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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
rád bych se zamyslel nad pojmem
občanská společnost. Čas od času zaslechneme tento výraz z úst televizních
reportérů nebo se o něm píše na stránkách novin. Co je to vlastně občanská
společnost? A je jí vůbec potřeba?
Existuje mnoho různých deﬁnic. Mně
se líbí ta, která říká, že je to prostor
mezi státem a byznysem, do kterého patří rodiny, vzdělávací instituce, spolky,
neziskové organizace, církve apod. Je to
prostor, kde se občané mohou setkávat,
sdílet své názory, postoje a nápady, kde
mohou společně realizovat své zájmy.
Od politických stran a hnutí ji odlišuje to, že netouží převzít politickou moc
(a spolu s ní i politickou odpovědnost).
Na druhou stranu to neznamená, že
by se neměla k politickému dění vyjadřovat. Naopak, je potřeba, aby představitelé státní správy – od zastupitele
po ministra – měli v aktivních občanech
svého partnera do diskuze. Neznamená
to, že zastupitel či ministr automaticky
udělá to, co občan, zájmová skupina či
sdružení požaduje. Sám za sebe však
mohu říci, že o tom, co mi občané řeknou, vždy vážně přemýšlím. A názory,
zvláště ty odlišné, mě nutí moje vlastní
rozhodnutí více zvažovat a promýšlet.
Upřímně řečeno, není to vždy snadné.
Není proto divu, že totalitní režimy se
vždycky snažily občanskou společnost
potlačit či dostat pod kontrolu. Myslím
si však, že bez pestré občanské společnosti to dlouhodobě nejde. Jen spokojení občané totiž opravdu podporují svoji
obec, kraj či stát.
Když sleduji, co všechno se v těchto
měsících z podnětu občanů děje - sportovní memoriály, hasičská soutěž, cyrilometodějská pouť, festival na Trojanovské pasece, dožínky, tak si říkám, že
místní občanská společnost má dobře
našlápnuto!
Jiří Novotný
starosta obce
Srpen 2017

Listování v archivu... SRPEN
Srpnové listování archivem Obecních novin začneme zprávou poměrně nedávnou.
V roce 2014 se obec Trojanovice na základě
rozhodntí zastupitelstva stala podílníkem
tehdejší společnosti Skialpin, s. r. o. (nyní
Pustevny, s. r. o.).
Od 1. srpna 2014 se majetek obce rozrostl
o 10% podíl společnosti Skialpin s. r. o. Rozhodnutí o převzetí této ﬁrmy padlo již před
více než půlrokem, ale administrativní, účetní a oceňovací kroky celý proces zbrzdily, a
tak došlo k převzetí ﬁrmy až v polovině
letní sezony. Obec vlastní podnik společně s
bratry Petrem a Pavlem Hankovými. Podíl
je v poměru obec 10%, Pavel Hanko 10% a
Petr Hanko 80%. Podnik byl odkoupen za
20 mil. Kč minus dluhy podle účetní uzávěrky k 31. 6. 2013. Obec tedy maximálně vydá

solidarity mezi slovanskými národy žijícími na území Rakousko-Uherska. Tuto
událost připomněla vzpomínková bohoslužba v roce 2012.
Sobota 11. srpna byl mimořádně deštivý a
nezvykle chladný den. I přes toto nevlídné
počasí zaplnilo kapli sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošti asi 200 účastníků slavnostní
mše, kterou na počest První všeslovanské
pouti na Radhošti v roce 1862 sloužil biskup
František Václav Lobkowicz. Duchovním otcem připomínky této významné události byl
frenštátský farář P. Rudolf Swienczek. Mimo
členy Matice Radhošťské a poutníky z blízkého i vzdálenějšího okolí se mše zúčastnili
významní hosté: první rada Velvyslanectví
ruské federace v ČR pan Andrej Kuzněcov,
vicekonzulka Generálního konzulátu Pol-

na svůj podíl 2 mil. Kč. Při koupi podniku
došlo k navýšení základního kapitálu dle
odborného ocenění na 21,5 mil. Kč. Součástí podniku je ve stručnosti toto – dolní
stanice nové i staré lanovky, horní stanice
nové i staré lanovky, lanová dráha, vleky,
zasněžovací systém, rolby, skutry, automobily, bufet na velké sjezdovce, půjčovna na
Pustevnách apod. Obec společnost nevede a
nemá ve společnosti jednatele, což odpovídá
jejímu 10% podílu. Obec je spolumajitelem
především proto, aby ze své pozice pomáhala
v rozvoji služeb areálu Pustevny – Ráztoka.
Jiří Novotný, 2014
Před 155 lety, v roce 1862, se Radhošť stal
místem první všeslovanské pouti, která se
konala na otevřeném prostranství vrcholu
(kaple sv. Cyrila a Metoděje tehdy ještě nestála). Akce, které se zúčastnilo přes 10 000
lidí (dobové záznamy o počtu účastníků se
velmi liší), byla manifestem emancipace a

