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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Blíží se léto, doba odpočinku, dovolených, poklidných večerů na zahradě,
grilování, setkání s přáteli. Tyto a další
aktivity dělají letní dny a týdny hezčími
a příjemnými. Děti si užívají prázdnin a
rodiče a prarodiče s nimi.
Každé roční období má něco do sebe,
každé nám může něco dát a můžeme si
ho užít. Ale jen léto nám dává slunce,
teplo a dlouhé dny. Zkusme na chvíli
zapomenout na práci a věnovat se sami
sobě a našim životům a otevřít se štěstí,
které je všude kolem nás a hlavně v nás
samotných. Léto je podle mě pro toto
všechno tím nejlepším obdobím.
Nedávno jsem si povídal s jednou naší
paní zastupitelkou a ptal se jí, jak se má.
Říkala, že dobře. Já na to, že je příjemné vidět člověka, který se usmívá, a byl
jsem šťasten, že z ní zářila radost a energie. Tak jsem ji ocenil za to, že rozdává úsměvy lidem. Paní zastupitelka mi
odvětila: „Víte, zjistila jsem, že je lepší
se usmívat než mračit, dny jsou pak
šťastnější”. Byla to pěkná slova a já přeji
všem Trojanovjanům, ať se usmívají a
mají radost v srdci. To je víc než všechno bohatství světa. Přeji krásně prožité
léto!
Jiří Novotný
starosta obce

Červenec 2018

Lepší postavit delší stůl než vyšší plot
Vyzařuje z nich pohoda, laskavost a otevřenost - tedy vlastnosti, kterých na světě
není nikdy dost. Navíc jsou velmi kreativní. A tvoří skvělý tandem, který má
pro druhé otevřené srdce i dlaň. Dnes
vám chci představit Helenu a Martina
Horákovy.

známého autora, který řekl: „Pokud se člověku vede aspoň trochu dobře, je vždy lepší
postavit delší stůl než vyšší plot“.

Nejste rodilí obyvatelé Trojanovic. Co vás
sem „pod hory“ přivedlo? Jak dlouho již tady
žijete?
Do Trojanovic jsme se nastěhovali v roce
2011, ale jezdili jsme sem několikrát týdně už pár let předtím. Dcera totiž měla
na jízdárně ustájeného koně, se kterým
sportovala, a to znamenalo, že jsme tu byli
i pětkrát, šestkrát v týdnu. Takže bylo jen
otázkou času, kdy tu zakotvíme natrvalo.

No, jak už jsme řekli, tak nějak při řeči.
To jsme jednoho dne dorazili jako jediní
v maskách na masopustní hody na Liščí
mlýn. Ne, že by tam bylo prázdno, lidí tam
bylo dost, ale nikdo nepřišel v masce, ani
když mlynáři Mirek s Raduškou vyhlásili,
že ten, kdo dorazí v masce, bude mít pivo
zdarma. Takže tam tak sedíme (já za babku kořenářku a manžel dokonce nazeleno
za vodníka) s Mirkem u toho pivka a povzdechneme si, že to je smutné, že dnes už
si málokdo dokáže ze sebe udělat legraci a
dorazit na masopust v masce. Mirek
na to, že s tím nic nenaděláš. A já na to:
„Jak nic nenaděláš? A co kdybychom uspořádali masopustní průvod masek… od nás
k vám?“ No a bylo to na světě, tak vznikl
masopustní průvod v Trojanovicích.

Ačkoliv nejste starousedlíci, velmi aktivně a
tvůrčím způsobem se zapojujete do rozvoje
„dobrého sousedského života“. Pomáháte při
pořádání dožínkové slavnosti u planiskového mostu, ve vašem domě se často setkáváte
u společného pečení, pořádáte masopustní
rej. Co vás k tomu vede?
K dožínkám u pana Tichavského jen velmi
skromně přispíváme pomocnou rukou letos teprve třetím rokem. My jsme v tu dobu
mívali vždy letní dovolenou, takže jsme
dokonce i dlouho poté, co jsme se přistěhovali, ani nevěděli, že máme hned za rohem
takovou skvělou tradici. Mimochodem, víš,
že příští rok budou mít dožínky už padesáté výročí? To je, co? Pan Tichavský má náš
obdiv a úctu. Přála bych si, aby i masopustní průvod se jednou dočkal takového výročí. Nebo třeba pečení vánoček u Horáků,
které jsme sem přenesli z Kopřivnice, kde
jsme poprvé pekli na Vánoce v roce 2002.
A co nás k tomu vede? Když nad tím tak
přemýšlíme, všechny tyhle sousedské akce
vznikly vlastně tak při řeči, docela nevinně,
ale baví nás a máme radost, že baví i další lidi. Já osobně z těchto společných chvil
pak dlouho „žiju“. A kromě toho nám tak
nějak mluví z duše myšlenka jednoho ne-

Rád bych se zastavil u masopustního průvodu, u jehož zrodu jste stáli. Mohli byste
blíže popsat, jak vznikl nápad?

Jak na váš nápad reagovalo okolí?
Úžasně. Už první rok nás bylo tak sedmnáct maškarádů a spousta lidí se na nás došla podívat jen tak v civilu a pak šli s námi
průvodem. A ještě úžasnější byli sousedé
na trase průvodu, kteří od rána vychystávali dobroty, pak nás přivítali a pohostili.
Někteří nás už první rok i s tím pohoštěním čekali v maskách a pak šli dál s námi
až na Liščí mlýn.
Jak akce probíhá?
Dopoledne už od devíti u nás doma hraje
kapela a scházejí se a strojí maškarádi. Trénují se masopustní říkadla, no a to víš, už
na startu je potřeba zdar akce pojistit nějakou tou štamprličkou a dobře to něčím zajíst. O půl jedenácté pak vycházíme od nás
s koňským povozem a s kapelou po sousedech na trase. V čele průvodu jde strakatý,
což jsem já. Zvoním u sousedů a zjišťuji,
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Lepší postavit delší stůl než vyšší plot

Napsáno na okraji

jestli se můžeme zastavit. Pokud ano, tak
domácím povinšujeme, zahrajeme jim,
vytancujeme je, připijeme si s nimi, něco
dobrého pojíme. Někde se zastavíme jen
krátce, jinde déle. Takhle projdeme celou
trasu až na Liščí mlýn. Tam už nás čekají
mlynáři s masopustními dobrotami. Každý,
kdo dojde v masce, dostane zdarma zabijačkovou polévku. No a pak se dál hoduje,
hraje, zpívá a tančí až do půlnoci.

