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Listování v archivu... ČERVEN

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do prvního letního měsíce. Pro školáky a učitele má v sobě lákavou předzvěst blížících se prázdnin
a také pro většinu ostatních znamená
příznivé poselství, že léto už je přede
dveřmi. Co však přinese červen naší
obci?
Začátkem měsíce bude znovu zprovozněna hasičská zbrojnice. V dubnu a
květnu v ní probíhala oprava podlahy
a interiérů (výmalba a výměna osvětlení). Na jejím uskutečnění se podílela
ﬁrma VAMOZ - servis, a. s.
Začalo se s budováním kanalizace
na Díle. Pro řidiče to bude znamenat jisté omezení, neboť komunikace
na Díle bude po celý měsíc uzavřena.
Stavbu kanalizace provádí ﬁrma MRK
pozemní práce s.r.o. Na realizaci tohoto projektu jsme získali od Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 1,8 miliónu Kč, což by mělo pokrýt zhruba
75% celkové ceny.
Milovníky letadel bych rád pozval na
výstavu kreseb a maleb Pavla Rampíra,
která bude zahájena 8. června v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.
Červen je příznivý pro nejrůznější
venkovní aktivity, při kterých je možné sousedsky a přátelsky se pobavit
- ať již se jedná o akci Letnice s putováním, kterou pořádá Dětský lesní
klub Na trojanovské pasece, fotbalová
utkání trojanovických oddílů či „malou pouť“ u kaple pod Dílem. Ze všech
těchto iniciativ mám velkou radost,
protože pomáhají rozvíjet obecní pospolitost.
Na závěr mi dovolte, abych popřál
všem školou povinným (ať již žákům
nebo učitelům) úspěšné zakončení
školního roku. Ať čas školních výletů a
exkurzí prožijete v radosti a ve zdraví!
Jiří Novotný
starosta obce
Červen 2017

Období, kdy se na první pohled nic zvláštního neděje, označujeme jako „okurková
sezóna“. To mě napadlo, když jsem listoval
červnovými čísly Obecních novin z Trojanovic. Zpočátku jsem se bál, zda vůbec
dokážu tuto rubriku vyplnit. Nakonec se to
přeci jen podařilo. Jak? To posuďte sami.
Začnu událostí historickou. V červnovém čísle ON v roce 2009 se čtenáři mohli
dočíst, že „Obecní zastupitelstvo schválilo
(na zasedání konaném 27. 4. 2009, pozn.
redakce) návrh obecního znaku a vlajky.
Navrhovaný znak obce Trojanovice má tuto
podobu: V půleném španělském štítě v pravé
části nad sebou dvě zlatá srdce na zeleném
podkladě, v levé části čtyři stříbrné hroty
na červeném podkladě. Srdce znázorňují
odkaz na biskupa Troyera, zakladatele Trojanovic, jenž má zlatá srdce rovněž ve svém

osobním erbu. Zelený podklad připomíná
přírodu Beskyd a pasekářský způsob života.
Stříbrné hroty na červeném podkladě jsou
odkazem na biskupství olomoucké. Navrhovaný prapor je odvozen od znaku a je tvořen
dvěma vodorovnými pruhy, horní zelený,
dolní červený. V horním zeleném pruhu je
u žerdi umístěno zlaté srdce.
Tak se konečně zrealizoval záměr, o kterém se diskutovalo již od roku 1997. Návrhů bylo několik. Některé se ukázaly
být heraldicky nepřípustné (např. návrh
s radhošťskou kaplí) nebo nevhodné (návrh s postavou patrona obce sv. Jana Křtitele). Na konečné podobě znaku a vlajky
se odborně podíleli sochař André Vícha a
heraldik Karel Müller.
Ve středu 4.června 2008 se kolem 14.25
hodin současně spustily sirény v Trojanovi-
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cích, Frenštátě p. R. a v Kunčicích p. O. Důvodem bylo nahlášení požáru, který propukl
v Trojanovicích na Bystrém. Hasičské sbory
se sjely u „Ďatkového kopce“, aby uhasily požár chaty. Jelikož hrozilo nebezpečí rozšíření
ohně do lesů, byly povolány také sbory z Nového Jičína, Kopřivnice a Kozlovic. Hasiči úspěšně zlikvidovali oheň, který pohltil
střechu a podkroví chaty. Pravděpodobná
příčina vzniku požáru je od blesku nebo
od elektrického rozvodu chaty.
Tomáš Martinák, 2008
Červnové bouřky měly v témže roce
na svědomí ještě další nehodu.
Dne 9. 6. 2008 uhodil blesk do obecního
úřadu a způsobil nemalé škody.
Počítače: 15.000,- Kč. Telefonní ústředna:
24.000,- Kč. Motor brány sběrného dvora:
7.000,- Kč. Váha ve sběrném dvoře: 107.000,Kč. Zabezpečovací systém: 6.000,- Kč. Celkem: 159.000,- Kč. Po požáru na Bystrém je
toto druhá významná škodní událost v obci
v tomto roce, kterou má na svědomí přímý
úder blesku.
Jiří Novotný, 2008
Než zanechme katastrof. Žijeme v době
moderních komunikačních prostředků,
ke kterým patří i internet. Dnes je téměř nepředstavitelné, aby obec neměla své webové
stránky, prostřednictvím nichž informuje a
prezentuje. Ty naše zahájily svou existenci
před více než 10 lety.
15. června byla spuštěna zcela nová verze
webových stránek (www.trojanovice.cz), která umožňuje nejen rychlejší informování občanů, ale také jejich aktivní účast na webu.
Zatím na stránkách není ještě vše zprovozněno, ale bude tomu tak v nejbližších dnech.
Uvítáme rady, připomínky a komentáře, které nám poskytnou zpětnou vazbu.
Radka Gliwitzky a David Šrubař, červen
2006
Nové potřeby a trendy, které s sebou přináší éra informačních a komunikačních
technologií, vedly současné zastupitele
k rozhodnutí, že je třeba stávající podobu webových stránek změnit a zefektivnit.
Na tomto úkolu se od začátku roku 2017
pracuje.
Opět na krátkou dobu mohli návštěvníci
Radhoště spatřit kamennou architekturu
kaple sv. Cyrila a Metoděje. Koncem května provedla ﬁrma Beskydský šindel s. r. o.
výměnu šindele na jižní a východní straně
kaple. Celkové náklady na opravu byly 233
615 Kč.
Drahomír Strnadel, červen 2009
Červen bývá rovněž časem školních výletů
a exkurzí. Zpráv o nich najdete v archivu
ON přebohatě. V celé té záplavě článků mě
však zaujal následující.
Dne 21. 6. 2012 se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili veřejného jednání Okresního soudu v Novém Jičíně. Projednávala se krádež železných

