1

Září 2022

2
Slovo místostarostky

Mistrovský titul opět v Trojanovicích
Lucie Strnadlová se pohybuje ve světě koní
díky svým rodičům odmalička.
Letos do Martinic (Středočeský kraj) přijela obhajovat loňský titul mistryně ve skoku
žen z Olomouce.
Ve stejné kategorii, avšak s jiným koňským
svěřencem, soutěžila letos v konkurenci 49
jezdkyň s obtížností překážek ST ** (středně těžké s maximální výškou 140 cm).
Jak byla obhajoba titulu náročná, mezi jakými kategoriemi soutěže letos vybírala a

Vážení a milí spoluobčané,
v tomto vydání novin se seznámíte s
kandidáty do zastupitelstva naší obce a
také s pravidly a možnostmi volby nejen
v komunálních, ale i senátních volbách.
Možná máte pocit, že je všude více rušno, ať na veřejných místech nebo sociálních sítích. Neprezentují se jen místní
kandidáti, ale i zájemci o senátorské křeslo a díky lednovým prezidentským volbám i kandidáti na post hlavy státu.
Abych si také udělala obrázek o kandidátech, začetla jsem se do knižního vydání rozhovoru s Danuší Nerudovou s
názvem Máme na víc (je i k zapůjčení v
naší knihovně).
Na dotaz, co obnáší boj jednotlivce za
svobodu a demokracii, odpovídá: „Odpovědnost za demokracii začíná samozřejmě
u každého oprávněného voliče odevzdáním hlasu u voleb...nevzdávat se svého
práva spolurozhodovat o budoucnosti.
Pak je tady osobní angažovanost každého člověka na všech úrovních, od místní
komunity přes komunální politiku až po
místa nejvyšší. Zkrátka možnosti existují,
a pokud je všechny zavrhneme a odmítáme společnosti jakkoli přispět, přicházíme
nejen o šanci měnit věci k lepšímu, ale i o
právo stěžovat si.“
Přála bych si proto co největší volební účast, aby se mohla obec rozvíjet dle
přání a představ většiny obyvatel, nejen
většiny voličů.
Ráda bych ve světě voličského práva,
ale také voličské zodpovědnosti přivítala
prvovoliče, kteří se věkem přehoupli do
kategorie spolurozhodovatelů o budoucnosti.
Jelikož do dalšího volebního období se
již rozhodli nekandidovat tři ze současných zastupitelů, chtěla bych tímto poděkovat Vladimíru Makovému, Petru
Ondryášovi a Janu Gajduškovi za aktivní
účast na správě obce.
O novém složení zastupitelstva rozhodneme ve dnech 23.-24.9.2022.
Ivana Vrtalová

Lucie Strnadlová -Jezdecký areál
SKL Trojanovice, obhájila mistrovsky titul
Ve dnech 4. -7. srpna 2022 se v Martinicích konalo Mistrovství České republiky ve skoku seniorů, žen a
jezdců do 25 let.
V soutěži žen bylo na startovní listině
49 žen ze všech oblastí ČR. V tříkolové soutěži mohla mít každá žena tři
koně v prvém kole. Ve druhém kole
dva a třetím jednoho koně. Výška překážek byla 140 cm.
Lucka Strnadlová využila této možnosti se dvěma koňmi: hřebec Solidat
a klisna Quadira, oba hanoverského
plemene v majetku Stáje Mustang,
s.r.o. Lučina. S klisnou Quadirou absolvovala všechna tři kola bez trestných bodů, což se podařilo ještě dvěma jezdkyním.
V napínavém rozeskakování po bezchybném výkonu Lucka zvítězila a
obhájila titul Mistryně ČR.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Ing. Zdenek Goščík
Blahopřeji Lucii Strnadlové za všechny tuzemské i zahraniční Strnadly
k obhájení titulu mistryně ČR ve skoku žen.
Je to ten nejlepší dar všem Strnadlům
v „předvečer“ 500. výročí prvního
písemného dokladu o tomto rodu
(r.1523).
Drahomír Strnadel

Lucie Strnadlová se již nyní zapsala mezi
slavné trojanovské rodáky.
OBEC TROJANOVICE GRATULUJE!!!

Lucie Strnadlová v sedle klisny Quadiry

Lucie Strnadlová po 3. kole

Lucie Strnadlová v sedle klisny Quadiry

V Martinicích 5.8.2022:
▶▶ V prvním kole jste zapsala dvě nuly.
Jsem ráda, že jsem to takto zvládla a bude se
mi lépe pokračovat do druhého kola.
▶▶ Jaký byl úvodní parkur? Působil jako
rozjezdové, zahřívací kolo do celé soutěže?
Ano, přesně tak. Myslím, že stavitel si nás
testoval. Zhodnotil kvality, aby věděl, jak do
dalších kol.
▶▶ Obhajoba titulu je asi složitější než
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na jaké prestižní celosvětové akci ji díky
zisku titulu můžeme vidět, se dozvíte z
následujících přepisů rozhovorů, které se
uskutečnily hned po 1. a 3. kole s reportérem v Martinicích a následně v našem dovětku.

úvodní zisk.
To určitě. Ale zatím si tlak obhajoby úplně
neuvědomuji.
▶▶ Zájemců o titul je celá plejáda. Právě v
kategorii žen je nejpočetnější zastoupení.
Proč jste si nezvolila kategorii jednotlivců?
(pozn. red. v kategorii jednotlivců startovalo
26 jezdců a jezdkyň, v kategorii žen 49 jezdkyň.)
Protože mám dva koně a jeden neměl splněnou kvalifikaci, proto jsem raději zvolila
ženy.
Soutěž jednotlivců se skáče na obtížnosti
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Mistrovský titul opět v Trojanovicích - pokračování
překážek ve výšce 150 cm a devítiletá klisna ceném parkuru čistou jízdu, která rozhodla o
Quadira na této úrovni teprve začíná. Soutěž zlaté medaili.)
žen mi tak dává větší možnost si vybrat, než jet
s jedním koněm na jistotu.
▶▶ Titul MČR znamená zároveň zisk pozvánky k účasti při Prague Playoffs do O2 arény.
Více než dvě desítky dvojic dokončily 1. kolo Těšíte se?
bez chyby, po třetím kole zůstaly s nulovou pe- Abych řekla pravdu, na to se těším nejvíc.
nalizací tři:
V Martinicích 7.8.2022
▶▶ Dnes byl parkur výrazně složitější, než
tomu bylo v pátek a v sobotu.
Ano, o dost levelů výš.
▶▶ Kdybychom měli zviditelnit ta nejobtížnější místa, která vyselektovala startovní
pole, která by to byla?
Úplně jsem nesledovala soutěžící přede mnou.
Chtěla jsem se soustředit jen na sebe, ale pro
mě byly asi čtyři těžké úseky včetně trojskoku.
▶▶ Stavitel to neměl úplně jednoduché, protože po druhém kole bylo stále dvacet pět dvojic do jedné chyby, což je nebývalé číslo, a tak
musel nastavit tu laťku vysoko, aby vyselektoval elitu.
Ano, dvě kola nás nechal trošku odpočívat a
dneska došlo ke třídění.
▶▶ Nakonec tři dvojice se stejným skóre musely jít do rozeskakování. Takže boj o kompletní sadu medailí.
To na tom bylo super, že jsme věděly, že všechny tři budeme mít nějakou medaili.
▶▶ Vy jste šla jako úplně první, takže jste
musela otevřít účet rozeskakování a ukázat
ostatním jezdkyním svou cestu.
Chtěla jsem jít rychle, ale ne extrémně na riziko a dostat je trošku pod tlak, což se mi asi
povedlo. Na třetí jezdkyni jsem se už ani nedívala, ale slyšela jsem, že udělala chybu, tak
přišlo vydechnutí.
(Pozn.red. Obhájkyně titulu s klisnou Quadirou zopakovala i při čtvrtém startu na zkrá-

