2
Listování v archivu... ČERVENEC

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rád bych napsal něco o stavu ekonomiky provozu restaurace Rekovice v letošním roce.
Fungování každé restaurace závisí
na dobrém řízení provozu. Jsem rád, že
se nám v prosinci loňského roku podařilo zaměstnat schopnou a velmi pracovitou paní manažerku. Opatření, která
po svém nástupu zavedla, se začínají
postupně projevovat.
Po prvních třech měsících roku, které
obecně bývají z hlediska provozu restaurací považovány za nejkritičtější,
byl v měsíci dubnu a květnu celkový hospodářský výsledek pozitivní.
V těchto měsících jsme vydělali i na odpisy, které jsou nastaveny velmi vysoko
(okolo 90 tis. Kč měsíčně). Nyní nás
čeká ekonomicky nejslibnější období
roku, a tak doufám, že bychom mohli
vydělat nejen na odpisy, ale dosáhnout
i zisku. Zda se nám to podaří, o tom
vás budu informovat po skončení letní
sezóny.
Restaurace Rekovice rovněž dobře
reprezentuje obec svými aktivitami.
Od začátku roku se na Rekovicích konalo přes 12 větších akcí typu Jazz maraton, Den dětí, Velikonoční jarmark.
Rekovice reprezentovaly obec na dvou
velkých akcích Garden Food festival,
které navštívilo několik desítek tisíc lidí.
Založili jsme Rekovice stream a děláme
rozhovory se zajímavými osobnostmi
regionu, které vysílá také TV Noe.
Dobře nás prezentovaly různé časopisy
a média. Kvalitní architektura Rekovic
byla ohodnocena také hlavní cenou
Stavba roku Moravskoslezského kraje
2016.
Nyní máme před sebou tyto cíle: pokračovat v pozitivním trendu hospodaření, pokračovat v organizování
akcí a marketingově zajišťovat provoz
pro nadcházející zimní období.
Jiří Novotný
starosta obce
Červenec 2017

Tradiční událostí na začátku července je
pouť na Radhošti. Kaple svatých Cyrila
a Metoděje, postavená v roce 1897, patří
– vedle Pusteven a sochy Radegasta – k významným památkám. Možná vás napadne,
kdo se vlastně o tento svatostánek v nadmořské výšce 1129 m.n.m. stará. Od roku
1905 až do svého zrušení komunisty v roce
1951 měl údržbu a opravy kaple na starosti
spolek Matice Radhošťská. V následujících
letech o budovu pečovali členové lidové
strany z Trojanovic a Dolní Bečvy. V devadesátých letech byl spolek opět obnoven.
Tuto událost nám zachytilo červencové vydání Obecních novin z roku 1994:
16. července 1994 se konala ustavující
schůze Matice Radhošťské v hotelu Radegast
na Radhošti. Ustavující schůze se zúčastnilo 23 občanů z Trojanovic, Frenštátu, Rožnova, Dolní a Prostřední Bečvy a Velkých
Karlovic. Čestným předsedou je P. Petr Dokládal, farář z Frenštátu…Členem spolku se
může stát každý občan, který zaplatí roční
příspěvek 50,- Kč.
O deset let později, opět v červenci, pak
můžeme číst rekapitulaci, čeho všeho Matice Radhošťská dosáhla. Nebylo toho málo.
Z textu vyjímáme: 1995 – do kaple zavedena elektřina. 1996 – za sídlo Matice Radhošťské zvolen Obecní úřad v Trojanovicích
č. 210. 1998 – pro generální opravu kaple
vybrána ﬁrma Juráň z Francovy Lhoty. Celkové náklady odhadnuty na 3,5 miliónu Kč.
Ke stému výročí posvěcení kaple výstava
z tvorby A. Liebschera ve frenštátském muzeu…2000 – stavební úřad v Rožnově p. R.
vydal stavební povolení. V květnu započato
s demontáží zvonice. Z původní stavby nebylo možno použít žádný prvek. Nová zvonice
je tedy replikou staré. 2001 – ﬁrmy Juráň a
H&B REAL ze Vsetína provádějí opravu kopule…2003 – výměna šindelového obložení