Je čas dovolených, jaká je vaše „dovolená
snů“?
Už pár let jezdíme na cyklodovolené, letos
to bude Sardinie na kole. Moc se těšíme.

Co se vám na akci nejvíce líbí?
Nejvíc se nám líbí, že se to líbí. Že se sousedé nebojí jít do toho s námi, že je nám
s nimi dobře.

Děkuji za rozhovor.

Na začátku jsem prozradil, že nejste rodilí
„Trojanovjané.“ Co se vám na Trojanovicích
líbí?
Hory a lidé. A jak se říká, „všechno je jen
o lidech“, tak se nám tu líbí moc.

připravil: Martin Trubač
foto poskytli manželé Horákovi

U tandemů často platí, že jeden je zdrojem
nápadů a druhý je realizuje. Máte to také
tak?
U nás spíše platí, že já to vymyslím, pak
to povětšinou i zrealizuji (s Martinovou pomocí a účastí samozřejmě) a Martin to zaplatí (smích). Tak, teď jsem to hodně zjednodušila a musím to vysvětlit. Martin je
v podstatě introvert, který by se bez mých
„nápadů“ v pohodě obešel, a já si na něm
velmi, velmi cením, že do toho jde se mnou
a většinou ani moc nebrblá. Že mi pomáhá, a pokud je potřeba něco zaplatit, tak to
zaplatí. A nejlepší na tom je, že když se pak
účastní, tak vidím, že se skvěle baví, stejně
jako já. Moc mu za to děkuji.

Další úspěch na poli architektury

Obec Trojanovice dlouhodobě spolupracuje s vynikajícím a v rámci republiky
uznávaným architektem doc. ing. arch.
Kamilem Mrvou Ph.D. Tento místní architekt a patriot dávno svými počiny přerostl
hranice kraje. V měsíci červnu byl dokonce
pozván k přednáškám do USA, kde prezentoval obec Trojanovice jako výjimečnou
lokalitu v republice. Navázal tak na úspěch
obecní architektury, který ohodnotila také
odborná porota v rámci soutěže Architekt
obci, kdy jsme se díky 3. místu zařadili

po bok architektonických veličin v municipalitách - Litomyšle a Dolních Břežan u
Prahy.
Nicméně po úspěších zvoničky na Horečkách, která se dostala mezi 1000 nejlepších
evropských staveb, a po získání ceny Stavba
roku Moravskoslezského kraje 2016 za rekonstrukci Rekovic se dostavil další úspěch
a ohodnocení práce obce.
Nová horní stanice lanové dráhy byla nominována na Českou cenu za architekturu.
Tato stavba byla nominována také na cenu
Stavba roku Moravskoslezského kraje 2017.
Trojanovice jsou tak unikátním místem na
mapě České republiky. I když jsem si vědom, že ne každému se musí nové stavby
líbit a mohou také vyvolávat diskuse, je nepopiratelné, že obec tak získává svou tvář,
která je jedinečná. Je lepší, když stavba
vyvolá diskusi, než když ji postavíte a lidé
si jí ani nevšimnou, nebo nad ní mávnou
rukou. Jsem velmi rád, že odborníci pozitivně hodnotí stavební investice obce Trojanovice a dlouhodobou snahu obce dělat
věci jinak, nejen na poli architektury.
Jiří Novotný, starosta obce
foto archiv ON

Léto je v plném proudu. Je nejvyšší čas
vyrazit opět po roce na dovolenou. Sám
mám cestování velmi rád. Za ta léta jsem
už na cestách udělal nejednu zkušenost
se svými krajany.
Jeden z typických rysů, podle kterého
poznáte Čecha na dovolené, je jeho neustálá nespokojenost. Opravdu se velmi
často divím, kde všude dokázali někteří mí spoluobčané objevit chybu. Moře
bylo příliš chladné, voda v bazénu zas
obsahovala moc chlóru. Při podobných
katastroﬁckých prohlášeních jsem měl
často chuť navléknout na sebe protichemický oblek a utíkat od hotelového bazénu co nejdále, jak nás to učívali ve škole.
V pokoji nesvítilo světlo, tudíž by bylo
nutné zavolat nikoli údržbu hotelu, ale
rovnou do místní elektrárny. Na slunci
bylo velké horko a podobně. V takových
případech bych rád upozornil, že v letním Středomoří asi nemožno očekávat
příjezd Santy Clause ve voze naloženém
dárky po zasněžené pláni.
Další kapitolou, kterou nelze opomenout, je poměr Čechů k jídlu. Velmi
často se řídí heslem: „Když je tu to jídlo
zadarmo, tak ho tady nenecháme!“ Naberou si na své talíře co nejvíce jídla, až
ho pak nemohou donést ke svému stolu.
Dalším jevem, se kterým je možno se
setkat pouze u Čechů, jsou ponožky
v sandálech. U žádného jiného turisty
na světě tohle prostě neuvidíte. Celému světu musíme ukázat tento neotřelý
módní prvek, aby všichni věděli o našem
originálním módním vkusu.
Ani já jsem se však v cizině příliš nevyznamenal, a to především v komunikační oblasti. Ve svých konverzačních
začátcích jsem se vždy při oslovení cizincem díval raději na oblohu a stal jsem
se v tu chvíli ornitologem, který se zaujetím pozoruje vzácné druhy ptactva.
Nebo jsem sklopil oči a stal se botanikem zkoumajícím místní velice zajímavé druhy rostlin. I dnes si při rozmluvě
v cizím jazyce připadám jako šimpanz,
který rozhazuje rukama doprava a doleva ve snaze dorozumět se a upoutat tak
pozornost kolemstojícího obecenstva.
Pokud jste ale opravdovým Čechem,
nezapomeňte na jedno! Vezměte si
na cestu - ať již pojedete kamkoli - další
poznávací znamení našince: osmažené
řízky. Když budete mít hlad, neskutečně
vám přijdou vhod. Určitě si na mne ještě
vzpomenete. Přeji nám všem hezké prožití léta!
Matěj Fucyman
Červenec 2018
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Pošta Partner Trojanovice