V Trojanovicích:
▶▶ V jezdecké terminologii je i soutěž jednotlivců označována jako soutěž dvojic, tedy
z mého pohledu jde o rovnoprávné vyjádření
podílu na úspěchu koně i jezdce.
Vaše loňské vítězství jste sdílela s hřebcem Caloxem. Toho stáj Mustang před časem prodala. Jak je těžké rozloučit se s koňským parťákem?
Je to tak. Dobrý jezdec musí mít i dobrého
koně, jinak nikdy nebude dost dobrý.
Hřebec Calox se v prosinci prodal do Irska.
Loučení nebylo lehké. Calox byl pro mě něčím
výjimečný. Nicméně Stáj Mustang, od které
mám možnost jezdit také jiné koně, je i prodejní stáj, takže se s tím musí počítat.
▶▶ Loni jste byla z pozvánky na Prague Playoffs mile překvapená. O tomto bonusu pro
vítěze jste nevěděla. Popište čtenářům, jak
svou účast na této galashow světového parkuru vnímáte a co Vás zde čeká? Je to spíše
exhibice nebo soutěžní vrchol?
Ano. Je to míting světového formátu, který
se koná v Praze v O2 Aréně. Vnímám to jako
skvělou možnost sledovat ty nejlepší jezdce
světa, jak pracují se svými koňmi. Mít možnost se tohoto účastnit, je opravdu zážitek a
velká zkušenost. Třešničkou na tom je, že tam
můžu i závodit a zažít tu atmosféru v O2 aréně, kterou, když okusíte, tak prostě chcete zažít
znovu.
▶▶ Děkuji za rozhovor a přeji řadu dalších
příjemných okamžiků a sportovních úspěchů
v koňském sedle.
Ivana Vrtalová

Napsáno na okraji

C

rrr... crr... Známý řinčivý zvuk
se rozléhá do širokého okolí.
Haló, kdo je tam? - Tato slova po
zvednutí sluchátka už z telefonních automatů na našich ulicích
pravděpodobně nikdy neuslyšíme. Před nedávnou dobou byla
totiž odstraněna poslední budka
určená k telefonování. Nacházela se v Hlubyni na Příbramsku.
Psali o tom na internetu. Když se
konstrukce budky skácela k zemi,
okolostojící lidé začali tleskat. Zachvátil mě zvláštní pocit. Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jako
malé dítě jsem se vždy nemohl
dočkat chvíle, až konečně půjdeme volat k telefonnímu automatu. Dnes to možná zní naprosto
směšně, ale považoval jsem tehdy
možnost jít k budce a zatelefonovat si za úžasný zážitek. Pro malého chlapce to tehdy představovalo
něco jako atrakci na pouti. Zvedlo se sluchátko, vhodily se mince,
na ciferníku se vytočilo příslušné
číslo a bylo hotovo. Jak geniální!
Alespoň tehdy mi to tak připadalo. Jaká škoda, že jsem tomu
tenkrát nevěnoval více pozornosti. Bohužel jsem byl zaujat jinými
věcmi. A teď je konec. Telefonní
budky právě přestávají existovat
a já s tím nic nenadělám. Od nynějška už budu vídat tyto symboly
mého dětství jen jako historické
kousky v muzeu. Ano, představuji si, jak jednou půjdu do muzea
s dětmi a celý nadšený jim budu
ukazovat vystavený telefonní automat a říkat jim: „Vidíte, děti,
když jsem byl malý, tak jsme chodili do té budky telefonovat.“ Načež děti se na mě podívají: „Vážně,
tati? To musel být pěkný středověk!“ Rozesmějí se a budeme pokračovat dále v prohlídce. Ať už to
dopadne jakkoli, jsem rád, že jsem
mohl zažít éru telefonních budek.
Ale tak už to chodí, že starší věci
musejí nakonec ustoupit a jsou
nahrazeny novými. Sto deset let,
kdy jsme mohli telefonní budky
využívat, je přece jen úctyhodná
doba a jednoho dne změna prostě
přijít musela. A tak zbudou - po
nějaký čas - jenom pamětníci, kterým v mysli zůstala zakořeněná
vzpomínka na prosklené budky,
odkud se dalo volat do celého světa. V mé mysli zůstane zakořeněna velmi hluboko.

Matěj Fucyman
Září 2022
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Termín konání voleb
V pátek 23. září 2022 od 14,00 hod. do 22,00 hod.
V sobotu 24. září 2022 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
(případné II. kolo voleb do Senátu PČR ve dnech 30. září 2022 od
14,00 hod. do 22,00 hod. a 1. října 2022 od 8,00 hod. do 14,00 hod.)
Místo konání voleb
Číslo volební- Pro část obce
ho okrsku

Volební místnost

1.

pod Radhoštěm
pod Javorníkem

MŠ Trojanovice pod Javorníkem,
Trojanovice č. p. 343

2.

Bystré
Lomná
Karlovice

Jubilejní ZŠ prezidenta
Masaryka,
Trojanovice č. p. 362

Právo volit
Právo volit ve volbách má státní občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt.
Občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022
dovrší 18 let a má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem.
Cizinec (tj. občan členského státu EU) se prokáže průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Hlasovací lístek
Může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text „Pokračování na druhé straně“.
Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od
sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby:
• do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé
• do Senátu jsou barvy žluté.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Úprava hlasovacího lístku
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
má být zvoleno (11).
Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku
ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se
volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožZáří 2022

něno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků (zástěna)
volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Hlas je
neplatný, pokud bude označena tímto způsobem více než jedna
volební strana.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše
však 11 kandidátů. Hlas je neplatný, pokud bude tímto způsobem
označeno více než 11 kandidátů.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán preferenční
hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům do celkového počtu 11 volených členů zastupitelstva.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy.
Neplatný hlas je také, pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku
ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží
do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední
obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Společně s volbami do zastupitelstev obcí se budou konat i volby
do Senátu Parlamentu České republiky. Pokud nebude v 1. kole
(23. a 24. 9. 2022) zvolen kandidát s nadpoloviční většinou hlasů,
proběhne II. kolo v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022 (v takovém případě neobdrží voliči hlasovací lístky předem, ale až ve
volební místnosti).
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého
kandidáta samostatně.
Za zástěnou vloží volič do úřední obálky žluté barvy, kterou obdrží
u člena okrskové volební komise při kontrole totožnosti (viz výše),
jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Hlas voliče je neplatný,
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je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, či je-li hlasovací lístek jinak upraven.
Hlasování na voličský průkaz – pouze volby do Senátu
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemně, ale s
úředně ověřeným podpisem. Tato žádost musí být doručena na
obecní úřad nejpozději do 16. 09. 2022. Požádat o voličský průkaz
lze i osobně nejpozději dne 21. 09. 2022 do 16.00 hodin.
Úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti, a to nejdříve 08.
09. 2022.
Možnost hlasování do přenosné volební schránky
Při volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Senátu Parlamentu
ČR je možné hlasovat také do přenosné volební schránky. Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů může volič požádat, aby
mohl ve dnech voleb hlasovat mimo volební místnost, ale pouze
v tom územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva
členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební
komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Naši jubilanti
V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Lumír Šrubař

92 let

Ludmila Blažková

85 let

Libuše Mazochová

80 let

Anastazie Murasová 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.

Den se záchranáři

Žádosti o voličský průkaz a o přenosnou volební schránku přijímá Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, podatelna
úřadu – p. Raiskubová, tel. 556 835 405 nebo evidence obyvatel,
1. patro, Bc. Miroslava Kostelníková, tel. 556 835 023.

