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Slovo starosty

Jízda na koni je splynutím duší
Na rozmezí mezi Trojanovicemi a Kunčicemi p. O. se nachází Ranč na Žarách.
Hospodaří na něm Rárovi. Kromě „hovězáckého“ úseku tu také chovají koně.
A nejen chovají. Markéta s Ivem s nimi
dokáží hotové divy. A o koních a práci
s nimi jsme si s Markétou Rárovou povídali.

Vážení spoluobčané,
stává se člověku, že je mu občas smutno, má starosti, když se věci nedaří,
nebo jednoduše nemá dobrou náladu.
Já v takových chvílích si zajedu
do Tiché, do malého sedla pod Janíčkův vrch. Je to nádherné místo se
starým křížem, odkud je naprosto
úžasný pohled na Trojanovice. Na
tomto místě se posadím a přemýšlím.
Dívám se na panorama trojanovských
hor a na paseky. Přejíždím pohledem
Trojanovice z jednoho konce na druhý. Pod Velkým Javorníkem se klenou
Horečky. Odtud se historicky číslovaly
domy. V duchu přecházím od paseky
k pasece přes Malý Javorník, Kyčeru,
Kozinec, Radhošť, Pustevny, Okruhlý,
Noříčí, až do údolí Bystrého potoka,
kde obec končí. A potom zpět přes
Díly, Lomnou, Karlovice a skončím
opět pohledem na Horečky.
Přitom přemýšlím nad místem a lidmi, kteří tu žijí. Uvědomuji si, jak nádhernou obcí jsme, kolik krásného lidé
z Trojanovic dokázali vytvořit. Vyklučili paseky, založili hospodářství,
postavili kapli na Radhošti, lanovku.
Uvědomuji si, že sepětí lidí a přírody je tu po staletí v krásné harmonii,
o kterou je třeba i nadále pečovat.
Dívám se na Trojanovice a uvědomuji si, že jsem tu rád. Jsem rád za lidi,
se kterými mohu spolupracovat, se
kterými se mohu setkávat, se kterými
mohu tady žít.
Odjíždím z Tiché s krásným pocitem
v srdci. Smutky a špatné nálady jsou
pryč. Vím, že na problémy nejsem
sám. A říkám si, že mám vlastně veliké
štěstí, že mohu žít v tak nádherné obci.
Opravdu velké štěstí.
Jiří Novotný
starosta obce

Květen 2016

Jak vlastně vznikl Ranč na Žarách?
Je to již více než dvě desítky let, co Rárovic
kluci začali jezdit na koni. Ranč pojmenovali Žáry podle kopce, na kterém stojí stáj
s koňmi.
Důležitým prvkem vašeho ranče jsou koně.
Kolik koní v současnosti máte?
Momentálně máme čtyři koně. Nejstarší je důchodkyně Jessika, která se u nás
narodila a ve svých 19 letech je stále velmi aktivní, alespoň co se žraní sena týče.
Dalším koněm je jedenáctiletý Monty, který se s Ivkem účastní veřejných vystoupení a show. Zbývající dva koníci jsou ještě
mladí. Černý Sheity bude mít letos šest a
kromě vystoupení se společně učíme, jak si
vzájemně porozumět. Nejmladší je čtyřletý
Jesperado – syn Jessiky.
Koně, podobně jako psi, ale i většina dalších
zvířat, mají svou povahu. S jakými typy koní
se setkáváte na vašem ranči?
S koňmi je to jako s lidmi – každý je jiný.
Nepřisuzujme jim však lidské vlastnosti,
jako je závist, žárlivost či pomstychtivost.
Koně se chovají na základě svých instinktů