Naši jubilanti

Novou obecní poštu jsme otevřeli v září loňského roku. Od začátku se snažíme vnímat a vyhodnocovat názory občanů
na tuto službu. Setkáváme se povětšinou s pozitivními pohledy,
ale najdou se také názory kritické.
Pozitiva, která občané oceňují, jsou především tato: dostupnost
pošty, rychlost odbavení, možnost parkování, osobní přístup
poštovních úřednic. Nedostatky, které občané vidí, jsou především tyto: omezená otevírací doba, možnost vyzvednout oznámenou zásilku až druhý pracovní den, možnost platby pouze
kartou ČSOB/Poštovní spořitelna, doručování zásilek.
Některé věci můžeme ovlivnit a také se o to snažíme. Otevírací
dobu hodlá obec rozšířit ve chvíli, kdy se otevře nová pošta
s informačním centrem a knihovnou v centrální části Lomné
za obchodem Hruška. Nová budova by se měla postavit a otevřít v roce 2019. Spojí se služby informačního centra a pošty
tak, že pošta bude otevřena každý den do 17:00 a otevřeno bude
také v sobotu dopoledne.
Ostatní nedostatky bohužel souvisí s pravidly České pošty a
obec je ovlivnit nemůže. Na hlavní poště ve Frenštátě p. R. je
možné oznámenou zásilku vyzvednout stejný den odpoledne.
U nás však až další pracovní den od 9 hodin a další dny podle
otevírací doby. Zásilky podané na hlavní poště do 17. hodiny
odchází ještě týž den, na naší partnerské pobočce jsou zásilky
podané po 12:30 odesílány až druhý den. Pro platbu kartou
zatím můžete u nás použít pouze kartu ČSOB/Poštovní spořitelna. Komunikujeme s krajským vedením pošt o rozšíření.
Minulé vedení v Praze tuto službu na partnerských pobočkách
nepodporovalo. Nyní s novým generálním ředitelem svitla naděje a ihned po jeho jmenování jej budeme kontaktovat a žádat
o tuto systémovou změnu.
Doručování zásilek do vašich domácností zůstalo pod hlavní
poštou Frenštát pod Radhoštěm, zde se nic nezměnilo (tel. 954
274 400, 954 274 401).
Ráda bych upozornila občany obce Trojanovic i Frenštátu, že je
možné domluvit si jednorázové přeposlání a vyzvednutí zásilky
na naší trojanovické poště nebo naopak na poště frenštátské.
Můžete využít naši telefonní linku a domluvit si také například
opakované doručení zásilky nebo prodloužení lhůty na uložení na čísle 556 839 276. Jestliže Vám nevyhovuje
otvírací doba pošty Partner v Trojanovicích, je možné si vyřídit
stálou změnu v ukládání zásilek na poštu Frenštát p. R., a to
písemně na kterékoli poště.
Současná otevírací doba naší pošty:
Pondělí, středa:
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00 hod
Úterý, čtvrtek, pátek:
8:00 – 11:30
12:30 – 15:00 hod
Můžete využít klasických poštovních služeb: vyzvednutí
uložených zásilek, posílání dopisů a balíků (do 30 kg), platba
složenek, výplata poukázek, výplata důchodů, Sipo, odhlášení/přihlášení rozhlasu či TV, prodej obálek, kolků, poštovních
známek a dálničních kupónů.
Vybrané služby Poštovní spořitelny: vklad a výběr z karty
ČSOB/Poštovní spořitelny, jednorázové příkazy přes platební
kartu, trvalý příkaz/zrušení/zřízení apod. Dále také prodej a
výplata losů Tipsport, prodej vybraných titulů novin a časopisů, dobíjení kreditu (mimo SazkuMobil). Rovněž můžete využít
i služby Czech Point.
V případě jakýchkoliv dotazů či problémů se na nás obraťte.
Rádi vám pomůžeme tak, abychom ušetřili váš čas.
Věra Raiskubová
Červenec 2018

V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Anežka Bjačková

90 let

Anna Hilšerová

80 let

Miroslav Šmajstrla

75 let

Dagmar Czeﬀerová

70 let

Jana Dušková

70 let

Marta Šablaturová

70 let

Miloslava Kvapilová 70 let
Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Úspěch na poli odpadového hospodářství
Úspěchy naší obce na poli odpadového hospodářství se již staly
tak trochu evergreenem. Máme dobře nastavený systém a občané
díky motivaci více třídí. Mohou si tak snížit aktivně poplatky a
odpadové hospodářství udržet tak, aby obec hospodaření s odpady
nedotovala. Nejen dobrá ekonomika, ale hlavně množství vytříděného odpadu, který obec následně prodává, se podepsaly na tom,
že jsme získali již desátou keramickou popelnici v řadě.
Tentokrát jsme se podruhé umístili na prvním místě jako nejlépe
třídící obec Moravskoslezského kraje a byli jsme tak automaticky
nominováni na křišťálovou popelnici ČR, kterou jsme v minulosti již jednou obdrželi. Je to zásluhou vás, spoluobčanů, kteří jste
zareagovali na nový systém zavedený v roce 2009 a zapojili jste
se do něj. Díky vám, aktivním občanům, mají i ti méně aktivní
poplatek stále na úrovni 410,- Kč za rok, což je jeden z nejnižších poplatků v regionu. Za tento rozumný a zodpovědný přístup
vám děkuji. Děláme to pro sebe, dobrou ekonomiku obce, životní
prostředí i budoucí generace. Jako starosta obce jsem na občany
Trojanovic velmi hrdý.
Jiří Novotný, starosta obce

Poděkování
Dne 12. června 2018 byl po rekonstrukci znovu otevřen obchod Hruška na Lomné. Rádi bychom touto cestou poděkovali
paní Nadě Borkové z řeznictví Žabčík, která po tři měsíce, kdy
byl obchod Hruška uzavřen, ochotně zajišťovala prodej základních potravin a pomohla tak úspěšně překlenout kritickou
dobu rekonstrukce.