Jak probíhá volba po odstoupení kandidáta/kandidátů?
V zákoně o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů (č. 491/2001 Sb.) se uvádí:
Kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.
Bylo-li prohlášení o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta učiněno po registraci kandidátní listiny, zůstávají údaje
o kandidátu na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku voleb do zastupitelstva obce se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné
volební strany.
Registrační úřad zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech na území obce, pokud je obdrží do 48 hodin
před zahájením voleb do zastupitelstva obce.
-red-

foto: Věra Kaňová

Může se zdát velmi úsměvné, či k pláči, podle toho, z jakého
konce se na to podíváme, jak jednoduše lze uvěřit medovým řečem určitých lidí. Je mi velice líto, s kým jsme se s mou maminkou před komunálními volbami zapletly a komu jsme uvěřily.
Nechci zde sypat na někoho špínu nebo někoho pomlouvat, na
lidi si musí člověk udělat názor svůj vlastní a je jen škoda, že my
si ho neudělaly o měsíc dříve. Proto bychom se rády distancovaly od všeho, co je spojeno se sdružením PRO ZMĚNU.
Klára Vaňková
MUDr. Marcela Sýkorová

Den nabitý ukázkami, soutěžemi a zábavou přišlo na hasičské
hřiště ve Frenštátě p.R. strávit kolem 2 000 návštěvníků.
K účinkujícím patřili Czech SAR Team (pátrání po pohřešovaných
a ztracených osobách), Horská služba ČR, Policie České republiky,
Záchranný útvar HZS ČR, Armáda ČR, Zdravotnická záchranná
služba Moravskoslezského kraje, ale také např. kouzelník Pavel
Křižan.
-red-

Připomínka Dne nezávislosti Ukrajiny

foto: TZ Frenštát p.R.

Osobní sdělení

foto: Věra Kaňová

Veškeré podrobné informace k volbám na www.mvcr.cz
Do dodaných volebních podkladů nebylo zasahováno.

Ve středu 24.8.2022 si společně na frenštátském náměstí místní
obyvatelé a uprchlíci z Ukrajiny připomněli výročí vyhlášení nezávislosti Ukrajiny.
-redZáří 2022
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vize trojanovice 2026

jsme pro

✓ Jsme PRO znovuotevření projektů, které by mohly znamenat využití dolů jako

zdroje energie tak, abychom z toho mohli těžit konečně my Trojanovjané, ale
kategoricky NE těžbě uhlí
✓ Jsme PRO transparentnost a spolurozhodování občanů o jejich obci
✓ Jsme PRO, aby volení zástupci svým spoluobčanům sloužili a jednali vždy
v jejich zájmu a ku prospěchu obce

jsme proti

× Jsme PROTI investování obecních peněz do projektů, které neslouží
Trojanovjanům
× Jsme PROTI utrácení prostředků obce bez výběrových řízení
× Jsme PROTI zanikání místních tradic
Pozn.: jedná se o část volebního programu

naše srdce patří trojanovicím
pro změnu - nezávislí s číslem 1

Máme odvahu veřejně prohlásit, že si Trojanovice po 16 letech
zaslouží změnu.
facebook.com/prozmenutrojanovice

Září 2022

prozmenu@trojanovice2026.cz

+420 721 817 856

pro změnu
mě naskenuj!
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Kandidáti KDU-ČSL
pro volby do zastupitelstva obce Trojanovice

č. 2

Jmenuji se Jarmila Petrová a jsem dcera Vladimíra Makového, který byl za stranu KDU-ČSL
zastupitelem obce po dobu pěti volebních období. Ráda bych navázala na jeho práci a ucházela se
spolu se svými kolegy a kolegyněmi o členství v zastupitelstvu obce. Od mládí jsem brigádně
pomáhala s administrativou na obecním úřadě a ve sboru dobrovolných hasičů, v němž působím
dodnes. Pracuji jako inženýrka bezpečnostního dispečinku na letišti v Mošnově.

Nesmírně si vážím toho, že žiju na statku pod Radhoštěm v té nejkrásnější obci. Byla bych velice
ráda, kdyby si Trojanovice i nadále zachovaly svůj typický charakter pasekářské obce, aby se zde
hospodařilo a chovaly krávy, ovce, kozy a drůbež, protože není krásnějšího pohledu, než na
pasoucí se stáda spokojených zvířat.

Ráda bych představila ostatní kandidáty, kteří rovněž sdílí vizi pasekářské obce:
Eva Jurečková (Pod Javorníkem) – pracovitá holka od koní, pracuje jako lektorka angličtiny
Daniel Kahánek (Lomná) – komunikativní kluk, který umí systematicky řešit věci a problémy
Ondřej Kuřec (Lomná) – starosta sboru dobrovolných hasičů, zemědělec z tradiční pasekářské rodiny
Vladimír Maloň (Lomná) – aktivní předseda TJ Bystré a schopný manažer obchodu
Lukáš Kollárik (Karlovice) – valašský portáš a pasekář tělem i duší
Pavel Rampír (Lomná) – kreslíř, skialpinista a organizátor leteckých dní v Trojanovicích
Miroslav Juračák (Lomná) – schopný podnikatel, trenér mládeže TJ Bystré a aktivní člen fotbalového spolku
Jan Mikeska (Lomná) – skromný kluk z tradiční Trojanovské rodiny Mikesků
Miroslava Bačová (Pod Javorníkem) – pracovitá aktivní žena, která roky pomáhá v sociálním výboru obce
Milena Mužíková (Pod Javorníkem) – aktivní dáma, která organizuje akce pod Javorníkem

NAŠE CÍLE:

ZACHOVÁNÍ
TRADIČNÍ
PASEKÁŘSKÉ
ZÁSTAVBY
V OBCI

ODSTRANĚNÍ
DOLU
FRENŠTÁT

ROZUMNÉ
ROZHODOVÁNÍ O
BUDOUCNOSTI OBCE
A TROJANOVSKÝCH
RODIN

Září 2022
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NAŠE TROJANOVICE

www.nasetrojanovice.cz

sdružení nezávislých kandidátů

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám v krátkosti představili sebe i své vize do budoucna.
Jsme Naše Trojanovice, sdružení nezávislých kandidátů. V současném volebním období tvoříme
konstruktivní opozici, která prosazuje stanoviska a názory ve prospěch místních občanů, i když jsou občas
odlišné od názorů stávajícího vedení obce. Naši občané jsou pro nás jasnou prioritou a my usilujeme o to,
aby jim obec Trojanovice byla domovem, kde najdou vše, co k spokojenému životu potřebují.
Dovolte nám představit tři nejvýznamnější body našeho programu.
1. Transparentnost obce
Věříme, že otevřenost je tou správnou cestou. Podpoříme transparentnost Obecního úřadu a Zastupitelstva
obce Trojanovice tak, aby byly oba orgány plně dostupné všem občanům. Zavedeme pravidelná výběrová
řízení a umožníme, aby veškeré dění týkající se života našich občanů bylo sledovatelné online.
2. Stop projektu “CÉRKA”
V satelitním městečku nevidíme reálný potenciál. Zabráníme realizaci projektu “CÉRKA,” který
prosazuje zástavbu areálu dolů průmyslovo-obytnou čtvrtí. Naším cílem je udržet obec ve finanční rovině,
což by v rámci tak extenzivního projektu už nebylo nadále možné. Dokážeme získat pozemky areálu pro
obec bez toho, aniž by to místním zhoršilo kvalitu života.
3. Služba občanům
Postaráme se především o to, co trápí každého z nás (voda, kanalizace, odpady, doprava, bydlení,
cyklostezky, škola, školka, kultura, sport …), nebudeme se chovat jako obec-podnikatel.
Tyto body prosadíme, pokud nám u voleb dáte svůj hlas.

Volte Naše Trojanovice, volte č. 3.

