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Práce korektorky mě baví

Slovo starosty

Čtenář, který měsíc co měsíc otevírá
Obecní noviny, si možná ani neuvědomuje, kolik rukou a očí se podílí na tom, aby
se každé nové číslo dostalo až k němu.
Mezi ty nenápadné a skryté, bez nichž
by to však nešlo, patří korektorka - paní
Zdenka Vodrážková.

vený) pošle v elektronické podobě zpátky.
Zjistili jsme totiž, že jedno čtení obvykle
nestačí. Já pak sednu k počítači a podruhé celý obsah kontroluji. Vždycky se ještě
nějaké nedostatky najdou a ty potom
u počítače konzultujeme po telefonu. Ale
i tak se ještě může nějaká chybička vlou-

V čem spočívá práce korektora a jak konkrétně probíhá korektura Obecních novin?
Asi každý má představu, kdo je korektor
a co je korektura. Přesto si dovolím citovat
přesnou deﬁnici z Wikipedie. „Korektura
je oprava zjištěných chyb, nepřesností a nesrovnalostí. Korektor je člověk, který má
v novinách na starosti opravy gramatických, pravopisných či stylistických chyb
v článcích, které napsal jiný autor. Současně musí hledět i na odbornou stránku textu, čili jsou-li všechna cizí slova a technické
výrazy použity správně.“ Tolik Wikipedie.
A jak to vypadá konkrétně v Obecních
novinách z Trojanovic? Uzávěrka, dokdy
se mohou posílat příspěvky, bývá kolem
20. každého měsíce. Martin Trubač, který
vlastně celé noviny vytváří, všechny články
uspořádá a upraví. Ke mně se hned potom
noviny dostanou vytištěné na papíře. A já
pak klasicky – červenou tužkou opravuji
případné chyby. Samozřejmě často sáhnu
po nějakém slovníku, Pravidlech pravopisu, atlase nebo podobné moudré knize.
Co se týká stylistických úprav, snažím se
zasahovat co nejméně, aby zůstal zachován styl autora. Vážím si totiž každého, kdo
je ochotný do novin přispět. Vím, že není
lehké jít s kůží na trh. Často se na pisatele
snese vlna kritiky, takže kolikrát zalituje, že
vůbec něco psal.
Text s červenými poznámkami vrátím
Martinu Trubačovi a on mně ho (už opra-

dit (asi tiskařský šotek), za což se čtenářům
omlouvám.

Vážení spoluobčané!
Změna je život. Někdy jsou změny velké a důležité, někdy jsou změny plíživé
a ani je nevnímáme. V letošním roce
dochází k jedné z velkých změn. Po 16
letech se rozhodla skončit ve své funkci
paní ředitelka Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka v Trojanovicích
Soňa Bunčková. Odchází tak z obce
nejen vynikající vedoucí pracovník, ale
vynikající pedagog, členka Valašského
souboru písní a tanců Radhošť, členka
zastupitelstva obce Trojanovice a aktivní člověk, který byl v obci vidět
a pro školu udělal opravdu hodně. Co
vše pro obec paní Soňa Bunčková udělala, by vydalo na samostatný článek.
Obec ale musí jít dál a musí obsadit
uvolněné ředitelské místo. Proto byl vypsán konkurz, do kterého se přihlásily
dvě uchazečky. Komise obě vyhodnotila
jako vhodné kandidátky a následně hlasovala o tom, koho doporučí na místo
ředitele. Na mně jako na starostovi obce
pak bylo vybrat novou ředitelku školy.
Rozhodl jsem se jmenovat tu, která
skončila velmi těsně druhá v pořadí
doporučení, paní Jitku Pajlíkovou. Proč
jsem jí dal přednost? Nebral jsem v potaz jen vyjádření konkurzní komise, ale
také doporučení stávající paní ředitelky,
paní ředitelky z Tiché, kde pracuje Jitka
Pajlíková 15 let. Jitka již také má absolvováno specializační studium pro ředitele. Ale hlavním důvodem bylo to, že
je dlouhodobě aktivním a přínosným
člověkem v obci. Setkává se s lidmi a
rodiči už od narození jejich dítěte
při vítání občánků, které vede již 12 let.
V obci se narodila a zná ji i díky tomu,
že pro obec pracovala jako kronikářka, a také proto, že její maminka, paní
Marie Musilová, dělala místostarostku
obce. Jsem si jist, že pro obec je toto
naprosto nejlepší volba.