a zkušeností nebo také naučeného chování.
Když to vezmu po pořádku, tak Jessika je
velmi klidné a vyrovnané povahy, ale zároveň příjemně temperamentní. Její nejsilnější vlastností je odvaha, kterou předala
i svému synovi Jesperadovi. Naproti tomu
Monty je velmi obezřetný a nedůvěřivý
kůň. Nejraději sám vyhodnocuje situaci a
trvalo dlouho, než začal důvěřovat svému
jezdci. I přes tento velký handicap (hlavně
při vystoupení v cizím prostředí, kdy to
s ním není jednoduché) je to spolehlivý
kůň. Mladý Sheity je sice k novým věcem
také nedůvěřivý, ale po krátkém seznámení
a ujištění se, že mu „strašák“ nic neudělá,
dokáže spolehlivě pracovat a soustředit se
na svého jezdce. Zároveň je velmi zvídavý,
rychle se učí a někdy je tak trochu i přidrzlý, což musíme neustále korigovat. Jesperado, jak jsem již zmínila, je odvážný, a
protože má dostatečné sebevědomí, nedělá
zbytečně unáhlená rozhodnutí a nechá se
vést svým jezdcem, kterému důvěřuje. Je
velmi hravý a nemá rád nicnedělání, neustále zkouší, jaké jsou jeho hranice a zda by
je mohl překročit.
Jak se ti daří „číst“ v koňské duši?
Poznávání koňské duše je běh na dlouhou
trať. Je to vlastně celoživotní učení, které
mě nesmírně baví. S každou další nově získanou zkušeností nebo nabytou vědomostí se posuneme ve vztahu s našimi koňmi
dále. Je úžasné pozorovat, když kůň vysílá
signály k jezdci nebo člověku pracujícímu
s ním ze země. Pokud tyto signály dokážete zachytit a správně interpretovat, vaše
společné soužití se stává splynutím duší
se vzájemným pochopením a respektem.
Do jaké míry povaha určuje uplatnění zvířete? Dá se změnit tréninkem? Nakolik?
V mnoha případech není u nás zvykem
kupovat si koně dle povahových vlastností
k určitému účelu. Většinou se lidé dívají
na původ koně, sportovní výkonnost,
fyzické předpoklady, barvu a až poté
na povahové rysy vhodné pro daný účel.
Některá specializovaná odvětví jezdeckého
sportu samozřejmě musí k této skutečnosti přihlížet, a to třeba u hipoterapie, kde je
klidná povaha koně nezbytná. Přesto se
do jisté míry dají vrozené vlastnosti koně
správným výcvikem ovlivnit. Jak moc, to
již záleží na jednotlivém koni a také způsobu výcviku, který je zvolen. Zde je velkou
výhodou zvládnutí čtení těla i myšlenek
koně, které nám napoví, jak se kůň cítí a
na co myslí. Nejdůležitější při výcviku nebo
tréninku je to, aby se kůň cítil dobře. Pak
na sebe pokroky nenechají dlouho čekat.
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vodu a dosloužilých ohlávek, trénink koní,
vyjížďky, vyvážení hnoje atd. V letních měsících sušení a svoz sena a senáže na zimu…
Je toho opravdu hodně. Nehledě na počasí,
nemoc nebo momentální nechuť – je třeba
se o koníky postarat.
Co ti v životě dělá největší radost?
Kupodivu nejsou koně na prvním místě
(smích). V životě mi dělá největší radost má
rodina. Manžel, který se mnou sdílí společné zájmy, a děti a babičky, které nám to
trpí. Až pak to jsou koníci a naše okrasná
zahrada.

Markéta a Ivo Rárovi při jednom ze svých vystoupení

Co všechno se svými koňmi předvádíte?
Při jakých příležitostech vystupujete?
Asi nejznámější a také divácky velmi
atraktivní část našeho vystoupení je tzv.
džigitovka, kdy kůň v plném cvalu není
jezdcem nijak „řízen“ a ten na něm předvádí nejrůznější triky, jako je stojka, přeskoky
přes koně, vývěs hlavou dolů a další. Oblíbenou ukázkou je práce s koněm ze země,
kdy se snažíme o souhru koně a člověka. Je
to vlastně příklad důvěry a respektu. Koník
ve volnosti sám obíhá kolem člověka stojícího na zemi, mění směr, přijde za ním,
následuje ho, bez většího nátlaku zacouvá,
ustupuje do stran atd. Pak přijde na řadu
„zkouška důvěry“, kdy koník na požádání
předvádí cviky, které by nebyl ochoten udělat, pokud by svému jezdci nedůvěřoval. Je
to např.poklona, lehnutí, přikrytí ležícího
koně plachtou, jízda se slunečníkem nebo
práskání bičem na stojícím koni. Dalším
vstupem bývá ukázka trikového lasování a
práce s bičem, následné chytání dětí do lasa
a přetahování na lase. Novinkou pro loňský rok byla scénka s názvem Zorro, muž
v masce bojuje o přízeň diváků s tajemnou
dámou. Jako poslední je ukázka španělské
Garrochi – jde o tradiční disciplínu s dlouhou tyčí, která se ve Španělsku používá
při práci s dobytkem. Tato ukázka klade
velký důraz na přiježděnost koně, a proto je
uzpůsobena momentálním schopnostem a
dovednostem mladého koníka Sheityho.
Těmito vystoupeními zpestřujeme akce,
jako jsou westernové dny, nejrůznější jezdecké závody, ﬁremní akce, Dny dětí, Dny
obce, beneﬁční akce nebo různá výročí a
slavnosti.
Která disciplína je ti nejbližší?
Nejbližší je asi džigitovka, protože má vždy
úspěch, i když se něco nepovede. Velmi rádi