ské republiky v Ostravě paní Maria Kovacs,
starosta slovenské obce Makov pan Marián Masnica, starostka Frenštátu p. R. paní
Zdeňka Leščišinová, místostarosta Rožnova
p. R. pan Václav Mikušek a starosta Trojanovic pan Jiří Novotný. Všechny účastníky
přivítal předseda Matice Radhošťské pan
Drahomír Strnadel a po krátkých zdravicích
hostů se ujal slova biskup František Václav
Lobkowicz. Ve svém kázání zdůraznil význam První všeslovanské pouti před 150
lety pro zrovnoprávnění slovanských národů, které v Rakousku žily, a současně ocenil
odvahu a organizační schopnosti tehdejších
představitelů Frenštátu a Rožnova. Slavnostní mše byla sloužena ve staroslověnštině
a rovněž doprovázející zpěvy kostelního sboru z Rožnova p. R. a pěveckého sboru Keep
Smailing z Orlové zněly ve staroslověnštině.
Drahomír Strnadel, 2012
Svou připravenost uvádět myšlenky nad-
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národní solidarity do praxe prokázala obec
Trojanovice, když v letech 2005 až 2007
hostila děti a mládež z ukrajinské obce Ševčenkovo, která se nachází asi 200 km jižně
od Kyjeva.
Již potřetí zavítaly do Trojanovic děti
z Ukrajiny. Jednalo se o sedmnáct žáků jedenáctileté internátní školy uměleckého a
hudebního oboru z vesnice Ševčenkovo, vychovatelky a učitele angličtiny. Děti strávily
příjemných čtrnáct dní, během nichž navštívily například horu Radhošť, zoologickou
zahradu v Ostravě, muzeum J. A. Komenského ve Fulneku, rodiště Františka Palackého v Hodslavicích, rodný dům Kristiána
Davida v Ženklavě či muzeum v Kopřivnici,
ukrajinský kostelík v Kunčicích p. O. nebo
Štramberskou trúbu.
David Trubač, 2007
Zbývá jen dodat, že děti z Ukrajiny spolu
s doprovodem bydlely v rekreačním středisku Oáza a stravovaly se v hotelu U Kociána a v hotelu Beskyd. Po celou dobu jejich
pobytu se jim věnovala Ing. Ilona Maková.
V roce 2005 publikovaly Obecní noviny z Trojanovic tiskovou zprávu ostravské
zoo:
V neděli 28. srpna 2005 byli vyhlášeni vítězové prázdninové soutěže, kterou jsme
uspořádali ve spolupráci s MF DNES v rámci kampaně evropských zoologických zahrad
na záchranu ohrožených druhů želv. V 1.
kategorii měly děti do 10 let za úkol vyrobit
nejzajímavější papírový model želvy. Celkem
se nám sešlo 9 velmi zajímavých želviček,
ze kterých se jen těžko určoval vítěz. Tím se
stal Radek Ondryáš z Trojanovic. O to víc
nás těší, že všechny želvičky ještě poslouží
dobré věci – poputují do anglického Bristolu na konferenci Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, kde budou vydraženy.
Výtěžek pak bude použit na záchranné projekty určené právě želvám.

Je vždy potěšující, když občané udělají
něco, co má pozitivní dopad i za hranicemi
obce či regionu. A je úplně jedno, jedná-li
se o pomoc želvám, o sportovní úspěchy či
propagaci místní lidové kultury. Valašský
soubor písní a tanců Radhošť z Trojanovic,
který letos oslavil 67 let od svého vzniku,