na jižní a západní straně kaple. 2004 – impregnační nátěr kaple. Byl instalován nový
mramorový obětní stůl. Vysvěcení obětního
stolu dne 11. září biskupem Františkem Lobkowiczem. Celkové náklady na opravu kaple činily 4.301.165,- Kč. Z celkové sumy byla
jen jedna čtvrtina kryta státními dotacemi.
Poděkování patří všem sponzorům, podnikatelům, městům a obcím, jednotlivcům,
obětavé hrstce funkcionářů Matice Radhošťské, každému, kdo nezištně a obětavě přispěl
k záchraně této historické budovy.
Drahomír Strnadel, červenec 2004
Ve dnech 4. – 8. července 1997 zasáhly
rozsáhlá území východních Čech, Moravy a Slezska povodně. Spolu s povodněmi
z roku 2002 patří mezi nejtěžší přírodní
katastrofy novodobé české historie. Jak se
tato ničivá událost projevila v naší obci,
o tom informovaly Obecní noviny v červencovém čísle 1997:
První následky povodně se projevily již 6.
července dopoledne. V mateřské školce pod
Javorníkem (dnešní byty) byly úplně zaplaveny sklepy. Příval vody zničil opravenou
cestu od kravína pod Radhoštěm k Jurkům
a voda ohrožovala rodinný domek Smelíkových…Potok Bystré protrhl mohutnou
kamennou hráz, změnil koryto a ohrožoval
rodinný domek pana L. Murase. Po směru
toku došlo k četným natržením břehů a
do koryta napadalo větší množství stromů.
Celkem nenápadný potůček Škaredý
z Noříčí se změnil v dravý proud. Naplavené
dříví ucpalo propusť u pana Střálky č. 286
a příval kamení a štěrku zanesl okolní louky…Nad Hotelem Ráztoka voda utrhla kus
břehu a
začala
podemílat
cestu
na Pustevny… Dále po proudu byl stržen
pravý břeh řeky i s komunikací naproti Bality. Hasiči s panem Pustkou odstranili železnou lávku naproti Bality. Bylo nebez-
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pečí, že by po uvolnění mohla poškodit
nebo strnout plynovod… Bařiňákův potůček
na Karlovicích se vylil z koryta a zaplavil
nejen louky, ale také
sklepy rodinných domků… Na Dolině došlo k částečnému podemletí obecních cest naproti pana
Hrachového… Pod Javorníkem Mostkový
potok přetrhl cestu k bývalému rekreačnímu
středisku Ametyst. Potok Rokytný vážně poškodil most u pana V. Šmahlíka č. 57, strhl
sloup elektrického vedení a odplavil velkou
část zahrady... Povodeň způsobila na obecním majetku škodu nejměně za 1 mil. Kč.
Rozsah škod na soukromém majetku bude
pravděpodobně vyšší.
Jen pro srovnání: v důsledku povodní
1997 zahynulo na území České republiky
49 osob, bylo zničeno 2151 domů, celkové
škody byly odhadnuty na 63 miliard korun
(zdroj: Wikipedie).
Ale pojďme od pohrom k něčemu tvořivému. Letní měsíce přímo vyzývají k venkovním aktivitám.
14. července 2005 bylo v Ráztoce otevřeno
lanové centrum Tarzanie. Obecní noviny
o této události informovaly: Je to 421 metrů dlouhá trasa z lanových překážek, zavěšených na stromech ve výšce 4-7 metrů
nad zemí. Lanové překážky jsou důmyslně
řazeny tak, aby kombinovaly úkoly s různým stupněm obtížnosti s úkoly technickými
či zábavními. Ke zdolání trasy není zapotřebí zvláštní fyzické síly. Bezpečnost účastníků
je zajištěna jistícími lany, jistícím úvazkem
a přilbou…
V červenci probíhá řada akcí, které mají
již dlouholetou tradici, např. Horečky fest,
hasičská soutěž, motoristické Cross Country či jezdecké soutěže. 10. července 2010
poprvé proběhl závod horských kol BYKEKAP 2010 pořádaný Sportovním klubem
Valašského království. Start závodu byl
na parkovišti u skokanským můstků
ve Frenštátě a cíl na Horečkách u restaurace

Rekovice v Trojanovicích. Náročná 31km
dlouhá trať s převýšením téměř 1200 metrů
vyvedla závodníky přes Trojanovice
na Malý Javorník, Kamenárku, vyhlídku
nad Veřovicemi, až na Velký Javorník a odtud zpět přes Trojanovice na Horečky.
Na startu se sešlo téměř 90 závodníků a
nechyběla ani regionální špička. Závod odstartoval olympijský vítěz ve skocích na lyžích pan Jiří Raška a první cca 2 km vyvedla
závodníky Tatra Paříž - Dakar Karla Lopraise..V průběhu hlavního závodu se na Rekovicích konal MTB závod dětí a mládeže,
kde se v jednotlivých kategoriích mezi sebou
utkaly dvě desítky mladých bikerů.
Miroslav Prašivka, červenec 2010
Na začátku jsme zmínili působení Matice
Radhošťské. Na závěr chci připomenout
událost, ke které došlo rovněž z podnětu
Matice. Ve dnech 24. - 26. července 2009
navštívilo jednadvacet trojanovických občanů rakouské městečko Ehrenhausen,
místo posledního odpočinku arcibiskupa
Theodora Kohna, který dal souhlas ke stavbě kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti
a který ji pak v roce 1898 vysvětil.
V sobotu nás všechny srdečně přivítal pan
starosta Martin Wratschko, kterému byl
představen také starosta Trojanovic pan Jiří
Novotný... Schody vedoucí z náměstí směrem
nad město nás zavedly k mauzoleu arcibiskupa Theodora Kohna. Vchod zrenovovaného mauzolea v barokním slohu hlídají
po boku dva obři vytesaní z kamene. Uvnitř
mauzolea se nachází oltář a v podzemí
krypta, kde spočívá tělo arcibiskupa Kohna
společně se dvěma dalšími šlechtici. Po krátké bohoslužbě slova, kterou vedl P. Rudolf
Swienczek, jsme položili k oltáři věnec s nápisem: „Významnému Moravanu“. Slavnostní ráz podpořily nádherné kroje některých
účastníků a zpěv nás všech. Potom nás starosta Wratschko zavedl na nádvoří zámku,
který do roku 1914 vlastnil arcibiskup Th.
Kohn. Dále nám zprostředkoval prohlídku
muzea a zámku. Návštěva Ehrenhausenu
byla ukončena nedělní mší svatou, kterou
sloužil místní kněz společně s P. Swienczekem v kostele P. Marie Bolestné. V úvodu
vystoupil pan D. Strnadel a německy všem
přítomným vysvětlil důvod naší návštěvy a
připomněl naše společné soužití v období Rakouska - Uherska. Na závěr mše svaté místní
kněz převzal obraz s portrétem arcibiskupa
Th. Kohna, který namaloval pan František
Gajdušek z Trojanovic...Zpočátku se možná
někomu zdála být tato výprava zbytečná, ale
všude žijí lidé a každou minutu píšeme svým
životem současné dějiny. Setkání lidí, setkání
dobrých lidí, není nikdy dost.
Ludmila Adamcová, červenec 2009
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic

Dámou v každé době
Léto je dobou cestování a zážitků. Frenštátské muzeum nabízí od 29. června
svým návštěvníkům neobvyklý zážitek
- putování napříč časem za módou 20.
století. Autorská výstava „Dámou v každé době“ přibližuje vývoj dámské módy
od secese po 90. léta. Několik desítek
dámských šatů, kostýmů, večerních rób
ze sbírek Muzea Novojičínska doplňují
ukázky dobových doplňků - klobouků,
kabelek, rukavic, obuvi a šperků. Můžete nahlédnout do krejčovského salónu a dozvíte se také, jak dějinné změny,
které v uplynulém století zasáhly naši
zem, ovlivňovaly pojetí módy a charakter odívání. Výstava potrvá do 22. října
2017.
text a foto: Martin Trubač

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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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 18. června 2017

Občánci zleva:
Sára Rusková, Marie Korabečná, Marek Cáb, Tadeáš Genzer, Jakub Kráĺ

Jubilanti zleva nahoře: Josef Mocek, František Vašek, Vladimír Horečka, Čestmír
Dobiáš. Zleva dole: Ludmila Mocková, Anna Maňasová, Zdenka Dobiášová, Zdenka Černá

Mezi námi pejskaři

Občánci zleva:
Aneta Petrová, Karolína Kociánová, Zora Švajdová, Marek Martiňák, Maxim Zuba, Hostivít Honajzer

foto: Věra Vašendová

Akce v Trojanovicích a okolí
SDH Trojanovice
zve všechny na

POHÁROVOU SOUTĚŽ
O pohár obce Trojanovice a O pohár starosty SDH
v sobotu 22. července 2017 od 10:00 hodin
v areálu hasičské zbrojnice
od 20:00 hodin letní večer se skupinou KOPROCK
Červenec 2017

Víte, že v počtu psů na obyvatele se Česká
republika řadí na přední místa v Evropě?
Pes je milý společník, vyžaduje však péči a
zodpovědnost. Každý, kdo někdy psa měl,
mi dá jistě za pravdu, že je to velký závazek
(o ﬁnanční stránce věci nemluvě). Jednou
ze starostí je pravidelné venčení (zvláště u
větších psů) a pak „psí dárečky“ v podobě
exkrementů. A právě to je velký problém,
zvláště na frekventovaných místech, kde
je hodně lidí, pejsků i pejskařů.
Před nedávnem si mi postěžovala jedna
známá na neutěšenou situaci v centru Lomné, kde se v blízkosti školy i dětského hřiště
povalují psí hovínka. Přitom je to majitel
(nebo ten, kdo psa vede), kdo je povinen
exkrementy po svém čtyřnohém příteli
uklidit! Jinak se, milí pejskaři, dopouštíme
přestupku proti veřejnému pořádku (§47/
1d zákona 2000/1990 Sb.). V případě, že to
zahlédne střážník, může nám udělit blokovou pokutu 1000 Kč a v případě, že se to
dostane na projednání ve správním řízení,
vyšplhá se částka ještě mnohem výš!
Sám patřím mezi pejskaře, avšak musel
jsem známé dát za pravdu! Dokonce mě
při tom trochu hryzalo svědomí, protože
jsem si uvědomil, že ani já jsem si vždy neplnil své povinnosti majitele na sto procent.
Ano, je to jen pohodlnost a neohleduplnost
nás pejskařů, co nám brání vzít si na vycházku do kapsy mikroténový sáček a pak
se už jen trochu přemoci a sebrat „dáreček“
po svém psím parťákovi a odnést ho do odpadu. Věřte mi, že to není nic těžkého!
Martin Trubač
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Muzeum ve Frenštátě p. R.
– výstavy a programy
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea Novojičínska.
Výstava potrvá do 22. října 2017.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Naši jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá životní jubilea tito občané:
Ludmila Kuřecová

85 let

Jarmila Kocianová

80 let

Marie Ambrožová

80 let

Vasil Černý

80 let

Božena Murasová

75 let

Marta Puszkailerová 75 let
Božena Jaškovská

75 let

Elena Bačová

70 let

Libuše Šugárková

70 let
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Anna Nitková

70 let

Jiří Jelen

70 let

Maxmilián Hellebrand

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Volby přísedících Okresního soudu v Novém Jičíně
Počátkem roku 2018 končí funkční období přísedícím Okresního soudu v Novém Jičíně.
Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové zastupitelstva a volí je obecní zastupitelstvo z řad občanů, kteří mají
v obci trvalé bydliště nebo pracoviště.
Kandidovat mohou jak stávající přísedící, tak nově navržení
občané. Musí jít o občana ČR, který je způsobilý k právním
úkonům, bezúhonný a jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude soudcovskou funkci řádně zastávat.
V den ustanovení dosáhl nejméně věku 30 let, souhlasí se svým
ustanovením přísedícího a s přidělením k Okresnímu soudu
v Novém Jičíně.
Občané, kteří mají zájem kandidovat na funkci přísedícího
soudu, se mohou přihlásit na Obecním úřadu v Trojanovicích o sdělení dalších informací nejpozději do 31. 7. 2017.
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce
Prodavač/ka v obchůdku pod lanovkou
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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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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
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Zájezd seniorů na Slovensko
V tradičním zájezdu Klub seniorů z Trojanovic Pod Javorníkem spolu se sousedy
a přáteli zamířil po dlouhé době na Slovensko.
První poznávací zastávkou bylo údolí
nezapomenutelné vesnice s názvem Čičmany. Při průjezdu obcí jsme pozorovali
pomalované domy jako z nějaké pohádky.
Je to však skanzen, ve kterém bydlí lidé, a
je volně přístupný všem návštěvníkům.
Při prohlídce roubené dřevěnice Gregorova domu nám průvodkyně vyprávěla
o životě předků, jejich nelehkých životních podmínkách, kdy bydlely i čtyři
rodiny ve dvou místnostech. V hlavním
Radenově domu jsme zhlédli expozice
lidových krojů, pracovních nástrojů, vybavení domů a lidové zvyky.
Poté jsme se vydali do Rajecké Lesné.
Cestou se nám nabízel pohled na Strážovské vrchy, které v dopoledním slunci vypadaly překrásně. První písemná zmínka
o vesnici Rajecká Lesná je z počátku 15.
století. Je to velice navštěvované poutní místo asi 26 km jižně od Žiliny. Zde
jsme si s výkladem průvodce prohlédli
unikátní slovenský betlém. Mistr Pekara z Rajeckých Teplic pracoval na tomto
díle nepřetržitě 15 let. Rozměry betlému
jsou 8,5x3x2,5m. Po zajímavém výkladu a zakoupení suvenýrů jsme navštívili
překrásný kostel Narození Panny Marie,
od roku 2002 prohlášený za baziliku
minor. Na naše přání nás místní farnice
od ambonu v kostele seznámila s dějinami poutního místa k Milostné Frivaldské
Panně Marii a dalšími místními zajímavostmi.
Po dobrém obědě v nedaleké restauraci
jsme pokračovali do Rajecké doliny
v podhůří Malé Fatry, do Rajeckých Teplic, nejmalebnějšího městečka Slovenska.
Město je známé především svými lázněmi
a termálními prameny. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, nervové choroby a
nemoci z povolání. Účastníci zájezdu zde
využili delšího odpočinkového pobytu k procházce lázněmi, posezení
v cukrárně, u jezírek či u fontán. Někteří
se vykoupali v bazénech s teplou termální
vodou.
V průběhu celého zájezdu jsme se setkávali s vstřícností a hezkým prostředím.
Pro seniory to byl zdařilý a příjemně prožitý den. Děkujeme Obecnímu úřadu
v Trojanovicích za podporu našich aktivit
a spolupráci.
text a foto: Josef Stavárek