máme i westernové rychlostní disciplíny
Barrel Race - závod kolem barelů - a Pole
Bending - slalom mezi tyčemi.
Kterou disciplínu považuješ za nejnáročnější?
Pokud byla otázka myšlena na naše vystoupení, pak nejnáročnější je džigitovka a
španělská Garrocha. Disciplína, na kterou
bychom si netrouﬂi, je parkur – skákání
přes překážky. Všichni jezdci, kteří se této
disciplíně věnují, mají náš obdiv za odvahu,
s níž překonávají nemalé překážky. Nejednou při tom skončí na zemi.
Nabízíte také výuku jezdeckých dovedností?
Případným zájemcům s vlastním koněm
můžeme nabídnout individuální přístup
a trénink v oblasti porozumění s koněm,
práce ze země, přípravy na rychlostní
disciplíny, řešení problémů, práce na rytmu a uvolnění. Nejedná se o přípravu
na konkrétní jezdeckou disciplínu na úrovni vrcholového sportu, spíše o základy komunikace, zjemnění signálů a pomůcek a
vylepšení vztahu s koněm. Zkrátka ježdění
pro radost.
Lidé vás často vidí při vystoupení, kdy sedíte
v kostýmu v sedle s westernovým kloboukem
na hlavě. Jak ale vypadá všední život na ranči? Co všechno obnáší starost o koně?
Každý, kdo má doma nějaké zvířátko, ví, že
péče o ně zabere spoustu času. Nejinak je
tomu i u koní. Každodenní krmení a úklid
stáje 2x-3x denně zabere nemálo času.
Do toho se musí pravidelně doplňovat zásoba pilin na podestýlku, dále tu patří úklid
výběhů od výkalů, čištění koní, veterinární
péče, vodění do výběhů nebo na pastviny,
péče o výstroj, úklid kolem stáje, opravy
ohrad, nákup věčně rozbitých kyblíků na

Slyšel jsem názor, že nejkrásnější pohled
na svět je ze hřbetu koně.
Říká se to zřejmě proto, že člověku sedícímu na koni se naskytne pohled z jiné
perspektivy. Pro mě je pohled na svět
ze hřbetu koně splynutím duší, kdy se nejenže můžete kochat okolní přírodou, ale
zároveň cítíte sílu a ochotu spolupráce tak
velkého a ušlechtilého zvířete, jakým kůň
bezesporu je.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně radosti
se všemi tvými životními „radostmi“.
Připravil: Martin Trubač
foto poskytla Markéta Rárová

Poděkování paní Kaiserové

Paní Marie Kaiserová byla 12 roků
správcovou Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla.
Za dobu jejího působení navštívilo Památník přes 15 000 návštěvníků a mnozí z nich ocenili její práci pochvalnými
zápisy v pamětních knihách. Počátkem tohoto roku požádala vedení obce
o ukončení pracovního poměru. Jménem vedení obce jí za její vzornou práci
i reprezentaci obce děkuji a přeji štěstí a
zdraví do dalších let.
Nástupkyní paní Marie Kaiserové se
stala paní Gabriela Rajnochová, která
je v pořadí už čtvrtá. Prvním správcem
byl pan František Liďák, po něm paní
Zdeňka Kalmanová a pak paní Marie
Kaiserová.
Jiří Novotný
starosta obce
Květen 2016
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Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce
10/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zřízení služebnosti
na pozemku p. č. 1282, p. č. 20/1, p. č. 9 v k. ú. Trojanovice
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozn. redakce: Jedná se o zřízení věcného břemene pro projekt
Beskydské nebe - život v korunách stromů na Horečkách, který
částečně zasahuje do pozemků Obce Trojanovice.

Naši jubilanti

Termín splatnosti místních poplatků
Pozor! Blíží se termín splatnosti poplatků - do 30. 6. 2016.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu činí
410,- Kč (pro osoby trvale bydlící v obci i za rekreační objekt).
Poplatek za psa činí: za prvního psa 80,- Kč; za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč; za psa v bytové zástavbě
obce 300,- Kč; za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele 450,- Kč; za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého
nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
200,- Kč.

Reklama a inzerce
V měsíci květnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Emilie Svobodová

91 let

Marie Kaspříková

85 let

Ladislav Mácha

80 let

Ladislav Pilař

75 let

Marie Střalková

70 let

Magdalena Rosová

70 let

Jindřich Hrnčíř

70 let

Jan Juračák

70 let

Karel Adamčík

70 let

Dne 25. 4. 2016 otevíráme nové jednatelství České pojišťovny,
a.s. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Sídlo jednatelství je na Tyršově ulici 949 (vedle autobusového uzlu a vedle Městské policie).
Doufáme, že Vám budeme moci velmi rychle a odborně pomoci s investováním a při řešení pojištění nemovitostí, domácností, bytů, aut, při úrazovém a životním pojištění a při řešení
pojistných událostí.
Otevírací doba:
Pondělí :
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Úterý:
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Čtvrtek:
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Ostatní hodiny dle objednávky
na tel. č. 774886150 Otilie Kudělová

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Památník má nové přírůstky
Pan Josef Mazoch věnoval Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla troje hrábě a tento dar doplnil
následující informací: jedná se
o hrábě obracečky s 9 zuby z roku 1962, obracečky větší s 12 zuby
z roku 1952 a hrábě zahrabovačky
s 18 zuby z roku 1962. Jsou zhotoveny ze tří druhů dřeva: sloupek je
z javoru, zuby z jasanu a hrabisko
ze smrku nebo jedle. Všechny vyrobil otec pana Josefa Mazocha pan
Jan Mazoch /1903-1967/. Navíc vyráběl ještě velké zahrabovačky šířky 120 cm, které měly dvě hrabiska na konci spojená, malé hrábě
pro děti, násady do motyk, kladiv a
seker, dřevěné střešní žlaby a sáně
pro svážení dřeva.
Pan Jan Mazoch se tomuto rukodělnému řemeslu „vyučil“ u svého staříčka a otce. Tak jako oni, vše
vyráběl ručně, pila, poříz a nebozez byly jeho hlavním nářadím.
O jeho výrobky byl velký zájem. Kromě místních pasekářů měl
zákazníky z Kozlovic, Kunčic p. O., Palkovic i rožnovských pasek a
ze Zubří, jak vzpomíná jeho syn Josef.
Drahomír Strnadel
Květen 2016