tak mnohokrát reprezentoval náš kraj v zahraničí.
V závěru srpna se soubor zúčastnil 24. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
v bulharském Burgasu. Ve čtyřech dnech
za účasti dalších 12 souborů z Bulharska,
Číny, Egypta, zemí bývalé Jugoslávie, Slovenska, Ukrajiny, Ruska a Moldávie…I když
folklór balkánských států je jiný než náš valašský, byla reakce diváků při tanci zbojníků
spontánní a velmi upřímná. Bez nadsázky
lze říci, že Valašský soubor písní a tanců
Radhošť si své místo u Černého moře našel a
získal zde i mnoho dobrých přátel.
Petr Michna, srpen 1996
Závěr srpnového listování věnujme vzpomínce na událost, která významně ovlivnila
život v naší zemi na dlouhou řadu let.
Přestože od 21. srpna 1968 uplynulo již 40
roků (psáno v roce 2008, pozn. redakce),
vybavuji si každý detail onoho krásného letního a přitom tragického dne. Brzy ráno, byla
to středa, jsem kosil otavu, když mi sousedka
paní Drahomíra Kociánová, která šla kolem,
sdělila: „Rusi nás obsazují.“ - „To není možné, tomu nevěřím,“ byla moje odpověď. „Tak
jdi domů a poslechni si rádio.“…
V Trojanovicích jsme dlouho žádného okupanta neviděli, teprve začátkem září Frenštátem projelo několik ruských obrněných
transportérů. Velkým zklamáním pro mne
byly tzv. Moskevské protokoly, které stvrzovaly dočasný pobyt okupační armády
v Československu. Další Jobovou zvěstí pak
byla zpráva, že Frenštát byl určen pro pobyt
sovětské posádky. V polovině října opouštěli
naši vojáci frenštátská kasárna. Lidé se v slzách s nimi loučili a se zaťatými pěstmi vítali
okupanty. Nikdo tehdy netušil, že dočasný
pobyt se protáhne na 21 let - celou jednu generaci.
V Trojanovicích sovětští vojáci obsadili
střelnici na Dolině a poměrně malý muniční
sklad na Pinduli. Časem obě lokality rozšířili. Na Pinduli vybudovali rozsáhlé skladiště
zbraní a na střelnici postavili dvě menší budovy. V první polovině osmdesátých let pak
ﬁrma VOKD vybudovala na Dolině pro sovětskou posádku dva rozsáhlé vepříny za 5,4
mil. Kč. Pro jejich stavbu bylo třeba vymýtit
kus lesa, nehledě na skutečnost, že celá lokalita je v Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
Pro sovětské okupanty neplatily naše zákony
ani předpisy. Málokdo už dnes také ví, že komunální odpad se zpočátku vozil za bývalý
Foltasův velkostatek a tam se sypal z břehu
k bystrovskému potoku. Vyváželi tam též odpad sovětští vojáci z kasáren. Nikdo neví, co
všechno tam navozili...
Drahomír Strnadel, 2008
připravil: Martin Trubač
foto: archiv ON z Trojanovic,

K trojanovským horám
První vydání publikace historických
fotograﬁí s názvem K trojanovským
horám bylo prodáno brzy, přestože
bylo vydáno 500 knih a původní počet
zájemců byl jen 300. Postupně se v informačním středisku na Obecním úřadě v Trojanovicích přihlašovali noví a
noví zájemci, až jejich počet dosáhl 200.
Rozhodli jsme se tedy k novému vydání. Kniha vyjde v letošním roce. Nebude
to dotisk, ale nové vydání, které nebude
přesnou kopií prvního. Pozorní čtenáři
v knize objevili nepřesnosti, které byly
v novém vydání opraveny. Publikace je
doplněna aktuálními fotograﬁemi hostinců Balita a Siberie a dalšími třemi
inzeráty. Počet výtisků bude 400 a cena
zůstane 580,- Kč. Kniha bude v prodeji
v informačním centru na Obecním úřadu v Trojanovicích od 14. srpna 2017.
Drahomír Strnadel
foto z knihy K trojanovským horám

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 20. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 26. června 2017
20/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o činnosti obce.
20/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření obce Trojanovice za rok 2016 s výhradami.
20/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet
obce Trojanovice za rok 2016 dle příloh.
20/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku
obce Trojanovice za rok 2016 dle příloh.
20/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje:
- Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2016.
- Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko za rok 2016.
- Zápisy č. 2/2016 a č. 1/2017 z jednání dozorčí rady.
20/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské
školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok
2016 bez výhrad a schvaluje převedení hospodářského výsledku 79
549,31 Kč do rezervního fondu.
20/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok 2016 dle
příloh.
20/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, za rok 2016 dle
příloh.
20/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě
chyb a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Trojanovice za rok 2016.
20/10 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
4/2017 - viz. příloha.
20/11 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017
- viz. příloha.
20/12 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
Obce Trojanovice č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb
psů na veřejném prostranství v obci Trojanovice a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů.
20/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku obce Trojanovice č. 2/2017 o místních poplatcích.
20/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Trojanovice č. 3/2017 o regulaci hlučných
činností.
20/15 Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3505 v k. ú. Trojanovice, mezi komunikací a domem č. p.
318.
20/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí petici
o nesouhlasu s výstavbou rodinného domu (penzionu) u č.p. 318,
Trojanovice.
Srpen 2017