Soutěž o vstupenky na Horečky fest 2018
V sobotu 14. července 2018 se koná 8. ročník festivalu Horečky fest.
Při této příležitosti vyhlašujeme soutěž o 2 x 2 volné vstupenky
na Horečky fest 2018. Stačí, když do 11. července pošlete na e-mailovou adresu redakce odpověď na otázku: Jak se jmenuje
exotický zpěvák skupiny Vanua 2?
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce.
Martin Trubač
adresa: obecni.noviny@trojanovice.cz
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Vítěz, který nevyhrál
Reakce na text pana starosty z červnového vydání Obecních novin.
Zní to zvláštně, trochu jako protimluv, nicméně právě to se stalo
v případě výběrového řízení na pozici ředitelky Jubilejní základní
školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy v Trojanovicích.
Vítězkou konkurzu, kterou vybrala odborná komise složená
ze zástupců České školní inspekce, krajského úřadu, odborné veřejnosti, školské rady, pedagogického sboru a dvou zástupců obce,
se stala paní Jana Petrů.
Komise ve výše uvedeném složení by měla zaručovat objektivní,
fundované a nestranné rozhodnutí. Na základě hlasování stanoví
členové komise pořadí vhodnosti kandidátů a své stanovisko předají zřizovateli. Rozhodnutí komise má doporučující charakter.
Přes doporučení komise se nakonec pan starosta rozhodl jmenovat do funkce ředitelky v pořadí druhou kandidátku, paní Jitku
Pajlíkovou. Využil možnost danou zákonem, třebaže zřizovatelé
většinou názory komise respektují. Ve svém článku uvedl důvody,
které ho k tomu vedly.
Jedním z nich bylo absolvování ročního specializačního studia
pro ředitele. Toto studium lze ovšem doplnit do dvou let od nastoupení do funkce a velká část ředitelů to tak dělá. Kromě toho
se pan starosta odvolával na doporučení stávající paní ředitelky
a paní ředitelky z Tiché. Škoda, že se neobrátil také na kolegyně
obou kandidátek.
Jsou jeho další argumenty, jako „v obci se narodila“, „pro obec
pracovala jako kronikářka“, „její maminka dělala místostarostku
obce“, opravdu tak zásadní pro pozici ředitelky školy?
Kam se při hledání „naprosto nejlepší volby pro OBEC“ vytratila
ŠKOLA?
Pozn.: Argumenty v uvozovkách jsou použity z článku „Slovo starosty“, Obecní noviny, červen 2018.

Odpověď starosty
Rád bych krátce odpověděl na článek Vítěz, který nevyhrál.
Vybral jsem, jak jsem vybral, a své důvody jsem popsal ve Slově starosty. Možná je to nepochopitelné, ale nedám na hlasování
inspektora a úřednice z krajského úřadu, kteří vidí každou kandidátku 30 minut a pak odjedou na další pohovor, ale rozhoduji se
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a zkušeností, které za 12
let svého starostování mám. Vedení školy vybírám já, taková jsou
pravidla. A jako starosta za své rozhodnutí nesu zodpovědnost.
Upřímně musím říct, že si vážím i opačného názoru, než je ten
můj. To je demokracie, že můžeme diskutovat o tématech a činech,
tak je to správné.
Jsem hrdý na školu v Trojanovicích a velmi si vážím členů jak pedagogického, tak nepedagogického sboru. Všem jim přeji krásné
prožití prázdnin a odpočinek, který si za svou vynikající práci
pro obec a trojanovské děti zaslouží!
Jiří Novotný, starosta obce

Akce v Trojanovicích a okolí

Lenka Mužíková, Hana Pražáková,
Vendula Niklová, Gabriela Hellebrandová,
Hana Trubačová, Dana Hrubá

Červenec 2018

6
Akce v Trojanovicích a okolí

Červenec 2018

7
Akce v Trojanovicích a okolí
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

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.
VOŇAVÉ, KRÁSNÉ I LÉČIVÉ
Doprovodný prázdninový program
pro děti a mládež k výstavě Léčivá síla a moc rostlin
v tradiční kultuře Novojičínska.
Účastníci se seznámí s významnými léčivými rostlinami zdejšího regionu, vyzkoušejí si, jak se dělá herbář, a poslechnou si,
jak se léčivé rostliny promítly do písní a lidové slovesnosti.
V úterý 31. července 2018 ve 14.00 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

SDH TROJANOVICE
vás srdečně zve na tradiční

LETNÍ VEČER

21.července 2018 od 20 hodin
s kapelou ARRION

bohaté občerstvení v areálu u hasičárny
vstupné 50,-Kč

Horečky fest 2018
Úžasný přírodní areál, 16 kapel, 7 DJ´s a 6 MC´s., divadla, hudební workshopy, dětský program, zábava pro všechny generace, to
je osmý ročník rodinného hudebního festivalu Horečky fest 2018.
V amﬁteátru na Horečkách a louce u Rekovic to bude v sobotu
14. července 2018 tepat muzikou mnoha žánrů. Na své si přijdou
jak vyznavači tvrdé muziky, tak i ti, kdo preferují klidnější žánry,
anebo tanec. Pořadatelé se letos při sestavování programu Horečky
festu opět žánrově mocně rozkročili. Z pódií tak zazní metal, rock,
pop, funky, punk, folk a všechno mezi tím.
Mezi nejskloňovanější jména letošního Horečky festu patří Ewa
Farna, Ben Cristovao, Portless, minus123minut a Milan Peroutka
s kapelou Perutě. Pořádně to na Horečkách rozbalit se ale chystají
také punkově skoční Helemese, jižansky rockoví Afterglow, anebo
ztřeštěný balkánsky-dechový Circus Problem. Na Horečky dorazí
i tichomořská hudební vlna, která s sebou přinese osvěžující směs
reggae, funky a big beatu v podání skvělé kapely Vanua 2 s exotickým zpěvákem Yannickem Tevim. Festivalovou cenu za přínos
v oblasti hudby si letos krátce před 16. hodinou na Continental
stage převezme z rukou pořadatelů hudebník, zpěvák a bigbeatový
matador Karel Kahovec s kapelou George & Beatovens. Za zmínku
určitě stojí letošní program Taneční stodoly, ten bude letos nabušený tak, jako ještě nikdy. V řadě DJ´s a MC´s se představí například NFIX&CANDICE, ELVIS (extdust, fts) a DJ Lucky Boy. Mezi
letošní největší festivalové novinky bude patřit festivalová čajovna
v indiánském teepee, ve kterém si budou moci festivaloví návštěvníci dát nejen čaje, ale také zabafat z vodních dýmek. Nebudou
chybět hudební dílny pro děti a rodiče, ve kterých si pod dozorem
zkušených hudebníků budou moci jak děti, tak dospělí vyzkoušet
hru na různé druhy nástrojů a dát dohromady třeba i rodinnou
kapelu. Už loni se osvědčily, a proto nebudou chybět ani letos, foto
pointy u obou hlavních pódií, u kterých se bude možno fotit s festivalovými hvězdami. Milovníci adrenalinu se i letos, stejně jako
v minulém roce, budou moci spustit na laně z věže skokanského
můstku K106 a prohlédnout si festival z výšky. Občerstvení bude
letos ještě více vytuněno a posíleno o vegetariánskou sekci. Festivalový program začíná v sobotu před jednou hodinou odpolední
a končí v neděli ve tři ráno. Předprodej festivalových vstupenek je
v plném proudu a vedle tradičních předprodejních míst lze koupit
lístky online v síti Ticket Art.
Přejato z tiskové zprávy
MěKS Frenštát pod Radhoštěm
Červenec 2018
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F E S T I VA L
PA S E K A
25.srpna 2018
Trojanovice19