Jiří Novotný
starosta obce
Červen 2018

Co je na korektorské práci nejnáročnější?
Napadají mě tři věci. Člověk se musí hodně soustředit a číst opravdu písmenko
po písmenku, protože při rychlém čtení vidíme to, co by tam mělo být, a chybu lehce
přehlédneme. Zpočátku jsem se zaměřovala hlavně na pravopis a úplně jsem přehlédla faktickou chybu, třeba špatné datum.
Taky jsem to hned od pozorného čtenáře
schytala, jak to vlastně kontroluji. A ještě
jedna věc mi vadí. Když se chcete poradit
s internetem, jak se píše nějaký místní název nebo speciální slovo, vyjde to tak 50:50.
Hledáte třeba, jestli se píše velké nebo malé
písmeno. V polovině odkazů najdete velké,
v polovině malé. Tak si vyberte. To jsou
ale všechno drobnosti. Musím říct, že mě
práce korektorky baví, a protože spolupráce s Martinem Trubačem funguje výborně,
opravování je pro mne příjemným rozptýlením.
Pracovala jste jako učitelka českého jazyka
a dějepisu. Proč jste si vybrala právě tuto
kombinaci? Co bylo vašemu srdci bližší
– čeština nebo dějepis?
Úplně na začátku to byla čeština, kterou
mě na základní škole učila paní učitelka Chalupová. Ta zcela zásadně ovlivnila
moje pozdější rozhodnutí studovat český
jazyk. Kdyby mi tehdy (nebo ještě na střed-
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ní škole) někdo řekl, že budu studovat a pak
učit dějepis, asi by mě rozesmál. Dějepis
mě vůbec nebavil. Ale protože pro mne nic
vhodného v kombinaci s češtinou nebylo,
byl dějepis volba z nouze. A až na vysoké
škole jsem zjistila, že to vůbec není nezajímavý předmět a pouhé biﬂování suchých
letopočtů. Začal mě bavit a nakonec jsem
ho měla ráda stejně jako češtinu. Potvrdilo
se staré známé – Nikdy neříkej nikdy.
Co vás na češtině bavilo nejvíc - mluvnice,
literatura nebo sloh?
Asi nejvíc mě bavila skladba – tedy rozbory vět a souvětí. Má svoji logiku, připomíná
to řešení matematické úlohy. Je zajímavé
sledovat, jak třeba nesprávně použitá čárka
změní smysl celé věty. Literatura je samozřejmě úžasná, a kdo si zamiluje knížky,
najde výborného kamaráda. Sloh by u mne
byl asi na třetím místě, ale i tu byla výborná
témata a žákům se dařilo.
Které historické období máte nejraději a
proč?
Ráda jsem učila o starověkých státech
(možná pro jakousi exotičnost a tajemnost), některá období ze středověku a pak
20. století – historii obou světových válek.
Je tam spousta zajímavostí. Jenom doufám,
že nic podobného už nezažijeme.
Říká se, že dnešní doba SMS zpráv, facebooku a twiteru vede k tomu, že se vyjadřovací
schopnosti stále více redukují na jednoduché formulace či zkratky. Myslíte si, že
tím u mladé generace může utrpět celková
schopnost užívání jazyka? A jak posílit jazykovou gramotnost mladé generace?
Ano, říká se to a ve značné míře je to samozřejmě pravda. Ale tak úplně pesimisticky
bych to neviděla. Technický pokrok se nedá
zastavit a zakázat mladým mobily, notebooky a další vymoženosti, to asi také nepůjde.
A vždycky tu byly děti, které měly bohatou
slovní zásobu, a vedle nich ty, které četly
málo a hůř se vyjadřovaly. Já doufám, že
většina mladých si jazykovou úroveň udrží. Děti přece pořád ještě čtou, chodí do
knihoven, zúčastňují se literárních soutěží.
A hodně všechno záleží na rodičích a učitelích. A i tady se dělá spousta práce. Mám na
mysli třeba akce, jako jsou Noci s Andersenem, výukové programy v muzeu, Celé
Česko čte dětem a další. Tam všude se děti
setkávají s krásnou češtinou. V souvislosti s moderními technologiemi mě víc děsí
pohled na mladé, kteří sedí venku na lavičce nebo v kavárně a zabývají se každý svým
mobilem, místo aby si společně povídali.
Vraťme se k vaší pedagogické kariéře.
Ve škole jste strávila řadu let a i dnes občas