20/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice nesouhlasí s využíváním
pozemku p. č. 3505 pro parkování klientů provozu penzionu z důvodu využívání pozemku pro účely místní komunikace.
20/18 Zastupitelstvo obce nesouhlasí se stavebním záměrem výstavby rodinného domu či jiné stavby vedle stavby č. p. 318. Dále
nesouhlasí s užíváním stavby č. p. 318 jako penzion.
20/19 Úkol starosty zjistit a projednat možnosti plnění bodu 2
(OZV parkování , dodržování veřejného pořádku) a bodu 3 (ÚP
– podmínky zástavby) Petice o nesouhlasu s výstavbou RD (penzionu) u čp. 318.
20/20 Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu užívání příjezdové
komunikace k objektu č. ev. 295.
20/21 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. 2175/28 pro vedení vodovodní a kanalizační přípojky v pozemku p.č. 3580/6, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014 .
20/22 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemku p. č. 2175/28 pro podzemní vedení přípojky NNk v pozemku p. č. 3581, vše v k. ú. Trojanovice . Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
20/23 Zastupitelstvo obce neschvaluje věcné břemeno ve prospěch
pozemků p. č. 1145/2, 1145/6 a 1145/8 pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 1132/3, vše v k. ú. Trojanovice.
20/24 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno příjezdu k pozemku p. č. 585/1, ve prospěch p. č. 588/23, vše v k. ú. Trojanovice.
Platbu a podmínky určuje směrnice č. 1/2014.
20/25 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno příjezdu
k pozemku p. č. 585/1 a pozemku p. č. 588/5 ve prospěch p. č.
588/14, vše v k. ú. Trojanovice. Platbu a podmínky určuje směrnice
č. 1/2014.
20/26 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku
parcela č. 3531/2 za část pozemku p. č. 2739/1, vše v k. ú. Trojanovice - viz příloha.
20/27 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku
p. č. 3621/1 v k. ú. Trojanovice – viz příloha.
20/28 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemků
p. č. 2241/3, 2241/4, 2244/5 a 2244/2 v k. ú. Trojanovice - viz příloha.
20/29 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši
6.000.000,- Kč k úhradě uznatelných nákladů projektu “Oprava
Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny”.
20/30 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí plán odpadového hospodářství.
20/31 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rekonstrukci objektu č. p. 353 a jako dodavatele vybírá ﬁrmu EB stavební s. r. o.
s cenou 7.979.199,- Kč bez DPH a ﬁrmu Slovfornet s. r. o. s cenou
1.528.568,34 Kč bez DPH.
20/32 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí hospodář-
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Vzpomínka na rodiče

ské výsledky provozu Rekovice za období leden - květen 2017.
20/33 Zastupitelstvo obce Trojanovice pověřuje starostu obce
Mgr. Jiřího Novotného, aby zastupoval obec na valné hromadě
společnosti Pustevny s. r. o.
20/34 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozdělení grantů
v roce 2017 dle návrhu výboru pro veřejné zakázky a granty – viz
příloha.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozn. redakce: Přílohový materiál naleznete na webových stránkách obce PRO OBČANY - USNESENÍ ZASTUPITELSTVA.
Příloha č. 1 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Závěrečný účet za rok
2016
Příloha č. 2 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Účetní uzávěrka obce
Trojanovice
Příloha č. 3 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Závěrečný účet za rok
2016 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko, Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko, Zápisy dozorčí rady
Příloha č. 4 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Zpráva o celoročním
hospodaření Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka Trojanovice
Příloha č. 5 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Komentář k roční
účetní uzávěrce Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka Trojanovice
Příloha č. 6 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Rozpočtové opatření
č. 4/2017
Příloha č. 7 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Rozpočtové opatření
č. 5/2017
Příloha č. 8 z 20. zasedání ZO Trojanovice - Granty 2017

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany na 21. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 28. srpna 2017
v 18.00 hodin na hřišti Pod Javorníkem.