1. Tomáš Střalka 52 let
OSVČ

2. Mgr. Simona Káňová 46 let
středoškolská učitelka

3. Ing. Jiří Horák 59 let
technický ředitel

4. Ing.Čestmír Peiger 58 let
OSVČ

5. Pavel Pupík 27 let
OSVČ

6. Mgr. Marek Sedlák 35 let
učitel

VOLTE
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7. Vladimíra Kahánková 44 let
vedoucí prodejny

Září 2022

8. Ladislav Dobiáš 42 let
vedoucí kvality

9. Rudolf Blažek 52 let
skladník

10. Tomáš Hlavička 46 let
OSVČ

11. Josef Pospíšil 41 let
OSVČ
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10
Akce v Trojanovicích a okolí

Září 2022
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Legiovlak na frenštátském nádraží

Reklama a inzerce

Od 9. do 14. srpna měli zájemci o historii možnost blíže se
seznámit s životem československých legionářů. Více než z
pohledu vojenských strategií přiblížil komentovaný výklad a
věrné vybavení vagonů život vojska na kolejích.
Každodenní život československých dobrovolníků na Rusi v období od března 1918 do konce roku 1920 byl propojen se železnicí. Na koleje se však nestěhovali jen vojáci (do obytných vozů tzv.
těplušek), ale skutečně celé československé vojsko. Kromě vojáků
byla za nejdůležitější považována výzbroj a výstroj společně se
zásobami všeho druhu.
Do vlaku se přesunuly všechny služby, dílny a většina skladů.
Vznikaly pak specializované vagony různého určení.
Štáby jednotlivých jednotek s sebou pak do vagonů přivedly menší či větší kanceláře všeho druhu.
-red-

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

Září 2022
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Centrum poradenských služeb

Klub seniorů pod Javorníkem

SOS PORADNA
Odpovědná osoba:

Marcela Reichelová

Telefon:

602 722 584

E-mail:

poradna@sos-msk.cz

Forma poskytování:

ambulantní

Cílová, věková skupina:

všichni spotřebitelé bez rozdílu věku

Provozní doba:

2. středa v měsíci13:00 – 17:00 hodin

Popis služby: Poskytuje rady podle Zákona na ochranu spotřebitele, Občanského zákoníku a dalších, jak má spotřebitel postupovat. Umožňuje
spotřebitelům konzultovat spotřebitelské smlouvy – pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
Zahájení provozu:

12. 10. 2022

KRIZOVÉ CENTRUM OSTRAVA
Odpovědná osoba:

Bc. David Tichý, DiS.

Telefon:

725 075 824

E-mail:

teren@kriceos.cz

Forma poskytování:

ambulantní, terénní

Cílová, věková skupina:

osoby starší 15 let

Provozní doba:

pátek13:00 – 19:00 hodin

Popis služby: Poskytování psychosociální podpory lidem, kteří se ocitli
v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními
silami. KCO tak přispívá ke stabilizaci psychického stavu klientů.
Zahájení provozu:

2. 9. 2022
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA

Odpovědná osoba:

Mgr. PhDr. Richard Mohyla

Telefon:

776 286 948

E-mail:

Etopedie.fm@gmail.com

Forma poskytování:

ambulantní

Cílová, věková skupina:

osoby starší 15 let

Provozní doba:

čtvrtek15:00 – 20:00 hodin

Popis služby: Poskytuje ambulantní preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby
závislé na alkoholu a jiných návykových látkách, problémové uživatele
či osoby experimentující s drogami. Současně se věnujeme klientům s
nelátkovými závislostmi, jako je gambling, závislost na internetu.
Zahájení provozu:

8. 9. 2022

ODBORNÉ DLUHOVÉ PORADENSTVÍ – Člověk v tísni
Odpovědná osoba:

Mgr. Jiří Janko

Telefon:

777 499 477

E-mail:

Jiri.janko@clovekvtisni.cz

Forma poskytování:

ambulantní, terénní

Cílová, věková skupina:

osoby starší 15 let

Provozní doba:

čtvrtek9:00 – 14:45 hodin

Popis služby: Poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do
problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit. Důvodem může být nízké vzdělání, chybějící kompetence, nedostatek informací či peněz na placené služby.
Zahájení provozu:
Září 2022

Již v provozu

foto: archiv Klubu seniorů pod Javorníkem

Sdílená kancelář, Kalusova 1170, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Prázdniny jsou minulostí. Podzim je za dveřmi, vracíme
se pomalu, doufám opálení a odpočatí do běžného života.
Prognózy na nejbližší období ovšem nejsou příliš optimistické. Celý svět trpí válkou na Ukrajině, extrémně se zvyšují
ceny energií a potravin a zhoršuje se situace s pandemií s
novými mutacemi. Rovněž počasí nás trápí svými výkyvy a
velkým suchem. Pořád jsem ale optimista, bylo i hůř, prostě
na světě to tak chodí. Celý život na této matičce zemi je založen na protikladech, zrod a zánik, světlo a tma, černý a bílý,
bohatý a nemajetný, zdravý a nemocný atd. Proto musíme
věřit, že po současných útrapách se objeví světlo na konci
tunelu a bude zase líp a budeme šťastní.
Klub seniorů pod Javorníkem se v měsíci srpnu sešel
stejně jako v červenci jen jednou. Opékali jsme špekáčky na
ohýnku, bylo už k večeru, takže už nebylo moc vedro, k tomu
pivečko, prostě jako skautíci. Vzpomínali jsme, jak jsme si
užili dovolenou včetně mužské části klubu, která společně
trávila dovolenou v myslivně ve slovenských Topolníkách,
kde máme s místními myslivci družbu. Definitivně jsme
schválili program na II. pololetí tohoto roku. V programu
nechybí besedy s hosty, výlety, brigáda, procházky, nebo v
klubu jen tak pokecat a podívat se na videa z života klubu.
Program je pestrý a zároveň je pozvánkou pro nové členy,
kteří by si chtěli zpestřit život v penzi. Budete vítáni.
Nežijeme v jednoduché době a člověk by měl trávit volný
čas mezi přáteli a kamarády. Svěřit se se svými problémy a
společně je řešit, pobavit se, vidět něco nového a radovat se
z každého setkání.
V závěru na odlehčení jeden vtip, který je aktuální v této
době:
Důchodce si stěžuje kolegovi: „Mám stále větší problém s
pitím piva.“ „ Copak, zdraví?“ ptá se kolega. „Ne, peníze,“
odpoví důchodce.
Je to samozřejmě jen vtip, ale přece jen, na každém šprochu
je pravdy trochu.
Na samotný závěr použiji citát o životě od slavného komika Charlie Chaplina: „Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí
srdce…to, co chceš…lidský život je divadelní představení,
které se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj, měj rád…a žij intenzivně každý okamžik svého života…
dříve, než spadne opona a hra skončí bez potlesku.“
Za klub seniorů pod Javorníkem přeji hodně zdraví, pohodu
a život bez mráčků.
Kronikář klubu pod Javorníkem
Miroslav Zágora
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25.8.2022 - jednání s vedením Fakulty
multimediálních komunikací (Fmk)
Univerzity Tomáše Bati
Na pozvání projektového týmu projektu
CÉRKA přijeli do Trojanovic děkan Fmk
Mgr. Josef Kocourek, Ph.D. spolu s proděkankou doc. MgA. Janou Janíkovou, ArtD.
a manažerkou pro spolupráci s praxí Ing.
Lenkou Jakešovou, Ph.D.
Fakulta multimediálních komunikací

sdružuje celou řadu kreativních oborů, od
uměleckého a průmyslového designu přes
audiovizuální tvorbu až po marketing.
Díky velmi vstřícnému postoji vedení fakulty se podařilo společně nastavit základy budoucí spolupráce na rozvoji projektu
CÉRKA. Například při tvorbě nového návštěvnického centra s moderní, interaktivní expozicí.