Balzamina
Šimon Peták
Eva More
Nitrocel
Ciment
Na značky
Zelené koule
Dub Institute Ova
Skafandr
Expedice Apalucha
Rosťa Hus Band

od 12.00

(garage alternative / Brno)

Divadla (nejen) pro děti

Divadlo Koloběžka
Divadlo Taraba
Cirkus trochu jinak

(folk / Brno)

(world folk music / Příbor)

(poetický punk / Ostrava)

(valašský hardrock / Valašské Meziříčí)

(akustický bigbeat / Ostrava)
(biopunk / Brno)

(dub&reagge / Ostrava)

+výstava obrazů
jarmark
čajovna v týpí
koupání v potoce
deskové hry
sezení na louce
dobré jídlo
pivo

(drum´n ‘bass / Frenštát p.R., Trojanovice)

Festival je vhodný pro děti
(rock blues / Opava)

Vstupné dobrovolné

(pohoda jazz / Frenštát p.R.)

http://festival.klubnapasece.cz
POŘADATEL:

Červenec 2018
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Reklama a inzerce

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

Prodej palivového dříví buk

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

Tel: 603 315 738

Červenec 2018
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Nová lanovka na Pustevny
Jak je obecně známo, od září roku 2014 je
obec Trojanovice spoluvlastníkem společnosti Pustevny s.r.o., která vznikla odkoupením majetku od spolku Skialpin Pustevny. Obec Trojanovice má v této společnosti,
která má základní kapitál ve výši 46,7 mil.
Kč, podíl ve výši 10%. Za necelé čtyři roky
fungování se podařilo stabilizovat společnost tak, aby byla v zisku, opravit dolní
stanici lanové dráhy, kde je nová čekárna,
obchod a veřejné toalety, postavit novou
horní stanici lanové dráhy s restaurací, obchodem, zázemím pro lanovku, půjčovnou
koloběžek a veřejnými toaletami.
Neustále se investuje do údržby lanovky a
dotuje sjezdové lyžování, i když pouze
na jedné sjezdovce. Již déle se uvažuje
o zřízení nové lanové dráhy. Do projekce
již bylo nainvestováno přes 1 mil. Kč a nyní
společnost konečně získala první důležitý
dokument, kterým je územní rozhodnutí. Nyní bude žádat o stavební povolení a
řeší se ﬁnancování. Lanová dráha povede
ve stejném místě jako stávající lanovka.
Bude však kabinová a cena nové lanovky
by se měla pohybovat kolem 150 mil. Kč.
Stále probíhají jednání s krajem i se státem
o ﬁnanční podpoře projektu, bez které je
projekt komerčně nerealizovatelný. Věřím,
že neuvěřitelné tahanice kolem povolení
konečně skončí a my budeme moci novou
lanovku postavit.
Dále je připravena studie nové sjezdové
tratě. Bude zařazena do plánované změny
územního plánu. Jsem rád, že obec stojí u těchto významných investic a že díky
svému spoluúčastnictví může tyto věci
ovlivňovat.
Nově zrekonstruovaný obchod Hruška
na Lomné
Dne 12. června 2018 byl otevřen nově zre-
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konstruovaný obchod Hruška na Lomné.
Proběhlo to bez famfár a proslovů, důležité
však bylo, že po třech měsících plánovaného uzavření prodejny se konečně obchod
občanům opět otevřel.
Budova byla ve velmi špatném technickém stavu a pro provoz obchodu jsme sice
v minulosti provedli drobné nutné úpravy,
ale technicky a logisticky byl obchod nevyhovující. Když jsme budovu koupili v roce
2013, byl zde obchod o ploše 60 m2.
Do obchodu jsme museli investovat, neboť
zde nebyly ani revize na elektriku a obchod
by revizemi ani neprošel. Díky první investici jsme zvětšili prodejní plochu na 110
m2 a pronajali prodejnu českému řetězci
Hruška. V roce 2016 bylo rozhodnuto zastupitelstvem o další investici, tentokrát již do celé nemovitosti. Obchod se
nyní zvětšil na 250 m2 prodejní plochy a
výrazně se upravilo skladové zázemí prodejny, které nyní odpovídá nejnovějším
standardům. Navíc se v rámci podkroví
dokončují nájemní prostory pro další služby. Zatím máme domluvený nájemní vztah
se zubní lékařkou, kadeřnicí, masérkou a

pojišťovnou. Dva nájemní prostory v podkroví máme zatím volné a k dispozici
pro podnikavé občany, kteří by rádi nabídli
své služby.
Objekt má velmi moderní vzhled, ale
při rekonstrukci se bral ohled na jeho historické tvary. Stavba více vynikne až
ve chvíli, kdy budou zrealizovány zpevněné plochy, které se plánují udělat v příštím
roce při stavbě budovy nového informačního centra s poštou a knihovnou, které
bude stát za Hruškou.
Dále se dokončuje rekonstrukce bývalých
garáží, kde bude kavárna, řeznictví Žabčík
a jeden prostor opět volný k pronájmu
pro podnikavé občany. Podkroví a obchodní prostory by měly být dokončeny koncem měsíce června. Věřím, že nový, krásný
obchod s potravinami a další doprovodné
služby zvýší životní úroveň a komfort bydlení všem občanům v Trojanovicích, nejen
těm, kteří bydlí na Lomné.
Bourání masokombinátu
Již delší dobu má obec vysoutěženou ﬁrmu na demolici masokombinátu, někdejšího nikdy nedostavěného domu služeb. Ten
jsme koupili v dražbě v roce 2015
za 3,367 mil. Kč s tím, že bude zbourán, a
to z toho důvodu, že objekt prakticky
za 30 let své existence nebyl nikdy dostavěn
a plně využíván. Poslední nájemce, řezník a
uzenář pan Žabčík, přesunul výrobu jinam
již koncem roku 2017. Stále však fungoval
jeho malý obchůdek v objektu masokombinátu a tento po dobu rekonstrukce Hrušky suploval prodejnu potravin. Jelikož již
funguje nový obchod a pan Žabčík prodej
svých výrobků přesune do nových prostor
za obchodem Hruška, můžeme přistoupit
k demolici objektu, který provede ﬁrma
Dekonta a.s. za cenu 1,98 mil. Kč. Práce
na demolici budou zahájeny v půlce měsíce
července tohoto roku.
Noví zastupitelé, kteří vzejdou z pod-
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zimních komunálních voleb, mohou dále
diskutovat o tom, jak využít místo po masokombinátu. Prosím místní občany o trpělivost při demolici objektu.
Infocentrum s poštou a knihovnou
Na dubnovém Zastupitelstvu obce Trojanovice byla schválena studie nové budovy,
která se má postavit místo starých garáží
za obchodem Hruška v centru Lomné. Budova garáží je ve špatném technickém stavu
a velmi těžko by se předělávala na odpovídající prostory. Navíc se naskytla příležitost
získat dotaci ve výši 30% nákladů na celou
stavbu veřejné budovy, pokud tato bude