Děti a koně

stožárů poměrně velkých rozměrů. Podle
toho, že se všichni naši žáci chovali naprosto vzorně a pozorně poslouchali, doufáme,
že tato akce nebyla jen „výletem“, ale hlavně
poučnou exkurzí o tom, že i „drobná“ krádež
má svou odplatu.
Konec měsíce je spjat se svátkem svatého
Jana Křtitele, patrona Trojanovic, jehož
jsme již zmínili v souvislosti s obecními
symboly.
Dne 27. června za přítomnosti zhruba 60
občanů Trojanovic P. Rudolf Swienczek slavnostně vysvětil kapličku pod Dílem. Kaplička
byla zasvěcena sv. Janu Křtiteli, který je patronem obce Trojanovice.
Kaplička byla kompletně zrekonstruována v nákladu 296 tis. Kč. Na rekonstrukci
přispělo Ministerstvo kultury příspěvkem
ve výši 130 tis. Kč. Kaplička byla prasklá,
proto bylo zapotřebí vypracovat statické posouzení a kaplička byla podle návrhu statika
stažena tak, aby nedošlo ke zřícení celé stavby. Dále byla stavba obetonována a odvodněna. Kompletně nové jsou také venkovní i
vnitřní fasády. Zrestaurovány jsou dveře a
ke kapličce je postaveno nové schodiště. Celou rekonstrukci provedla stavební ﬁrma EB
Bartoš. Historie kapličky je velmi zajímavá.
V roce 1863 našel poměrně velký poklad
pasekář Jan Káňa z Dílu a na místě nálezu
nechal postavit kapličku. Za peníze koupil
dvě velké paseky – paseku na Kopelcově na Bystrém a tzv. Vojtkovice na Lomné
– nyní paseku rodiny Káňů U zvonka.
Jiří Novotný, 2010
Zbývá jen dodat, že od roku 2011 se
u zmíněné kaple z podnětu místní organizace KDU-ČSL každoročně koná pobožnost ke svatému Janu Křtiteli, jakási malá
trojanovická pouť.
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Protože jsme se spolu s členy výtvarného kroužku při Jubilejní základní škole
prezidenta Masaryka zapojili do soutěže
v malování „Děti a koně“, kterou vyhlásil
Jezdecký klub Trojanovice z.s., rozhodli
jsme se tuto jízdárnu navštívit a něco se
o koních dovědět. Provázel nás pan Jan
Valštýn, který nám velice trpělivě zodpověděl všechny otázky a ukázal, jak se
o koníky postarat. Na konci programu
dovolil dětem vžít se do kůže takového
koně, vyzkoušeli si parkur - přeskakování překážek, a dokonce i to, jak se cítí
kůň ve „sprše“, což se dětem velice líbilo, protože venku bylo kolem 25°C.
Ještě jednou moc děkujeme za prohlídku. Více fotograﬁí naleznete na stránkách:www.zstrojanovice.cz/krouzky/
vytvarny.
text a foto: Jana Balharová