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

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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Reklama a inzerce

VSF Novotný s.r.o. , Trojanovice 637

(naproti hospody U Bačů), 744 01 Trojanovice, tel. 604 252 671

•PRODEJ STŘEŠNÍCH KRYTIN
•POKRÝVÁNÍ STŘECH
•ZATEPLOVÁNÍ STŘECH
•TESAŘSKÉ PRÁCE
•ČIŠTĚNÍ STUDNÍ
•NADKROKEVNÍ IZOLACE

ZIMNÍ A JARNÍ SLEVY !!!

www.vsfnovotny.cz
Květen 2016
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
JIŘÍ RAŠKA (1941-2012)
Olympijský vítěz z beskydských hor.
Záštitu nad výstavou převzala starostka Města Frenštátu
pod Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová. Vernisáž výstavy
je ve čtvrtek 26. května 2016 v 17.00 hodin ve výstavní síni
Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výstava potrvá do 30.
října 2016. Výstava se koná za ﬁnanční podpory Města Frenštátu p. R.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz









 
 
 
 

















STUDIUM DVOULETÉHO CYKLU U3V
Univerzita třetího věku nabízí možnost celoživotního
vzdělávání pro aktivní seniory s chutí a vůlí smysluplně
trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa
vědy a současně se seznamovat s lidmi a odborníky
z praxe.
• Výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské
a přírodovědné v Rožnově p. R. (pobočka Mendelovy
univerzity v Brně)
• Možnost přihlásit se od 50 let věku
• Výuka začíná v září 2016
• Semestr tvoří 12 přednášek v týdenních intervalech,
administrativní poplatek 660 Kč/semestr
BLIŽŠÍ INFORMACE
• Na stránkách školy www.szesro.cz v odkazu kurzy
• Informativní schůzka pro zájemce proběhne 13. 4.
2016 v Rožnově p. R. v 15.30 hodin
• Kontaktní osoba: Ing. Petr Černošek |603848155| cernosek@szesro.cz
STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Květen 2016
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Ohlédnutí za uplynulým obdobím

Za pár měsíců vyprší polovina funkčního
období tohoto zastupitelstva. Myslím, že je
to vhodná příležitost se ohlédnout a zrekapitulovat, co se za tu dobu podařilo udělat.
Na 9. jednání zastupitelstva obce dne 29.
února jsem přítomným přednesl stručnou
zprávu o dosavadní činnosti. Nyní bych rád
prostřednictvím obecních novin informoval také ostatní občany.
Celkové hospodaření obce
V úvodu mi dovolte několik konkrétních
čísel. Když jsem před devíti lety nastupoval do funkce starosty, měla obec rezervy
23 mil. Kč. K 1.1.2015 jsme měli na účtech
prostředky ve výši 33,3 mil. Kč a k 1.1.2016
máme na účtech prostředky ve výši 36,5
mil. Kč. Jsem rád, že se nám daří pokračovat v trendu nastoleném předchozími
zastupitelstvy a udržujeme pozitivní hospodářský výsledek. Přitom průběžně investujeme do techniky, vybavení, komunikací,
sítí, nemovitostí i projektů. V uplynulých
třech letech jsme koupili tři strategické nemovitosti v hodnotě 7,9 mil. Kč - obchod
na Lomné, masokombinát na Lomné a restauraci Rekovice.
Odpadové hospodářství
Máme jedno z nejlepších odpadových
hospodářství v ČR. Jedná se o dlouhodobý
projekt, který začal v roce 2006 a v němž
pokračujeme dodnes. Proběhlo několik
etap, které posunuly obec do popředí v odpadovém hospodářství. Postavil se
sběrný dvůr, obnovily kontejnery, nakoupila technika, zavedl se motivační pytlový
sběr, prodáváme vytříděný odpad, rozjíždíme kompostárnu.
Od roku 2016 jsme změnili systém svozu
odpadů. Díky tomuto novému systému má
obec přesný přehled o tonáži odpadu i o
pohybu vozů. V minulosti tomu tak nebylo,
protože komunální odpad byl vyvážen společně s Frenštátem p. R. První faktury naznačují, že by nový systém svozu mohl být
Květen 2016

i ﬁnančně výhodnější. V letech 2012 - 2015
jsme platili v lednu od 71 do 123 tis. Kč.
První fakturace v novém systému za leden
je 55 tis. Kč.
V třídění odpadů převyšujeme celorepublikový průměr o 69%.
Máme připravenou projektovou dokumentaci na rozšíření sběrného dvora o haly,
kompostárnu, zpevněnou plochu a rampu.
Tak zlepšíme a zefektivníme třídění, budeme mít prostor na techniku, štěpku, posyp,
vytříděné balíky atd.
V současné době rovněž řešíme dodání
popelnic na bioodpad do domácností našich občanů.