Napsáno na okraji
vypomáháte při výuce na základní škole.
Měnila se za tu dobu nějak atmosféra v českém školství? A které období bylo pro vás
nejutěšenější a proč?
Atmosféra se samozřejmě měnila několikrát, byl to vždy odraz dění ve společnosti.
Za nejlepší dobu ve školství považuji pár let
po sametové revoluci. Měla jsem pocit svobody, volnosti, učitelé se mohli rozhodovat,
jaké metody, způsoby práce si budou volit.
Bohužel, bylo to opravdu jen krátce. Brzy
začala narůstat administrativa (v současné době dosáhlo papírování nebývalých
rozměrů), pak přišla takzvaná reforma,
ve třídách bude za chvíli víc pedagogických
pracovníků než žáků a v médiích radí rodičům, kde si mohou na učitele stěžovat. Připomíná mi to situaci (podobnou jednomu
vtipu), kdy se zeptají učitele, jak je spokojený a co by si přál, a on odpoví: „No, já bych
rád učil, ale copak mě nechají?“
Kdybyste se měla znovu rozhodovat, co budete dělat, vybrala byste si opět učitelství?
Ano. Když teď ještě někdy krátce vypomáhám ve škole, pořád vidím spoustu milých,
šikovných dětí, s kterými je radost pracovat. A věřím, že i většina rodičů chápe, že
škola a rodina mají stejný cíl a že nemohou
jít proti sobě. A také mám kolem sebe učitele, kteří přes všechny klacky házené jim
pod nohy mají pořád chuť i sílu dělat svoji
práci co nejlépe.
Na závěr otázku: Po které knížce sáhnete
nejraději?
V současné době hlavně po veselé a optimistické.
Děkuji za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytla Zdenka Vodrážková

Upozornění
V sobotu 7. července 2018
bude sběrný dvůr uzavřen.

Pomoc může mít mnoho tváří
Rádi bychom poděkovali manželům Jančálkovým za záchranu mláděte rorýse
obecného, kterého našli zraněného a donesli na úřad dne 16. května 2018. Kontaktovali jsme záchrannou stanici v Bartošovicích a ti si do půl hodiny pro zraněného
ptáka přijeli.
Alena Janáková

Do našich domovů začnou koncem
června nalétávat luční kobylky. Jedinou
obranou proti nim je zabednit veškerá
okna a dveře v domě. Zatím však nejsme schopni odhadnout, co je skutečným motivem chování kobylek. Možná
se jedná o promyšlený útok ﬁnancovaný cizí mocností.
Pokud jste této zprávě uvěřili a začínáte
se poohlížet po materiálu, kterým byste
se před útokem kobylek ochránili, musím vás zklamat. Celou tuto záležitost
jsem si totiž vymyslel, abych lépe navodil dnešní téma - šíření poplašných
zpráv a nesmyslů.
Nejedná se ale o žádnou novinku, jak
by se mohlo na první pohled zdát. Pamatuji si, že se za mého dětství mluvilo
o velkém nebezpečí, které pro náš život
představuje pořízení mikrovlnné trouby. Údajně její časté používání způsobuje vážné zdravotní obtíže, na které
můžeme v krajním případě i zemřít.
Proč jsou lidé ochotni věřit takovýmto
věcem? Žijeme v otevřeném světě, který
je každý den zahlcený miliony nejrůznějších zpráv. Snad je to trochu dědictví
z minulosti, kdy zprávy byly cenzurované a kdy vládnoucí strana nabízela
svoji pravdu, o které se nepochybovalo. Možná až příliš přeceňujeme pravdomluvnost médií. Avšak zdaleka ne
vše, co přinášejí, je stoprocentní pravda. Proto je důležité informace nejprve
ověřit, než jim začneme skutečně věřit.
Je třeba pátrat, kdo informace předkládá. Je to renomovaný odborník v dané
oblasti?
Přiznejme si však, že ověřování zabere člověku nějaký ten čas, který mnozí
z nás radši věnujeme jiným aktivitám.
Ne vždy mám chuť dopátrávat se zdrojů u všeho, co na internetu vidím nebo
sdílím. Jestliže však nebudeme kritičtí,
vystavujeme se velkému riziku manipulace. Ba co víc, sami se můžeme na
manipulaci nevědomky podílet. Podle
výzkumu společnosti Seznam.cz vyplývá, že lidé mezi pětapadesáti a čtyřiapadesáti lety rozešlou 35 % e-mailů
varovného obsahu (bez ohledu na jejich
pravdivost), a starší dokonce 47 %.
Jedno české přísloví praví: Dvakrát
měř, jednou řež. V případě zpráv na internetu toto přísloví platí dvojnásobně.
Proto musíme být dostatečně opatrní a
daleko více přemýšliví.
Matěj Fucyman
Červen 2018
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Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 23. dubna 2018
25/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce, viz. příloha č. 1a – 1d.
25/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018, viz příloha č. 2.
25/3 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu “Zajištění odkanalizování a zásobování vodou - Dolní část Lomná”, viz
příloha č. 3.
25/4 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků vodovodů provozně souvisejících a
Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi obcí Trojanovice a Městem Frenštát pod Radhoštěm, viz příloha č. 4.
25/5 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro podzemní
vedení přípojky nízkého napětí v pozemcích p.č.2134/1, 2134/7 a
2134/5 pro připojení nemovitosti stojící na parcele č. st. 1299, vše
v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
25/6 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno v pozemcích p.
č. 3497/2, 3514/1, 3497/3 a 3518 pro podzemní vedení vodovodního řadu, vše v k. ú. Trojanovice, za těchto podmínek: Obci Trojanovice bude umožněno případné napojení obecního vodovodního
řadu a občanům obce Trojanovice bude umožněno napojení
na vodovodní řad. V případě, že vodovod povede v komunikaci,
bude tato následně opravena v celé své šíři. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
25/7 Zastupitelstvo obce schvaluje převzetí daru pozemku p. č.
3105/4 o výměře 794 m² do majetku obce Trojanovice.
25/8 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování studie a projektové dokumentace vodovodního řadu v lokalitě kolem kapličky
pod Jaškovskými.
25/9 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směny obecních pozemků p. č. 96 o výměře 11.504 m2 a p. č. 98 o výměře 6.486 m2, celkem 17.990 m2 za pozemky v majetku Lesů ČR p. č. 2133/5
o výměře 147 m2, p. č. 2133/4 o výměře 1468 m2, p. č. 2138 o výměře 2908 m2, p. č. 2133/10 o výměře 453 m2, p. č. 23/3 o výměře
9.719 m2, p. č. 18/3 o výměře 1166 m2, p. č. 18/4 o výměře 290 m2,
p. č. 18/5 o výměře 64 m2, p. č. 11 o výměře 1645 m2, p. č. 3728/2
o výměře 228 m2, p.č. 5 o výměře 675 m2, celkem 18.763 m2. Vše
v k. ú. Trojanovice.