foto: archiv CÉRKA

zdroj: beskydskasedmicka.cz

B7

Vítěz B7 2022 Aleš Sedlák s časem 12:12:13s

zdroj: beskydskasedmicka.cz

koordinace postupu příprav ve věci plánovaného převodu majetku Dolu
Frenštát a přidružených území vodní
nádrže Lubina a odvalu Píšova dolina do vlastnictví obcí Trojanovice
a Frenštát p. R.
Ve dnech 21., 25. 7. a 23.8. 2022 se uskutečnila společná jednání zástupců obce Trojanovice, státního podniku DIAMO a Frank
Bold Advokáti ohledně přípravy návrhu
smlouvy o smlouvě budoucí o převodu majetku Dolu Frenštát.
Smlouva o smlouvě budoucí bude podkladem nejen pro žádost o souhlas s bezúplatným převodem trvale nepotřebného nemovitého majetku (tj. majetku, který obec
plánuje po převodu využívat nekomerčně
minimálně po dobu 10 let), ale také umožní
obci vyzvat Diamo s.p. k přímému prodeji
specifikovaného majetku za cenu v místě
obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. Následně bude možné žádat o dotaci
na koupi nemovitého majetku z programu
Spravedlivá transformace (předpoklad vyhlášení výzev z OP ST je 3.Q 2022).
Obec si smlouvou zajistí, že nemovitý majetek, který nelze získat bezúplatně, nebude
nabízen veřejně k prodeji za nejvyšší nabízenou cenu. V takovém případě by jistě koupě
byla nad finanční možnosti obce a následné
ovlivnění budoucnosti areálu mimo usměrňovací možnosti obce.
Možná finanční zátěž obce spojená s areálem Dolu Frenštát je od samého začátku
úvah o začlenění lokality do obecního majetku brána jako velký vykřičník, na který je
poukazováno při jednáních se všemi subjekty.
Obec nesmí být vystavena riziku zadlužení a finanční prostředky na převod nemovitostí musí být vícezdrojové. Právě díky
inovativnímu projektu CÉRKA je s Moravskoslezským krajem předjednána významná
podpora veřejných prostředků, které musí
doplnit prostředky z operačního programu
spravedlivá transformace.
Je zapotřebí si uvědomit, že probouráváme
ledy, které zde jsou téměř 20 let. Od převodu Dolu František na obec Horní Suchá
nebylo obcím umožněno převádět státní
majetek, ten byl pouze prodáván za nejvyšší
nabídku.
Rok a půl práce a celkem 190 detailně zapsaných jednání nás posunulo až k tomuto
zlomu, který nemá v rámci republiky obdoby. A tak snad areál Dolu bude sloužit občanům stejně komunitně jako náves na Lomné
nebo kdysi obchod paní Sykalové pod Javorníkem a bude se rozvíjet dalších 30 až 40 let
v souladu s místním komunitním životem.“

foto: archiv CÉRKA

Cérka - srpnové události

Vítězné dvojice mužů

Na startu 13. ročníku B7, extrémního horského závodu jednotlivců a
Mistrovství České republiky v horském maratonu dvojic, se seřadilo
na 3 000 závodníků.
V pátek 26.8. ve večerních hodinách
za potlesku fanoušků a znělky pevnosti Boyard opouštěli závodníci třinecký městský stadion STARS, aby ti
nejlepší z nich proběhli již v sobotních dopoledních hodinách cílovou
páskou na frenštátském náměstí.
Každý závodník, který došel v limitu
29 hod. do cíle, získal finisherskou
medaili. Stuhy, na kterých medaile
visí, byly i letos speciálně ušity klientkami Centra sociálních služeb TAU
ze slovenské Turie. Touto užitečnou
prací se tak dostává pomoci potřebným. Výrobu stuh letos podpořil Moravskoslezský kraj.
-redZáří 2022

Září 2022

[ ] denně

Využívám

[ ] jiné a kam: ___________________

[ ] k a od lékaře

[ ] za nákupy

[ ] do a z práce

[ ] do a ze školy

Pokud využívám, tak za účelem cesty (možný výběr více možností):

[ ] nepravidelně

[ ] několikrát v měsíci

[ ] několikrát v týdnu

[ ]

Nevyužívám

Autobusovou dopravu:

[ ] důchodce

[ ] OSVČ

[ ] nezaměstnaný

[ ] zaměstnaný

[ ] student

[ ] žák

_______________

Místní část obce:

Jste:

_______________

Věk:

Vybranou kategorii prosím označte křížkem [ X ].

Dotazník slouží pro zjištění Vašich potřeb při cestování veřejnou autobusovou dopravou.

Vážení cestující, Vážení obyvatelé obce Trojanovice. Dostává se vám do rukou dotazník
zpracovaný společností Koordinátor ODIS s.r.o. Předem nám prosím dovolte položit několik
nutných otázek a následně se již budeme zabývat přímo Vaším cestováním.

Možnosti rozvoje veřejné dopravy v oblasti obci Trojanovice

DOTAZNÍK

Vyplněný dotazník odevzdejte do 30.9.2022 v Informačním centru Trojanovice č.p. 1 nebo do poštovní schránky u vchodu do ZŠ Trojanovice
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Akce v Trojanovicích a okolí

POZVÁNKA
Muzeum ve Frenštátě p. R.
výstavy a programy

Zveme
všechny
bývalé
žáky
Základní
školy
v Trojanovicích na Bystrém na setkání, které se bude konat
v pátek 30. 9. 2022 v 11 hodin

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.
ČTVRTEČNÍCI:
ŠKOLSTVÍ NA FRENŠTÁTSKU - IV.
Obrázky z dějin základního školství
v období 60. let.
Přednáší Mgr. Martin Trubač.
Ve čtvrtek 15. září 2022 v 17.00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.

v Restauraci Balita v Trojanovicích.
Potvrzení účasti proveďte u paní Aleny Štěrbové
Tel: 732 608 823

Email: alsterbova@seznam.cz
v termínu do 15. 9. 2022

FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
– ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA!
V pátek 30. září 2022 od 18.00 do 21.30 hodin v
prostorách frenštátského muzea.
Vstupné: dospělí 30,- Kč.

Září v muzeu

Martin Trubač

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
www.muzeum-frenstat.cz

foto: archiv MNJ

V měsíci září připravilo frenštátské muzeum kromě běžných aktivit i tyto dvě
akce.
Ve čtvrtek 15. září 2022 v 17 hodin v podkroví muzea zahájíme další cyklus čtvrtečnických setkání. Po prázdninové přestávce budeme pokračovat v povídání o
historii základního školství na Frenštátsku. Tentokrát se zaměříme na období 50.
a 60. let minulého století.
Škole bude věnována i letošní Frenštátská muzejní noc, která se koná v pátek 30.
září 2022 od 18:00 do 21:30 hodin.
Nejprve máme připravený program pro nejmenší pod názvem Od kolébky do
školy. V něm se účastníci dozvědí, jak vypadal život dětí před sto padesáti lety,
prohlédnou si vybavení selské světnice, zjistí, jaké měly děti hračky i jak se podílely na chodu domácnosti. Poté je „pan učitel“ odvede do školy, kde na vlastní
kůži zažijí, jak vypadalo vyučování v dobách Rakousko-Uherska.
Od 19 hodin vystoupí v prostorách výstavní síně žáci literárně-dramatického
oboru ZUŠ Frenštát p. R. v cimrmanovském představení „Vyšetřování ztráty
třídní knihy“. Ve 20 hodin se budou v podkroví muzea promítat dobové filmy
připomínající dávnou i méně dávnou historii města Frenštátu.
Mimoto si návštěvníci mohou prohlédnout stálé expozice, výstavu „Pojď sem,
dítě, uč se moudrým býti“, zastřílet na laserové střelnici nebo si vyrobit přívěšek
na klíče či jinou ozdobu. Vstupné na tuto akci je 30,-Kč.

