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Listování v archivu... ÚNOR

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vždy, když se mě někdo ptá, co mi dala
práce starosty, jednoznačně odpovídám, že jsem díky ní v Trojanovicích
poznal velké množství schopných a
obětavých lidí.
Nevěřím těm, kdo tvrdí, že se dnes lidé
starají jenom o sebe, že je taková doba,
že nikdo nehledí vlevo ani vpravo. Moje
zkušenost je jiná. Připouštím, že to tak
někdy na první pohled může vypadat,
ale když poznáte lidi blíže, zjistíte, že je
tomu často právě naopak.
Mohu říci, že máme v obci opravdu velké množství aktivních a obětavých lidí,
kteří neváhají věnovat svůj čas a úsilí na
podporu věcí veřejných. Někteří předsedají různým spolkům, sportovním,
společenským nebo kulturním organizacím. Ti bývají většinou více „vidět“.
Ale pak je tu spousta nenápadných, kteří dělají drobnou mravenčí práci pro své
okolí. Někdo se obětavě stará o svého
stárnoucího a nemohoucího souseda,
někdo pomáhá s výukou dítěte v sousedství, jiný pečuje o pořádek a čistotu
veřejného prostranství, dělá korektury
Obecních novin či pomáhá se správou
obecního majetku.
Mezi tyto nenápadné obětavce patří i
pan František Gajdušek, který se po sedmadvacet let staral o obecní les. Letos
se s touto službou loučí. Za jeho poctivou práci bych mu rád poděkoval. A
nejen za to správcovství. Pan Gajdušek
je členem Matice Radhošťské a jako takový pomáhá s údržbou kaple na Radhošti.
Jsem rád, že jsou v obci lidé jako pan
Gajdušek. A jsem rád, že zdaleka není
jediný, že podobných jako on je dost.
Díky nim je totiž život v naší obci pestřejší a bohatší!
Jiří Novotný
starosta obce
Únor 2017

Dnešní listování zahájíme článkem z února 1992, který popisuje průběh veřejného
zasedání obecního zastupitelstva:
Druhé veřejné zasedání obecního zastupitelstva se konalo 27. ledna 1992 v hotelu
Beskyd za účasti 108 občanů a všech členů
obecního zastupitelstva. Hlavním bodem
programu byl další osud rozestavěného
domu služeb. Jak už byli občané informováni, projevili o něj zájem koncern Karpatski
Nemci Karol Pfeﬀer synovia a vnuci a ﬁrma
ACREDO spol. s. r. o.
Starosta seznámil přítomné s nabídkami
obou zájemců. Koncern Karpatski Nemci
je ochoten za objekt zaplatit 7,3 mil. Kčs a
co nejrychleji jej uvést do provozu. Firma
ACREDO nabízí za rozestavěný objekt 5,5
mil. Kčs, a to ve třech splátkách...K oběma
návrhům diskutovali nejen členové zastupitelstva, ale také řada přítomných občanů.
Na závěr diskuse vyzval starosta občany, aby
hlasovali pro jednotlivé návrhy. Pro návrh
Karpatských Němců hlasovalo 77 přítomných, pro ACREDO 15 a 16 se zdrželo hlasování. Podobně dopadlo i hlasování obecního
zastupitelstva. 11 členů bylo pro Karpatské
Němce a 4 pro ACREDO. Získané ﬁnance
budou použity na plynoﬁkaci Lomné…
Z prodeje nakonec sešlo a objekt někdejšího domu služeb se po různých peripetiích
nakonec opět dostal do vlastnictví obce.
Ale to už je jiná historie. Co mě při čtení
článku zaujalo, byla vysoká účast občanů
na veřejném zasedání zastupitelstva. Kuriózním (a jistě ne nezajímavým) je i nezávazné „lidové hlasování“, které předcházelo
rozhodování zastupitelů.
S jednáním o osudu domu služeb souvisí
i další článek z téhož čísla Obecních novin
nazvaný „První anonym“.
Ptám se, jak může pár lidí prodat obchodní
dům Němcům?...Za komunistů protesty ne-