Naši jubilanti

25/11 Zastupitelstvo obce schvaluje Manuál užívání (si) veřejného
prostranství Pustevny - Radhošť 2017, který bude závazným dokumentem pro úpravu veřejného prostranství v lokalitě Pustevny
- Radhošť. Viz příloha č. 6.
25/12 Zastupitelstvo obce neschvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci obecního úřadu.
25/13 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na stavbu IC s poštou a knihovnou v centrální části
Lomné.
25/14 V souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovuje, že pro nové
volební období 2018 – 2022 bude voleno celkem 11 členů zastupitelstva.
25/15 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení prostředků o 50 tis.
Kč na granty 2018.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Přílohy naleznete na http://trojanovice.cz/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva 21. 5. 2018
26/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 2/2018, viz příloha č. 1.
Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018, viz příloha č. 2.
26/2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení veřejné ﬁnanční podpory dle návrhu Výboru pro veřejné zakázky a granty, viz příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí veřejné
ﬁnanční podpory, viz příloha.
26/3 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro podzemní
vedení přípojky nízkého napětí v pozemku p. č. 3590/4 a 3590/1
pro stavbu na pozemku p. č. st. 1918, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu
a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Přílohy naleznete na http://trojanovice.cz/zastupitelstvo/usneseni-zastupitelstva

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Kopřivová

25/10 Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení č. 1/2018, kterým
se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo
provozovnu, viz příloha č. 5.

Pozvánka

80 let

Ludmila Šmajstrlová 75 let
Květoslava Reková

75 let

Libuše Ryšková

70 let

Václav Černý

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
Červen 2018

Zveme všechny občany na 27. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 25. června 2018 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.
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Blíží se splatnost místních poplatků
Poplatek za odpady
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o místním
poplatku za odpady:
- osoba trvale bydlící v obci 410,- Kč
- za rekreační objekt 410,- Kč.
Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa 80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce 300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytové zástavbě obce 450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, 200,- Kč.
Platbu je možné provést:
- v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hodin
středa
15.30- 17.00 hodin (Pod Javorníkem)
- platební kartou v pokladně obecního úřadu
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční
banky, a. s. číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
- u platby za psa: 40 a číslo popisné domu.
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2018.
Monika Ondryášová