Program bohoslužeb v kapli na Radhošti



LÉTO

2017

5. 7. 2017– Pou sv. Cyrila a Metodje: 930, 1100, 1400
SOBOTY :

8. 7. 2017 -

1100

( bohoslužbu zajišují : )
farnosti: Veovice

15. 7. 2017 -

1200!!! farnosti: Nový Jiín

22. 7. 2017 -

1100

farnosti: Zašová

29. 7. 2017 -

1100

farnosti: *

5. 8. 2017 - 1100

farnosti: *

12. 8. 2017 - 1100

farnosti: Píbor

19. 8. 2017 - 1100

farnosti: Jeseník nad Odrou, Suchdol nad O., Vražné

26. 8. 2017 - 1100

farnosti: *

2. 9. 2017 - 1100

farnosti: Zubí

9. 9. 2017 - 1100

farnosti: Valašské Meziíí – výroí posvcení kaple

16. 9. 2017 - 1100

farnosti: Kopivnice

23. 9. 2017 - 1100

farnosti: Dolní Beva

30. 9. 2017 - 1100

farnosti: P. Pavel Michut, rodák z Dol. Bevy
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Horečky fest už posedmé

Festival Horečky fest už několik let doslova hýbe frenštátskou kotlinou. Akce, která se letos koná 15. července v Amﬁteátru
na Horečkách a louce u Rekovic, vyrostla
postupně a vrátila život do zdevastované a
zapomenuté lokality Horečky na pomezí
Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic.
Loňský ročník Horečky festu si užilo přes
4000 spokojených návštěvníků. Letošní
ročník našeho rodinného festivalu se ponese ve svižném tanečním tempu a užijí
si ho všechny generace! Vedle skvělých
hudebníků, kteří vystoupí na čtyřech scénách, je připraven také bohatý doprovodný
program se zaměřením na rodiny s dětmi.
Nebudou chybět ani hudebníci ze zahraničí.
Letošní, už sedmý ročník Horečky festu,
chtějí pořadatelé doslova roztančit. Program je sestaven tak, aby si ho užily všechny generace. Mezi jména, která tu vystoupí na čtyřech pódiích, patří kapely Buty,
Skyline, Mirai, zpěvačka Lenny anebo Šum
Svistu s Danielem Nekonečným.
Vedle skvělých hudebníků je připraven
také bohatý doprovodný program se zaměřením na rodiny s dětmi. Opět nebude
chybět festivalová školka, divadlo a atrakce
pro děti. „Už podruhé udělíme festivalovou cenu hudební legendě a vylosujeme
výherce festivalové tomboly. Horečky fest
2017 bude letos veselý, roztančený, nabitý
pozitivní energií. Cílem tohoto festivalu je
spojovat lidi a poskytnout jim příležitost
ke společnému setkání a sdílení emocí v
krásném prostředí a toto se opravdu daří,“
popisuje ředitel festivalu Marian Žárský.
Festivalový areál bude opět rozprostřen od
věže skokanského můstku až po louku se
zvoničkou Strážkyní Beskyd. Vedle dvou
hlavních pódií Siemens Stage v Amﬁteátru
na Horečkách a Continental stage na louce před Rekovicemi budou návštěvníkům
již tradičně k dispozici dvě menší scény
Rekovice stage a Taneční stodola. Lenka

Napsáno na okraji...