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
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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 24. dubna 2017
19/1 Zastupitelstvo obce schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva.
19/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
z 18. zasedání zastupitelstva ze dne 27.2.2017.
19/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 2/2017 a 3/2017 - viz přílohy 1 a 2.
19/4 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p. č.
3611/1 o výměře 43 m2 za cenu 1 720,- Kč (43 m2 x 40,- Kč) a
části pozemku p. č. 3686/3 o výměře 89 m2 za cenu 3.560,- Kč (89
m2 x 40,- Kč) vše v k. ú. Trojanovice, společnosti MND Drilling &
Services a.s.
19/5 Zastupitelstvo obce schvaluje majetkoprávní vyrovnání
- části pozemku p. č. 34/3 díl “n” o výměře 0,03 m2 sloučený
do pozemku p.č. 34/2 dle GP
- části pozemku p. č. 34/1 díl “c,d,e” o výměře 92 m2 sloučený
do pozemku p.č. 34/2 dle GP
- části pozemku p. č. 34/3 díl “g” o výměře 170 m2 sloučený
do pozemku p.č. 34/2 dle GP
vše v k. ú. Trojanovice, za podmínky, že bude opraven vodojem dle
dohody s Obcí Trojanovice.
19/6 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p. č. 3594/1 v k. ú. Trojanovice pro vedení elektrické přípojky nízkého napětí pro pozemek p. č. 1680/2. Platbu a podmínky
věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.
19/7 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p. č. 3548/1, 3548/8 a 3548/5 v k. ú. Trojanovice pro vedení
vodovodní a kanalizační přípojky pro chaty stojící na pozemcích p.
č. st. 1133, 1134, 1135 a 1473 v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.
19/8 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene v pozemku p. č. 1209/7 a 3648 v k. ú. Trojanovice pro vedení elektro
přípojky nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu na pozemku p. č. 1272/3 v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky věcného
břemene určuje směrnice č. 1/2014.
19/9 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene
v pozemku p. č. 2350/11 v k. ú. Trojanovice pro vedení vodovodní
přípojky k objektu chaty č. ev. 306 na pozemku p. č. st. 1146 a pro
pozemek parc. č. 2350/7 v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky
věcného břemene určuje směrnice č. 1/2014.
19/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje věcné břemeno
v pozemku p. č. 2346/6 pro vedení vodovodní přípojky pro pozemky p. č. st. 466 a st. 402 a pro pozemky p. č. 2350/16 a p. č. 3569/29
vše v k.ú. Trojanovice. Platbu a podmínky věcného břemene určuje
směrnice č. 1/2014.
19/11 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č . 2191/1 ost. plocha v k. ú. Trojanovice před domy č. p. 551 a
549, viz. příloha 3.
19/12 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 2633/1, lesní plocha v k.ú. Trojanovice u RD čp. 555 stojícího na pozemku p. č. st. 628 pro zřízení parkování aut.
19/13 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny pozemku p. č.
3571/7 za části pozemků p. č. 3611/12, 1643/12, 1643/4, 1643/13,
vše v k. ú. Trojanovice.
Červen 2017

19/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dotaci pro žadatele v rámci speciﬁckého cíle 2.1 “Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek” - tzv. kotlíkové dotace vyhlášené
výzvou č. 67 Ministerstva životního prostředí, ve výši 7.500 Kč spoluúčasti obce Trojanovice pro žadatele, občany Trojanovic bydlící
ve stávajících a ne nových domácnostech rodinných domů.
Dotace bude vyplacena poté, co žadatel doloží, že mu byla vyplacena dotace z MS kraje. Dotace bude vyplacena na všechny zdroje
tepla kromě zdrojů tepla na černé a hnědé uhlí.
19/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zápis č.
1/2016 z jednání dozorčí rady dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko.
19/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje ﬁnanční vypořádání s architekty Ing. arch. Kamilem Mrvou PhD. a Ing. arch
Romanou Bílkovou (viz. Příloha 4) za projekční, architektonické,
designerské a dozorové práce při rekonstrukci restaurace Rekovice.
(pozn. redakce: výše navrhované odměny je 595 tisíc Kč pro Ing.
arch. Kamila Mrvu, 320 tisíc Kč pro Ing. arch Romanu Bílkovou).
19/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 1.860.000,Kč na projekt “Zajištění odkanalizování odloučené lokality Trojanovice - Dílová”.
19/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou - oblat Novojičínsko východ.
19/19 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje koupi 57 ha zemědělských luk a lesních pozemků s rybníkem za cenu 22 mil. Kč.
Jedná se o tzv. Foltasovice v k. ú. Trojanovice.
19/20 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje koupi Hotelu
“U Kociána” č. p. 183 v k. ú. Trojanovice.
19/21 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje v souladu s § 84
odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47
odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Změny č. 1 Územního plánu Trojanovice.
19/22 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení pobočky
pošty Partner v rámci provozu obecního úřadu Trojanovice.
19/23 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předložit do příštího
zasedání návrh obecně závazné vyhlášky o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku.
19/24 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu výboru pro veřejné zakázky a granty ze dne 24.4.2017.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 20. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 26. června 2017
v 18.00 hodin na hřišti na Bystrém.
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Naši jubilanti

Akce v Trojanovicích a okolí

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Čestmír Dobiáš

80 let

Rudolf Novotný

75 let

Milada Radócová

70 let

JAN FUXA: FOTO – GRAFICKÉ OBRAZY
Výstava fotograﬁí a plastik
ku příležitosti životního jubilea autora.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 11. června 2017.