Pro chovatele dobytka
Občanům, kteří v Beskydech chovají ovce, kozy a další hospodářská zvířata, patří velké díky, protože udržováním luk a pastvin přispívají k zachování malebné beskydské krajiny. Kromě
chovu hospodářských zvířat podporuje náš stát přítomnost velkých šelem – rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého
– pro jejich vzácnost a zásadní význam při udržování přírodní
rovnováhy. Touto informací bychom rádi přispěli ke snížení
konﬂiktů, které chráněné šelmy (zvláště vlci) mohou působit
tím, že napadají hospodářská zvířata.
V současné době je potvrzen výskyt tříčlenné vlčí smečky
v prostoru Javorníků a Vsetínských vrchů.
Co dělat v případě podezření napadení hospodářských zvířat
divokou šelmou?
Po nálezu usmrcených nebo zraněných hospodářských zvířat
je třeba událost nahlásit do 48 hodin od zjištění škody na Správu CHKO Beskydy (v pracovní dny i víkendy mobil: 607 837
854, ve všední dny pevná linka: 571 654 293). Správa provede
šetření k určení původce škody. Kvůli šetření je třeba nechat
mrtvá zvířata na místě útoku a zajistit před zničením (pokud je
to možné) pobytové znaky šelem (stopy, trus, chlupy). Škody,
které velké šelmy způsobí na hospodářských zvířatech, hradí
stát podle zákona 115/2000 Sb.
Šelmy se na místo úspěšného útoku často vracejí, proto je třeba
zajistit zbylá zvířata – doporučuje se zavírat je na noc do chléva
nebo dvojité ohrady v blízkosti domu. Je možné si od Správy
CHKO Beskydy nebo Hnutí DUHA krátkodobě zapůjčit síťový
elektrický ohradník.
Závěrem je třeba apelovat na prevenci škod. Nejlepší ochranou
stáda je trvalá přítomnost velkého pasteveckého psa, případně
účinnější zabezpečení ovcí v noci, kdy šelmy obvykle útočí.
ze zprávy regionálního pracoviště
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Akce v Trojanovicích a okolí
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
LÉČIVÁ SÍLA A MOC ROSTLIN
V TRADIČNÍ KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA
Výstava léčivých rostlin ze sbírek Muzea Novojičínska.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 7. června 2018 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 30. září 2018.
ČTVRTEČNÍCI: ZELINY V LIDOVÉM LÉČENÍ
Doprovodná přednáška k výstavě
Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska.
Přednáší Vanda Vrlová.
Ve čtvrtek 14. června 2018 v 17:00 hodin.
Podkroví muzea ve Frenštátě p. R.
Vstupné: 30,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

SDH Trojanovice srdečně zve
na

ODPOLEDNE S HASIČI
v sobotu 9. června 2018
v areálu u hasičské zbrojnice na Lomné

od 13:00 - Soutěž mladých hasičů

Přijďte povzbudit své sourozence a kamarády!

Suť do černého kontejneru nepatří
Do našeho sběrného dvora je možné dovézt takřka veškerý odpad
bezúplatně. Výjimku tvoří stavební odpad, který nepatří mezi běžné komunální odpady a jehož sběr je zpoplatněn. Bohužel se stává,
že tento odpad někteří občané „ukládají“ do černých kontejnerů
na sběrných místech v obci. Tento odpad je těžký, svozová ﬁrma
odmítne kontejner vysypat a pracovníci obce pak musí tento odpad z kontejnerů odebírat.
Pro větší množství stavebního odpadu je možné využít kovový
kontejner, který obec bezúplatně poskytuje na dobu 3 dnů.
Pokud se tento odpad odevzdá ve sběrném dvoře, pak za určitých
podmínek vytřídění končí na recyklační lince, kde může najít své
další uplatnění.
Monika Ondryášová

Reklama a inzerce

od 17:00 - Soutěže pro děti

Malování na obličej, skákací hrady, kolo štěstí, občerstvení

od 19:00 - Kácení máje
Kancelář pojišťovny je na ul. Fr. Palackého 1909, Frenštát pod Radhoštěm
(budova traﬁky na autobusovém nádraží U škol)

Stanislav Raška

Na setkání s Vámi
se těší pořadatelé.