Krestová, produkční festivalu, upozornila
na letošní novinku: „Novinkou budou foto
a selﬁe pointy, tedy místa, kde se budou
moci fanoušci vyfotit se svými oblíbenými interprety. Nově bude součástí programu právě na těchto místech také několik
autogramiád.“ Pořadatelé se snaží dělat
vše pro maximální pohodlí návštěvníků.
Zbyněk Gerlich z produkce festivalu sdělil:
„Kvalitní interpreti, zvuk i světla jsou už
samozřejmostí, takže každý rok stále více
pilujeme to, abychom zajistili větší pohodlí návštěvníkům. Ti, kdo jezdí po fesťácích,
například ví, že vůbec není samozřejmostí,
že si můžete na festivalu sednout. My
každý rok zajistíme kolem 2 000 míst
k sezení. Opět se přímo do areálu bude
možno dostat lanovkou a odbavovat vstupenky budeme na 4 kasách. Děti do 12
let budou mít za doprovodu rodičů vstup
na festival zdarma a cena vstupenky bude
vzhledem k nabitému programu více než
přátelská, v předprodeji 260 Kč a na místě
pak 300 Kč.“
přejato z tiskové zprávy
MěKS Frenštát p. R.
více informací na: www.horeckyfest.cz

Soutěž o vstupenky
V sobotu 15. července 2017 se koná
7. ročník festivalu Horečky fest.
Při této příležitosti vyhlašujeme soutěž o 2 x 2 volné vstupenky na Horečky fest 2017. Stačí, když do 8. července
pošlete na e-mailovou adresu redakce
odpověď na otázku: Co nebo kdo je
maskotem festivalu Horečky fest?
Ze správných odpovědí vylosujeme
dva výherce.
Martin Trubač
adresa: obecni.noviny@trojanovice.cz

Léto je obdobím slunce a odpočinku. Mnozí z nás alespoň na malou
chvíli zapomenou na své starosti, zabalí zavazadla a vyrazí se svou rodinou a přáteli na dovolenou. Na rozdíl
od dob minulých se dnes již nemusí
žádat o takzvanou výjezdní doložku,
která opravňovala držitele opustit republiku a cestovat do zemí, kde nevládl
socialistický režim. Tuto věc si už dnes,
jako zástupce mladé generace, dovedu
jen obtížně představit. Díky našemu
členství v Evropské unii a schengenskému prostoru se můžeme svobodně
pohybovat po území jiných evropských
států bez zbytečných kontrol.
Cestování je podle mého názoru nádherná věc. Baví mě cestovat, přestože
je to pro mne vzhledem k mému zdravotnímu stavu náročnější než pro mé
okolí. Cestování dává možnost podívat
se do mnoha zemí světa. Poznáváme
nové kultury, navazujeme přátelství a
prožíváme mnoho nezapomenutelných
chvil.
Všechny dosavadní cesty, které jsem
absolvoval, ve mně zanechaly hluboký dojem, protože každá země, kterou
jsem doposud navštívil, se odlišovala
od té předchozí. Právě tento fakt různorodosti pro mne osobně dělá
z cestování velmi zajímavou a nevšední
věc. Nejsilněji jsem si tuto skutečnost
uvědomil, když jsem poprvé vycestoval
na Sinajský poloostrov. Seznamoval
jsem se s odlišným způsobem života
místních lidí. Musím však s potěšením
říci, že ať už jsem byl kdekoliv, pokaždé jsem se setkal s velice vstřícným a
přátelským přístupem.
Pokaždé, když se vrátím ze zahraničí domů a ukazuji rodině a známým
fotograﬁe, vždycky si uvědomím, že i
kdybych se vydal třeba na druhý konec
světa, nejkrásnější pro mě vždy zůstane naše republika. Máme zde v našem
státě mnoho míst, která jsou krásná a
která by rozhodně neměla uniknout
naší pozornosti. Jsme obklopeni nádhernou přírodou. Krásu nenajdeme
jen za našimi hranicemi, ale především
u nás doma. Nezapomeňme na to.
Poznávejme svou republiku, protože si
to zaslouží. Ve všech zemích na světě
se můžeme cítit dobře, ale jen v jedné
budeme jednou provždycky doma!
Matěj Fucyman
Červenec 2017
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Vernisáž pod křídly letounů
byl jedinečný zážitek. Ať již šlo o blankytně modrou oblohu, příjemnou hudbu
v podání Martina
Topiče
a Milana
Cyruse, o obrázky a hlavně charismatickou osobnost autora. Ale to zdaleka nebylo
vše. Když pan Drahomír Strnadel vyprávěl,
že také jeden z bratří Strnadlů, Václav, měl
slabost pro letadla, nikdo netušil, že
za malý okamžik se na obloze objeví sportovní letoun Z 526, aby předvedl několik akrobatických kousků a vzdal tak čest
Pavlu Rampírovi a jeho výstavě. A aby těch
letadel nebylo málo, po chvíli se nad hlavami návštěvníků objevily i dálkově ovládané
modely pana Antonína Kociána a jeho synovce Dalibora Střalky.

Když mi bylo jednadvacet, propadl jsem
kouzlu knížek Antoina de Saint-Exupéryho. A nebyl to jen Malý princ, ale především jeho Noční let, Kurýr na jih, Země
lidí či Válečný pilot a samozřejmě Citadela.
V těch knihách jsem objevil důležité věci.
Jako například, že soucit může svést člověka na scestí. Nebo, že kdo chce dát lidi
dohromady, ať je přinutí stavět věž, a kdo
je chce rozdělit, ať jim předhodí zrno. Že je
pošetilé chtít mít všechno dokonalé. Nebo
že chuť chleba opravdového kamarádství
můžeme ochutnat jen v zákopech. V těch
knihách se odrážely Exupéryho zkušenosti
pilota – ať již létal s poštou nebo ve válce. A
tenkrát mě napadlo, nakolik mělo právě lé-

tání podíl na utváření Exupéryho pohledu
na svět. Představte si jen ten prostor,
ve kterém se pilot nachází – nádherný a závrať budící zároveň! A jaký skýtá nadhled!
Když jsem minulý rok připravoval
pro Obecní noviny rozhovor s panem Pavlem Rampírem, mnohé z toho se mi vybavilo. Velký milovník a znalec letadel. Vysoký,
rovný chlap, s pevně ukovanými životními
názory a postoji, který se toulá po Kavkaze
nebo si udělá túru za polární kruh…a krásně kreslí a maluje okřídlené stroje.
Kdo přišel 8. června 2017 do Památníku
bratří Strnadlů a Jana Knebla na vernisáž
výstavy Letadla, mi dá jistě za pravdu, že to