pomohly a včil to bude zase tak? Za milióny
budem líbat ruky těm, co tolik zla nadělali...
Už máme cizince v republice, až nás začnou
stěhovat, bude pozdě brečet. Svolat mimořádné zastupitelstvo a jednat, dokud je čas!
Tehdejší starosta Drahomír Strnadel anonymní dopis okomentoval slovy:
K dopisu mám několik poznámek. Nevím,
proč se autor nepodepsal. Dnes může každý
svobodně napsat jakýkoliv názor a nebude za něj nijak postižen. Z demokratických
Němců nemusíme mít obavy. Nakonec všichni víme, co dokáže nacionalismus mezi tzv.
bratrskými slovanskými národy v Jugoslávii.
Při každém prodeji se většinou člověk řídí
rozumem a ne citem. Citovaný anonymní
dopis je zatím jediným negativním ohlasem
na rozhodnutí obecního zastupitelstva.
Někdy zaznamenaly Obecní noviny i jedinečné události takřka historického významu, jako tomu bylo v případě měnové
odluky, ke které došlo v únoru 1993 v souvislosti s rozdělením Československa.
Výměnná místa budou otevřena ve čtvrtek
4. února od 10 – 18 hodin a další dny, tj.
v pátek, v sobotu a neděli, vždy od 9 – 18
hodin. Okolkované budou bankovky v hodnotě 100,- 500,- a 1000,- Kč. Při výměně
musí každý občan předložit platný občanský
průkaz s trvalým pobytem v České republice
nebo povolení k pobytu. Pro zajištění evidence bude výměna bankovek vyznačena
v občanském průkazu.
Pro úplnost dodejme, že výměna byla
povolena do maximální výše 4000,- Kčs
na dospělého a 1000 Kčs na dítě. Nadlimitní částky se musely uložit v bance nebo
do konce platnosti utratit.
18. února 2002 navštívil Frenštát p. R. i
Trojanovice předseda Senátu ČR Petr Pithart. Mimo jiné se rovněž zajímal o problematiku Dolu Frenštát. Právě na toto téma se
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uskutečnila v malé zasedací síni frenštátské
radnice beseda s předsedou Senátu, které se
zúčastnili zástupci města, Trojanovic, Kunčic p. O., CHKO Beskydy a za OKD předseda
představenstva Ing. V. Koláček.
Ing. V. Koláček znovu zdůraznil, že OKD
nehodlá za nynější ekonomické situace ve frenštátské lokalitě těžit. Opět však
prohlásil, že OKD má zájem o těžbu plynu.
Petr Pithart vystupoval v roli nestranného
účastníka, ale na závěr řekl, že žádná vláda
ani jiný státní orgán nesejme odpovědnost
z místních zastupitelských orgánů. Boj s jakoukoliv těžařskou společností je dlouhodobá záležitost...
Předseda Senátu Petr Pithart byl prvním
vysokým státním činitelem, který svou návštěvou projevil zájem o problematiku těžby
v našem regionu.
Drahomír Strnadel, únor 2002
Od napsání těchto vět uplynulo 15 let a
otázka těžby uhlí v našem regionu dosud
nebyla - navzdory loňskému optimistickému prohlášení prezidenta republiky
na frenštátském náměstí - s konečnou platností dořešena. Jistě, v tuto chvíli to není
problém, který by byl na pořadu dne. Nicméně mějme na paměti, že tu jde o „běh na
dlouhou trať“.

Únor tradičně patří mezi nejchladnější
měsíce v roce. Pravda, v posledních letech
jsme tomu sice odvykli, ale není to tak dávno, co na stránkách Obecních novin vyšel
tento článek:
Jako i předešlé zimy, největší „kouzla“ najdete na Karlovicích. Cesty, ač pravidelně
protahované, mají spíše tvar U-rampy a
bez řetězů lépe nezastavovat, pokud vůbec
máte dost odvahy pro průjezd. O poslední
překvapení se postaral vítr v noci ze středy
15. 2. na čtvrtek 16. 2. 2006. Jak už to tak
bývá, počasí si nevybírá, a tak nejzajímavější snímky jsem pořídila právě u starostova
domu. Troufám si odhadnout výšku těchto
závějí na cca 5 metrů. Snad to bude dostatečným vysvětlením pro občany neustále se
dožadující okamžité údržby komunikací
kolem svého domu… Na všechny se dostane,
jen je potřeba mít trošku trpělivosti.
Radka Gliwitzky, únor 2006