Stavby
V letošním roce plánujeme realizaci chodníku do Ráztoky (chystá se výběrové řízení
a žádost o dotaci) a vodovodu do Ráztoky (i
v tomto případě se připravuje výběrové řízení, navíc se podařilo získat dotaci ve výši
2,25 mil. Kč). V dubnu bude dokončena
rekonstrukce restaurace Rekovice, provoz
bude zahájen v květnu.
Připravujeme rekonstrukci fasády budovy
TJ Pod Javorníkem.
Práce na stavebních projektech
Zároveň pracujeme na dalších projektech:
• vodovod v dolní části Lomné - máme
územní souhlas a čekáme na stavební po-

volení, předpoklad realizace 2018
• kanalizace v dolní části Lomné -máme
územní souhlas a čekáme na stavební povolení, předpoklad realizace 2018
• silniční přechod u Bality - máme územní souhlas a čekáme na stavební povolení,
předpoklad realizace 2018
• parkoviště na Bystrém u TJ - máme
územní souhlas a čekáme na stavební povolení, předpoklad realizace 2018
• cyklostezka podél Lomné - máme projekt
pro územní řízení a řešíme souhlasy
• cyklostezka podél Solárky - máme projekt pro územní řízení a řešíme souhlasy.
Hasiči
Dlouhodobě podporujeme SDH. V letošním roce se chystáme opravit podlahu
v hasičské zbrojnici, vyměnili jsme kryt na
HUP, jinak je budova zbrojnice v perfektním stavu. Co se techniky týče, chci požádat o dotaci na koupi nového dopravního
automobilu Mercedes Benz Sprinter 4x4,
v hodnotě 3,9 mil. Kč. Spoluúčast obce by
činila 500 tis. Kč. O techniku se průběžně
staráme, stejně jako o školení členů, abychom tak posílili technickou základnu SDH
Trojanovice.
Školy
Staráme se rovněž o Jubilejní základní školu prezidenta Masaryka a k ní patřící mateřské školy na Lomné a Pod Javorníkem.
Podporujeme a hradíme jejich provoz. Budovy jednotlivých školských zařízení jsou
povětšinou kompletně zrekonstruované.
Zajišťujeme rozvoz obědů z kuchyně Mateřské školy na Lomné do ostatních škol.
V loňském roce proběhla rekonstrukce fasády spojovacího traktu školy. V nejbližší
době chystáme rekonstrukci střechy na tělocvičně a rekonstrukce elektroinstalace a
osvětlení v budově základní školy. V neposlední řadě pamatujeme na záslužnou práci
učitelů a již tradičně pro ně organizujeme
setkání u příležitosti Dne učitelů.
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Kultura v obci
Počet kulturních akcí, které pořádá nebo
se na nich spolupodílí naše obec, rok
od roku stoupá. A to je dobře.
K těm nejnavštěvovanějším patří již tradiční Horečky fest, na kterém spolupracujeme
s městem Frenštát p. R. Další významnou
akcí v této lokalitě bylo Mistrovství republiky v timbersportu. Po zahájení provozu
Šopy na Rekovicích se tam konaly doprovodné kulturní akce, jako například projekce ﬁlmů, autorská čtení nebo vernisáž.

Dalším místem kulturního dění je Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla. Kromě
stálé expozice se tu konalo v roce 2015 pět
výstav a mimo to i další akce, například kácení máje nebo koncert skupiny Rázy.
Konečně další oblastí, do které se obec
aktivně zapojuje, jsou kulturní aktivity na
Pustevnách a na Radhošti – ať už se jedná
o tradiční pouť na Radhošť, akci Ledové sochy či Dřevěné Pustevny.
Přitom průběžně pečujeme o kulturní
památky na území obce. Vloni na podzim
jsme postavili novou zvonici u kaple Panny
Marie Lurdské a v letošním roce proběhla
sanace zvoničky Pod Javorníkem. Matici
Radhošťské pomáháme s údržbou kaple
na Radhošti.
V současné době se chystáme podpořit vydání dvou publikací o naší obci - “Historii
obce Trojanovice”, jejímž autorem je Jan Al
Saheb, a knihu historických fotograﬁí s názvem „K trojanovským horám“, jejímž editorem je pan Drahomír Strnadel.
Sociální oblast
Účastníme se komunitního plánování sociálních služeb ve spolupráci s okolními
obcemi. Podnikáme však i konkrétní a viditelné kroky pomoci - rozvážíme obědy
starším občanům, poskytujeme pomoc
hendikepovaným občanům formou grantů. Kromě toho organizujeme akce, jejichž
účelem je rozvíjet společenské vztahy v obci
- vítání občánků, setkání s jubilanty a pravidelná setkání seniorů s programem.

Jedním z pilířů „Radegastových Beskyd“
jsou Horečky, kde by měla vzniknout atrakce “Fly line”. Na její vybudování jsme získali soukromou investici ve výši 9 mil. Kč.
Kromě toho pokračujeme ve spolupráci
s městem Frenštát p. R. na společné obnově
celé lokality.
Chystáme hrubou opravu Knížecí cesty,
která bude spočívat v pročištění příkop
a propustků a v opravě nejhorších míst.
Máme projekt na rozšíření trailové trati
o 15 km.