Osudové setkání ve víru šampaňského a
Chačaturjanova valčíku
Ona je vyhlášená kurtizána, on desperát na
útěku před policií. V prostředí nevěstince,
kde by to člověk nejméně očekával, dojde
k osudovému setkání. K setkání, které otřese dosavadními jistotami a představami.
Co je lepší? Stárnout jako pařez v bažině
nebo zasvítit krátce jako raketa, ale aspoň
na okamžik vytrhnout svět ze tmy? Obětovat se pro lidstvo nebo zachránit jednoho

konkrétního člověka? Vydrží ideál střetnutí
s drsnou realitou?
Amatérská divadelní společnost Waterloo
zve na divadelní hru Pavla Kohouta Ruleta.
Představení se koná 23. a 24. září 2022 ve 20
hodin ve frenštátském kině. Místa v sále si
můžete rezervovat osobně nebo telefonicky
od 15. září 2022 v Turistickém a informačním centru Frenštát p. R.
Těšíme se na setkání s vámi.
Martin Trubač

foto: Martin Buryan

Pozvánka na divadelní představení Ruleta

Šárka Němečková a Prokop Chovanec
Září 2022
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Parkoviště Koksař

Jednorázový příspěvek na dítě - 5 000 Kč

Vítězná firma IDS Valašské Meziříčí spol.
s.r.o. převzala staveniště pro realizaci parkovacích míst v horní části louky u Koksaře.
Do konce listopadu by tak měly vzniknout
dvě řady kolmých parkovacích míst o celkové kapacitě 70 stání, z toho 4 vyhrazená
pro držitele ZTP. Příjezdová komunikace
bude vyasfaltovaná, samotná stání pokryta
vibrovaným štěrkem. V místě sjezdu bude
zřízen závorový systém s platební branou s
modulem pro platbu v hotovosti i pro platbu kartou.
Zároveň bude připravena infrastruktura
pro budoucí realizaci přízemního objektu,
který poskytne hygienické a sociální zázemí
a terasu s posezením.
Po dokončení parkovacích míst se usměrní
i režim na parkovací ploše u Kociána, který
by měl být vyčleněn pro zákazníky hotelu a
místní obyvatele.
Ivana Vrtalová

Září 2022

Kontaktní místo

Provozní doba

Obecní úřad, Trojanovice č.p. 210

Po, St 8:00 – 11:30, 12:30-17:00

Informační centrum, Trojanovice č.p.1

Po, St 8:00 – 11:30, 12:30-17:00
Út, Čt, pá 8:00 – 11:30, 12:30-15:00
Vyřízení vám zabere přibližně 10 minut. Příjmy domácnosti nemusíte dokládat, jen
potvrdíte, že v roce 2021 nepřesáhly milion.
Žadatel předloží občanský průkaz a zná identifikační údaje dítěte a případně druhého
rodiče (pokud nežije sám s dítětem). Číslo platebního účtu pro zaslání příspěvku na
dítě, případně adresu při zaslání složenkou.
Podání žádosti je také možné přes on-line aplikaci MPSV, která je dostupná od
15.8.2022. Zde potřebujete elektronickou identifikaci občana, bankovní identitu, mobilní klíč eGovernment, popřípadě datovou schránku.

foto: Ivana Vrtalová
foto: Ivana Vrtalová

foto: Stanislav Uruba

Zvonička na Karlovicích byla vystavěna v
roce 1998. Při loňské obhlídce byla pracovníky TS vyhodnocena potřeba opravy
zastřešení, výroba nové zvonice a přetěsnění spár tradiční technologií.
Jde o první rozsáhlou opravu po 24 letech.
Na tuto akci bylo vyčleněno z rozpočtu
obce 250 000 Kč.
-red-

Požádat můžete i v Trojanovicích na kontaktních místech veřejné správy Czech Point:

Výměna světel veřejného osvětlení

foto: Stanislav Uruba

Oprava zvoničky na Karlovicích

Od 15.8.2022 máte možnost požádat o jednorázový příspěvek na dítě.
Je určen dětem v rodinách s hrubým ročním příjmem do 1 000 000 Kč, který se počítá
za rok 2021.
Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. srpna 2004 do 31. prosince 2022.

5 týdnů probíhající výměna světelných zdrojů (s
doplněním světel v určených lokalitách) bude do
konce září dokončena.
V celé obci (kromě centra Lomné, kde budou instalována designová světla) se tak setkáte se stejným typem lamp. Lišit se budou pouze výkonem,
který byl navržen v rámci projektu.
Lampy jsou konstruovány jako stmívatelné. V pozdních večerních a brzkých ranních hodinách tak budou svítit na 70%. Zároveň bude v obci zachován režim zhasnutí
mezi 24.-4.hod. Realizaci akce vysoutěžila firma
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
-red-
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Bourání chatky u Koksaře

Vyhlášení Mikrograntů 2022 MAS Lašsko

V roce 2019 došlo k odkoupení objektu chaty Koksař s přilehlými
8 chatkami a pozemky zasahujícími od toku Lomná po krajskou
silnici do obecního majetku. Stavby se uzavřely, zakonzervovaly. Na projekt bytového domu bylo získáno stavební povolení a o
chatkách se uvažuje jako o potencionálních parcelách k bydlení
v jednotném architektonickém konceptu. Neustálé vloupávání do
chatek však urychlilo proces jednání. Jelikož stav chatek nebyl příznivý k rekonstrukci a náklady na údržbu neustále pootvíraných
chatek by narůstaly, rozhodli jsme se finance vložit do zbourání.
Abychom k CN bouracích prací od firmy DAV, a.s. získali protinabídku, provedla se demolice jedné chatky svépomocí (likvidace
demoličního materiálu přes TS Trojanovice) a zasmluvnění pracovníků. O osudu dalších sedmi chatek rozhodne zastupitelstvo na
svém 24. zasedání.
-red-

MAS Lašsko vyhlásilo již
8. ročník programu Mikrogranty na podporu projektů, které svým obsahem
podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty,
ochranu přírody, spolupráci a rozvoj území.
V rámci projektu Mikrogranty bude v území MAS Lašsko přerozděleno 20 000 Kč, v období od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022 (maximální výše dotace na jeden projekt je 4 000 Kč).
Název organizace

Název projektu

Pořadí
projektu

Ivana Šrubařová

MuzikoHrátky

1.-2.

Mateřská škola Bor- Putování dešťové kapky
dovice, p.o.

1.-2.

SH ČMS - SDH Soutěž mladých hasičů a dět- 3.
Trojanovice
ský den s hasiči

foto: Ivana Vrtalová

Tichánek, z.s.

Ježíškova dílna aneb vánoční 4.
tvoření pro celou rodinu

Tělocvičná jednota elektroinstalace gastrostánku
Sokol Hodslavice

Bouraná chatka č. 6

5.

Za přidělený grant, který jsme využili na zakoupení odměn pro
soutěžící i pro děti, které přišly plnit nachystané úkoly, moc děkuji.
Ondřej Kuřec, starosta SDH Trojanovice

Nábor fotbalových hráčů TJ Trojanovice Bystré

POJĎ HRÁT FOTBAL !
Přijď si vyzkoušet fotbal, najít nové kamarády a stát se členem teamu.
Hledáme kluky i holky pro mladší přípravku.
Ročníky narození – chlapci 2014-2016, dívky 2013-2016
Tréninky probíhají:
KDY? Středa a pátek od 16.00 do 17.30 hod.
KDE? Na fotbalovém hřišti na Bystrém
KDE NÁS UVIDÍŠ V AKCI?
V zápasech na domácím hřišti
26.8.2022 od 17:00hod. v zápase s Lubinou
9.9.2022 od 17:00hod. v zápase s Ženklavou
23.9.2022 od 17:00hod. v zápase s Veřovicemi
Kontaktní osoba: Miroslav Juračák, trenér ml.přípravky
tel. 602 780 487, email: mira.juracak@gmail.com
Září 2022
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foto: archiv DGC Beskyd

Rekovické diskgolfové léto

Milan Bordovský - s juniorskou medailí za 3. místo

foto: archiv DGC Beskyd

foto: archiv DGC Beskyd

Rekovická letní diskgolfová liga - slavnostní vyhlášení

Bogey cup

foto: Vladimír Rajnošek

foto: Vladimír Rajnošek

foto: Vladimír Rajnošek

Memoriál Jiřího Rašky

Triumf Erica Fuchse (99,5 a 105,5
m) a zároveň premiérové vítězství
v kategorii Poháru FIS
Září 2022

Dvoudenní skokanský svátek odstartoval 12.8.2022 na
frenštátském můstku závodem o putovní pohár frenštátské sportovní legendy Jiřího Rašky.
Na letošní 11. ročník se přihlásilo přes šedesát skokanů
z 12 států.
Vítězem letošního ročníku Memoriálu Jiřího Rašky se stal
Němec Fuchs. Pětici Čechů se podařilo dostat do druhého kola dnešního závodu. Nejlepším skokanem domácího
týmu TJ Dukla Frenštát pod Radhoštěm se stal na 25. pozici Benedikt Holub.