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Upozornění
Z důvodů čerpání dovolené
bude obecní úřad v pátek 7. července 2017
pro veřejnost uzavřen.
Poplatky 2017
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku:
- osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt

Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy

410,- Kč
410,- Kč

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 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 nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu,
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)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční
banky, a. s., číslo účtu: 4124801/0100
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!
variabilní symbol ODPADY
- obyvatelé Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- chataři:
69 a evidenční číslo chaty
variabilní symbol PSI
4 a číslo popisné domu
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2017.
Monika Ondryášová

DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea Novojičínska.
Vernisáž výstavy čtvrtek 29. června 2017 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V rámci vernisáže bude udělena cena Nadace JUDr. E. Parmy
a B. Parmové za propagaci frenštátského regionu.
Výstava potrvá do 22. října 2017.
FRENŠTÁTSKÁ MUZEJNÍ NOC
V pátek 2. června 2017 od 17.00 do 22.30 hodin v prostorách
frenštátského muzea.
Vystoupí: Divadlo babky Miládky, Eva Porubová a Petr Drkula s cimbalistou J. Hrbáčkem, komorní sbor Nyklband. V průběhu celého programu: prohlídka stálých expozic, interaktivní úkoly pro malé i velké, střelba na laserové střelnici, výstava
Jan Fuxa: Foto-graﬁcké obrazy. Na závěr noční prohlídka.
Zvýhodněné vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Den otevřených dveří
v Domově Hortenzie
Domov Hortenzie každým rokem pořádá Den otevřených dveří, kdy návštěvníci mají možnost prohlédnout
si zázemí Domova Hortenzie, udělat si vlastní představu
o životě jeho obyvatel a podívat se při této příležitosti
na kulturní program, který je vždy bohatý a pestrý.
Den otevřených dveří se bude konat dne 16. 6. 2017
od 9 hodin. Po celý den bude probíhat prohlídka prostor
pro veřejnost. V dopoledních hodinách se obyvatelé Domova Hortenzie utkají při turnaji v pétanque nebo
v diskčáře.
Odpolední program se ponese ve znamení hudby, zábavy
a tance. Nejprve vystoupí žáci frenštátské umělecké školy,
následovat bude program populárních Paskovských Jiřinek, které vždy přinesou pozitivní náladu, a na závěr
programu zahraje hudebník Bohumír Holub oblíbené
šlágry starší generace. Bohaté občerstvení bude zajišťovat
Hotelová škola ve Frenštátě p./R. pod odborným vedením paní Eliášové.
Monika Klíčová
Červen 2017
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Nová prodejna autodíl� a dopl�k�
Autoservis
Karosárna
www.janda-garage.cz
tel.: 604 30 77 88
Karosárna Lukáš Janda
Planiska - bývalý sklad CO 11
744 01
Frenštát p. R.

Červen 2017

Prodavač/ka v obchůdku pod lanovkou
Přijmeme prodavače/ku na sezónní prodej
do prodejny suvenýrů na dolní stanici lanové dráhy
v Trojanovicích.
Jedná se o práci o všech víkendech a svátcích v roce,
celou letní sezónu
od 9:00 do 17:00 hodin.
Platební podmínky:
• HM až 100,- Kč/hod
Požadujeme:
• komunikativnost, zodpovědnost, práce na PC,
zkušenost s vedením obchodu vítány
Nabídky zasílejte na adresu: lanovka@pustevny.cz
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Akce v Trojanovicích a okolí
KDU-ČSL Trojanovice

POZVÁNÍ NA POBOŽNOST
KE SVATÉMU JANU KŘTITELI
u kapličky pod Dílem
v neděli 25. června 2017 v 15 hodin.

Sv. Jan Křtitel je patronem naší obce, proto je možno toto
shromáždění chápat jako malou trojanovickou pouť.
Všechny občany srdečně zvou pořadatelé.

Matice Radhošťská
a Římskokatolická farnost Frenštát p. R.

zvou na

Cyrilometodějskou pouť
ve středu 5. července 2017 v kapli na Radhošti
termíny bohoslužeb: v 9:30, 11:00 a 14:00 hodin
Reklama a inzerce


























„Špatný král, který vládne pomocí zlých čarodějnic. Bouře. Strašidelné lesy. Skutečný dědic trůnu v boji na život a na smrt. Záblesk
dýky. Výkřiky, steny. Zlý král umírá. Dobro triumfuje. Déšť růžových
lístků. Zazní zvonec a konec.“ Ale tak jednoduché to není. Divadlo
nastavuje zrcadlo životu, ale – jak říká jedna z postav hry Soudné
sestry - možná právě proto je v něm všecko obráceně. Toho si byl
vědom i Terry Pratchett, když se rozhodl využít známého Shakespearova divadelního příběhu a postavil jeho Mackbetha nikoliv
před zrcadlo, nýbrž ho doslova protáhl zrcadlovým bludištěm. A
jak už to tak bývá, nakonec je všechno převrácené, zkarikované
a jinak. Z tragédie se stává komedie, ze záporných postav kladní
hrdinové, z epizodních rolí „hauptky“. A to vše s přídechem montypythonovského humoru.
Pokud máte rádi humor a fantazii (místy přecházející až ve fantasmagorii), pak vás srdečně zveme na představení, které se koná 16.
a 17. června 2017 v 19 hodin ve frenštátském kině. Místa v sále si
můžete rezervovat od 5. června 2017 v Turistickém informačním
centru ve Frenštátě p. R., nám. Míru 1, tel: 556 836 916.
text a foto: Martin Trubač


 
 
 
 
 
 









Nabídka služeb s fekálním vozem
– žumpy, septiky, čističky

odvoz na ČOV Kunčice p. O., Frenštát p. R.