Další služby
Naše práce se netýká jen mimořádných investic, ale také zajištění běžného provozu a
poskytování služeb. Sem patří kromě vedení základní agendy také údržba nemovitostí a techniky. Potřebám místních občanů i
turistů slouží informační a kontaktní centrum. Realizujeme odpadové hospodářství
(viz výše), staráme se o údržbu komunikací a veřejného prostoru (údržba a rekonstrukce zastávek, sečení podél cest, sečení
obecních ploch, vyhrnování sněhu, zametání komunikací, údržba mostů a veřejného osvětlení). Obec podporuje spolkovou
činnost- kluby seniorů, sportovní kluby,
Matici Radhošťskou a další spolky.
Podpora turistického ruchu
Turistický a cestovní ruch má význam
pro naši obec. I když možná někdy lamentujeme na autobusy plné turistů jedoucích
na Ráztoku, jsou to oni, kteří využívají
služeb místních podnikatelů. Proto patří ke stěžejním zájmům obce podporovat
rozvoj turistického ruchu. Z tohoto důvodu
jsme se stali spolupodílníky lanové dráhy a zimního střediska. V minulém roce
se zrekonstruovala dolní stanice lanovky,
kde jsou nyní nové veřejné toalety, čekárna
a obchod. V současné době se plánuje rekonstrukce horní stanice lanovky, která by
měla být zahájena na jaře letošního roku.
Souběžně se zpracovává studie na výměnu
stávající sedačkové lanovky za kabinkovou.
Vytvořili jsme koncept destinace “Radegastovy Beskydy”, který se snažíme rozvíjet
ve spolupráci s pivovarem Radegast. Proběhlo již několik jednání i návštěva celého
marketingového oddělení. Koncept stojí
na dvou pilířích: Pustevny - Radhošť a Horečky - Velký Javorník. Projekt je zaměřen
především na podporu sportovních aktivit
v daných lokalitách - cykloturistika, turistika, paragliding a lyžování.

Problematika dolů
Při zajišťování všech těchto úkolů nezapomínáme na problém, který stál na počátku
mého vstupu do komunální politiky, a tím
je zatím stále nevyjasněná budoucnost Dolu
Frenštát. S hejtmanem Moravskoslezského
kraje jsme jednali o převodu dolu na stát.
Byla smluvena návštěva ministra průmyslu, ale zrušil ji. Pokračujeme v jednáních,
chceme, aby ministr přijel. V prvním pololetí tohoto roku by se měl soud vyjádřit
k rozhodnutí o odstranění staveb v areálu
Dolu Frenštát.
Ohlédneme-li se za dosavadní činností, je
vidět, že se podařil kus práce. Netvrdím,
že to vždy bylo bez chyby a bez problémů.
A už vůbec bych nechtěl, aby můj článek
vyzněl jako óda na to, jak jsme „dobří“.
Za povzbudivé však považuji dvě věci.
Za prvé, že obec dlouhodobě hospodaří
v kladných číslech. Za druhé, že se daří zajišťovat běžný provoz obce bez zásadních
problémů. Kromě toho se snažíme investovat do projektů, které by přispěly k lepšímu
životu v Trojanovicích a které by přilákaly
zájem turistů o naši obec.
Jiří Novotný
starosta obce
foto: archiv ON z Trojanovic
Květen 2016
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Muzeum nejen pro...
Rok uplynul a už se pomalu blíží další
Frenštátská muzejní noc. Tu letošní bychom klidně mohli uvést s podtitulem
„Muzeum pro celou rodinu“, protože
jsme se snažili program koncipovat tak,
aby zaujal všechny věkové kategorie a
každý si pro sebe našel něco zajímavého.
Nakonec jsme se však rozhodli pro otevřené motto: Muzeum nejen pro…
To proto, že o letošní muzejní noci bude
frenštátské muzeum otevřeno nejen pro
nejmenší, pro které jsme připravili cyklus pohádek v podání loutkového Divadla Babky Miládky. Bude otevřeno nejen pro odrostlejší děti, které si mohou
vyzkoušet mušku na laserové střelnici
nebo procvičit své stopařské dovednosti
v expozici Doteky přírody. Bude otevřeno nejen pro dospívající a dospělé milovníky hudby, kterým ve výstavní síni zahraje skupina TATROSKA z Kopřivnice.
Bude otevřeno nejen pro dospělé, kteří si
mohou prohlédnout výstavu věnovanou
Jiřímu Raškovi, a nejen pro pamětníky,

pro které budou v podkroví promítány
archivní ﬁlmy.
Ptáte se kdy? V pátek 3. června 2016
od 17:00 do 22:30 hodin. Zbývá jen dodat, že vstupné na celý program je 30,- Kč
pro dospělé a 10,- Kč pro děti a seniory.