A lesy stále šumí, které jste měli tolik rádi, Váš hlas se ztratil,
úsměv vítr vzal...
Dlouhých 50 let uplyne v tomto roce od toho osudného dne,
kdy se život naší rodiny navždy změnil. Byl pátek 18. 8. 1967
a v nemocnici v Kunčicích p. O. zemřel náhle náš tatínek, pan
Miloš Hrdlička, působící v letech 1951 – 1967 jako vedoucí
polesí Trojanovice. Spousta pracovních povinností, psychické
vypětí a také kouření nedovolily jeho srdíčku déle bít. Bylo mu
pouhých 44 let.
V letošním roce – 28. 10. 2017 - vzpomeneme také již 11. výročí úmrtí naší maminky, paní Boženy Hrdličkové. V letech
1963 – 1967 pracovala jako vychovatelka v družině při ZŠ
v Trojanovicích a několik let jako recepční v hotelu Beskyd. Pak
se přestěhovala do svého rodného Frýdku-Místku, kde žila až
do své smrti v roce 2006.
Kdo jste naše rodiče znali, věnujte jim prosím tichou vzpomínku. Děkujeme.
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Miloš a dcera Dana.

Blahopřejeme
Český červený kříž uděluje Zlatý kříž 3. třídy dárcům krve, kteří
dovršili 80 bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců darovat krev
pro zdraví a často i pro záchranu života je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým
pomohli vrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými Zlatým křížem
3. třídy je pan Zdeněk Kopřiva, Trojanovice 573. Blahopřejeme a
vážíme si jeho příkladného postoje.

Reklama a inzerce

Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Julie Kociánová

90 let

Milada Šmahlíková

80 let

Jiří Sobotka

70 let

Oldřich Hrnčíř

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

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 vítána

Nabídky zasílejte na adresu: lanovka@pustevny.cz
Srpen 2017
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
DÁMOU V KAŽDÉ DOBĚ
Výstava oděvního textilu ze sbírek Muzea Novojičínska.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 22. října 2017.
PROMĚNY PANÍ MÓDY
Prázdninový program pro děti a mládež
Účastníci se dovědí, jak se v minulosti vyrábělo plátno. Seznámí se s módními styly (gotika, renesance, baroko atd.) a sami
si vytvoří svůj vlastní model. Součástí programu je i prohlídka výstavy Dámou v každé době, která prezentuje dámskou
módu 20. století.
Ve čtvrtek 3. srpna 2017 ve 14.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě p.R.
Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

POZVÁNKA



LÉTO

2017

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

8. 7. 2017 -

1100

15. 7. 2017 -

1200!!! farnosti: Nový Jiín

22. 7. 2017 -

1100

29. 7. 2017 -

00

farnosti: *

5. 8. 2017 - 11

00

farnosti: *

12. 8. 2017 - 11

00

farnosti: Píbor

11

19. 8. 2017 - 1100

farnosti: Zašová

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

26. 8. 2017 - 11

00

farnosti: *

2. 9. 2017 - 11

00

farnosti: Zubí

9. 9. 2017 - 11

00

farnosti: Valašské Meziíí – výroí posvcení kaple

16. 9. 2017 - 11

00

farnosti: Kopivnice

23. 9. 2017 - 1100

30. 9. 2017 - 11


( bohoslužbu zajišují : )
farnosti: Veovice

00

farnosti: Dolní Beva

farnosti: P. Pavel Michut, rodák z Dol. Bevy

Zveme všechny bývalé žáky, kteří navštěvovali
Základní školu v Trojanovicích na Bystrém, na setkání,
které se koná v pátek 15. 9. 2017 v 11 hodin v „Saloonu
Šenk“.
Svou účast potvrďte do 10. 9. 2017 u paní Aleny Štěrbové
tel: 732 608 823, 721 355 176
e-mail: alsterbova@seznam.cz