v pasivním standartu. Se stávající budovou
bychom pasivního standartu nedosáhli.
Nová stavba by byla na stejném půdoryse jako garáže, takže by se využily stávající základy, které by se pouze přelily novou
betonovou deskou. Na této by se již stavěla
nová dřevostavba pro poštu, knihovnu a
informační centrum. Obec tak agreguje do jednoho místa nejčastěji používané služby občanů. Také knihovna tak bude
otevřena každý pracovní den. Děti budou
moci na své rodiče čekat v družině, na hřišti, dětském hřišti nebo v knihovně.
Na tuto stavbu naváže úprava veřejného

prostoru s rozšířením parkovacích ploch a
obnovením lesoparku u řeky Lomné. Tímto krokem situuje obec nejčastěji používané služby (škola, knihovna, pošta, obchod,
řeznictví, kavárna, zubní ordinace, kadeřnictví, masérství, pojišťovnictví, dětské
hřiště, herní hřiště, odpočinkový lesopark
u řeky a autobusová zastávka) do jednoho
místa. Projekt a stavební povolení bychom
chtěli získat do konce roku a v roce 2019
budovu postavit včetně dokončení veřejného prostranství.
Jiří Novotný, starosta
foto archiv ON

cesta do říše fantazie, pohádek a příběhů a
já jim přeji, ať se na všechny ty nové knížky
těší a jsou pilnými čtenáři.
Chtěla bych také všem svým prvňáčkům
touto cestou poděkovat za nádherný školní
rok, za spoustu lásky, kterou mě zahrnuli,

za spoustu věcí, které mě naučili, za jejich
upřímnost, inspiraci a v neposlední řadě
za svačinky, o které se se mnou dělili.

Prvňáčci byli pasováni na čtenáře
Od začátku školního roku udělali všichni
prvňáčci naší základní školy pořádný kus
práce, zvládli spoustu nových věcí, poctivě se učili písmenka, pilně trénovali čtení
i psaní a v úterý 19. června 2018 byla jejich snaha náležitě oceněna. Jejich 1. třída
se proměnila na rytířský sál a oni byli slavnostně přijati do stavu čtenářského.
Každý prvňáček přečetl před nemalým publikem vylosovanou básničku a byl pasován
králem Písmenkové říše na čtenáře. Všichni potom společně složili čtenářský slib,
který stvrdili svým podpisem a ve kterém
se zavázali, že se ve jménu všech krásných
knížek plných pohádek, příběhů a básniček,
budou vždy snažit chovat jako rytíři řádu
čtenářského. Že budou opatrovat a chránit
všechny knihy jako nejvzácnější poklady a
statečně a čestně jako rytíři se bít za všechno dobré, co je v nich psáno.
Každý čtenář dostal na památku pasovací
glejt a novou knížku, kterou si už teď může
každý z nich přečíst sám. Otevírá se jim tak

Lenka Mužíková
foto: Tomáš Harabiš

Minivýlet s překvapením vyšel
V úterý 29. května 2018 členové Sportovního kroužku ZŠ Trojanovice vyrazili na
malý výlet s překvapením. Otázky typu:
kam jdeme, jak je to daleko, jaké je to překvapení létaly vzduchem už celý týden.
Vyrazili jsme od školy s malými batůžky
na zádech a hodně zvědaví. Počasí nám zatím přálo. Svítilo sluníčko a bylo snesitelné
teplo. Větší mraky se sice nad námi honily,
ale „odvážnému štěstí přeje“ a my jsme byli
odvážní!
Indiánským tempem jsme podél řeky
Lomné došli do Ráztoky. Trochu zpoceni,
ale zvědavi na to překvapení. A co to bylo?
Celé minigolfové hřiště bylo jen pro nás.
Hurá! Rozdělili jsme se do menších skupinek, rozdali kartičky na zapisování výsledků

a rozběhli jsme se k jednotlivým stanovištím. Některým golfové míčky létaly skoro
všude: do keřů, jezírka, za plot, pod lavičky.