Muzeum bude otevřeno vám všem. Těšíme se na setkání s vámi!
Martin Trubač
foto: Martin Buryan

Fotbal v Trojanovicích pod Kozincem

V podzimní části fotbalové sezóny 2015/
2016 mohli diváci vidět na hřišti fotbalového oddílu FK TROJANOVICE I, z. s.
tři domácí týmy, které bojovaly o body
do svých soutěžních tabulek.
Nejmladší fotbalisti kategorie starší přípravky a starších žáků absolvovali fotbalový podzim pod vedením trenérů Petra
Koblovského, Lukáše Slováčka a asistenta
Michala Kunce.
Starší žáci ze svých 10 zápasů získali
celkem 7 bodů a umístili se na průběžném 6. místě - OS starší žáci 1+6 sk. B.
Tým starší přípravky odehrál celkem 10
utkání a se 3 body jim zatím patří 10.
Květen 2016

místo - OS NC Line - starší přípravka.
Do těchto dvou mládežnických týmů
probíhá neustále nábor nových hráčů a
hráček a veškeré informace o tomto náboru lze získat právě u hlavního trenéra
mládeže (kontakt na webu fotbalového
oddílu).
Po úspěšném podzimu soutěže „Okresní přebor - Nový Jičín“, který muži Trojanovic zakončili na 1. místě s 31 body
a celkovým skóre 57:19, jsme se museli,
po roce a půl spolupráce, rozloučit s trenérem panem Svatoplukem Chrobákem.
Tímto panu Chrobákovi děkujeme
za odvedenou práci a profesionální pří-

stup, který byl určitě přínosem pro naše
mužstvo, a dále mu přejeme hodně sportovních i osobních úspěchů. Naším novým hrajícím trenérem se stal pan Karel
Žídek.
Jako každoročně se
samozřejmě
před vlastní sezónou prováděly také různé činnosti v rámci údržby hrací plochy,
okolí hřiště a celého areálu. Za všemi
těmito úpravami a činnostmi stojí organizovaná práce členů fotbalového oddílu
Trojanovic I a také ochotných řemeslníků z řad fanoušků oddílu nebo obyvatel
Trojanovic. Ruku k dílu přiložila také samotná obec Trojanovice prostřednictvím
ﬁnanční
podpory,
která je využita na chod mládežnického fotbalu a
dále také na různá vylepšení fotbalového
areálu v Trojanovicích Pod Javorníkem.
Nelze ani opomenout příspěvky sponzorů, které se také využívají ve prospěch
celého oddílu. Fotbalový oddíl FK Trojanovice I věří, že fanoušci, sponzoři, obec
Trojanovice a všichni, co fotbalový klub
podporují, nám zachovají svou přízeň
i v jarní části sezóny. Pro další informace o aktuálním dění v oddílu můžete
navštívit webové stránky www.fotbaltrojanovice.cz.
Dalibor Šuhajda
foto: Břetislav Mazoch
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Florbal

Landek
31. března žáci 4. a 5. ročníku navštívili
hornické muzeum Landek v Ostravě.
Po skupinách sfárali několik metrů pod zem, kde měli možnost projít
si přibližně 250 metrů štol. V nich se setkali s historií zdejší těžby od 18. století
do současnosti. V expozici byly umístěny
ﬁguríny horníků v životní velikosti, které
umocnily představu o jejich těžké práci.
V druhé části exkurze si žáci prošli expozici důlního záchranářství. Se zájmem si
prohlédli důlní záchranářskou základnu,
dýchací přístroje od již historických exponátů až po nejnovější přístroje.
A jak exkurzi vnímali sami žáci?

V úterý 12. 4. jsme se zúčastnili odvetného
přátelského turnaje ve Vidči. S touto školou jsme navázali kontakty již v lednu a
v únoru jsme společně u nás odehráli první
turnaj. V polovině dubna byla na řadě ZŠ
Vidče. Obě školy vytvořily týmy z výběru
žáků 3. – 5. tříd.
Výsledky byly i tentokrát druhořadé. Cí-

lem bylo turnaj si hlavně užít, porovnat
své dovednosti s jinou školou. Florbalisté
z obou škol ukázali obrovskou chuť do hry
a zápasy odehráli s velkým elánem. Všem
zúčastněným hráčům děkuji za příjemné
sportovní momenty.
text a foto: Michaela Manová

Začátek sezóny v jezdeckém sportu
Sezónu 2016 členky Jezdeckého klubu
Trojanovice otevřely účastí na skokových
závodech v polských Zbroslawicích. Začátkem března se tradičně konaly pony soutěže ve Frenštátě pod Radhoštěm. Trojanovický oddíl měl početné zastoupení sedmi
jezdkyň a koní. Svůj první parkur úspěšně
absolvovala osmiletá Viktorie Zerzoňová
s Aretkou. I v ostatních parkurech se děvčatům podařilo získat stuhy za umístění.
Dalšími závody ve skocích byly dubnové
závody v Nových Zámcích u Litovle, kde
Kristýna Lecová s koněm Romeo zvítězila
v soutěži do 60cm.
V půlce března se v trojanovické hale
uskutečnil tradiční vozatajský pohár
za úspěšné účasti domácí Ivety Biolkové a
Jaromíra Vyviala s ryzákem Magistrem. K vidění byla jednospřeží, dvojspřeží
i atraktivní čtyřspřeží.
V letošním roce se součástí oﬁciálních
soutěží České jezdecké federace staly i pony-games. Jedná se o disciplínu, kde děti
soutěží ve čtyřčlenném týmu na čtyřech
ponících. Provádí různé dovednostní hry,
jako slalom mezi tyčemi, přenášení hrníčků, sbírání a vhazování míčků. Tyto hry
děvčata trénují od loňského roku a už sesbíraly několik dobrých umístění v konkurenci oddílů z celé republiky. Letos už soutěžily ve dvou kolech Pony-Games Cupu,
a to na jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem a v Brně. Startují ve dvou kategoriích