Mobil: 603 997 220 | email: s.raska@fk.feds.cz

Červen 2018
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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

Červen 2018
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Osudové osmičky v naší obci... ČERVEN 1928
Ten rok nebyl pro naši zem nijak osudový, ale významný rozhodně byl. Československá republika tenkrát slavila 10 let své
existence. Hospodářská situace byla docela
utěšená, doznívala „zlatá dvacátá léta“.
Za rohem už sice číhala velká krize, ale kdo
to tenkrát tušil?
Bezpochyby nejvýznamnější událostí toho
roku byla návštěva prezidenta Tomáše G.
Masaryka, ke které došlo v červnu. Prezident tenkrát trávil čas na zámku v Židlochovicích a odtud konal cesty po Moravě.
Dne 23. června se vydal přes Kroměříž a
Valašské Meziříčí do Frenštátu a do Trojanovic. V 19 hodin dojel autem na frenštátské náměstí, kde ho čekalo slavné uvítání.
Přivítal ho starosta města Jan Kaděrka i
okresní hejtman z Místku. Po krátké zastávce pak pokračovala prezidentská družina směrem do Trojanovic a na Pustevny.
Díky bohatým kronikářským záznamům
si můžeme udělat poměrně přesný obraz
o prezidentově návštěvě v naší obci. Už
od 16 hodin očekávaly prezidenta Masaryka „nepřehledné zástupy lidí ze všech krajů
Moravy a Slezska, hlavně středních a nižších
vrstev“ spolu s žáky a učiteli u novostavby
školy na Lomné. Asi o půl osmé za hlasitého provolávání „Nazdar“ a „Sláva“ projel
prezidentský vůz kolem shromážděných a
bez zastávky pokračoval po Knížecí cestě
na Pustevny. Tam Masaryk povečeřel

TGM se podepisuje do obecní kroniky

Červen 2018

v nově otevřeném horském hotelu Tanečnica (byl otevřen v prosinci 1927). Potom
„nasedl průvod pana prezidenta do jedenácti kočárů, jež byly provázeny skauty se svítilnami a Valachy v krojích“ a vyrazil směrem
na Radhošť.
Na vrcholu Radhoště už na vzácného hosta čekal „špalír skautů, Sokolů a Orlů, a to
polokruhem kol celé kaple.“ Protože bylo
vpředvečer svátku sv. Jana Křtitele, hořely
na vrcholcích hor i v údolích svatojánské
ohně. Jejich počet byl odhadován na šest
set. Jedinečnou atmosféru této chvíle zachycuje Památná kniha kaple na Radhošti: „Nepřehledná záplava ohňů, tisíc světel
se třpytících nahoře i dole, takže pohled
čarokrásný, nevylíčitelný, jako by se v tom
posvátném okamžiku pozemšťan nacházel
tam někde v nadhvězdné říši a pod ním zase
svět hvězdnatý.“
Po desáté hodině dorazil prezident se svým
doprovodem ke kapli. U vchodu Masaryka
pozdravil zástupce Matice radhošťské P.
František Mastil. V rámci krátkého přivítání zazpívalo pěvecké sdružení z Kopřivnice
a poté prezident spolu s ministrem sociální
péče Janem Šrámkem vstoupil do kaple, aby si ji prohlédl při nočním osvětlení.
Po prohlídce se zapsal do kroniky i
do turistické knihy radhošťské útulny. Před
půlnocí se prezident i jeho průvod vrátili
zpět na Pustevny, kde v hotelu Tanečnica
přenocovali.
Druhého dne za mírného deště vyjel prezident z Pusteven, „ale sotva byl průvod
na úpatí Radhoště, rozjasnilo se.“ Krátkou
zastávku ještě udělal u školy na Lomné, kde
ho za obec pozdravil starosta Josef Bača a
za legionáře promluvil řídící učitel školy
na Bystrém Josef Hvižď. Prezident Masaryk si „se zájmem prohlížel novostavbu
školy, která hrdě nese jeho drahé jméno.“
Poté se podepsal v obecní a školní kronice
a pokračoval ve své cestě do Rožnova a
do Vsetína.
S osobou prvního československého prezidenta souvisí i další událost toho roku
– a to otevření novostavby Jubilejní školy
prezidenta Masaryka v místní části Lomná. Stalo se tak 2. září 1928, zhruba rok
po položení základního kamene. Stavební
plány vypracovali architekti Ludvík Marholt a Aleš Parma z Frenštátu p. R. Rozpočet stavby činil na tehdejší dobu poměrně
velkou částku 430 000 Kč. Ačkoliv většinu
nákladů na sebe převzal stát, část rozpočtu musela krýt i obec. Kvůli doﬁnancování
novostavby zastupitelstvo dokonce v únoru
1928 rozhodlo o prodeji obecního hostince U Bality, avšak vzhledem k příliš vysoké
ceně o něj nikdo neprojevil vážný zájem.