Upozornění

Z důvodů čerpání dovolené bude uzávěrka
zářijového čísla Obecních novin z Trojanovic
mimořádně již 15. srpna 2017.
Své příspěvky prosím zasílejte do tohoto data na adresu
obecni.noviny@trojanovice.cz
Srpen 2017
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V minulém čísle ON jsme se zabývali povinností majitele psa zabránit znečištění veřejného prostoru psími exkrementy. Jak je to
však s volným pohybem psů?
Pohyb psů je nově upraven v obecně závazné vyhlášce č. 1/2017.
Podle ní je regulován pohyb psů na veřejných prostranstvích (neboť jinde ani obec podmínky pro pohyb psů regulovat nemůže).
Veřejné prostranství deﬁnuje § 34 zákona o obcích jako všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Na veřejných prostranstvích je umožněn pohyb psů pouze na vodítku. Zároveň se na veřejných prostranstvích zakazuje výcvik psů.
Obec je však povinna vyhradit místo, kde mohou psi volně pobíhat a cvičit. Na základě nové výhlášky to bude možné
na Horečkách u kapličky Strážkyně Beskyd a na louce naproti
restauraci Rekovice, na Bystrém pod Velkou Stolovou č. p.
3469/1 a na Lomné za kruhovým objezdem pod Solárkou blízko
JK Trojanovice, z. s. na pozemcích č. p. 2652/5, 2652/4 a 2652/1.
Pokud pes z neoplocené (i oplocené) zahrady vyběhne na veřejné
prostranství, vyhláška na něj dopadne.
Co však, pohybuje-li se pes volně na neoploceném soukromém
pozemku, který veřejným prostranstvím není?
Pohybuje-li se pes pouze na pozemcích, které veřejným prostranstvím nejsou, regulují jeho pohyb jiné právní předpisy. Obecně
pak ze zákona na ochranu zvířat proti týrání (§13) vyplývá povinnost každého učinit opatření proti úniku zvířat. Kdo tak neučiní,
dopouští se přestupku, za nějž je možno uložit pokutu až do výše
50.000,- Kč.
A co v případě, že volně pobíhající pes vnikne na cizí pozemek?
Občanský zákoník v platném znění pak v § 1013 vlastníkovi ukládá zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn,
pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené
místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Způsobí-li zvíře na pozemku (nebo
jeho vlastník, který pro ně přišel či je přes pozemek stíhá) škodu,
má vlastník pozemku právo na její náhradu. Způsobila-li movitá
věc (i zvíře) na cizím pozemku škodu, může ji vlastník pozemku
zadržet, dokud neobdrží jinou jistotu nebo náhradu škody.




Martin Trubač

















Nová vyhláška o psech


 
 
 
 
 
 









Překvapení v popelnici

Toto překvapení čekalo naše pracovníky technických služeb.
V kontejneru na barevné sklo ležela keramická záchodová
mísa s plastovým prkénkem. Keramika - stejně jako zrcadlo nebo
porcelán - do skla nenáleží! Záchodová mísa patří mezi objemný
odpad, a chcete-li ji zlikvidovat, je nejlépe odvézt ji do sběrného
dvora.
Monika Ondryášová
foto: Jaroslav Hutyra
Srpen 2017
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Paseka ožije hudbou a divadlem
V sobotu 26. srpna 2017 se v areálu lesní
školky Na trojanovské pasece koná festival
hudby a divadla. Hlavní organizátory
paní Ivetu Machulovou a Jiřího Reitera
jsme požádali o krátký rozhovor.

Na co se mohou návštěvníci festivalu těšit?
Jiří: Na pohodovou atmosféru, veselé
kapely a divadla, dobré pivo a jídlo a určitě

hezké počasí!

Děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se
akce vydaří!
Martin Trubač

Co vás přivedlo k tomu uspořádat
na trojanovské pasece festival?
Iveta: V letošním roce se nám díky
vstřícnosti majitelů a také dárců, sponzorů
a dobrovolníků podařilo opravit zázemí
lesní školky tak, že budeme moci na pasece
být celoročně. A to je jeden z důvodů,
proč pořádáme festival. Prostě to chceme
pořádně oslavit. A dalším důvodem je, že
letos slaví školka 5 let.
Na koho je festival zaměřen?
Jiří: Festival je veskrze rodinný. Věříme,
že se na něm dobře pobaví rodiče i jejich
děti. Od dvanácti hodin jsme připravili
tři divadelní představení, která pobaví ty
nejmladší účastníky festivalu, hudební
program bude následovat posléze. Vsadili
jsme zejména na regionální kapely, těšit se
můžete na folk, reggae, rock, pop i trochu
punku.
Proč zrovna divadlo a hudba?
Iveta: Zjistila jsem, že několik členů našeho
spolku se věnuje umění, někteří divadlu,
někteří hrají v hudebních skupinách a jiní
třeba malují. A to mě přivedlo na myšlenku
uspořádat festival, na kterém by se nám a
veřejnosti představili.
Jak se vám podařilo dostat „na paseku“
hosty z nejrozmanitějších koutů republiky
(Praha, Ostrava, Rýmařov, Nový Jičín)?
Jiří: Se všemi kapelami jsme nějakým
způsobem spříznění - jsou to naši kamarádi
nebo kamarádi kamarádů. Chceme tak
podpořit přátelskou rodinnou atmosféru
festivalu.