Hned dvě letní akce letos oživily naše
rekovické discgolfové hřiště. V průběhu celých prázdnin jsme se potkávali
na druhém ročníku Rekovické letní discgolfové ligy. Každý pátek
odpoledne se na hřišti sešlo 25 až 30
hráčů z Frenštátu, Trojanovic, Kopřivnice i dalších okolních měst, aby
poměřili své herní dovednosti.
Ani v letošním ročníku ligy se hráči
našeho klubu neztratili – třetí příčku
v kategoriích mužů a masterů (40 a
více let) vybojovali naši členové Dan
Číhal a Jirka Skapka. Za zmínku stojí
také kategorie juniorů, kde třetí místo obsadil mladý Trojanovjan Milan
Bordovský. Po svém vítězství na jarním turnaji „Rekovice Open“ tak vybojoval umístění „na bedně“ na druhé
ze tří hlavních rekovických discgolfových akcí.
Jsme moc rádi, že mezi mladými
Frenštátčany a Trojanovjany je o discgolf takový zájem, protože právě junioři jsou budoucností každého sportu.
Druhou letní akcí byl „Rekovický
Bogey Cup“, pro který jsme na jeden
víkend z našich Rekovic udělali profesionálnější 18jamkové discgolfové
hřiště, které prověřilo hráče z širokého okolí.
Ve velké konkurenci (účastníků bylo
ve všech kategoriích dohromady 61)
vybojoval i na této akci bronz hráč
našeho klubu Dan Číhal. Věříme, že i
z „Bogey Cupu“ se do budoucna stane
tradiční událost a obě letní akce budou každoročně podporovat oblíbenost discgolfu na Frenštátsku.
Na závěr bych moc rád poděkoval
obci Trojanovice, a to nejen za finanční podporu (díky obecnímu
grantu jsme mohli pro účastníky nachystat lepší občerstvení, kvalitněji
připravené hřiště a hezké ceny), ale
také osobní nasazení, se kterým nám
hlavně paní místostarostka pomáhá
udržovat a rozvíjet samotné hřiště.
Za DGC Beskyd
Adam Muras
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Na kole jen s přilbou

foto: PČR - odbor prevence

Sousedský piknik aneb náš beskydský Restaurant day

Možná už jste někdy slyšeli o fenoménu „Rastaurant day“. Jsou to
speciální akce, na kterých si mohou lidé na chvíli vyzkoušet, jaké
je to otevřít si jídelní stánek, připravit menu a pohostit své okolí.
Náš Okrašlovací spolek Kyčera se společně s MěKS rozhodl tenhle
koncept ještě trošku upravit a udělat z něj sousedskou slavnost, kde
se nejen najíte, ale také poslechnete písničky, zahrajete si s dětmi a
povykládáte se sousedy.
Náš „Sousedský piknik“ se bude konat 11. září cca od 14. hodiny v
parku před frenštátskou Hotelovou školou. Budeme moc rádi, když
se i vy přihlásíte (do 5.9.) se svým vlastním stánkem, případně přijdete na samotnou akci posedět a vyzkoušet, co nachystali jiní.
Vašemu stánku se meze nekladou. Můžete zde (za doporučené ceny)
ostatním nabízet cokoliv od koláčů a buchet přes chleby s pomazánkami až po polévky, guláš nebo třeba celé hlavní jídlo. Rádi budeme
také za nápoje (od kávy až po domácí limonády).
Budeme se na vás moc těšit, a když bude mezi Trojanovjany zájem,
tak třeba uspořádáme další piknik tady u nás.
Za OS Kyčera Adam Muras

Letní prázdniny jsou v plném
proudu, slunné počasí vybízí
k projížďkám na kole i na koloběžce. Na těchto nemotorových dopravních prostředcích
lidé často vyráží i mimo město, do přírody. Právě z tohoto
důvodu byla pro uskutečnění
bezpečnostní akce „Na kole
jen s přilbou“ vybrána lokalita
Pusteven, oblíbeného turistického místa v Beskydech.
Dne 3. srpna 2022 tuto aktivitu
zrealizovali policisté z dopravního inspektorátu územního
odboru Nový Jičín a preventistky z Krajského ředitelství policie MSK a obvodního oddělení
Nový Jičín. Připojil se také pracovník BESIPu.
Právě cyklisté a koloběžkáři patří mezi nejohroženější účastníky nejen v silničního provozu,
proto je policisté v této přírodní
lokalitě upozorňovali na důležitost používání ochranné přilby
při jízdě na kole a koloběžce.
Příjemným zjištěním bylo, že
všichni cyklisté, kteří místem

v době konání akce projížděli,
měli přilbu řádně nasazenou a
připevněnou na hlavě.
Pro vykreslení následků pádu
z kola přirovnává Tým silniční
bezpečnosti rychlost jízdy na
kole k pádu z výšky na beton,
která se mění v závislosti na
rychlosti. Pokud tedy jede cyklista rychlostí 25 km/h a spadne
z kola na hlavu, jeho pád se rovná pádu z výšky 2,5 m hlavou na
beton.
Povinnost nošení ochranné
přilby vyplývá ze zákona o silničním provozu, který uvádí, že
cyklista mladší 18 let je povinen
za jízdy použít ochrannou přilbu a mít ji nasazenou a řádně
připevněnou na hlavě. Stejná
povinnost platí také pro jízdu
na koloběžce.
Dopravních nehod a kolizních
situací cyklistů neustále přibývá. Nárůst nehodovosti se týká
také Novojičínska. Nejčastější
zranění je poranění hlavy.
por. Bc. Marika Jeličová, komisař

Sběr baterií
Za první polovinu letošního roku Češi vytřídili téměř 1 100 tun přenosných baterií,
což je o 11 % více než za stejné období v
roce loňském.
Baterie jsou nedílnou součástí našich životů, setkáváme se s nimi doslova na každém
kroku. O to víc bychom jim měli věnovat
pozornost, když doslouží. Jejich sběrem a
následnou recyklací nejen chráníme životní
prostředí, ale skrze recyklační proces získáváme zpětně suroviny, které mohou být dále
k užitku. Již ze 100 kg baterií získáme téměř
75 kg druhotných surovin. Z tužkových baterií se jedná o železo, zinek, mangan, nikl
a měď. Z dalších typů baterií pak získáváme lithium, kobalt, stříbro atd. Opětovným
využitím baterií tak chráníme přírodu před
další zbytečnou těžbou těchto nerostných

surovin.
Dlouhodobě se do sběru baterií nejvíce zapojují lidé z Vysočiny, Jihomoravského kraje
a hlavního města Prahy. Stejně jako v předchozích letech i letos patří mezi nejvyužívanější sběrná místa ta, která jsou umístěna v
obchodech a prodejních sítích, úřadech a ve
firmách. Po celé České republice je téměř
27 000 sběrných míst, do kterých je možné
přenosné odpadní baterie ukládat. Všechny vrácené baterie putují do recyklačních
společností v ČR nebo Evropě. Ze zpětně
získaného materiálu se dále vyrábí nejrůznější výrobky, potřeby pro domácnost, ale i
hudební nástroje. Např. ze surovin ze 120
tužkových baterií je získán materiál pro výrobu zahradní konve. Recyklace má zkrátka
smysl!
čerpáno z TZ ECOBAT
Září 2022
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Návštěva Danuše Nerudové

Povzbudit projíždějící jezdce největšího cyklistického etapového
závodu v České republice (za účasti špičkových domácích i světových jezdců) bylo možné 5.8.2022 v Trojanovicích hned dvakrát.
První průjezd od Frenštátu p.R. byl zpestřen rychlostní prémií u
Cyklosportu Prašivka. Podruhé se jezdci obtočili kolem kruhového
objezdu ze strany od Kunčic p.O. a na vítěze rychlostní prémie po
dojezdu v cíli etapy na Pustevnách čekala originální odměna předaná z rukou Miroslava Prašivky ml.

