a rozhodla se postoupit pohraničí Hitlerovi. „Rána, kterou
jsme rozhodnutím v Mnichově utrpěli, zdrtila i ty nejstatečnější. Prodali nás, vydali
nacismu na pospas, zničili důvěru v dané
slovo!...Zoufalství bylo bezmezné. Vojáci se
s pocitem hanby vraceli domů“, píše Anna
Petrová.
Další události následovaly velmi rychle.
1. října 1938 se Frenštát a Trojanovice staly
ze dne na den pohraničními obcemi, kam
se hrnuli uprchlíci z oblastí okupovaných
Němci a Poláky. Do Trojanovic se naráz
přistěhovalo 39 rodin z Těšínska. Tyto lidi
bylo třeba někde ubytovat (byl říjen a počasí už bylo chladné). První azyl získali
utečenci ve škole na Lomné a v hostinci U Kociána. V následujících týdnech

přibývali další státní zaměstnanci z pohraničí – četníci či učitelé.
Politický život za druhé republiky se odchyloval od demokratických principů k autokratické správě. Již 22. listopadu splynuly
dosavadní politické strany (vyjma sociální
demokracie, KSČ a části národních socialistů) v tzv. Stranu národní jednoty. V prosinci téhož roku byla rozpuštěna KSČ. Její
členové Ignác Vašut, František Šablatura a
Karel Dobiáš museli odejít z obecního zastupitelstva.
28. říjen, který měl být původně zasvěcen
oslavám dvacátého jubilea vzniku republiky, byl „obyčejným dnem zasvěceným práci.“
15. března roku 1939 byla destrukce
československého
státu
dokonána.
Po odtržení Slovenska byl na zbylém území
vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.
V 10 hodin dopoledne obsadila německá vojska Frenštát p. R. Zda „v pohledech
lidí zračila se nenávist, hořkost a pohrdání,
pěsti se zatínaly, slzy draly do očí“, lze dnes
již těžko zjistit. Faktem je, že vedení města
Frenštátu dostalo důtku, že vojáky Wehrmachtu nikdo nevítal.
Následujících šest let pak bude znamenat
devastaci lidských životů i charakterů. Přijde o život 17 občanů Trojanovic – většinou
v koncentračních táborech a při pracovním nasazení pro říši. Z Frenštátu nadobro
zmizí celé židovské rodiny. Petr Polach nechá odstranit Masarykovu sochu, aby mohl
lépe vyjednávat s německými úřady, když
zatknou jeho příbuzné. Ve školní kronice
tatáž ruka, která psávala oslavné doušky o TGM, bude vzpomínat Vůdcových
jedenapadesátých narozenin. A to nepíšu
o těch, kteří využijí příležitosti a budou
otevřeně kolaborovat či skrytě udávat své
sousedy – ať již ze zištnosti nebo proto, aby
ublížili.
A až uplyne těch šest válečných let, šrámy
z té pohromy si poneseme dál. Ve jménu
spravedlivé odplaty ublížíme řadě nevinných a otevřeme dveře režimu, jehož představitelé sice budou mluvit naší řečí, avšak
strachu a pokřiveného charakteru budou
využívat stejně dovedně jako němečtí okupanti. A pocit, že nemá cenu se do ničeho
angažovat, protože vše už je dopředu stejně
rozhodnuto, ten v nás bude přežívat ještě
dlouho po tom, co události roku 1938 dávno vstoupí do učebnic historie.
Martin Trubač
Dne 14. září 2018 budou obecní úřad
i pošta uzavřeny z důvodu čerpání
dovolené.