Recyklování elektrospotřebičů se vyplácí
Loni občané Trojanovic odevzdali k recyklaci 180 televizí, 53 monitorů a 1 755
kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce
recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certiﬁkát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování neziskové společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleSrpen 2017

níkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu.
Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 180
televizí, 53 monitorů a 1 755 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 73,85 MWh
elektřiny, 3 728,07 litrů ropy, 341,87 m3
vody a 3,21 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 16,01 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 70,95 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal,
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědo-

míme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
na základě zprávy ASEKOL a. s.
Monika Ondryášová
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Chodník do Ráztoky

Napsáno na okraji...
Obyvatelé i turisté, kteří navštívili Ráztoku,
si jistě všimli terénních prací, které
probíhají mezi bývalým hotelem Kocián
a Ráztokou. Od počátku dubna 2017 se
tu buduje chodník, který přispěje k větší
bezpečnosti pěších v této frekventované
části Trojanovic. Dobudováním tohoto
úseku vznikne souvislý koridor pro chodce
od Bality do Ráztoky.
Horní část chodníku od mostu u propustě
směrem k parkovišti v Ráztoce je již
kompletně hotová. V současné době se
dokončuje dolní úsek. Chodník staví
ﬁrma COLAS CZ, a. s. Celková délka nově
vybudovaného chodníku je cca 900 metrů.
text a foto: Martin Trubač

Akce v Trojanovicích a okolí

Lucie Strnadlová je mistryní České republiky
Ve dnech 13.-16. 7. 2017 se ve středočeských Martinicích konalo mistrovství republiky v parkurovém skákání. V kategorii
žen se po napínavém rozeskakování umístila na 1. místě Lucie Strnadlová v sedle
klisny Cariny a stala se tak mistryní České
republiky.
Lucie pochází z jezdecké rodiny. Maminka
Iveta Biolková také řadu let jezdila parkury
a nyní se věnuje vozatajství a práci v jezdeckém klubu. Tatínek Miroslav Strnadel
ji na mistrovství doprovázel jako trenér.
Lucie začínala závodit v osmi letech
na ponících jako Aretka, Markýza, Aura.
Tito poníci dodnes vozí nové jezdecké talenty.
Z velkých koní byla několik let Lucčinou
parťačkou Atlanta, s kterou vyhrávala VC a

účastnila se i několika Mistrovství Evropy.
Nyní je stájovou jedničkou klisna Carina.
Je velmi hodná a klidná, mohou ji ošetřovat i děti. Právě pro děti je Lucie velkým
jezdeckým vzorem.
V areálu jezdeckého klubu se letos uskutečnilo už několik jezdeckých soutěží, parkury, pony games, vozatajství a lead rein.
Mladí rajťáci se také účastní závodů
po celé republice, byli v Pardubicích, Brně,
Plzni, Martinicích, Litovli i v polském Lešně, v srpnu je čeká Mistroství ČR pony.
6. srpna 2017 se budou konat doma pony
skokové závody a hobby soutěže. Tak přijďte fandit!
Radka Kopřivová

Již od našeho probuzení v ranních hodinách má každý z nás napilno. Jdeme
ven se svými domácími mazlíčky, chystáme ve spěchu snídani a vypravujeme
své děti do škol. Poté se dopravujeme
do svého zaměstnání, kde se snažíme
odvést pokud možno co nejlepší výkon,
aby s námi byli naši spolupracovníci a
především náš zaměstnavatel spokojeni. Vracíme se domů, kde se staráme o svou rodinu, protože chceme, aby
všem jejím členům nic nechybělo a aby
byli šťastni. Dále se pouštíme do úklidu celé naší domácnosti, protože máme
pocit, že úklid, který jsme provedli
nedávno, byl nedostatečný. Na konci
vyčerpávajícího dne pak uleháme
do postele a mnozí z nás přemýšlí, co
ještě mohli udělat, a litují, že den nemá
více než čtyřiadvacet hodin. V zápalu
každodenního boje s časem a naší únavou často zapomínáme na jednu velmi
důležitou a zcela nezbytnou věc pro náš
život, a tou je odpočinek. Každý z nás
by se měl alespoň na malou chvíli zastavit a odpočinout si.
Osobně jsem neuměl příliš odpočívat.
Měl jsem pocit, že mi neustále něco
„utíká“. Myslel jsem si, že toho mohu
stihnout víc a víc. Často jsem poté byl
na hranici svých fyzických a psychických sil. Postupně jsem si ovšem začínal uvědomovat, že není možné všechno zvládnout a mít všechny záležitosti
života pod absolutní kontrolou.
Naše tělo je jako dokonalý stroj. Ovšem
i ten sebevíce dokonalý mechanismus
se může někdy porouchat. Neměli bychom se tedy vystavovat příliš vysokému a nebezpečnému hazardu s naším
zdravím. Nedovolme všudypřítomnému stresu, aby nás nevratně poškodil.
Naučme se mnohem více relaxovat.
Každý z nás potřebuje dostatek sil
k tomu, aby dokázal další den vstát a
čelit novým výzvám, které si pro nás
zítřek přichystal. Pokud však nebudeme mít dostatečnou energii, pak se jen
velmi těžko dokážeme zvednout a vykročit do nového dne.
Je léto - čas prázdnin a dovolených.
Využijme toho a na chvíli se zastavme.
Mysleme sami na sebe a na své fyzické
a duševní zdraví dřív, než bude pozdě.
Alespoň půl hodiny denně dělejme
něco, co nás baví a co je nám milé. Uvidíte, že se vám tato „ztráta času“ vyplatí!
Matěj Fucyman
Srpen 2017
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Knížecí cesta slavnostně znovuotevřena
postavena v letech 1910 až 1911 z iniciativy
Pohorské jednoty Radhošť a platilo ji olomoucké arcibiskupství. V té době stála čtyřicet tisíc korun a byla hotova za jeden rok.
Celkové náklady na její opravu se vyšplhaly na sedm milionů korun, z toho šest přispěl Moravskoslezský kraj a zbytek zaplatila
obec Trojanovice. V délce šesti kilometrů se
vytvořil nový asfaltový povrch. Ještě během
prázdnin se budou dodělávat menší práce, provoz na komunikaci však již nebude
omezen. Pracovat se bude také na vytvoření bezpečnostních prvků především pro
cyklisty a koloběžkáře, kteří se často pouští
dolů z kopce nepřiměřenou rychlostí. Ihned
po slavnostním rozstřihnutí pásky místní
portáš výstřelem z pušky zahájil slavnostní
vyjížďku pro všechny nadšence cyklistiky,