Před deseti lety, v únoru 2007, se vznítil vrt
na louce u Solárky pod Radhoštěm.
Jedná se o vrt NP - 546 z roku 1974 o hloubce 1409,5 m. Vrt byl na popud pracovníků
z OBÚ v Ostravě ohraničen páskou a označen cedulkou. U vrtu bylo provedeno šetření
za přítomnosti OBÚ Ostrava, HZS MS kraje,
HBZS Ostrava Radvanice, Policie ČR a obce
Trojanovice. Byla zjištěna koncentrace metanu ve výši 28%. Obec Trojanovice žádá OBÚ
o prošetření situace a zjištění majitele vrtu.
Obec také žádá OBÚ v Ostravě o vyjádření,
k jak velkému ohrožení může dojít díky unikajícímu plynu.
V dubnu 2007 občané Trojanovic upozorňují na další vrt, ze kterého uniká plyn. Jedná
se o vrt na pozemku 748/1 k. ú. Trojanovice
s označením NP-805 z roku 1977 o hloubce
1093,7m. Na tento vrt byla upozorněna Policie ČR, OBÚ v Ostravě a ČIŽP v Ostravě.
OBÚ Ostrava provádí šetření vrtu NP-805.
Při šetření byla zjištěna koncentrace metanu
a sděleno, že není znám majitel ani právní
nástupce.
Jiří Novotný, 2008
Následoval roční úředněprávní ping pong
mezi obcí Trojanovice a příslušnými úřady
životního prostředí, OBÚ a OKD, kdy se
hledal odpovědný vlastník, který by dal věc
do pořádku. Teprve až v roce 2013 byly vrty
deﬁnitivně zlikvidovány ﬁrmou Moravské
naftové doly.
Nakonec vzpomeňme, jak naši obec navštívila v únoru 2009 mezinárodní skupina
učitelů a žáků.
Program Comenius je zaměřen na školní
vzdělání. Zapojit se mohou mateřské, základní i střední školy z 27 členských států EU.
Do tohoto programu se zapojila také Střední
průmyslová škola elektrotechnická z Frenštátu. V rámci programu přijelo na Frenštátsko
11 studentů a 7 pedagogů z Rumunska,
Turecka, Lotyšska a Itálie. Celý program je
ekologicky zaměřený, proto studenti navštívili záchrannou stanici v Bartošovicích a seznámili se s CHKO Beskydy. V Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla byli studenti
seznámeni s historií a tradicemi Trojanovic
a také s problematikou konﬂiktu zájmů mezi
těžební společností a občany i ochránci přírody. Pro tento účel byla ve srubu dočasně
instalována výstava Kontrasty, která ukazuje přírodu Beskyd v kontrastu s postiženou krajinou Karvinska. Po přednášce
pana Drahomíra Strnadla o historii obce si
studenti mohli zahrát na fujaru a také s paní
Mgr. Janou Šamánkovou zatančit tradiční
tance v krojích.
Jiří Novotný, únor 2009
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Zdenka Petrová (1931 - 2017)

Několik desítek trojanovských občanů
se rozloučilo s paní Zdenkou Petrovou
v sobotu 21. ledna v obřadní síni frenštátského hřbitova.
Starší generace si ji pamatuje jako
dlouholetou pracovnici Místního
národního výboru v Trojanovicích
a v letech 1994 až 1998 jako členku
obecního zastupitelstva a předsedkyni
sociální komise.
Paní Zdenka Petrová nastoupila
na místní národní výbor v roce 1954.
Zpočátku pracovala jako úřednice,
od roku 1977 byla tajemnicí, a
to až do odchodu na důchod v roce
1988.
Paní Zdenka Petrová byla při jednání s občany ochotná, vstřícná a věcná.
Administrativní práci vykonávala pečlivě a spolehlivě. V Trojanovicích znala
všechny občany a veškerou svoji práci
vnímala jako službu pro ně.
Její činnost pro obec zůstává trvalou
součástí novodobé historie Trojanovic.
Drahomír Strnadel

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza
Sklad Trojanovice Bystré
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané, uložené špalky
30, 35,40 cm a více
podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.
Tel: 603 315 738

Únor 2017
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Zpráva o hospodaření v obecním lese

Granty na rok 2017
Grantové programy 2017
Stejně jako v minulém roce je možno požádat o příspěvek z obecních grantových programů:
1. Sociální program obce – pomoc pro hendikepované
Program je určen na pomoc pro hendikepované, zdravotnická
sdružení a spolky, neziskové organizace, sdružení a osoby poskytující sociální služby.
2. Grant pro studenty
Prostředky tohoto grantu jsou určeny pro nadané trojanovické
studenty na ﬁnancování jejich vědecké, umělecké nebo sportovní
činnosti.
3. Příspěvek na zájmovou činnost
Tento příspěvek je určen pro občany, spolky, sdružení a organizace působící v Trojanovicích na poli kulturním, sportovním a
osvětovém.
Aktualizovaný formulář je ke stažení na www.trojanovice.cz. Termín podání žádosti je do 10. dubna 2017.

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 18. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 27. února 2017 v 18.00 hodin
na hřišti Pod Javorníkem.
Naši jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá životní jubilea tito občané:
Jaroslav Uhlář

92 let

Božena Šmajstrlová

90 let

Libuše Kaspříková

90 let

Miroslava Macháčová 85 let
Pavla Kusová

80 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pohyb obyvatelstva v roce 2016
V roce 2016
• se narodilo 27 dětí (8 děvčat, 19 chlapců)
• zemřelo 40 občanů (16 žen, 24 mužů)
• se přihlásilo k trvalému pobytu 79 občanů (36 žen, 43 mužů)
• se odhlásilo z trvalého pobytu 56 občanů (29 žen, 27 mužů)
• se přestěhovalo v rámci obce 14 občanů (6 žen, 8 mužů)
K 31.12. 2016 žilo v Trojanovicích 2585 občanů
(1278 žen a 1307mužů).
Přehled bude v příštím čísle Obecních novin doplněn o seznam
narozených a zemřelých.
Únor 2017