Z projevu řídícího učitele Josefa Hviždě dne 24. června 1928:
Náš milovaný pane presidente!
Vítám Vás srdečně v naší horské obci.
Při Vašem zájezdu po drahé Moravěnce,
vzpomínám si, pane presidente, na Váš
odjezd před 10 lety z Moskvy a na Vaše
provolání k nám dobrovolcům a zajatcům. Poznamenal jste v něm, že budete naším kvartýrmajstrem ve Francii. A
dále vyslovil jste radost a potěšení z toho,
že jsme v těžkých dobách uchovali svůj
celek – armádu na Rusi – jednotnou.
Tento náš celek je politická moc, skýtající
každému jednotlivci bezpečnost. A nakonec jste nás nabádal slovy: „Vytrvejte
v útrapách! Zachovejte jednotu!“ a poslední Vaše slova zněla: Všichni za jednoho každého, jeden každý za všechny!“
Ano, vzácná Vaše rada, náš milovaný
pane presidente, platí dnes po 10 letech
tím více... Na důkaz lásky, vděčnosti a oddanosti k Vám, pane presidente,
usnesla se místní školní rada i obecní zastupitelstvo zdejší obce, aby nová zdejší
trojtřídní škola nesla Vaše slavné jméno:
„Jubilejní škola presidenta Masaryka“.
Vaše kabinetní kancelář byla požádána
o povolení, což se také stalo.
Děkujeme Vám! Nazdar!
Navzdory tomu se podařilo stavbu zdárně
dokončit. K částečnému vyrovnání nákladů pomohl následný prodej původní školy
v místní části Lomná, kterou získal hostinský Viktor Kocián.
Z dalších událostí onoho jubilejního roku
1928 stojí za zmínku 33. mezinárodní mistrovství ČSR v lyžařských závodech, které
se konalo na Pustevnách ve dnech 12. – 15.
ledna. Nejsledovanější disciplínou se tehdy
staly skoky na lyžích na můstku u hotelu
Tanečnica. Této akci přihlíželo na 5000 diváků a - jak dodal místní kronikář – „naše
hory získaly velkou reklamu.“
Byla to utěšená doba. Pravda, i tehdy tu
a tam občas leccos zaskřípalo, přesto však
obecní kronikář Polanský mohl poznamenat: „Vidíme, že republika vzkvétá, zdokonaluje se kultura, průmysl, ba i valuta je
na předním místě. Ze všeho radujeme se nejvíce, že jsme ve svobodné vlasti, připomínáme si našeho prvního pana prezidenta, jenž
moudře řídí národ československý. Na nás
záleží, abychom se stali národem velkým a
slavným.“ Kdo by tenkrát řekl, že nebude
trvat dlouho a vše se zcela změní.
text: Martin Trubač
foto z knihy K trojanovským horám

11
Kulturní akce na Rekovicích
Na padesát návštěvníků se mohlo 15.
května 2018 na Rekovicích zaposlouchat
do mistrovských hlasů Táni Fischerové,
Hany Benešové, Františka Kreuzmanna
za doprovodu kytary v rukou Milady Karez. Ti představili scénické čtení na motivy knihy Elisabeth Haich Zasvěcení.
Příběh o hledání smyslu života a štěstí je
důvěrným sdělením vzpomínek na vlastní
život a na životy dřívější. Poděkování
za emočně silný večer patří také paní Evě
Barkaně, která akci uspořádala.
Z dalších kulturních událostí, které proběhly na Rekovicích, vzpomeňme koncert
NOCZ s Bittovou z 29. dubna, který byl zároveň oslavou Mezinárodního dne jazzu.
14. července bude před restaurací umístěna jedna ze scén tradičního hudebního
festivalu HorečkyFest.
Alena Janáková
foto: Jaroslava Stránská

Nesmazatelná stopa v základech Národního divadla
16. května 1868 byly položeny základy
Národního divadla (ND) v Praze. Na světě
neexistuje budova, která by ve svých základech skrývala tolik základních kamenů
z mnoha historicky významných míst země,
jako naše Zlatá kaplička. Přesný počet není
znám. Kámen z Radhoště je veden v evidenční knize pod privilegovaným číslem
1. Vlastenecká a obrozenecká vůle našich
předků, ohromující duchovní síla poutníků a slovanská zbožnost Moravanů doprovázely namáhavou a strastiplnou cestu
pískovcového kamene z valašského pomezí
Beskyd do Prahy koncem dubna před 150
lety. Kámen z Radhoště (Záryje) byl jedním z prvních doputovaných kamenů (5.
5. 1868). Valašskou delegaci tehdy přivítal
moravský rodák dr. František Palacký. Spolu s kamenem z Řípu (číslo 2) tvoří piedestal českomoravské jednoty a svornosti, na
které spočívá hlavní základní kámen
z Louňovic u Říčan (číslo 3).
Na pozvání organizátorů oslav 150. výročí
položení základního kamene Národního
divadla se vydali i zástupci rodných míst
základních kamenů v sobotu 12. 5. 2018
do naší Matičky stověžaté.
Po přivítání ředitelem ND MgA. Janem
Burianem na balkónovém prostranství
střechy historické budovy následovaly prohlídka základních kamenů ve sklepení a divadelní rekonstrukce událostí kolem roku
1868 v podání herců činohry ND na náměstí V. Havla. Poté ministr kultury PhDr.
Ilja Šmíd a zástupci delegací z rodných
míst základních kamenů přednesli své