• Dovoz užitkové vody, napouštění čističek, jímek vodou.
• Mulčování zahrad, příkopů i drobných náletových dřevin
traktorem s mulčovačem o záběru 1,8m a 3m.
• Možnost zapůjčení štípače na dřevo.
tel. 604 693 404
Červen 2017
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Valašské roubenky na dlani
Během květnového deštivého počasí vytvořil pan Bohdan Gallat v Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla skanzen
„na dlani“. Tvořily ho valašské roubenky,
poloroubené domy z Podkrkonoší, roubené domy ze středního Polabí, roubený
kostel z Maršíkova u Šumperka a také zemědělská usedlost – žudro z hanáckých
Příkaz na Olomoucku. Vernisáží, která se
konala 4. května, jsme zahájili první výstavu v tomto roce za hudebního doprovodu
cimbálové muziky Radhošť.
Pan Bohdan Gallat (na fotograﬁi první
zleva) pochází z Olomouce a zabývá se
poradenstvím v oblasti nakládání a recyklace vysloužilých osvětlovacích zařízení.
Do Trojanovic poprvé zavítal coby kontrolor. Jak sám uvádí s úsměvem: „Přijel jsem
na kontrolu na obecní úřad a odjel jsem
s nabídkou na výstavu.“
Jeho celoživotním koníčkem jsou historie, lidová architektura a práce se dřevem.
Výsledkem vzájemného propojení těchto
ušlechtilých zálib jsou pak modely dřevěnic, které pan Gallat vyrábí většinou
ze smrkového dřeva. Stavbě modelů se věnuje již 30 let a jeho soubor staveb se stále
rozšiřuje. Další výzvou pro něho bude mo-

del roubenky Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla, kde se výstava uskutečnila.
Modely jsou často vyhledávány dětmi
se zrakovým postižením, které si je mohou

„prohlédnout“ pohmatem. Zbývá jen dodat, že výstavu valašských roubenek můžete zhlédnout do 5. 6. 2017.
text a foto: Alena Janáková

Akce v Trojanovicích a okolí
Karlovjané a Valašský soubor Radhošť zvou na
TRADIČNÍ KÁCENÍ MÁJE
v neděli 4. června 2017 v 15:00 hodin
v areálu Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
v Trojanovicích Karlovicích.
Vystoupí Valašský soubor Radhošť
a děti z mateřské školy.
Občerstvení: guláš, lopaťáky, pivo.

SDH Trojanovice
vás srdečně zve na

6. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
v sobotu 10. června 2017 od 13:00 hodin
v PÚ podle pravidel MSL MH
v areálu hasičské zbrojnice v Trojanovicích.

• soutěž se bude konat na travnatém povrchu, náběh dlažba
• kategorie: mladší, starší, dorostenci (do 18 let včetně, alespoň 5 členů, v kategorii dorost - kontrola průkazek)
• bohaté ceny a občerstvení
• kontakt pro případné dotazy:
604 570 657
Červen 2017

16. 6. 2017 OD 15:00

EKOFEST

MILUJEME BESKYDY
BEZ VŽÍ DOL OKD

V AMFITEÁTRU NA HOREKÁCH
OD 15:00 - SOKOLNÍCI Z HRADU SOVINEC: PEDNÁŠKA,
FOTOKOUTEK S DRAVÝMI PTÁKY
OD 15:00 - INFOSTÁNEK GREENPEACE A MEDVD:
UKLIDÍME HOREKY OD ODPADK
OD 15:30 - PNA DNÍ : DIVADLO DS ZVON
OD 16:00 - ZLODJKA KNIH : DIVADLO DDS ZVONEK
OD 17:00 - MEDVÍDEK P : DIVADLO DDS ZVONEEK
OD 17:30 - TANENÍ VYSTOUPENÍ: TK CV ASTRA ZUMBA
TANENÍ VYSTOUPENÍ: TK CV ASTRA
OD 18:30 - ROCKOVÁ SKUPINA ARRION
V PÍPAD DEŠT PROGRAM V KD FRENŠTÁT P. R.!!!
VÍCE INFO: JIÍ HAUSER – 736480464 NEBO
HAUSER@ASTRAFREN.CZ
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Doba plastová v Trojanovicích

Množství odpadu kolem nás neustále roste. S plastovými odpady se potkáváme nejen doma nebo v obchodech, ale také kolem cest a chodníků, igelitové tašky nebo
sáčky povlávají ve větru na stromech a keřích. Hodně lidí řeší otázku, co udělat, aby
naši planetu plasty nezavalily.
Redaktoři Druhého patra (školního časopisu při ZŠ Tyršova Frenštát p. R.) se vydali
na návštěvu sběrného dvora v Trojanovicích. Proč zrovna tam? V současné době
mají asi nejlepší systém zpracování odpadu
a jezdí k nim pro nápady lidé z širokého
okolí.
Z výsledných reportáží vybíráme:
V úterý jsme jako redaktoři časopisu měli
domluvenou exkurzi do sběrného dvora
v Trojanovicích. Už cesta byla zajímavá.
Když jsme tam došli, tak nás hned paní
Monika Ondryášová mile přivítala. Naše
exkurze začala prohlídkou venku. Zjistili jsme, že se sběrný dvůr v Trojanovicích
bude brzo rozšiřovat. Zavítali jsme taky
do vnitřní části sběrného dvora, kde nám
bylo vysvětleno, jak se vlastně třídí odpad.
Lidé, kteří jsou ochotní a mají čas, můžou
svázat plasty do pytle a odvézt do dvora.
Tam se pytle rozříznou a budou se třídit
pet lahve (které se třídí ještě podle barev),
kelímky od jogurtů, různé sáčky, které se
dají do lisu a folie. Potom jsme se přemístili
k třídění papíru. Stál tam velký vozík plný
různých papírových výrobků. Na celý jeden ten vozík byli jeden až dva lidi a celé to