V roce 2016 bylo v obecním lese vytěženo 688 m3 dříví. Byla to
převážně těžba smrkových kůrovcových souší. Zalesněno bylo
0,6 ha holiny z předcházejícího roku. Bylo vysázeno celkem
3100 ks sazenic buku, 600 ks jedle a 800 ks smrku.
Zvýšené těžby v důsledku usychání smrku probíhají již
od roku 2014. Za poslední tři roky (tj. od platnosti nového
lesního hospodářského plánu) bylo vytěženo 1910 m3 dříví a
zalesněno 2,68 ha holiny.
Obecní lesy mají v současnosti výměru 30,64 ha a jsou
na šesti různých místech v katastru obce Trojanovice. Historicky nejstarší obecní les o výměře 22,69 ha se nachází na Kozinci.
Ostatních pět lesních pozemků bylo zakoupeno až v nedávné
době od soukromých majitelů. O les na Kozinci projevila obec
zájem již v roce 1936. Šlo o pozemky, které na základě pozemkové reformy z roku 1919 přešly z vlastnictví olomouckého
arcibiskupství na stát. Na koupi lesa si obec půjčila od Spořitelního a záloženského spolku ve Frenštátě p. R. 22.000,- Kč a
5560 Kč si obec půjčila od trojanovických občanů. Správu lesa
převzala až 1. 3. 1938. Lesním hospodářem byl zvolen rolník
Josef Petr a hlídačem byl František Mazoch. O počátcích lesního hospodaření obce se můžete dočíst v knize Dějiny obce
Trojanovice (na str. 131). Výměra obecního lesa na Kozinci
však činila 22,69 ha a nikoliv 2432 ha, jak je uvedeno v knize.
Číslo zřejmě odpovídá celkovému výměru všech lesů arcibiskupského velkostatku Hukvaldy na katastru Trojanovic.
Les na Kozinci však obec nevlastnila dlouho. Již po revolučním roce 1948 byly obecní lesy postupně přičleněny ke státním lesům. Zestátnění proběhlo ze dne na den 13. března 1948
na Ústředním ředitelství olomouckého arcibiskupství v Kroměříži.
Po znovunabytí obecního lesa na základě Zákona o půdě
v roce 1991 jsem zastával funkci správce obecního lesa až
do konce loňského roku. Dne 1. ledna 2017 jsem předal funkci
panu Martinu Kramolišovi, zaměstnanci Biskupských lesů ostravsko-opavských, revír Trojanovice.
Rád bych při této příležitosti poděkoval všem spolupracovníkům z řad zaměstnanců obce i jednotlivým občanům za práci pro lesní hospodářství, kterou za tu dlouhou dobu odvedli.
Zvláště děkuji panu Jaromíru Pustkovi z Trojanovic a pánům
Miroslavu Balšínkovi a Luďkovi Strbačkovi z Frenštátu p. R.
Jsou to všichni pánové ve věku „šedesát plus“ a pracují pro les
již od svých patnácti.
Všem občanům Trojanovic pak přeji stálé zdraví a Boží požehnání do dalších let!
František Gajdušek

Oznámení o výkonu topograﬁckých prací
Zeměměřičský úřad vykonává správu Základní báze geograﬁckých dat České republiky (ZABAGED©). V souladu se zákonem č.
359/1992 Sb., zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech a
zákonem č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřičství bude v roce 2017
probíhat na katastru obce Trojanovice plánované terénní topograﬁcké šetření pro aktualizaci dat ZABAGED©.
Oprávnění ke vstupu do prostorů a k provádění topograﬁckých
prací prokážou zaměstnanci zeměměřičského úřadu speciálním
služebním průkazem. Žádáme o součinnost, pokud se na vás pověření zaměstnanci zeměměřičského úřadu obrátí .
RNDr. Jana Pressová
vedoucí Odboru ZABAGED©
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Obec na novém systému svozu odpadu ušetřila
Máme za sebou rok fungování nového systému svozu směsného
odpadu. Svozová ﬁrma se nezměnila, tou zůstává společnost AVE
CZ, ale určité změny nastaly. Od ledna 2016 byl nově zaveden pouze jeden svozový den, kterým je každý lichý čtvrtek. Všechny popelnice a kontejnery dostaly nové čárové kódy a nově se také oddělil svoz naší obce od města Frenštátu. A to je zatím trochu problém.
Náš katastr není od Frenštátu jednoznačně oddělen, ale na mnoha
místech (od Bystrého až pod Javorník) se s katastrem Frenštátu
volně prolíná. V okrajových částech naší obce tak dochází k tomu,
že popelnice nejsou opakovaně vyváženy. Svozovou ﬁrmu jsme na
tato problémová místa upozornili, tak snad už k těmto komplikacím docházet nebude. Pokud by se Vám přesto stalo, že nebude
popelnice vyvezena, zavolejte prosím hned v pátek ráno na obecní
úřad (tel. 556 808 565) a můžeme tuto chybu napravit.
Co se týká množství směsného odpadu za loňský rok, tak ve srovnání s rokem 2015 bylo na skládku uloženo o 28 tun odpadu více
(celkem 496 tun), ale ﬁnančně jsme ve srovnání stejného období ušetřili částku 111 tisíc Kč. Množství směsného odpadu za léta
před rokem 2016 však nebylo jednoznačné, takže reálné srovnání
bude až v příštím roce. Finanční úspora je však určitě pozitivní.
Celková platba je pod hranicí 1 miliónu Kč, což bylo naposledy
v roce 2012.
Systém platby obce za svoz odpadu se také změnil. V minulosti jsme platili svozové ﬁrmě pouze za výsyp popelnice bez ohledu na váhu odpadu. V novém systému je tato platba rozdělena
do dvou částí. Obec platí svozové ﬁrmě za výsyp nádoby dle nově
vysoutěžených smluvních cen a za uložení odpadu platíme přímo
skládce. Pokud by obec zůstala při starém způsobu účtování svozu
odpadu, byla by celková částka za rok 2016 o 150 tisíc Kč vyšší, což
při přepočtu na 1 poplatníka činí 50 Kč.
Náklady na svoz směsného odpadu slouží jako podklad pro výpočet ročního místního poplatku za odpady. Přestože náklady
na 1 poplatníka již přesahují stanovenou výši místního poplatku,
obec již minimálně 10 let poplatek nenavyšovala. Aby i nadále bylo
možné tento stav udržet, záleží na nás všech a na našem přístupu
k třídění odpadu. Pokud se nám podaří snížit množství směsného
komunálního odpadu, sníží se také celkové náklady obce.
Do popelnice patří odpad, který už nelze žádným jiným způsobem zlikvidovat. Samozřejmostí už je třídění plastu, papíru, skla,
tetrapacku, kovů – plechovek. Do sběrného dvora je možné dovézt
objemný odpad, nebezpečný, bioodpad (tráva, listí, větve apod.),
vysloužilá elektrozařízení a vybité baterie. Na některých místech
v obci jsou také kontejnery na textil, i tento odpad je možné dovézt přímo do sběrného dvora.
V novém systému jsou ještě nedostatky, které budeme postupně
odstraňovat, ale doufáme, že je to správná cesta. A pokud budeme všechny druhy odpadu důsledně třídit, mělo by se nám dařit
množství komunálního odpadu postupně snižovat.
Monika Ondryášová