která byla koordinována členy Sportovního
klubu Valašského království. Na vyjížďku
dorazili jezdci všech věkových kategorií,
od nejmenších až po čtyřiaosmdesátiletého
nestora cyklistiky, pana Bohuše Koryčanského. Připomněl, že letos se pojede již 44.
ročník závodu na Pustevny, který vznikl
v roce 1938.
Knížecí cesta je jednou z nejfrekventovanějších v Beskydech. V létě se na cestě střetávají pěší, cyklisté a koloběžkáři. V zimě je
pak využívána pro běžkaře či sněhoběžky.
Celkem po cestě za rok projde zhruba 150
tisíc lidí.
přejato z tiskové zprávy
Pustevny, s.r.o.
foto: Pustevny, s.r.o.

Knížecí cesta, spojnice mezi trojanovickou
částí Ráztoka a beskydským sedlem Pustevny, byla v sobotu 1. července 2017 slavnostně otevřena po rozsáhlé rekonstrukci.
Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek
hejtmana Moravskoslezského kraje pan Jakub Unucka, který spolu se starostou Trojanovic Jiřím Novotným rozstřihli pásku
na nově vyasfaltované Knížecí cestě.
Starosta Jiří Novotný vyjádřil svůj dík vedení Moravskoslezského kraje, který dokázal najít ﬁnanční prostředky na opravu
cesty během půl roku. Náměstek hejtmana
pro dopravu popřál všem bezpečnou jízdu
nahoru i dolů. Otevření nové Knížecí cesty
se zúčastnil také pan Drahomír Strnadel,
předseda Matice Radhošťské, který sdělil
několik detailů o historii cesty. Knížecí byla

Beskydy v HDR fotograﬁích
Ve čtvrtek 13. července 2017 byla v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla
slavnostně zahájena výstava fotograﬁí Karla Dobeše Beskydy.
Autor, frenštátský rodák, inicioval vstup
ČR do Evropské kosmické agentury ESA
a jako vládní zmocněnec dosáhl přesunutí
Agentury pro navigační systém GSA
z Bruselu do Prahy. V roce 2014 působil
jako náměstek dopravy, v současné době
je pověřen vyjednáváním přesunu Evropského bankovního úřadu z Londýna
do Prahy.
Kromě svých pracovních povinností se
Karel Dobeš věnuje fotografování. V po-

sledních letech vytváří HDR fotograﬁe,
které vznikají složením několika různě
exponovaných snímků. Tím vznikají fotograﬁe s velkými rozdíly mezi světlem a
stínem, které pak na diváka působí dramaticky a téměř vyvolávají dojem, jako byste
se dívali na 3D obrázky.
Na výstavě můžete zhlédnout snímky zachycující beskydskou krajinu, místní stavby a život ve zdejších horách.
Výstava fotograﬁí potrvá do 10. srpna.
Poté ji nahradí obrazy a dřevořezby Ing.
Pavla Orlíka.
text a foto: Martin Trubač
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