Napsáno na okraji
Máme být jako Češi na co hrdí?
Myslím si, že ano.
Stačí jen zalistovat stránkami učebnice dějepisu a uvědomíme si, kolik významných a zajímavých lidí dala naše
země světu.
Karel IV., Jan Hus, Jan Amos Komenský, z novější doby pak Milada Horáková, Jan Palach či prezidenti Masaryk a
Havel. Ze svých současníků si pak velice vážím dvojnásobné zlaté olympijské
medailistky Ester Ledecké. Ti všichni
mne inspirovali svými životními příběhy. Každý z nich měl v sobě neskutečnou sílu, víru a odhodlání, že dokáže
věci změnit.
Důvod k hrdosti však nemusíme mít
jen kvůli silným životním příběhům
významných osobností. Před třemi lety
byly publikovány na serveru lidovky.
cz výsledky ankety, na co vše jsou Češi
hrdí. Podle tohoto průzkumu, do kterého se zapojilo 1045 respondentů, jsou
Češi nejvíce hrdí na krásu přírody a
památky - 37%. Dále 25% procent dotázaných odpovědělo, že jsou na tuto
republiku hrdí proto, že se v ní narodili
a žijí tady se svými blízkými. Přibližně
stejný počet lidí uváděl, že je hrdý
na naši historii. 23% dotázaných hovořilo o úspěchu našich sportovců.
V tomto smyslu mluvili častěji muži než
ženy. Řada dotázaných také poukázala
na další aspekt, a tím je česká kultura
a tradice (15%). V této souvislosti byla
zmiňována jména významných osob,
jako jsou například Karel Čapek či Antonín Dvořák. 10% respondentů rovněž
uvedlo, že můžeme být hrdí na dobré
stránky české povahy, mezi něž patří
smysl pro humor.
Naopak nejvíce se dotazovaní styděli
za chování politiků (39%), korupci a
nejrůznější druhy podvodů (30%). 28%
respondentů pak není hrdých na špatné
chování některých svých spoluobčanů,
zvláště pak jim vadí závist a vzájemná
nesnášenlivost.
Osobně jsem velmi rád, že žiji právě
tady, a svou zemi bych nevyměnil
za nic na světě.
Letos slavíme 100 let od založení Československa. Vzpomeňme na historii
této země a nechme v našem srdci alespoň trochu probudit českého lva.
A to nejen 28. října!
Matěj Fucyman
Září 2018
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Naši jubilanti

Akce v Trojanovicích a okolí

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Libuše Halamíčková 93
Marie Valentíková

91

Zdenka Vavrečková

85

Oldřich Kytrych

80

Růžena Máchová

75

Danuše Mikesková

70

Marie Rašková

70

Alena Petrová

70

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN
V TRADIČNÍ KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA
Výstava léčivých rostlin ze sbírek Muzea Novojičínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 30. září 2018.

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Změna účtu
Od září 2018 dochází ke změně účtu Obce Trojanovice.
Příslušné platby prosím provádějte na tento účet:

ČSOB a. s. 285074707/0300
Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října od 14.00
hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Pro voliče bydlící v části obce Dolina, Pod Radhoštěm a Pod Javorníkem je volební místnost v MŠ Pod Javorníkem, kde byla
do pozice zapisovatelky jmenována paní Monika Ondryášová.
Pro voliče bydlící v části obce Bystré, Lomná a Karlovice je volební místnost v Jubilejní základní škole prezidenta Masaryka Trojanovice, kde byla do pozice zapisovatelky jmenována paní Alena
Janáková.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny
před konáním voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů nemůže dostavit
do volební místnosti, může požádat obecní úřad a v době konání
voleb okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku.
Právo volit do zastupitelstva obce má občan za předpokladu, že
jde o občana České republiky, je v obci přihlášen k trvalému pobytu a alespoň v den voleb dosáhl věku 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.

VOŇAVÉ, KRÁSNÉ I LÉČIVÉ
Interaktivní program pro školy o využití rostlin
v lidové kultuře.
Víte, odkud pochází nejstarší „recept“? Na co se užíval heřmánek, zeměžluč nebo jitrocel? Proč se netřesk dával na střechy
a hadinec do myších děr? Účastníci zjistí, jak se dělá herbář, a
poslechnou si, jak se léčivé rostliny promítly do písní a lidové
slovesnosti. Součástí programu je prohlídka výstavy Léčivá
síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska.
Program probíhá od 4. – 27. září 2018
Účast na programu rezervujte na
tel. 553 034 040, 732 328 944
e-mail: martin.trubac@muzeumnj.cz
ČTVRTEČNÍCI: TISÍC TVÁŘÍ INDIE
Putování po Indii ve fotograﬁích
a osobních vzpomínkách.
Přednáší Martin Trubač.
Ve čtvrtek 4. října 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Obec Trojanovice zve

na foto-graﬁckou výstavu Jana Fuxy

ODKUD • KUDY • KAM
Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. září 2018 v 17 hodin
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.