Nové hřiště
Zahrada mateřské školy na Lomné se
od konce měsíce března může pochlubit
novým multifunkčním hřištěm s bezpečným povrchem Smart Soft. Jedná se
o bezpečný, barevný, zdravotně nezávadný
povrch s dlouhou životností. Děti jej využívají především k dopravní výchově, tzn.
k jízdě na odrážedlech, na kolech, koloběžkách, dále ke cvičení a pohybovým hrám,
jako např. skákací panák, twister, fotbal.
text a foto: Silvie Balcárková

Napsáno na okraji...

třídění jim trvalo čtyři hodiny. Což je docela dlouhá doba. Mně se tam docela líbilo
a bylo to docela i poučné.
Katka Jurečková
Ve sběrném dvoře mě docela zaujalo, jak
těžký může být balík pet lahví (až 180kg).
Dále mě překvapilo, že u odpadků pracují
jen dva lidé, protože když nám řekli, kolik tun odpadu tam je na přetřídění, tak si
to moc nedokážu představit. Docela mě
překvapilo, co všechno jsou lidé schopní
vyhodit, třeba psa nebo slepici a jiné specialitky.
Lukáš Kutáč
Jak se lidé potýkali s odpady v roce 1955?
Zeptala jsem se svého dědečka Vojtěcha
Šablatury.
Sklenice (mléko, pivo) již v této době byly
vratné. Papírový odpad byl vzácný, odkládal se a používal na podpalování ohně
v domácím kotli. Drobný kovový odpad se
přidával ke kořenům ovocných stromů při
nové výsadbě. Stavební odpad a kameny
byly vítaným zdrojem pro terénní úpravy.
Biologický odpad putoval na hnůj, který se
vyvážel na pole a zaorával. Špinavé nádobí
se mylo v teplé vodě, a co zůstalo, se dávalo kravám. Popeláři začali jezdit v roce
1960. Největší problémy s odpady nastaly
s příchodem chatařů - vznikalo mnoho
černých skládek.
Julie Šablaturová
připravil a foto poskytl: Petr Ondryáš

„Ach, ta dnešní mládež! Neučí se, jsou
líní, stále by jen seděli u počítače nebo
koukali do mobilu!“ Kdo z nás nezaslechl podobné povzdechnutí a dost možná, že jsme si takto posteskli i my sami.
Jaká je však generace 2000+? Je to s ní
vážně tak beznadějné?
Každá nová generace je do značné
míry ovlivněna dobou, do které přichází. Zatímco v minulosti žili mladí
lidé v daleko větší nejistotě, strachu a
nesvobodě, dnešní mladí Evropané žijí
- navzdory terorismu, uprchlické krizi
či posilujícímu populismu - v poklidné a blahobytné době. Dnešní mladá
generace je součástí neustále se měnící
moderní společnosti, která je čím dál
tím více ovlivněna okolním světem a
moderním technologickým vývojem.
Zatímco za mého dětství se počítače a
mobilní telefony teprve rozvíjely a postupně se dostávaly do širšího povědomí veřejnosti, dnes je situace zcela jiná.
Již v nejútlejším věku děti dostávají
do rukou tablety, mobilní telefony a
další elektronická zařízení a učí se
s nimi velmi rychle pracovat.
Pravdou ale je, že většina mladých využívá počítač a internet většinou k hraní
her a zábavě. Znalosti a schopnosti získané díky ovládání moderní techniky
však generace 2000+ velmi ocení. Firmy postupně modernizují svou výrobu
a přecházejí na její robotizaci. Budou
tedy stále více vyhledávat pracovníky
schopné porozumět zcela novým, moderním věcem.
Každá generace, jak jsem již zmínil, je
odlišná od té předchozí. To ale neznamená, že je horší a musí tak nutně být
vnímána negativně. Osobně jsem přesvědčen, že generace 2000+ bude velmi
úspěšná. Především díky své schopnosti rychlého chápání techniky. Nejmladší
členové mé rodiny mne pokaždé, když
se setkáme, seznamují s novinkami,
které se ve virtuálním světě staly a o kterých jsem vůbec nevěděl, a s nadšením
mi je představují. Jsou vždy o několik
kroků napřed.
Je důležité, aby si dokázali dostatečně
uvědomit všechny výhody, které se jim
nabízejí, a také aby je byli připraveni
ve správný čas dobře použít. Nejdůležitější však je, aby mezi sebou různé
generace hledaly porozumění místo
kritiky. Vzájemně si totiž mohou předat zkušenosti a inspiraci, která je
pro každého z nás velmi potřebná.
Matěj Fucyman
Červen 2017
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Přebornice ve skákání přes švihadlo