Poděkování
Při požáru rodinného domu na Helštýně ve Frenštátě p. R. prokázal velkou odvahu pan Drahoslav Hrubý, soused hořícího
domu, který ještě před příjezdem hasičů vynesl z domu propanbutanovou láhev. Zabránil tak možnému výbuchu a větším
škodám nejen na majetku, ale možná i na životech. Za jeho odvážný čin mu patří velké poděkování.
Vladimír Makový
velitel hasičů JSDH Trojanovice

Zimní údržba komunikací
Údržbu komunikací na hlavních tazích v obci zajišťuje Správa silnic Moravskoslezského kraje (Solárka, cesta na Ráztoku,
cesta na Pindulu). Ostatní místní komunikace má ve správě
naše obec. Na některých vedlejších komunikacích však ztěžují
zimní údržbu zaparkovaná auta na krajích cest. Jedná se např.
o Beskydskou ulici nebo o odbočku pod hotelem U Kociána
směrem k chatám SEGA, která je obzvlášť úzká, a pokud tam
stojí auto, traktor už tímto místem neprojede. Žádáme občany,
aby při souvislé sněhové pokrývce neparkovali svá auta na okrajích komunikací a umožnili tak bezproblémový průjezd zimní
techniky.
Při zhoršených klimatických podmínkách není vždy možné
zajistit odklizení sněhu ve všech částech obce hned v brzkých
ranních hodinách. Preferována jsou nejdůležitější místa v obci
(ZŠ, MŠ, spoje autobusů) a pak přicházejí na řadu další lokality.
Žádáme občany, aby byli v těchto případech trpěliví. Pokud by
však nastal nějaký problém, je vždy možné kontaktovat obecní
úřad.
Monika Ondryášová

K revizi kotlů na pevná paliva
V listopadovém čísle ON jsme informovali o povinné kontrole kotlů na pevná paliva na základě zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. V souvislosti s tím připojujeme několik užitečných
informací.
Povinné revizní a servisní kontroly
Úkon/zařízení

Kotel na pevná
paliva

Kotel na plyn

Povinná revizní
kontrola

do konce 2016 a
pak každé 2 roky

1 x za 3 roky (pouze právnické osoby)

Servisní kontrola

1 x ročně (doporučeno)

1 x ročně (doporučeno)

Čištění spalinové
cesty

3 x ročně (2 x při
1 x ročně
sezónním provozu)