Reklama a inzerce

Geodetické
práce
Ing. Lukáš Vrubel
Čeladná

728 886 874
Září 2018

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL, MAJETKU A OSOB
Máme pro vás ideální řešení v oblas� pojištění.
Kancelář pojišťovny je od 1.9.2018 přestěhována
do Trojanovic č. 353.

Stanislav Raška

Mobil: 603 997 220

email: s.raska@�.feds.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Bohoslužby v kapli sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošti 2018
Radhošťská pouť
čtvrtek 5. července - 9:30, 11:00 a 14:00 hodin
sobota 7. července 11:00 - farnost Zubřı́

sobota 14. července 11:00 - farnost Přı́bor

sobota 21. července 11:00 - farnost Nový Jičı́n
sobota 28. července 11:00 - farnost Lichnov
sobota 4. srpna 11:00 - farnost Veřovice

sobota 11. srpna 11:00 - farnost Frenštát, Tichá
sobota 18. srpna 11:00 - farnost Veselá, Zašová
sobota 25. srpna 11:00 - farnost Přı́bor

sobota 2. zářı́ 11:00 - farnost Kopřivnice
sobota 8. zářı́ 11:00 - farnost Kelč

sobota 15. zářı́ 11:00 - 120 let od posvěcenı́ kaple
sobota 22. zářı́ 11:00 - farnost Dolnı́ Bečva
sobota 29. zářı́ 11:00 - farnost Lukov

Září 2018
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Reklama a inzerce

Odpolední kurzy Frenštát p. R.
Náměstí míru 30
ANGLIČTINA

Jazyková škola s tradicí od roku 2000
v Trojanovicích a Frenštátě p. R.
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Jazykové kurzy
2018-2019
Frenštát p. R.

Náměstí míru 30

Hodin
týdně

Hodin
celkem

A0 – úplní začátečníci
A1 – velmi mírně pokročilí
A2 – mírně pokročilí
A3 – středně pokročilí
A4 – středně pokročilí
A5 – konverzace
A6 – pokročilí
A7 – pokročilí
A8 – konverzace pokročilí

1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2
1x2

60
60
60
60
60
60
60
60
60

A3 – středně pokročilí

2x2

112

A7 – pokročilí

2x2

112

Kurz

Rozvrh
Út 18:35 až 20:05
St 18:35 až 20:05
Po 15:20 až 16:50
Út 16:55 až 18:25
Út 15:20 až 17:50
Čt 18:35 až 20:05
Pá 15:20 až 17:50
Čt 16:55 až 18:25
Čt 15:20 až 17:50
Po, St
15:20 až 16:50
Po, St
16:55 až 18:25

ŠPANĚLŠTINA

Kurz
Šp0 – úplní začátečníci
Šp1 – velmi mírně pokročilí
Šp2 – mírně pokročilí
Šp3 – středně pokročilí
Šp4 – středně pokročilí
Šp5 – pokročilí
Špk – konverzace pokročilí

Hodin Hodin
týdně celkem

Začátek
kurzu

Max.
počet
osob

2.10.2018
3.10.2018
1.10.2018
2.10.2018
2.10.2018
4.10.2018
5.10.2018
4.10.2018
4.10.2018