Potřebujeme prostě i toto trénovat.
Zatímco jsme si užívali minigolfu, počasí
se začalo kazit. Sotva jsme vyšli z golfového hřiště, začalo silně bouřit, zvedl se vítr a
černé mraky začaly postupně vypouštět své
čím dál větší kapky. Před pořádným lijákem
nás zachránil indiánský běh k restauraci
Kocián. Příjemná obsluha nás nechala počkat na konec bouřky v restauraci. Čekání
jsme si osladili kopečkem zmrzliny. Vrátili
jsme se sice o něco později, ale spokojeni,
s úsměvem a téměř suší.
Děkujeme Sdružení rodičů ZŠ Trojanovice, které nám ﬁnančně přispělo na překvapení a sladkou tečku našeho výletu!
text a foto: Svatava Hanzlová
Červenec 2018
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Rozloučení se školou v Trojanovicích
Pokaždé, když učím pátou třídu, mám potřebu se „se svými“ páťáky rozloučit. Letos
jsme to vyřešili trochu netradičně. Původní
plán byl přespání pod širákem na zahradě
paní vychovatelky Hrnčířové. Počasí nás
nakonec postrašilo a my se rozhodli využít náhradní variantu a přespat ve škole. Protože tuto třídu učila tři roky i paní
učitelka Hanka Trubačová, přijala naše
pozvání a přišla si s námi užít pár hezkých
chvilek. Program pro nás „jako vždy perfektně“ připravil Jeník Hilšer, s přípravou
pomohla i paní vychovatelka Katka Hrnčířová a asistentka Nikola Reková, všem bych
chtěla poděkovat za bezvadnou spolupráci.
Všichni jsme si čas plný her a smíchu užili
a určitě budeme vzpomínat nejen na toto
rozloučení, ale i na společný pobyt ve škole
v Trojanovicích.
Gabriela Hellebrandová,
třídní učitelka
Na přespání se mi líbily úplně všechny hry.
Ovšem nejlepší bylo, když jsme hráli honěnou a schovávanou venku. Dělali jsme si i
sádrové masky. Potom jsme se museli umýt,
protože sádra byla všude. Ale ringo bavilo
všechny, hráli jsme i proti paním učitelkám
a paní učitelky nakonec vyhrály. Potom
jsme šli spát, což bylo až kolem půl druhé,
protože někteří pořád kecali. Jinak to bylo
úplně boží, o zábavu nebyla nouze. Byl tam
Jan Hilšer z Astry. Musím říct, že paní učitelky si taky umí užít srandu. Ovšem hry se
nikdy neobejdou bez nějakých šrámů, ale
těch si nikdo nevšímal, hlavně že byla
na místě zábava a sranda. Měli jsme i módní přehlídku, byla super.
Druhý den ráno jsme se nasnídali a potom
jsme zase hráli další hry. Po nich jsme se
přemístili do tělocvičny a tam se odehrála poslední aktivita. Každý dostal obálku,
na tu si napsal svoje jméno. Potom jsme
všichni všem napsali vzkaz a dali ho tomu
dotyčnému do jeho obálky. A dostali jsme
trička, na kterých byl každý z naší třídy.
Zuzka Mořkovská
Naše třída se rozhodla, že pátou třídu završíme přespáním. Na přespání bylo krásné
počasí a hráli jsme různé hry, ale všechny
asi nejvíc bavila hra Ringo. Ringo je
hra s gumovým kroužkem. Chvíli jsme si
jen házeli a učili se ho chytat, ale pak jsme
začali hrát a házet přes síť. Pak se k nám
přidaly i paní učitelky. Nakonec jsme hráli
proti paním učitelkám. Paní učitelky vyhrály, ale to nic nemění na tom, že jsme
si to náramně užili. Po hře Ringo jsme šli
k táboráku a tam jsme si opékali špekáčky. Jak jsme doopékali a dojedli, zbyl nám
Červenec 2018
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ještě čas, a tak já i mí spolužáci jsme
hráli v okolí táboráku něco jako hodně
změněnou hru na hoňku a schovku dohromady. Pak jsme šli do školy a tam jsme šli
spát do tělocvičny. Druhý den se zase hrály
hry, ale bohužel nastal čas, kdy jsme všichni museli jít. Skoro nikomu se nechtělo, ale
nakonec jsme šli a pořád na ty různé hry a
naše vylomeniny vzpomínáme.
Zuzka Lorková
foto: Gabriela Hellebrandová

Ve středu 30. května 2018 proběhlo
krajské kolo Odznaku všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV) v Moravskoslezském kraji v Havířově. Žáci plnili šest disciplín (běh na 60m, 1000m,
skok do dálky, lehy-sedy, shyby, hod
kriketovým míčkem), které v okresním
kole neměli. Takto bylo zajištěno,
že do republikového kola postoupili
opravdu jen nejvšestrannější žáci.
Z naší školy postoupili do krajské soutěže 3 žáci a všichni byli velmi úspěšní.
Získali 3 medaile a 2 přímé postupy.
Na republikové ﬁnále přímo postoupily
z 1. místa: Žoﬁe Procházková a Kristýna
Káňová. Parádní stříbrná medaile Jirky
Petra sice přímou cestu nenabídla, ale
pootevřela mu dvířka k postupu na republikové ﬁnále OVOV v Brně. Musíme počkat na uzavření všech krajských
soutěží a vypsání seznamu dalších postupujících na body. Věříme, že naše
úspěšná trojka bude kompletní.
Svatava Hanzlová

Badmintonový turnaj
I v letošním roce proběhl badmintonový
turnaj na naší základní škole. Přihlásit se
mohli žáci 2. až 5. ročníku, kteří po celý
školní rok poctivě navštěvovali badmintonový kroužek pod vedením paní učitelky
Mužíkové a paní učitelky Pražákové.
Tento turnaj je vyvrcholením celoroční
práce dětí, má prověřit jejich dovednosti,
obratnost, vytrvalost, ale hlavně je má přitáhnout ke sportu a k pohybu. Je super, že
si děti zasoutěží, ale je důležité si uvědomit,
že i tady platí: Sláva vítězům, čest poraženým!
Ale poraženým vlastně nebyl nikdo. Tím,
že se děti přihlásily do turnaje, tak vlastně
vyhrály všechny. Poctivě trénovaly, připravovaly se, šly s chutí do soubojů a zápasů.

Na stupních vítězů však nemohou stát
všichni. Letos se to povedlo těmto žačkám a žákům: v kategorii jednotlivců se
na předních místech umístili Jirka Petr, Vašek Dobiáš, Jindra Svoboda, Natálka Krajčí, Pavlínka Bordovská, Vanesa Slezinská;
v kategorii čtyřher to byli Vašek Dobiáš,
Adam Sedláček, Vanesa Slezinská, Ondra
Urbásek, Jonáš Jouza, Sandro Carallo, Jirka
Petr, Jindra Svoboda, sourozenci Juračákovi, Dominik Tománek a Matyáš Štefek.
Výherci získali hodnotné ceny. Díky příspěvku z Klubu rodičů však nakonec mohli
být cenami odměněni všichni soutěžící.
Na další povedené ročníky se těší
Lenka Mužíková a Hana Pražáková
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Sboreček zpíval v Domově Hortenzie
Ve středu 6. června 2018 odpoledne zněly
Domovem Hortenzie veselé písničky z pohádek.
Děti ze sborečku Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích
pod vedením paní učitelky Lenky Mužíkové předvedly klientům Domova Hortenzie
nádherné vystoupení nazvané „Z pohádky
do pohádky“. Děti zpívaly, hrály na hudební nástroje a tančily s obrovským nasazením a s úsměvem na tváři.
Klienti Domova Hortenzie touto cestou
chtějí poděkovat nejen všem dětem, ale i
paní učitelce Lence Mužíkové, která s dětmi toto vystoupení připravila.
text a foto: Monika Klíčová