Kontrola spalinové
cesty

1 x ročně

1 x ročně

V dokladu o kontrole musí být srozumitelně a detailně uvedeno, jak provozovatel plní ustanovení §17 zákona č. 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší. Mělo by zde být zodpovězeno na 5 základních
otázek:
• zda je kotel instalován v souladu s pokyny výrobce a zákonem
201/2012 Sb.,
• zda jeho technický stav vyhovuje pokynům výrobce a zákonu
201/2012 Sb.,
• zda je provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem 201/
2012 Sb.,
• zda je spalováno výrobcem předepsané palivo, či zda bylo indikováno spalování odpadů nebo zákonem zakázaných paliv,
• zda kotel splňuje požadavky přílohy č. 11 zákona 201/2012 (tedy,
zda má tzv. „emisní“ třídu 3 a výše).
Vše má být potvrzeno podpisem a razítkem kontrolora. Nezapomeňte ani na daňový doklad o zaplacení kontroly. Prokáže-li se, že
kontrolu provedla osoba bez patřičného oprávnění, může doklad
o zaplacení sloužit jako důkaz, že jste si nechali udělat kontrolu
v dobré víře a byli jste podvedeni. Více informací na: http://vytapeni.tzb-info.cz/
Martin Trubač
Únor 2017
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Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST
OCHOTNICKÉHO DIVADLA
VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí
počátku ochotnického divadla
ve Frenštátě p. R.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
Výstava potrvá do 5. března 2017.

Tělovýchovná jednota Trojanovice Bystré
Vás srdečně zve na

Tradiční končinová zábava se uskuteční
v sobotu 11. března 2017 od 19:00 v hotelu Beskyd
v Trojanovicích.
K tanci a poslechu hraje skupina Astmatic.

Předprodej vstupenek každou neděli od 10:00 do 11:30
na hřišti na Bystrém.

POLOLETÍ V MUZEU
Komentovaná prohlídka stálých expozic, beseda Jak se dělá divadlo, dílna
šikovných rukou, střelba na laserové
střelnici.
V pátek 3. února 2017
od 9.30 – 12.00 hodin.
Vstupné: 30,- Kč děti a senioři,
50,- Kč dospělí.
ČTVRTEČNÍCI:
NEJEN MEZI NOMÁDY
Pohled na život v Alžírsku
očima českého veterinárního lékaře.
Přednáší MVDr. Zdeněk Lysý.
Ve čtvrtek 16. února 2017 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
neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Od Ondřeje po Tři krále
Letošní Tříkrálový koncert Muzejní a
vlastivědné společnosti ve Frenštátě p.
R. ve spolupráci s frenštátským muzeem
se konal v sobotu 7. ledna 2016 v kostele
svatého Jana Křtitele.
Účinkoval zde Valašský soubor písní a
tanců Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm v celé své šíři pěvců a muzikantů,
tedy včetně „ogárků a cérek“ z malého
Radhoště i pěvců z Veterán klubu.
Koncert byl inspirován čtyřmi adventními týdny a podle toho byl také rozdělen
zapalováním jednotlivých svíček na adventním věnci. Posluchači tak v písních

symbolicky prošli celým adventem
- od Ondřeje, přes Mikuláše, Lucii až
ke Štědrému dni a svátku Tří králů.
Krom písní mohli návštěvníci zhlédnout
i zajímavé valašské zvyky s adventem
spojené a nahlédnout do světnic našich
předků, kteří vánoční období prožívali
v mnohém zcela jinak než my dnes.
Vybraný dobrovolný příspěvek ve výši
5271 Kč byl věnován frenštátské Charitě.
Jiří Reiter
foto: Milena Mužíková
Únor 2017
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Napsáno na okraji...
Jak se máš?
Důvěrně známá otázka. Naše odpověď
ve většině případů zní: Mám se dobře.
Je to však skutečně pravda?
Každý z nás se dostává do nejrůznějších
situací. Někdy to jsou situace příjemné a
jindy zase nepříjemné. Mnohdy nás dokáže rozčílit i naprostá maličkost, jako
například, že v obchodě neměli zrovna
to, na co jsme měli právě chuť, nebo že
se autobus zpozdil o dvě minuty. Situace, která se nepovedla zcela dle našich
představ, nám zkazí náladu na celý den.
Když se nám nedaří, jsme naštvaní a
nervózní. Naši náladu však ovlivňují i
lidé kolem nás - uvnitř naší rodiny nebo
na pracovišti.
Na otázku Jak se máš? odpovídáme často bezmyšlenkovitě a podle zaběhaných
konvencí. Neřekneme, že nás něco trápí. Často skrýváme před svými přáteli a
známými své trápení a bolesti, protože
nechceme, aby o nich věděli. Naopak
chceme, aby nás měli za ty silné, kteří
nemají žádné potíže nebo je hravě zvládají.
Další otázkou je, co pro nás znamená
mít se dobře?
Každý z nás vnímá svou spokojenost
odlišně. Někteří jsou spokojeni, když
se jim daří v jejich zaměstnání a když
postupují v kariérním žebříčku stále výš
a výš. Jiní jsou spokojeni, když si koupí
to, co si přáli - například drahé, super
rychlé auto. Další jsou spokojeni, když
tráví co nejvíce času se svými rodinami, protože jim mohou dávat svou péči
a lásku. Někteří lidé jsou šťastni a spokojeni, když mohou druhým pomáhat.
Důvody, proč se cítíme dobře, jsou velmi různorodé.
Rád bych však připomněl několik věcí,
které si možná mnohdy ani neuvědomujeme. Nebo je bereme jako samozřejmost.
Žijeme v jedné z nejlepších dob. Evropa má za sebou velmi bouřlivou historii.
Přesto se však vždy dokázala zvednout
z obtížných situací. V současnosti máme
široký přístup ke kvalitní zdravotní péči
i dobrému vzdělání. Můžeme cestovat
téměř bez omezení a poznávat nové národy a jejich kultury. To všechno jsou
věci, o kterých mohly minulé generace
jen snít.
Měli bychom to mít na paměti, až budeme hledat odpověď na otázku: Jak se
máš?
Matěj Fucyman
Únor 2017