8
8
8
8
8
8
8
8
8

1.10.2018

8

1.10.2018

11

Rozvrh

Začátek
kurzu

1x2

60

Pá 17:00 až 18:30

5.10.2018

1x2

60

Pá 18:35 až 20:05

5.10.2018

1x2

60

Pá 15:20 až 16:50

5.10.2018

1x2

60

Po 18:35 až 20:05

1.10.2018

1x2

60

Út 18:35 až 20:05

2.10.2018

1x2

60

Čt 18:35 až 20:05

4.10.2018

1x2

60

St 18:35 až 20:05

3.10.2018

Max. poč.
osob
6
6
6
6
6
6
6

NĚMČINA
Kurz
N0 – úplní začátečníci
N1 – velmi mírně pokročilí
N2 – mírně pokročilí
N5 – vyšší pokročilí

Začátek Max. poč.
kurzu
osob

Hodin
týdně

Hodin
celkem

1x2

60

St 16:55 až 18:35

3.10.2018

1x2

60

Pá 16:55 až 18:35

5.10.2018

1x2

60

St 15:20 až 16:50

3.10.2018

1x2

60

Po 15:20 až 16:50

1.10.2018

Rozvrh

6
6
6
6

RUŠTINA
Hodin
celkem

Rozvrh

Ru2 – mírně pokročilí

1x2

60

St 15:20 až 16:50

3.10.2018

6

Ru4 –

1x2

60

Čt 15:20 až 16:50

4.10.2018

6

Kurz
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BUBO - jazykový klub

Ing. Stanislav Blažek

Trojanovice-Bystré 369, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel.: 556 835 204, mobil: 604 772 588
e-mail: bubojazyky@centrum.cz

www.bubojazyky.cz

Začátek Max. poč.
kurzu
osob

Hodin
týdně
středně pokročilí

Cena:
1) 1 x týdně 90 minut od 5391,- Kč za rok
2) 2 x týdně 90 minut od 7194,- Kč za rok
Cena závisí na datu přihlášení a maximálním počtu osob ve skupině.
Aktuální ceny jsou uvedeny na www.bubojazyky.cz
Slevy při včasném přihlášení.
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www.bubojazyky.cz
Září 2018
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Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví buk

Dříví naštípané, nařezané na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky 30, 35,40 cm a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

Tel: 603 315 738


































Od 1.9.2018

VETERINÁRNÍ OŠETŘENÍ PSŮ A KOČEK

je otevřena nová

U VÁS DOMA
Masérna
Na základě telefonické nebo
emailové objednávky nabízím
veterinární služby:
- preventivní vyšetření,
vakcinace
- základní vyšetření, řešení
nekomplikovaných případů
- aplikace mikročipu, vystavení pasu
- zajištění kastrace koček a kocourů
- eutanázie
- vakcinace králíků

MVDr. Anna Machovičová
Telefon: 724 190 146
Email: mvdr.machovicova@gmail.com

Září 2018

Chvíle Pohody

v patře nad obchodem Hruška
v Trojanovicích 353.
Nabízím masáže:
• klasické
• relaxační
• reﬂexní
• těhotenské
Podrobnos� naleznete na:
www.masazetrojanovice.cz
Je nutné se objednat.
Kontakt Jana Slívová 731 457 997
Při příležitos� otevření masérny nabízím
důchodcům z Trojanovic

50 %

Slevu
.
do konce roku 2018.
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Životní prostředí

Mgr. Jiří Novotný
Trojanovice pod Javorníkem

PharmDr. Jan Gajdušek
Trojanovice Lomná

• nadále aktivně vystupovat proti záměrům
na otvírku a průzkum černého uhlí a plynu.
Vyjednat se zástupci státu likvidaci dolu,
těžních věží i dalších 52 staveb bez platného kolaudačního rozhodnutí
• pokračovat ve spolupráci s okolními
obcemi a zástupci frenštátského průmyslu
proti záměrům těžební společnosti
• pokračovat v investicích do odpadového
hospodářství
• zpracovat studii proveditelnosti na likvidaci
odpadních vod v neodkanalizovaných
částech obce a pomoci občanům s budováním lokálních čistíren odpadních vod