Severní pól je dobyt!
Na konci školního roku jsme s dětmi
ze školního divadelního kroužku zahráli
našim kamarádům, rodičům a spolužákům
divadelní představení Zdeňka Svěráka a
Ladislava Smoljaka Dobytí severního pólu
Čechem Karlem Němcem. Tentokrát jsme
vystoupili v Hotelu u Kociána ve čtvrtek 21.
června 2018. Chtěla bych poděkovat vedení hotelu za příjemnou spolupráci a pronajatí sálu. Poděkování rovněž patří všem
rodičům, kteří nás po celou dobu příprav
i samotného představení podporovali. Videozáznam celé hry i fotograﬁe si můžete
prohlédnout na stránkách naší školy www.
zstrojanovice.cz.
Jana Balharová

foto: Věra Vašendová

Pony Games v Trojanovicích s mezinárodní účastí

Jezdecký klub v Trojanovicích pořádal
ve sváteční úterý 8. května druhé kolo celorepublikového Pony Games Cupu. V do-

vednostních hrách soutěžily na ponících
děti od těch nejmenších - tříletých až po teenagery. Přijely závodit týmy z Čech i Mo-

ravy a mezinárodní účast zajistil usměvavý
tým z Polska. Soutěžily dvojice a čtyřčlenná
družstva v kategoriích do dvanácti, čtrnácti
a osmnácti let. Ve dvojicích do dvanácti let
zvítězila domácí Vendula Rárová a Tereza
Valštýnová. Domácí slavili úspěch i v týmech do dvanácti let a ve dvojicích do osmnácti let.
Na závěr byli všichni nejlepší oceněni stužkou a sladkou odměnou.
První červnovou sobotu odjely soutěžit
děti a poníci z trojanovického jezdeckého
klubu do středočeských Martinic. Tam se
jim opět podařilo nasbírat další body
do žebříčku Pony Games Cupu.
V areálu jezdeckého klubu se dne 7. července 2018 uskuteční parkurové závody.
Dopoledne budou závodit poníci, odpoledne pak velcí koně, tak přijďte domácí
závodníky podpořit.
Radka Kopřivová
foto: Iveta Biolková
Červenec 2018
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Seniorská pouť na Svatý Hostýn v „osmičkovém roce“
Je to již několikaletá tradice, kdy se vždy
v červnu vydávají poutníci – senioři z Trojanovic a Frenštátu p. R. na tuto pouť.
Protože se letos soustřeďujeme na „osmičková“ data, podívejme se (jen tak pro zájímavost), co se podařilo vyčíst v historii sv.
Hostýna, co se týká „8“, nebo co se v průběhu osmičkových let událo.
Jsou to data radostná, potěšující, ale i vyvolávající smutek. Posuďte sami:
718 metrů nadmořské výšky – to je
poloha hostýnské baziliky, která je od r.
2018 národní kulturní památkou.
1748 (28. července) - posvěcení nového chrámu Panny Marie Vítězné a
jejího Nanebevzetí. Posvětil za účasti
30 tisíc lidí olomoucký biskup a nově
jmenovaný kardinál Ferdinand Julius,
hrabě Troyer.
1878 - druhá návštěva olomouckého
arcibiskupa kardinála Bedřicha Fürstenberga.
1898 - posvěcení kaple sv. Kříže a rozhledny na nejvyšším místě hostýnského
vrchu.
1928 - posvěcení nového poutního
domu olomouckým arcibiskupem Leopoldem Prečanem.
1948 - návštěva nového olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy
při pouti mládeže; návštěva českobudějovického biskupa Josefa Hloucha;
návštěva pražského arcibiskupa Josefa
Berana.
1948 - zákaz vydávání Hlasů Svatohostýnských.
1970–1978 - archeologický výzkum
ČSAV Brno.
1997–1998 - plynoﬁkace Svatého Hostýna; rekonstrukce silnice z Bystřice
pod Hostýnem na Svatý Hostýn a v areálu poutního místa.
1998 - rekonstrukce vnějšího i vnitřního osvětlení baziliky.
1998 - oslavy 250. výročí posvěcení
poutního chrámu za účasti apoštolského nuncia Giovanniho Coppy.
1998 - návštěva bývalého polského
prezidenta Lecha Walesy.
Ale vraťme se k naší pouti.
Vyjeli jsme ráno 17. června 2018 před
sedmou hodinou. Cestou v autobuse jsme
se dověděli, jaké plány má duchovní správa

a Matice svatohostýnská v roce 2018, i to,
že se Svatý Hostýn spolu s dalšími poutními místy stal od 31. ledna 2018 národní
kulturní památkou a požívá tak nejvyšší
možné ochrany státu. 6. února 2018 ukončil náhle a nečekaně svoji pozemskou pouť
pan Pavel Plhal, provozovatel restaurace a
turistického ubytování Penzion Ovčárna.
2. března 2018 zemřel ve věku 84 let jezuitský kněz P. František Měsíc, který působil
na Svatém Hostýně téměř 20 let.Zároveň
jsme se dověděli, kdo dnes tvoří jezuitskou
komunitu, která poutní místo spravuje, a
že do ní přibyl nový kněz P. Mgr. et Mgr.
Petr Havlíček.

Po mši svaté, která byla obětována
za poutníky z Trojanovic a Frenštátu p. R.
a kterou celebroval P. Václav Ježík SJ, jsme
prošli – jako každý rok – Křížovou cestu.
Tentokrát jsme se při ní zamýšleli nad úvahami amerického arcibiskupa Fultona Sheena, proč je na světe bolest, proč si mnohdy ulehčujeme naše povinnosti a závazky,
proč propadáme sebeklamu a falši.
Při svátostném požehnání ve 13 hodin
nám na zpáteční cestu požehnal P. Stanislav Peroutka SJ.
Cestou zpět jsme se zastavili v Zašové,
v poutním kostele Navštívení Panny Marie.
Tam jsme se dověděli vše o historii tohoto poutního místa od pana Josefa Krůpy,
předsedy Matice zašovské.
Jménem všech poutníků děkuji panu Jendovi Tichavskému za jeho nezištnou obětavost a ochotu při každoročním pořádání
této pouti. Těšíme se na další. V příštím
roce to bude již po padesáté!
text a foto: Milena Mužíková
KDU-ČSL Trojanovice
pod záštitou Obce Trojanovice
vás srdečně zve na

Tradiční dožínky
v sobotu 18. srpna 2018
od 15 hodin u planiskového mostu.
Na vaši účast se těší pořadatelé.
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