Turnaj v miniházené

Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se konal druhý turnaj v miniházené v Kopřivnici. Účastnily
se týmy ZŠ Zdislavy, ZŠ E. Zátopka, ZŠ
Štramberk a ZŠ Trojanovice. Jelikož se hrálo na počet branek a ne na počet vítězství,
náš tým po prvním a následně i po druhém
zápase vypadal slibně a nakonec se umístil velmi dobře. Z našeho týmu se účastnili
hráči: Sandro Carallo, Matty Křenek, Jan
Daniel Mališ, Václav Stráník, Matěj Genzer, David Dostalík, Barbora Káňová, Lucie
Majerová, Šimon Polášek a Ondřej Pícha.
Jan Daniel Mališ
foto: Kateřina Segečová

Bílá elegance
V úterý 20. 12. 2016 jsme podnikli
společnou akci pro rodiče s dětmi, a to
malování na bílé tašky a trička. Přišla
spousta šikovných dětí, rodičů i babiček.
Každý si vytvořil krásně barevnou tašku
nebo tričko za pomoci barviček, šablon
a razítek. Fantazii se nekladly meze, a
tak vznikla spousta krásných výrobků.
Více na stránkách školy www.zstrojanovice.cz
Kateřina Segečová

K horám patří lyžařský sport

V týdnu 16. – 20. ledna zorganizovala vedoucí učitelka mateřské školy Silvie Balcárková lyžařský kurz pro děti mateřské
a základní školy. Pod vedením zkušených
instruktorů se děti učily základům nebo se

zdokonalovaly ve sjezdových disciplínách
v lyžařském areálu na Bílé. Letošního lyžování se účastnilo čtyřicet dětí, které své lyžařské dovednosti a schopnosti předvedly
i svým rodičům a prarodičům v pátečním
závodě.
Lyžařská sezóna je v plném proudu a mladým „běžkařům“ začala i sezóna závodní.
První letošní závodní klání se konalo 17.
ledna na Pustevnách a všichni zúčastnění
si mohli zároveň prohlédnout díla zručných ledových sochařů, neboť ta byla k vidění přímo na startu závodu. V kategorii
předžaček na trati dlouhé 800m vybojovaly
5., respektive 6. místo Žoﬁe Procházková a
Kristýna Pindurová. Holkám moc děkujeme a držíme palce do dalších závodních
víkendů, které následují ve Veřovicích a
opět na Pustevnách. Do našeho lyžařského týmu jsme velmi rádi nově přijali paní
trenérku Svatavu Hanzlovou, která zároveň
v lednu nastoupila na školu jako třídní učitelka II. B třídy.
text a foto: Soňa Bunčková
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Rozloučení s paní učitelkou Vackovou

Vzpomínka na vánoční tvoření
V pondělí 12. 12. 2016 proběhlo ve škole
vánoční tvoření se Silvou. Děti si vyráběly svíčky, andílkové náušnice, malovaly na
svícny. To, co si vyrobily, měly jako dárečky pro své kamarády a blízké nebo pro své
potěšení. Každý si odnášel krásné výrobky,
které udělaly určitě spoustu radosti.
Text a foto: Kateřina Segečová

Dne 20. 12. 2016 jsme prožili v naší MŠ
odpoledne plné emocí.
Děti z oddělení Berušek se společně se
svými rodiči loučily s paní účitelkou Mgr.
Andreou Vackovou. U tohoto setkání nechybělo ani poděkování od rodičů, dárečky, kytičky, přáníčka a ukáplo i pár slziček.
Jménem rodičů milé paní učitelce Andrej-

ce touto cestou ještě jednou za vše moc
děkuji a přeji i ostatním dětem a rodičům,
aby s ní byli tak spokojeni, jako jsme byli
my!
A naší nové paní učitelce Janě Kulové přejeme, aby se jí u nás líbilo.

Jak se dělá divadlo?