Pokud tedy máte rádi svět letadel, neváhejte a přijďte se podívat. Výstava potrvá
do 10. července 2017.
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Na památném Radhošti se slavilo desáté výročí uzamčení valašské země
V neděli 28. května 2017 uspořádal spolek Naše Beskydy ve spolupráci se Sdružením měst a obcí na ochranu beskydského
regionu slavnostní výstup z Pusteven
na památný Radhošť. Lidé z Beskyd si takto připomněli desáté výročí uložení dekretu o uzamčení země valašské na sto roků
před těžaři do základů kaple sv. Cyrila a
Metoděje na Radhošti. Přesně ve 12 hodin odzvonila zvonice kaple na Radhošti a
současně s ní i zvonička Strážkyně Beskyd
na Horečkách symbolický umíráček záměrům těžařů v Beskydech. Poté byl přečten
Dekret o uzamčení země valašské na sto
roků. Během programu byly poprvé po deseti letech veřejnosti i novinářům ukázány
čtyři klíče, kterými je uzamčena zazděná
kovová schránka s dekretem.
S proslovy vystoupili předseda Sdružení
měst a obcí na ochranu beskydského regionu a starosta Trojanovic Jiří Novotný,
starosta Rožnova pod Radhoštěm Radim
Holiš, starostka Frenštátu pod Radhoštěm
Zdeňka Leščišinová a František Šulgan
Červenec 2017

ze Správy CHKO Beskydy.
Mezi čestné hosty akce patřili senátor Petr
Orel, bývalý ministr životního prostředí
Martin Bursík a kandidát na prezidenta
České republiky Jiří Drahoš. Mezi přítomnými byli také starostové obce Bordovice,
Lichnova, Tiché a Kunčic pod Ondřejníkem.

Závěr programu patřil již tradičně udělení titulu „Beskydská osobnost“, který letos
obdržel Jaromír Zapletal, dlouholetý ředitel závodu Siemens elektromotory Frenštát
pod Radhoštěm. Celé shromáždění ukončila mohutná salva z ručnic valašských
Portášů a vystoupení cimbálové muziky.
Marian Žárský
text je redakčně krácen
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Únos za bílého dne
Připadá vám to jako scéna z akčního ﬁlmu nebo úryvek z černé kroniky? Jste na
omylu. Přesně to se mi stalo v úterý 13.
června, když mě o velké přestávce vyzvala
kolegyně, abych nasedla do jejího auta, zavázala si oči a na nic se neptala. Po krátké
jízdě mě vyložila na zahradě chalupy
U Zvonka (vím, že dramatičtější by to bylo
někde v lese na samotě), kde na mě čekala
celá „moje“ 5. třída a paní učitelka Mirka Videcká, také s šátkem na očích, která
tuto povedenou partu učila v 1. a 2. třídě.
Děti si pro nás připravily toto překvapení
(za vydatné pomoci rodičů, paní vychovatelky Kateřiny Segečové a paní ředitelky
Soni Bunčkové) jako poděkování za pět
společně strávených let na naší trojanovské
škole. Po prvotním šoku, předání květin,
společné fotce a třech kapesnících promáčených slzami dojetí začal pravý letní piknik, hry, povídání a vzpomínání.
Ráda bych - i jménem paní učitelky Videcké - poděkovala rodičům za jejich ochotu

připravit všechny ty dobroty, manželům
Káňovým za propůjčení zahrady a hřiště,
paní Majerové za krásné květiny, Katce
Segečové, která pomohla s realizací tohoto
ďábelského plánu, ale hlavně našim dětem

Lenka Mužíková
foto: Kateřina Segečová

Luštěnino-těstovinový výkres

Vodník, jakého svět neviděl
Erbenova Vodníka znají zřejmě všichni.
Ale Vodníka tak, jak ho předvedli členové divadelního a pěveckého kroužku naší
školy, takového Vodníka ještě svět neviděl.
Herci a zpěváci pojali známý příběh trochu
netradičně, takže je v něm trocha strachu,
trocha legrace i zamyšlení. Text jsme proložili vodnickými písničkami a tentokrát
jsme použili i mikrofony, aby nás bylo lépe
slyšet.
Poprvé jsme s touto hrou vystoupili dne
14. června 2017 v domově Hortenzie.
V našem podání se hra moc líbila a všichni
byli spokojení. Pro obyvatele domova Hortenzie vystupujeme pravidelně a s radostí.
Personál i obyvatelé domova byli hraním
našich dětí nadšeni.

za akční a dojemné dopoledne. Opravdu si
nedovedu představit, co by mohlo být učiteli lepší odměnou. Děkujeme!!!

20. června 2017 jsme zahráli s dětmi tuto
hru našim kamarádům ze Základní školy v Tiché. Paní ředitelka Ilona Hrubá nás
mile uvítala a povykládala nám něco
o historii jejich školy. Po vystoupení nás pozvala na občerstvení, které pro nás všechny
připravili. Těšíme se na další setkání.
Nakonec jsme vystoupili 29. června 2017
pro žáky Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích a pro děti
z trojanovických školek.
Ráda bych všem účinkujícím poděkovala
za jejich celoroční práci, zvláště pak paní
učitelce Lence Mužíkové za zajištění hudební složky.
Jana Balharová
foto: Věra Vašendová

Potřebujete šikovné děti, těstoviny
rozličných tvarů, různé druhy luštěnin,
barvy. Postup práce je velice jednoduchý. Smíchejte dětskou fantazii se surovinami, okořeňte barvami a hotový
umělecký výtvor zavěste na nástěnku.
Nechte na nástěnce tak dlouho, dokud
všechny suroviny neodpadnou. Takto
by se dalo s nadsázkou popsat kulinářské tvoření třeťáků. Posuďte sami!
text a foto: Michaela Manová
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Ukončení ﬂorbalové sezóny