foto: sazkatour.cz/cs/fotogalerie

V 2. etapě (Olomouc-Pustevny) v délce 189,3 km zvítězil italský závodník Rota Lorenzo v čase 4:51:46. Nejlepší z českých jezdců a zároveň týmový kolega vítěze etapy, Jan Hirt, obsadil 17. pozici.
Svými výkony v dalších dvou etapách Rota Lorenzo potvrdil svůj
triumf na Pustevnách a stal se celkovým vítězem letošního ročníku.
Kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová v rámci své předNejlepší Čech, Jan Hirt, obsadil celkové 11. místo.
Na trati byl v cyklistickém souboji o co nejlepší pořadí ve výsledkové volební kampaně navštívila i obec Trojanovice.
Trojanovice mi nejsou cizí, byť jsem se do nich včera podívala poprlistině k vidění i český olympionik z Tokia, Michael Kukrle.
vé! Znám je díky osvícenému starostovi a projektům, které se nedějí
Ivana Vrtalová nikde jinde u nás. Dává se tu prostor mladým a přitom myslí na
kvalitu života starších. Starosta Jiří Novotný navíc už 16 let pracuje s
vynikajícím architektem Kamilem Mrvou.
Setkali jsme se poprvé, když obec stála před problémem, co smysluplného udělat s areálem bývalého Dolu Frenštát, a obrátila se na
pomoc Mendelovy univerzity. Po našem rozhovoru si zvolili odvážnou cestu revitalizovat důl a vytvořit místo, kde lidé nejen bydlí, ale
mohou tam i pracovat a nedojíždět kilometry do větších měst. Jejich
projekt Cérka v sobě kombinuje podporu podnikání, inovace, bydlení i soběstačnou energetiku. A protože jsou skvělí, věřím, že se jim
to povede a budou pro ostatní příkladem, jak rozvíjet venkov v celé
České republice.
Děkuji vám za pozvání, a pokud se stanu prezidentkou, slibuji, že
přijedu na Radhošť a vyplním tu dlouhou mezeru od návštěvy TGM.
Průjezd rychlostní prémií
čerpáno z FB příspěvku Danuše Nerudové 5.8.2022
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foto: Zuzana Kalinová

Dojezd 2. etapy na Pustevnách

Předávání cen

foto: David Šrubař

Odměna pro vítěze rychlostní prémie

foto: David Šrubař

foto: sazkatour.cz/cs/fotogalerie

foto: Ivana Vrtalová

Jubilejní 30. Gulášové slavnosti

Letošní ročník Gulášových slavností se už podruhé uskutečnil
v prostředí přírodního Amfiteátru na Horečkách. Součástí celodenního programu bylo sedm hudebních vystoupení různých
žánrů. Návštěvníci měli možnost ochutnat celkem 13 soutěžních a
15 nesoutěžních gulášů. Vítězným týmem se stali Synci z Klimkovic se svým hovězím gulášem.
čerpáno z TZ MěKS Frenštát p.R. 1.8.2022
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foto: Jan Ražnok

foto: Alžběta Pařenicová

foto: Alžběta Pařenicová

I s přispěním počasí (jediné nepropršené srpnové soboty) bylo
možné návštěvníkům tradiční oslavy sklizně obilí nabídnout plnohodnotný program. Ten zahrnoval dožínkové pásmo Valašského
souboru Radhošť z Trojanovic, ukázku ručního mlácení ovsa a oddělení zrn od plev pomocí fukaru. K poslechu zahrála cimbálová
muzika, která se před setměním na pódiu vystřídala se skupinou
Fre/e/rock. Nechybělo kolo štěstí s výhrami pro děti i dospělé,
s tradičními domácími výpěstky, jízda na ponících ze stáje JK Trojanovice, dětský koutek a stánky s občerstvením nabízející guláš,
lopaťáky, klobásy a mnohé další.
Ivana Vrtalová

foto: Alžběta Pařenicová

foto: Zuzana Kalinová

foto: Zuzana Kalinová

foto: Zuzana Kalinová

Po tříleté pauze se do přírodního Amfiteátru na Horečkách vrátila
oblíbená akce Svátek dřeva. Letošní, už osmý ročník, díky velmi
deštivému a chladnému počasí prověřil především dřevorubce,
kteří se utkali v tříkolové dřevorubecké soutěži. Zároveň byla k vidění lesní a zahradní technika, terénní čtyřkolky i pracovní náčiní
do lesa i na zahradu.
Organizátoři i letos připravili bohatý doprovodný program věnovaný především rodinám s dětmi. V prostoru rozlehlého areálu
bylo rozmístěno osm soutěžních stanovišť a už potřetí si na Svátku
dřeva zasoutěžily také rodinné týmy ve štafetovém závodu, jehož
hlavní výhrou byl zážitkový poukaz na prodloužený víkend na horách. Závěr celodenní akce patřil koncertu kapely Michal Tučný
Revival Band z Frýdku-Místku.
čerpáno z TZ MěKS Frenštát p.R. 8.8.2022

Dožínky u planiskového mostu

foto: Zdenka Vodrážková

Svátek dřeva 6.8.2022
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Frenštátské slavnosti

Beskyd CUP

Tereza Juračáková,
trojanovská členka Valašského souboru Sedmikvítek

Útok Ondřeje Boháče s gólovým zakončením

Sestava mladší přípravky: nejlepší hráč týmu Pavel Štěrba

foto: Ivana Vrtalová

Kristýna Juračáková,
trojanovská členka Valašského souboru Sedmikvítek

foto: Antonín Brettšnajdr

Vystoupení srbského souboru

foto: Radim Jurek

foto: Antonín Brettšnajdr

foto: Ivana Vrtalová

Soubor z Janovic

foto: Ivana Vrtalová

Předání šeku ředitelem Siemens, s.r.o. Romanem Valným Janě Šamánkové

Do bojů o trofej z 3. ročníku turnaje Beskyd CUP, pořádaného
Sportovním klubem Beskyd Frenštát p.R., zasáhli i hráči mladší a
starší přípravky TJ Trojanovice Bystré.
Fotbalové hřiště ve Frenštátě p.R. přivítalo přes dvě desítky týmů,
které měly možnost porovnat své síly ve třech kategoriích.
Postupovým pavoukem se až do finále probojovali hráči starší přípravky TJ Bystré, kteří ve finále až v penaltovém rozstřelu podlehli
týmu TJ Mořkov. Dalším velmi cenným skalpem je zisk trofeje za
nejlepšího brankáře turnaje. Toto ocenění získala Judita Juračáková.
V závěru prázdnin se tým starší přípravky sešel již pod novým trenérem Radimem Jandou, který převzal koučování po Zdeňkovi
Rajnochovi. Trenérskému benjamínkovi přejeme hodně úspěchů
v práci s mládeží a trenérskému mazákovi děkujeme za dlouholetou
obětavou letní i zimní přípravu a domácí i přespolní zápasy.
Mladší přípravka si odváží medailovou vzpomínku za 7. místo a
sportovní zážitek z velkého turnaje.
Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Ivana Vrtalová

foto: Antonín Brettšnajdr

Dvacátý třetí ročník mezinárodního folklorního festivalu Frenštátské slavnosti nabídl návštěvníkům v sobotu 20. srpna 2022
v Amfiteátru na Horečkách pestrou mozaiku domácích i zahraničních souborů. Nechyběl doprovodný program, do kterého se
zapojily hlavně děti, které přišly s rodiči. Pískování, malování keramiky i malování na obličej.

Vystoupení Valašského souboru Radhošť z Trojanovic s účastí starosty obce

Sestava starší přípravky - nejlepší hráč týmu Tomáš Štefek, nejlepší
střelec týmu Jan Kadúch (9 gólů)
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