Chod obce

Hana Dorotíková
Trojanovice pod Javorníkem

MVDr. Radka Kopřivová
Trojanovice Bystré

Pavel Štefek
Trojanovice Lomná

Mgr. Ivana Vrtalová
Trojanovice Lomná

Mgr. Petr Ondryáš
Trojanovice Lomná

Bc. Jana Bayerová
Trojanovice Lomná - Bystré

Ing. Stanislav Blažek
Trojanovice Bystré

Mgr. Romana Kubešová
Trojanovice Lomná

BcA. Jiří Hauser
Trojanovice pod Javorníkem

• pokračovat v trendu „obec bez dluhů“
• pokračovat v podpoře SDH Trojanovice jako
složky pro řešení mimořádných situací
• nadále udržovat stávající budovy v majetku
obce a investovat do jejich modernizace
• zachovat celotýdenní úřední hodiny
• zachovat úřadování v místní části Pod
Javorníkem
• nadále pokračovat v trendu údržby obce
(svoz separovaného odpadu, zimní údržba
silnic, sečení, veřejné osvětlení, budování
nových autobusových zastávek) pomocí
vlastních technických a personálních
prostředků
• průběžně obnovovat technické vybavení
obce
• zřídit mobilní rozhlas

Infrastruktura

• přesunout poštovní úřad, informační
centrum a knihovnu do jedné budovy
v centrální části Lomné a zvýšit tak otevírací
dobu těchto služeb na min. 6 dní v týdnu.
• obnovit lesopark za Hruškou
• rozšířit parkovací místa v centrální části
Lomné
• vybudovat projektované vodovody
na Karlovicích, Pod Javorníkem, Pod Dílem
a na Bystrém
• zpracovat generel pro rozvoj vodovodní
sítě pro zásobování všech rodinných domů
• zvýšit dopravní bezpečnost u zastávky
Balita (projekt stavebně schválený)
• vybudovat cyklostezku
• zajistit autobusovou dopravní obslužnost
v rámci dotací Moravskoslezského kraje
• investovat do obecních komunikací
• vyjednat se státem převod klíčových
komunikacích v majetku OKD na obec
Trojanovice

Sport a turistika

• rekonstruovat fasádu zázemí fotbalového
klubu Pod Javorníkem
• upravit parkovací plochy u hřiště
na Bystrém
• nadále podporovat sportovní činnost
pomocí grantů
• vybudovat víceúčelové hřiště na Bystrém
(projekt zpracován)
• pokračovat ve spolupráci a ve finančním
spolupodílnictví s městem Frenštát p. R.
na revitalizaci areálu Horečky
• zahájit spolupráci ve finančním spolupodílnictví s obcí Prostřední Bečva na revitalizaci

�����
����
lokality Pustevny
• rozvíjet lokalitu Horečky - Velký Javorník
a Pustevny - Radhošť
• pokračovat v propagaci cykloresortu
pomocí cyklookruhů a trailových tratí

Školství

• dokončit realizaci nové učebny, na kterou
je zpracovaná projektová dokumentace
• pokračovat v přidělování grantů pro
studenty
• aktivně reagovat na případné legislativní
změny týkající se povinnosti obce
umisťovat děti do mateřských škol

Kultura a historické dědictví obce

• pokračovat v pořádání vernisáží v nové
výstavní místnosti Památníku bratří
Strnadlů a Jana Knebla
• pokračovat v kulturně společenských aktivitách s potomky vystěhovalců do Texasu,
na Nový Zéland a do Slezských Rudoltic
• pokračovat v přidělování grantů
na kulturní akce
• pokračovat v obnově kulturně historických
památek v obci
• pokračovat ve spolupráci se spolkem
Matice Radhošťská
• pokračovat v trendu zachování pasekářské
zástavby jako historického dědictví obce
• pokračovat v architektonickém zhodnocování obecního majetku

Sociální oblast

• pokračovat v podpoře nově narozených
občánků
• pokračovat v zajištění rozvozu obědů
pro seniory
• pokračovat ve spolupráci obcí v rámci
komunitního plánování sociálních služeb
(terénní služby, denní stacionář, domov
seniorů, domovy s pečovatelskou službou
a mobilní hospic)
• pokračovat v přidělování grantů
pro handicapované spoluobčany