V letošním školním roce jsme se zapojili do dvou větších ﬂorbalových soutěží,
které byly pořádány pro žáky 1. stupně.
První turnaj, který se konal v Kopřivnici,
jsme překvapivě vyhráli a vytřeli tak zrak
školám, jako jsou ZŠ Emila Zátopka nebo
ZŠ Štramberk, které patří ke každoročním

vítězům v této soutěži. Druhý větší turnaj
jsme odehráli na jaře, kdy jsme v oblastním
kole porazili ZŠ Hladké Životice, a podívali
se opět po roce do Ostravy, do krajského
kola, kde jsme bohužel neobhájili druhé
místo z předchozího ročníku. I tak to byla

Polanka Children Cup

Den dětí

Ve čtvrtek 8. června 2017 se zúčastnili
žáci 5. ročníku ﬁnále školní ligy v miniházené „POLANKA CHILDERN´S CUP“.
Byla to velká akce pořádaná ZŠ H. Salichové, Ostrava – Polanka n./O. ve spolupráci
se Statutárním městem Ostrava. Účastnili
se jí žáci 1. stupně základních škol Moravskoslezského kraje, kteří hrají miniházenou. Žáci byli rozděleni do tří kategorií.
Naše škola vybojovala krásné čtvrté místo.
Skvělé počasí a perfektně zorganizovaná
akce byla pro žáky naší školy obrovským
zážitkem a neuvěřitelnou zkušeností.
Rádi bychom poděkovali obci - zvláště
pak pánům Vladimírovi a Petrovi Makovým - za zajištění dopravy na turnaje.
text a foto: Kateřina Segečová

1. června 2017 se ve škole konal Den
dětí, který zorganizovalo CVČ Astra a
hlavně maminky a tatínkové z Klubu
rodičů. Děti byly rozděleny do skupin
a podle časového harmonogramu plnily
jednotlivé disciplíny, například házení
kroužků na cíl, chůze poslepu, manipulace s hůlkami apod. Vše mělo simulovat známou soutěž Pevnost Boyard,
což se úžasně povedlo. Podle indicií,
získaných na jednotlivých stanovištích,
vyluštily děti zdárně tajenku a všechny
pak čekala v tělocvičně sladká odměna.
Náš svátek jsme si tak opravdu skvěle
užili a za všechny děti moc děkuji.
Barbora Káňová, 5. třída

pro mnohé hráče dobrá zkušenost a
pro naši školu možnost dostat se do povědomí jiných škol v Moravskoslezském kraji. K závěru školního roku patří již tradiční
přátelský turnaj v Tiché a závěrečný turnaj
mladších a starších žáků, kteří aktivně navštěvují ﬂorbalový kroužek v rámci školních volnočasových aktivit.
Letošní školní závěrečný turnaj se nesl
u starších žáků v duchu fair – play, zapálenosti pro hru a zlepšení techniky hry.
U mladších žáků to byla snaha předvést
dovednosti, které se naučili za rok v kroužku. Nesmím opomenout ani roli fanoušků,
kteří dokreslí sportovní atmosféru každého turnaje. Přeji všem hráčům mnoho
sportovních úspěchů a pěkné prázdniny.
Těší nás stále větší obliba tohoto sportu
u mladých lidí.
text a foto: Michaela Manová

Turnaj v badmintonu
Ve středu 31. května 2017 se na naší základní škole konal závěrečný badmintonový turnaj. Jelikož se letos opět přihlásil velký počet žáků, zrušila se část o nejlepšího
badmintonistu a konaly se pouze čtyřhry.
Proto se mohlo hrát na deset bodů.
V kategorii 2. a 3. třídy zvítězil Adam Sedláček a Jonáš Novák a v kategorii 4. a 5.
třída zvítězili Matěj Genzer a Šimon Polášek. Je škoda, že semiﬁnále a ﬁnále se hrály
pouze do osmi bodů, ale turnaj byl i tak výjimečný. Na konci všichni dostali odměnu a
něco na zub a ti, kteří se umístili na
stupních vítězů, dostali i diplom, medaili
a poukázku do hračkářství. Mně osobně se
líbilo, že i když někdo nepostoupil, fandil
svým oblíbencům, což udělalo z ﬁnálového
zápasu úplné mistrovství světa.
Jan Daniel Mališ, 5. třída

Červenec 2017

15
Střípky ze života mateřských škol
Letošní oslavy svátku Dne dětí jsme
tentokrát pojali trochu netradičně. Využili jsme sponzorských darů a pozvali na
zahradu mateřské školy na Lomné ﬁrmu
AQUAZORBING z Příbora.
Ta s sebou dovezla velké nafukovací atrakce, včetně bazénu, ve kterém si místo koupání děti prožily malou dávku adrenalinu
při tom, když byly uzavřeny do obrovské
nafukovací koule a vpuštěny na vodu. Tato
atrakce měla obrovský úspěch a žádala si
opakování.
Před školkou jsme pak mohli usednout
Dobrodružství s Horskou službou
Ne každý má možnost poznat práci
záchranáře Horské služby. Díky ochotě
a vstřícnosti jednoho z rodičů našeho
žáka se nám taková možnost naskytla.
S předškoláky třídy Sluníček jsme se vydali dne 30. května na Pustevny.
Cesta byla neobyčejná! Autem Horské
služby jsme se vydali vstříc dobrodružství. Děti byly přímo nadšeny jízdou náročným terénem lesů a velké sjezdovky,
aniž by si zatím uvědomovaly, jak musí
být náročné vézt touto trasou zraněného
člověka. Nechyběla ani zastávka u sochy
pohanského boha Radegasta s poučným
výkladem.
Po příjezdu na služebnu Horské služby měly děti možnost zhlédnout celou
budovu. Místnost s vysílačkami, ošetřovnu, garáž se čtyřkolkou a sněžnými
skútry, půdu s malou horolezeckou stěnou, ložnici, koupelnu. To vše pro nás
bylo k nahlédnutí. Za povšimnutí také
stál obývací pokoj s památečními fotograﬁemi známého českého horolezce
a rodinného příslušníka Jaškovských,
pana Miroslava Jaškovského. Celá prohlídka byla doprovázena poučným a zajímavým výkladem o práci záchranáře,
vybavení a způsobech přepravy zraněných.
Děti po celou dobu se zaujetím naslouchaly. Před návratem do školky jsme
navštívili malou rozhlednu Cyrilku, kde
měly děti možnost obdivovat krásu Beskyd a zároveň si tak rozšířit obzory
o místě, kde žijí a vyrůstají. Zpáteční
cesta byla o poznání klidnější, vzhledem
k tomu, že jsme se vraceli po „Knížecí
cestě“. I tak jsme se však museli pevně
držet.
Za velmi poučný výlet plný zážitků
vděčíme a děkujeme pracovníkovi Horské služby Pustevny, panu Radanu Jaškovskému.
Hana Rygolová
učitelka