do 18let a do 12 let ve složení Tereza Vyvialová, Karolína Liďáková, Gabriela Kopřivová, Natálie Bečková, Barbora Přadková
a Viktorie Zerzoňová s poníky Del Grace,
Markýza, Sharif, Areta. Přestože do složení
týmů zasáhlo onemocnění dětí i poníků,
po dvou kolech mají holky na kontě tři vítězství a jedno třetí místo. Více informací
najdete na www.pony-games.cz.
Na turnaj v Pony-Games můžete přijít
fandit i do Trojanovic, a to 19. června.
Radka Kopřivová
foto: Jiří Zerzoň

Do Landeku jsme jeli 31.3. Líbilo se mi,
jak jsme jeli výtahem, dokonce se stalo, že
se zasekl. V tom výtahu jsme se taky mohli podívat, jakou rychlostí jede. Než jsme
jeli tím výtahem, tak jsme si měli vzít přilby. Jak jsme se dívali dole v těch dolech,
tak pan průvodčí zhasl a byla tma. Všichni
jsme byli ticho. Ten pan průvodce nám říkal, že se tam v té tmě může ukázat nějaký
skřítek, ale bohužel se tam neukázal. Taky
mě zaujaly záchody, protože nahoře pověšené oblečení a přilby od horníků, co tam
kdysi pracovali, byly špinavé a potrhané.
Byli jsme v záchranářské stanici, kde byli
horolezci, záchranáři a potápěči, dokonce
tam byla i sanitka. Úplně nakonec jsme
mohli jít na takovou prolézačku, což se
nám moc líbilo. Asi nejvíc ze všeho se mi
líbil a zaujal mě ten výtah. Výlet do Landeku se mi moc líbil a ráda bych se tam
vydala zase.
Tereza Doláková, 5. třída
Dne 31. 3 jsme byli v hornickém muzeu
Landeku v Ostravě. Jeli jsme s naší třídou
a se čtvrtou třídou. Jak jsme dojeli do Landeku, tak jsme se nasvačili. Potom za námi
přišel pán, který nás doprovázel celou
prohlídku. Někteří si nasadili žluté přilby
a šli jsme do výtahu, který nás svezl cca 5
metrů pod zem. Pán nám ukazoval, jak se
kdysi těžilo. V dole se těžilo do roku 1992,
potom se důl zavřel. Jak jsme vyšli z podzemí, přišel za námi jiný pán a ten nás
provázel v záchranářském muzeu. Pouštěli nám ﬁlm cca 8 minutový. A mohli jsme
jít na takovou prolézačku. Potom jsme vyšli z muzea a jeli jsme autobusem ke škole.
Návštěva Landeku se mi moc líbila.
Ondra Kytka
připravila: Gabriela Hellebrandová
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Netradiční oslava Dne učitelů
Dne 5. dubna se konalo setkání bývalých i současných učitelů z Trojanovic.
Tentokrát se netradičně konalo v budově
Jubilejní základní školy v Trojanovicích.
Hlavním důvodem této změny bylo to, že
si pro učitele připravily děti z divadelního kroužku jako malý dárek hru Hurvínkova strašidýlka.
O pár slov jsme požádali vedoucí divadelního kroužku Janu Balharovou.
„Dlouho jsem přemýšlela, jakou hru
představíme a s dětmi se naučíme, aby
byla jak pro pobavení dětí, tak i pro ponaučení. Právě Hurvínkova Strašidýlka
byla hra, ve které se sešlo vše“, řekla nám
o volbě hry paní Balharová. „Písničky
ke hře natrénovala se sborečkem paní
učitelka Lenka Mužíková. Je naprosto
úžasné, jak se vždy naučí s dětmi veškeré písničky. Spolupracujeme na konečné
podobě představení do všech detailů, aby
nám ladily i kostýmy.“
Pro všech 20 členů divadelního kroužku

tlesk. Stejné uznání však zaslouží i úsilí
Jany Balharové a Lenky Mužíkové, které
celý program připravily.
připravil Martin Trubač
foto: David Trubač

má slova pochvaly: „Jsem na ně hrdá,
jelikož ke všemu přistupují poctivě. Kdykoliv trénujeme a zkoušíme, vše se snaží
dělat profesionálně. Nácvik často není
jednoduchý.“
Vystoupení žáků sklidilo zasloužený po-

Vítání občánků a setkání s jubilanty

Jubilanti nahoře zleva: Anna Rašková, Jarmila Maková, dole zleva: Milada Maralíková, Pavel Bjaček, Věra Šrubařová
Občánci: Adéla a Radek Šenkyříkovi, Jindřich Honajzer

foto: Věra Vašendová
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