Náš první šachový turnaj

text a foto: Katarína Kahánková

Dne 18. 1. 2017 jsme s dětmi z divadelního
kroužku a „sborečku“ navštívili frenštátské
muzeum. V rámci výstavy o historii ochotnického divadla na Frenštátsku pro nás připravili krásný program Jak se dělá divadlo.
Martin Trubač nám povyprávěl, s jakými profesemi se u divadla můžeme setkat.
Děti si vyzkoušely roli osvětlovače, zvukaře, rekvizitáře či kostymérky. Zkusily si
také sehrát krátký úryvek z divadelní hry
Lucerna. Potom jsme si prohlédli výstavu a vyzkoušeli různé divadelní kostýmy,
ve kterých jsme se nakonec mohli vyfotit.
Jana Balharová

Na Jubilejní základní škole prezidenta
Masaryka v Trojanovicích už druhým rokem probíhá šachový kroužek. Tento
rok se v kroužku sešlo 12 dětí. Neobdrželi
jsme pozvánku organizátora na přebor škol
okresu Nový Jičín a jako kompenzaci jsme
od Moravskoslezského krajského šachového svazu dostali povolení účasti v přeboru
škol města Ostrava. Turnaj se konal 15. 12.
2016. Družstvo ZŠ Trojanovice pod vedením Mgr. Táni Bogatkové nastoupilo v
následující sestavě: 1. David Juračák 2. Šimon Stejskal 3. František Galia 4. Jindřich

Svoboda a náhradník Judita Juračáková.
V seriózní konkurenci 10 družstev jsme se
neztratili. Celý turnaj jsme se pohybovali
v horní části tabulky a nakonec jsme vybojovali pěkné 5. místo. Všichni naši hráči
přispěli bodovými zisky, nejlépe se však
předvedl David Juračák. David na nejtěžší
1. šachovnici uhrál 9 bodů z 9 možných!
Všem členům týmu děkujeme za skvělou
reprezentaci školy. Rodičům děkujeme
za organizační pomoc.
text a foto: Táňa Bogatková
Únor 2017
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Přivítání nového roku 2017

Rok 2016 utekl stejně rychle jako roky
předcházející a opět se blížil jeho závěr.
Stalo se u nás Pod Radhoštěm v posledních
letech pěkným zvykem setkat se v prvních
minutách nového roku se sousedy, známými a kamarády u naší zvoničky. A mělo to
být letos setkání desáté, jubilejní. A nakonec také bylo.
Ale letos, možná i kvůli tomu výročí, se
nám rozloučení se starým rokem podařilo uspořádat v mnohem větším měřítku.
Jeden z našich sousedů, pan Jaroslav Petr,
má v nájmu bývalou hájenku Pod Radhoštěm, zvanou Jandovka. Proběhlo tu i kácení
máje a dožínky a pan Petr nás pozval 30.
prosince na rozloučení se starým rokem.
Bylo to trochu jiné než ta setkání v létě, už
třeba kvůli počasí, které bylo chladné, až
mrazivé. Všechno se tedy odehrálo uvnitř
hájenky, kterou bylo nutno vytopit.
Když jsme se po páté hodině začali v hájence scházet, bylo tam už opravdu příjemně vytopeno, muzika ladila cimbál a
ostatní nástroje a nálada byla již téměř silvestrovská. K Vánocům a konci roku patří
samozřejmě nejrůznější dobroty, ať už ty
sladké nebo masité, a každý tak přinesl nějaké vzorky na ochutnání. Ty se také musely něčím zapít, hlavně ty masové. Dobrůtky
se pomalu i rychle ochutnávaly, muzika už
byla také připravena a začala hrát k poslechu a tanci a večer nám příjemně ubíhal
v hovoru i jiné dobré zábavě. Hudba se zpočátku nesla v lidovém tónu, ale brzy se hrálo
všechno, od country až po rock. Na beto-

nový parket jsme se dostali postupně snad
všichni, i ti s nohou zpevněnou ortézou.
Sešlo se nás v hájence postupně padesát pět
i s dětmi, nejmladšímu účastníkovi byly 2

měsíce, nejstarší účastnici více než 85 let.
Zábava probíhala zhruba do půlnoci, pak
už toho bylo asi dost a šli jsme domů. To už
byl ostatně všude kolem nás Silvestr.
No a to setkání v prvních minutách roku
2017 proběhlo, jak už jsem napsal v úvodu,
také. Sešlo se nás méně než v předchozích
letech, ono těch příležitostí ke strávení
konce roku je asi více, někteří sousedé byli
nemocní a své sehrála asi i zmiňovaná sešlost v předvečer Silvestra. Ale zdravé jádro
se nakonec téměř celé ukázalo a přivítalo
nový rok 2017 přípitkem a potřesením
rukou se všemi sousedy a přáteli, kteří se
na první minuty před kapličku dostavili.
Bylo nás tam celkem patnáct. Za rok začneme v tom našem setkávání druhou desítku, tak snad se nás sejde více. Pokud tedy
budete mít na počátku roku 2018 chuť a čas
a nemáte to pod Radhošť daleko, přijďte
také mezi nás. A možná bude letos zase i to
předsilvestrovské setkání.
text a foto: Václav Kristl

Ve zdravém těle zdravý duch!

V minulém čísle jsme vás informovali o aktivitách žen z Klubu aktivních seniorů
Pod Javorníkem. S nadšením se účastní pravidelných cvičení. Posilují tím tělesnou
zdatnost a přispívají k celkovému zdraví a svěžesti.
Martin Trubač
foto: Květoslava Reková
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