Spolková činnost

• podporovat veřejně prospěšné, kulturní,
sportovní, seniorské a turistické spolky
v obci Trojanovice a soubor Radhošť

Publikační a propagační činnost

• vydat publikaci „Trojanovské spolky“
• realizovat dotisky vyprodaných publikací
• propagovat obec v úspěšných oblastech
působení - hospodaření, odpadové hospodářství, architektura, spolupráce s podnikateli, spolupráce s obcemi

Martinská čtvrť 1137
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 26680599
č.ú.:2444442001/5500
www.nasebeskydy.cz

Září 2018
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Reklamy a propagační materiály nepodléhají korekturním zásahům redakce.
Září 2018
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Nejen o motýlech
Louky potřebují lidskou péči. A když se
jim dostane, odměňují se bohatstvím květů a tetelícího se hmyzu. V rámci projektu
Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy bylo za poslední 4 roky už pokoseno
a vypaseno víc než 200 hektarů vzácných
horských luk.
Je to málo? Nebo moc? To je přece úplně
jedno. Důležitější je, že se pro horské smilkové louky něco dělá a dělá se to dobře.
Od roku 2014 ČSOP Salamandr ve spolupráci s majiteli a místními hospodáři pečuje
o řadu luk v Beskydech a vrací na ně život.
Doslova. Na mnoha loukách v létě
a na podzim zvoní zvonce ovcí, jinde vrčí
motory sekaček. Louky začaly zase vonět a

Reklama a inzerce

Září 2018

kvést. Pokud si na louku lehnete, objevíte
řadu barevných kvítků roztodivných tvarů
a vůní. Pravidelné kosení a pasení luk
na radhošťském hřebeni, které probíhalo
taky z tohoto projektu, sice nepřineslo žádné velké zvýšení druhového bohatství, ale
obnovilo a udrželo výhledy do krajiny. A
právě výhledy tam každoročně obdivují tisíce turistů. A není to to jediné, co se v rámci projektu podařilo. Na louce ve Velkých
Karlovicích se objevila vzácná kapradinka
hadilka obecná. Na louce v Horní Bečvě
začaly kvést desítky růžových orchidejí
prstnatců fuchsových. Ani motýli na sebe
nenechali dlouho čekat. Letos byl v rámci výzkumu motýlů objeven na loukách

v Dolní Bečvě kriticky ohrožený modrásek
černoskvrnný. Jedná se o historicky novou
lokalitu mimo oblast jeho pravidelného výskytu. Tento motýl je velice náročný na prostředí, protože vyžaduje souhru určitých
druhů mravenců, výšky travního porostu
a mohutných porostů mateřídoušky, kam
klade vajíčka.
Louky bez hospodáře zarůstají a mění se
v les. Beskydy jsou ale hezké právě díky střídání luk s lesy a pastvinami. Díky letošním
nálezům víme, že péče o Beskydy tak, jak ji
děláme, má smysl.
text a foto Barbora Krupová
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Od tkalcovských stavů k počítačům
Až někdy nebudete vědět, co máte dělat, když v neděli prší, stavte se do muzea
ve Frenštátě. Z mnoha expozic zkuste tu
s názvem Člunek zpívá.
Tkalcovské stavy, které tam uvidíte, sloužily k obživě tehdejších obyvatel nejen
z Trojanovic. Po dlouhé zimní večery monotónní klapání stavu zaplňovalo mnoho
chalup a umožňovalo přilepšení k chudobné sklizni z horských políček. První stavy
jsou staré skoro tak jako lidstvo samo – více
než 7000 let. Postupně se vyvinuly nejrůznější techniky tkaní a celý proces se zrychloval a automatizoval.