Barbora Káňová (na fotce vpravo), žákyně
5. třídy Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka Trojanovice, byla nejlepší ve skákání přes švihadlo ze 40 účastnic 5. ročníku Městského kola OVOV 2017 (odznaku
všestrannosti olympijských vítězů), pořá-

daného ZŠ Tyršova Frenštát p. R.
Žáci naší školy se zúčastnili olympijského
víceboje jak v týmové soutěži, tak v soutěži jednotlivců. Víceboj zahrnoval skákání
přes švihadlo, trojskok z místa, hod medicinbalem, driblink a lehy-sedy. V týmové
soutěži obsadili naši žáci 5. místo. Bojovali
o každý bod a nevzdávali se, přestože patřili k nejmladším mezi týmy.
V soutěži jednotlivců se však neztratili.
Celkové výsledky jednotlivců: dívky ročník
2006 – 1. místo Barbora Káňová, 2. místo
Andrea Červenková, 3. místo Sophie Otýpková; dívky ročník 2005 – 3. místo Pavlína
Babincová; chlapci ročník 2005 – 3. místo
Václav Stráník.
Žákyně 5. třídy Jubilejní základní školy
prezidenta Masaryka Trojanovice Barbora
Káňová opět potvrdila svou všestrannost.
Svým 2. místem v okresním kole OVOV
(Odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Novém Jičíně si vybojovala postup
do krajského kola OVOV, které se koná 7.
června 2017 v Havířově. Své sportovní nadání bude obhajovat tentokrát v šesti disciplínách: sprint 60 m, dálka, shyby, leh-sedy,
hod míčkem, běh na 1000 m.

Druhý díl Frenštátského běžeckého poháru se konal 9. května u základní školy v Trojanovicích. Tradičního „Běhu přes mosty“
se zúčastnilo celkem 121 závodníků, z toho
bylo 14 z naší školy.
Ve svých kategoriích vystoupili na stupně vítězů: Žoﬁe Procházková – 1. místo
(na snímku uprostřed), Tobiáš Křenek získal 2. místo a bronzovou medaili si odnesla
Barbora Káňová. Všem závodníkům děkuji
za vzornou reprezentaci školy.
Tímto závodem byla také ukončena letošní
lyžařská sezóna a s mladými běžci na lyžích
se sejdeme opět v měsíci září.
text a foto: Soňa Bunčková

text a foto: Svatava Hanzlová

Úspěchy mladých hasičů
Po dlouhé zimě, která se letos opravdu
protáhla, jsme se 13. května vydali na jarní kolo celostátní Hry PLAMEN do Lubojat, abychom změřili síly a dovednosti
s ostatními družstvy z celého okresu Nový
Jičín.Na soutěž jsme odjížděli s velkou
nervozitou a obavami, protože díky velké
nemocnosti a špatnému počasí jsme trénovali pouze v tělocvičně „nasucho“, což je
pro hasiče podstatný problém.
I tak jsme doufali , že se nám podaří zúro-

čit zkušenosti a vybojovat pěkné umístění.
K tomu nám ale chybělo zvládnout čtyři
náročné disciplíny. Štafetu a útok CTIF,
štafetu dvojic a požární útok družstev.
Po celou dobu soutěže jsme se průběžně
pohybovali kolem medailových pozic a až
vítězství mladších a druhé místo starších
žáků v požárním útoku vyneslo obě družstva na stříbrné pozice. Historicky naše
nejlepší umístění umožnilo starším žákům
postoupit mezi 12 nejlepších týmů MSK

do vysněného krajského kola do Frýdku-Místku (2. a 3. 6.) a současně postoupila
obě družstva do krajské soutěže o Pohár
krajského starosty, kterou letos v září pořádají hasiči z Frenštátu p. R.

Obrovský úspěch na soutěži podtrhla rekordním časem 14,4 s v soutěži jednotlivců
v běhu na 60 m s překážkami Kateřina Červenková (na snímku). Znovu se tak potvrdilo, že třináctka je naše šťastné číslo!
Chtěl bych poděkovat dětem za jejich píli,
jejich rodičům za velkou trpělivost, sponzorům a obecnímu úřadu za obrovskou
podporu.
text a foto: Pavel Štefek
Červen 2017
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Naši žáci postoupili do krajského kola Štafetového poháru 2017

Čarodějnice v mateřské škole
Ve čtvrtek 11. května konečně vysvitlo sluníčko a zahrada Mateřské školy na Lomné
se tak odpoledne mohla stát dějištěm tradiční akce, jako je pálení čarodějnic.
Tomu předcházelo plnění čarodějnických
zkoušek formou her a soutěží, jako např.
chůze v pavučině, čarologika, let na koštěti,
záchrana pavoučků, čarodějnické křepčení apod. Nejzajímavější čarodějnice byly
vyhodnoceny a oceněny. Odpoledne bylo
završeno opékáním špekáčků a spálením
čarodějnic, které vyrobily děti jednotlivých
tříd společně s paními učitelkami.
Ráda bych touto cestou poděkovala aktivním maminkám paní Hlaváčové, Krajčí,
Boháčové, Šimíčkové, Hrnčířové a panu
Galiovi za velkou pomoc při organizaci
této akce. Vaší pomoci si velice vážíme.
Ostatním rodičům velice děkujeme za hojnou účast a příjemně strávené odpoledne.