zdravice. Zástupce Matice svatohostýnské
MUDr. Mořic Jurečka, v pověření Matice
radhošťské, předal symbolický kámen a
stříbrnou kopii pamětní medaile vydané
u příležitosti posvěcení kaple sv. Cyrila
a Metoděje na Radhošti v roce 1898. Poukázal na odkaz našich předků, zdůraznil
význam slovanských věrozvěstů pro naši
vzdělanost a kulturu a jejich duchovního
požehnání pro činnost Národního divadla
a pro ochranu české kultury.
V reprezentačních prostorách historické
budovy jsme byli přítomni slavnostnímu

odhalení bronzové busty českého šlechtice
Karla III. Schwarzenberga, významného
mecenáše a jednoho z hlavních iniciátorů
myšlenky založení ND. Z neplánovaného
setkání se současným českým politikem
panem Karlem Schwarzenbergem a jeho
synem vyplynulo milé pozdravení Maticím
- radhošťské, zašovské a svatohostýnské.
Na kameni z Radhoště jsou vyryta tato
slova:
„Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“.
text a foto: Mořic Jurečka
Červen 2018
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Za čisté Beskydy

Atletika je krásná, štafety ještě krásnější

V rámci úklidu Beskyd dorazily 8. května
2018 na Pustevny houfy nadšenců včetně
dětí z dětských domovů Hrabová, Havířov
a Lipník nad Bečvou. Touto cestou bychom
jim a všem, kteří pomáhali Beskydy zbavit
odpadků, chtěli poděkovat za to, že strávili
svůj volný den úklidem po turistech, kteří
si neumí vážit hor!
Celkem bylo nasbíráno okolo 80 pytlů odpadků. Bohužel to stejně nebylo všechno.
text a foto převzato
ze stránek www.Pustevny.cz

Okresní kolo 5. ročníku štafetového poháru žáků 1. stupně v Novém Jičíně se uskutečnilo v pátek 7. dubna 2018.
Prezentovalo se 14 škol z okresu Nový Jičín. Za ideálního atletického počasí na stadionu TJ Nový Jičín ukázali nejlepší běžci
ZŠ Trojanovice svého sportovního ducha
a vybojovali celkové 6. místo ve štafetách:
8x100 metrů žáků 1. – 3. tříd, 8x100 metrů žáků 4. – 5. tříd a závodem na 8x200

metrů. A kdo byli naši nejlepší sprinteři? J.
Petr, L. Výborný, F. Hrnčíř, M. Potůček, T.
Kundrátová, K. Zajacová, J. Juračáková, A.
Pařenicová, J. Novák, V. Dobiáš, L. Vašenka, A. Sedláček, K. Káňová, M. Gocalová,
N. Krajčí a Ž. Procházková. Za odměnu si
od zástupců Českého atletického svazu převzali náramky „Jsem atlet“.
text a foto: Svatava Hanzlová

Rej čarodějnic pod Radhoštěm
Tak jako předchozí roky proběhl i letos rej
čarodějnic a stavba májky u nás pod Radhoštěm. Byl to už pátý ročník „čarodějnické“ tradice a opět se vydařil.
Sešli jsme se v pondělí 30. dubna, den
před prvním májem, tak, jak to má být.
Počasí nám letos opravdu přálo a zdá se, že
letošní ročník byl rekordní. Čarodějnic se
nakonec slétlo jednadvacet (včetně dorostu) a všichni účastníci dohromady ani nešli
spočítat, ale bylo jich kolem devadesáti.
Vlastní rej čarodějnic se stavbou májky
započal v 18.15 hodin. Májka byla zdařile
postavena, jako každoročně zapita tekutinami všeho druhu, aby neuschla, a něco
k zakousnutí také bylo. Čarodějnice si
přeskočily svůj oheň (letos v petrolejce) a
všichni jsme se skvěle bavili. A o to přece
jde, abychom se jako sousedé sešli, pobavili
se a něco společně prožili. A čarodějnice,
jak už jsem tu několikrát napsal, ty u nás
neupalujeme, protože jsou naše a máme je
rádi.
text a foto: Václav Kristl
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