Když v roce 1733 spatřil světlo světa „létající člunek“, byl to obrovský skok kupředu
nejen ve tkaní, ale v průmyslové automatizaci vůbec. Jenom o sedmdesát let později vymyslel talentovaný vynálezce Joseph
Marie Jacquard způsob, jak vytvářet rozměrné a složité vzory na tkanině. Při vývoji
se inspiroval svými krajany Bouchonem a
Vaucansonem, kteří již dříve pro deﬁnování
práce stroje použili děrných štítků. Žakárový tkalcovský stav opatřený sadou děrných
štítků uměl uplést s neobyčejnou opakovatelností takřka libovolný vzor na látce.
To vše díky sadě instrukcí na kartonové
destičce. Kde byly dírky, zapadly řídicí elementy pro osnovní nitě, kde nebyly, zůstaly
nepropadlé. Tím došlo k nadzvednutí těch
„správných“ osnovních nití v každém kroku
a vzor byl na světě. Také ve Frenštátě takový stav mají k vidění. Děrné štítky z něj visí
jako němý vodopád na provázcích.
Mnoho tkalců přes veškerou svou píli nebylo schopno se uživit a často jediným únikem z bídy pro ně byla cesta do jiných krajů,
nejčastěji do Ameriky. Tomuto tématu se
v muzeu věnuje expozice Tam za mořem.
Jak lidí ve Spojených státech amerických

stále přibývalo, stal se obtížným úkol všechny spočítat. Sčítání lidu započaté v roce
1860 skončilo blamáží, data byla k dispozici až za sedm let, což učinilo výsledky
beznadějně zastaralými. Proto se hledaly
způsoby, jak to zrychlit. Pro sčítání lidu
v roce 1890 vyhrál konkurz statistického
úřadu německý imigrant Herman Hollerith.
Jeho nápad se zakládal na děrných štítcích.
Poté, co občané odevzdali vyplněné sčítací
archy, nechaly se „překódovat“ na štítky.
Tyto štítky se pak postupně vkládaly do počítacího stroje. Uvedl-li například někdo, že
je nezaměstnaný, měl jeho štítek v určitém
místě dírku, na rozdíl od zaměstnaného.
Tou dírkou pak prošla počítací jehla a elektricky spojila obvod pohánějící mechanické počítadlo. Po celém dni vkládání lístků
pak stačilo na počítadle zkontrolovat, kolik
že bylo nezaměstnaných. Takové počítadlo
bylo u všech dotazovaných statistických
údajů, a tak už za pár měsíců byly výsledky
k dispozici.
Jelikož způsob ukládání dat na děrné štítky
nebyl vůbec složitý a měl výhodu rychlého
zpracování, rozšířil se rychle v účetnictví a
dalších oborech.
Když později pan Hollerith prodal svou
ﬁrmu Tabulating Machine Company, došlo ke sloučení dalších oborově příbuzných
ﬁrem do korporace International Business Machines, kterou známe pod zkratkou
IBM. Děrnoštítkové kalkulátory se podílely
na výpočtech pro první atomovou bombu,
děrné štítky „poháněly“ jeden z prvních
počítačů ENIAC a děrné pásky používal
během svých studií na Harwardu ještě i Bill
Gates. Z mechanických děr-neděr se přešlo
na elektrické jedničky a nuly, rychlost zpra-

Herman Hollerith (1860 - 1929)

cování dat se ještě dále závratně zvýšila, ale
na počátku všeho stál tkalcovský stroj a lidé,
které napadaly převratné myšlenky.
Možná si říkáte, že to je pěkná pohádka,
že tkalci zas nebyli tak chytří. Že IT průmysl vytvořili hlavně Američané. Že velké
mozky se rodí jinde než ve střední Evropě.
András István Gróf, známý spíše jako Andy
Grove, byl Maďar. Založil Intel, ﬁrmu,
bez které dnes v počítačích neuděláte ani
krok. János Lajos Neumann, známý spíše
jako John von Neumann, byl také Maďar.
Vytvořil základní koncepci počítače. Tato
koncepce tvoří základ architektury současných strojů. A ani jména Herman Hollerith, Ruth Lichterman nebo Jakub Wozniak
nezní moc anglicky. Možná by ty počítače,
postavené rakouskými tkalci, fungovaly
na páru, ale bylo by to v době, kdy v Silicon
Valley zatím jen poskakovali pomalovaní
válečníci kolem otevřeného ohně.
Josef Petr
foto: archiv MNJ, Wikipedia
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