do TATRY, kterou řídil pan Loprais. To vše
doprovázela veselá hudba, nechybělo ani
občerstvení v podobě nanuků. Dopoledne
si děti náramně užily, a proto patří poděkování rodičům, kteří věnovali sponzorský
dar, a také panu Makovému, který nám
s hasičským autem zajišťoval vodu do bazénu.

Připravili pro nás přímou ukázku hašení
ohně. Formou soutěží si pak děti mohly
vyzkoušet některé hasičské dovednosti,
jako například motání hadice, běh v hasičských botách, stříkání hadicí na terč apod.
Prohlédli si také vybavení hasičského auta.
A protože počasí přálo, vše bylo završeno
řáděním v hasičské pěně.
Ještě jednou velice děkujeme manželům
Štefkovým a také děkujeme mladým hasičům, kteří při této akci pomáhali.
Na závěr mi dovolte, abych popřála všem
dětem, rodičům a zaměstnancům mateřských škol v Trojanovicích krásné, prosluněné prázdniny.
text a foto: Silvie Balcárková
vedoucí učitelka

Další hezkou akcí, kterou jsme minulý
měsíc prožili, byl den s hasiči. Mateřskou
školu na Lomné navštěvuje chlapec Tomášek Štefek, jehož oba rodiče vedou velmi
úspěšně mladé trojanovické hasiče.
My jsme využili jejich profesních dovedností a oslovili je s prosbou, zda bychom
s dětmi z našich mateřských škol mohli navštívit hasičskou zbrojnici. Velmi ochotně
nám vyhověli a my jsme v pátek 2. června
2017 prožili nezapomenutelné dopoledne.

Hezké
léto
všem čtenářům
přeje
realizační tým Obecních novin
Červenec 2017
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Senioři putovali na Hostýn

Stejně jako každý rok jsme se v neděli 18.
června 2017 vydali – vesměs senioři z Trojanovic a Frenštátu p. R. - na tradiční hostýnskou pouť.
Cestou v autobuse jsme se dověděli, jaké
velké změny a stavební úpravy čekají Svatý
Hostýn. Investorem je Matice Svatohostýnská a předpokládané náklady budou činit
52,5 milionu korun. V plánu je např. vznik

nové přístupové cesty k poutním domům,
přestavba točny, která nově umožní parkovat až šesti autobusům zároveň, výstavba
nového infocentra se sociálním zařízením,
rozšíření stávajícího záchytného parkoviště a odstavné plochy pro ubytované hosty,
apod. Díky těmto úpravám se oddělí klidová zóna od dopravy, což bude pro poutníky
pohodlnější, a to zvláště při velkých poutích. Celá akce je rozdělena do šesti etap.
Více naleznete na adrese www.hostyn.cz
v článku „Na Hostýně chystají velké změny,
vznikne pěší zóna.“
V 9:00 hodin jsme se společně zúčastnili poutní mše svaté, která byla sloužena
za poutníky z Trojanovic a Frenštátu p. R.
Hlavním celebrantem byl P. Jiří Šolc SJ - superior, rektor baziliky a P. Mons. Bohuslav
Novák, člen kněžské rady biskupa ostravsko-opavského.
Po mši svaté jsme s některými poutníky
společně prošli Křížovou cestu. Doprovodné úvahy tentokrát spojovalo téma času.
Ve 13 hodin bylo svátostné požehnání.
Na cestu nám požehnal P. Stanislav Peroutka SJ.
Poslední naše zastavení bylo v kostele sv.

Zdislavy na Prostřední Bečvě. Základní
kámen byl posvěcen 21. 5. 1995 sv. Janem
Pavlem II. a polní mší svatou 11. 6. 2000
byla zahájena stavba kostela podle projektu Ing. arch. Jana Kováře. Chrám byl slavnostně vysvěcen biskupem Mons. Josefem
Hrdličkou 14. července 2001. Kostel má tři
zvony: sv. Zdislava, sv. Cyril a Metoděj
a Svatá Rodina (vysvěceny 30. 6. 2001).
Z vnitřní výzdoby je pozoruhodná socha
svaté Zdislavy a Ježíše Krista na kříži, jejichž autorem je sochař Jiří Klíma z Opavy.
V současné době se koná sbírka na varhany.
I my jsme alespoň něco málo přispěli, a to
částkou 1 540,- Kč.
V kostele proběhla krátká adorace a požehnání nám udělil P. Josef Strbák, farář
z Hutiska – Solance. Následovalo krátké
pohoštění místními farníky v kulturní místnosti u kostela a potom již odjezd domů.
Nakonec mi dovolte, abych poděkovala
všem organizátorům poutě, zvláště pak
panu Janu Tichavskému, který tradiční svatohostýnské poutě zajišťuje ochotně a nezištně již řadu let.
text a foto: Milena Mužíková
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