Vanesa Slezinská (vpravo)

Kristýna Káňová (vlevo),Barbora Káňová (uprostřed)

Zažít společný pocit radosti mohly děti Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka v Trojanovicích hned dvakrát za sebou ve Štafetovém
poháru 1. stupně základních škol v běhu
na 8x100 m a 8x200 m.
Žáci s nejlepšími běžeckými časy školy
sestavili dvě štafety ve složení: 1. – 3. třída Žoﬁe Procházková, Kristýna Pindurová,
Vanesa Slezinská, Natálie Krajčí, Jirka Petr,
Filip Hrnčíř, Adam Sedláček, Tobiáš Křenek; 4. a 5. třída Kristýna Káňová, Andrea
Červenková, Sophie Otýpková, Barbora
Káňová, Matty Křenek, František Václavík,
Matěj Genzer a Václav Stráník.
Díky výbornému času z okresního kola,
které se konalo na stadionu TJ Nový Jičín,

postoupili do krajského kola. Krajské kolo
štafet proběhlo v úterý 16. května na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Mladí běžci si tak mohli sami vyzkoušet běh
na tratích pro nejlepší světové atlety. Ze 17
zúčastněných škol obsadili 11. místo.
Součástí sportovního programu byl také
závod jednotlivců ve skoku do dálky a
hodu 1 kg medicinbalem. Medailemi nám
zacinkaly: Vanesa Slezinská – 1. místo
v hodu 1 kg medicinbalem, Barbora Káňová - 2. místo a Kristýna Káňová - 3. místo
ve skoku do dálky.

text a foto: Silvie Balcárková

text a foto: Svatava Hanzlová

Členové vlastivědného kroužku si připomněli 72. výročí osvobození
Letos si žáci vlastivědného kroužku připomněli 72. výročí osvobození Československa a ukončení druhé světové války
na hřbitově ve Frýdku Místku. Položením
kytičky růží k pomníku a minutou ticha
uctili památku 966 sovětských vojáků, kteří jsou zde pohřbeni. Padli při osvobozovacích bojích na katastrech okresů Český Těšín, Fryštát (nyní Karviná), Frýdek Místek
a Nový Jičín. Památník padlým sovětským
vojákům byl odhalen v roce 1946. Součástí
celého areálu jsou také symbolické hroby
75 sovětských důstojníků s náhrobky, na
kterých jsou jejich jména nebo jen hodnosti.
Na hřbitov nás dovezl minibus trojanovských hasičů, který řídil člen Sboru dobrovolných hasičů v Trojanovicích pan Petr
Makový. Za jeho pochopení a ochotu mu
děkujeme.
text a foto: Drahomír Strnadel
Červen 2017
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Rej čarodějnic a stavění májky pod Radhoštěm
nepřišli zkrátka. A o to přece hlavně 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

Svátek matek

Jak to bylo u nás v Trojanovicích Pod Radhoštěm na konci dubna s těmi čarodějnicemi a stavbou májky?
Zatímco v případě stavění májky se jedná o obnovenou tradici z předrevolučních
dob, čarodějnický rej a s ním spojené veselí
je tradicí novou, nyní už čtyřletou. Májka
má své místo u zvoničky naproti staré školy,
je zde pro ni vybudován základ, čili trubka
v zemi.
Spojení májky a čarodějnic se v uplynulých letech osvědčilo. Sousedské a přátelské
vztahy se řádně utužovaly a navazovaly, a
tak jsme do toho šli letos zase. Akci jsme
naplánovali na pátek 28. dubna, ale byla
to asi chyba. Čarodějnicím se posun z posledního dubnového dne na 28. asi nelíbil a
spustily pěkně deštivý týden, kdy pátek byl
možná nejdeštivější. Proto jsme operativně
a pokorně přeložili datum reje na neděli 30.
dubna. Odměnou nám bylo krásné počasí,
které v neděli propuklo.
V předcházejícím týdnu proběhly obvyklé
přípravy – byl vyčištěn základ, připravena
a nazdobena májka a také vylepen plakát

upozorňující na akci (a na něm později opraveno datum). Vlastní rej čarodějnic se stavbou májky započal v 18 hodin.
Pro přistávání čarodějnic byla vyčleněna
plocha před zvoničkou, bohužel opět žádná z účastnic sletu nedorazila vzduchem.
Čarodějnice se postupně scházely a vynořovaly ze všech stran a brzy jich bylo
v okolí kapličky plno. Byla dovezena májka
a nechyběl ani oheň, přes který čarodějnice
na svých košťatech měly létat. Byl zase jen
takový domácí, na staré pánvi, ale svému
účelu posloužil dokonale. Opravdových čarodějnic se letos sešlo méně, nakonec jich
bylo jedenáct, pokud jsem dobře počítal, a
některé byly opravdu strašidelné. Nezáleží na množství, ale na kvalitě. No a všech
účastníků akce bylo postupně asi sedmdesát (spočteno průběžně, ale bez záruky úplné přesnosti).
Všechno, tak jako v letech minulých, samozřejmě dobře dopadlo. Májka se postavila a pořádně zalila tekutinami všeho druhu, aby neuschla a nespadla. Čarodějnice se
vydováděly a ostatní se dobře bavili a také

Den matek je příležitost k poděkování
všem maminkám. Slaví se v různé dny na
mnoha místech po celém světě a vychází
z různých tradic. Myšlenka mezinárodních
a pravidelných oslav tohoto svátku vznikla
roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která bojovala za práva matek.
V Česku se slaví podle amerického vzoru
rovněž druhou květnovou neděli. V Československu se začal slavit tento svátek v roce
1923. Jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.
Také my jsme se s dětmi z výtvarného
kroužku zapojili do oslav tohoto svátku a
vlastnoručně vyrobili přáníčka pro maminky.
text a foto: Jana Balharová

Fotbal TJ Trojanovice Bystré
Souhrn utkání mužstev
Datum Den Za. út.
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