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Slovo starosty

Úspěchy našeho družstva podnítily mé rozhodnutí
V červnových Obecních novinách mne
na poslední stránce zaujal krátký informativní článek učitelky Střední průmyslové školy v Hranicích na Moravě Pavlíny
Vavříkové. V článku informuje o odborné praxi studentů z České republiky v portugalském Torres Vedras. Velmi
mne překvapilo a současně potěšilo, že
v patnáctičlenné skupině studentů byla
Karolína Šablaturová z naší obce. Požádal jsem ji o rozhovor.

Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval občanům, kteří
se zapojili do ankety týkající se rekonstrukce centrální části Lomné. Do termínu uzávěrky tohoto čísla (tedy do 20.
července) jsme obdrželi 47 vyplněných
anketních lístků. Výsledky ankety budou podkladem pro architekty, kteří
vytvoří studii. Tu bych rád představil
občanům ve veřejné diskusi na zastupitelstvu.
Rovněž já mám svoji představu, jak by
prostor v centru Lomné mohl vypadat.
Nechtěl jsem svou vizi popisovat před
anketou, abych občany neovlivňoval.
Mou představou je rozšířit stávající
obchod Hruška a vytvořit v objektu
ještě prostor pro další malý obchůdek.
V podkroví budovy bych chtěl vytvořit prostory pro poskytovatele služeb a
kanceláře. Garáž za obchodem bych rád
přebudoval na místo, ve kterém by byly
agregovány služby občanům a turistům.
Jednalo by se o knihovnu, poštu, informační centrum, obecní pokladnu a kavárničku. K informačnímu centru bych
rád postavil vyhlídkovou věž. Ta by doplnila funkci infocentra v tom smyslu,
že turisté by nejprve získali informace
o Trojanovicích a okolí a pak by se vyšli podívat nad koruny stromů na to, co
jim bylo v infocentru prezentováno.
Díky sloučení více služeb do jednoho
prostoru by navíc došlo k úspoře ﬁnančních prostředků a informační centrum by nemuselo být dotováno. Rád
bych rozšířil počty parkovacích míst,
pročistil prostor mezi garážemi a řekou,
aby se opět přirozeně vytvořil lesopark,
který by nebyl zarostlý náletovými dřevinami. Další objekt v centru - bývalý
dům služeb, dnešní masokombinát - by
mohla nahradit např. víceúčelová sportovní hala.
Ještě jednou děkuji občanům za podněty, co by si v centru Lomné přáli.
Jiří Novotný
starosta obce
Srpen 2016

Co ovlivnilo tvé rozhodnutí pro studium
na Střední průmyslové škole v Hranicích
na Moravě?
Když jsem chodila do druhé třídy ve škole
na Lomné, přišli jednou do třídy Jan Pícha
a Tomáš Martinák a vykládali nám o práci
hasičů. Následně nás vybídli, abychom se
přihlásili do hasičského kroužku. Rodiče
souhlasili. Dokonce jsem se dověděla, že
můj dědeček Vojtěch Šablatura byl v mládí také hasičem. A nejen on, ale též jeho
dva bratři, mladší Stanislav a starší bratr
Jan, který byl dokonce dvě funkční období
starostou hasičů v Trojanovicích. Tak jsem
ráda, že v rodinné tradici pokračuji. Zpočátku se nás do kroužku přihlásilo hodně,

ale po počátečním nadšení nás vytrvalo jen
několik, např. Kuba a Nikola Lorkovi, Monika Lančová a další.
Jak se ti líbila činnost v kroužku?
Od dětství běhám a cvičím, proto jsem
do kroužku chodila ráda. Mohla jsem zde
uplatnit své schopnosti. V létě jsme nacvičovali požární útok za hasičskou zbrojnicí a v zimě jsme cvičili v tělocvičně. Naše
dívčí družstvo bylo velmi úspěšné. Když
jsem chodila do deváté třídy, vyhrály jsme
v požárním útoku Moravskoslezskou ligu a
v soutěži Plamen postoupily do krajského
kola. Tyto úspěchy našeho družstva podnítily mé rozhodnutí studovat na Střední
průmyslové škole v Hranicích na Moravě.
Když jsem pak školu navštívila a prohlédla
si ji při akci „otevřených dveří“, mé rozhodnutí bylo deﬁnitivní.
Studium na Střední průmyslové škole
v Hranicích na Moravě je zaměřeno na požární ochranu. Kromě všeobecně
vzdělávacích předmětů je řada odborných.
Můžeš některé uvést?
Jsou to např. zdolávání mimořádných
událostí, typy požárů, dopravní nehody,
dále technika požární ochrany, čerpadla,
výstroj, požární prevence, stroje a zařízení,
elektronická ochrana budov. Tyto teoretické předměty doplňuje praxe v dílnách,
např. stříhání auta, dekontaminace a odborné kursy dýchací techniky, první pomoci a slaňování. Ve třetím ročníku následuje
praxe, kterou jsem absolvovala na letišti
v Mošnově.
Jak ses dostala mezi patnáct studentů, kteří
byli vybráni pro praxi v Portugalsku?
Pro tuto odbornou praxi mě doporučila
škola. Přestože moje angličtina není na výbornou, hodnocení ostatních učitelů bylo
velmi dobré. Tento projekt je ﬁnancovaný
z peněz Evropské unie. Z celé republiky nás
bylo vybráno patnáct. Skupinu doprovázeli
dva pedagogové. Let z Prahy do Lisabonu
trvá přes hodinu. Já jsem měla praxi
v místní hasičské zbrojnici v Torres Vedras.
Protože naše technika je srovnatelná s portugalskou a měla jsem dobrou praktickou
přípravu, praxe mi nedělala žádný problém, ať to bylo střihání auta nebo slaňování. O víkendu jsme navštívili hlavní město
Portugalska Lisabon. S pobytem i praxí
jsem byla spokojena.
Jen příbuzní a přátelé vědí o tvých dalších
sportovních aktivitách. Mohla bys je přiblížit?
Hraji ﬂorbal, zpočátku jsem hrála za Fren-
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Žáci Střední průmyslové školy v Hranicích na Moravě během odborné praxe v portugalském Torres Vedras.
Karolína Šablaturová třetí zprava.

štát p. R. a nyní za Ostravu 1. ligu juniorek
a extraligu žen, mimo to běhám požární závody a v silovém víceboji jsem na mistrovství republiky zvítězila.
Které sportovní disciplíny jsou součástí silového víceboje?
Jsou to trojskok, hod medicinbalem, šplh,
běh na 2 km, sprint na 60 m, plavání na
50 m a 25 x zvednutí činky, která má 45%
hmotnosti sportovce. Pro mě má činka 27
kg.

Děkuji za rozhovor.
Karolína Šablaturová po prázdninách nastoupí do 4. ročníku. Svou aktivitou i studijními a sportovními výsledky vzorně reprezentuje i naši obec. Za všechny čtenáře
Obecních novin jí přeji štěstí a zdraví
v dalším životě.
rozhovor připravil: Drahomír Strnadel
foto poskytla Kateřina Šablaturová

Vzájemná domluva je lepší než nařízení
Možná, že to znáte také. Je neděle, vy se
těšíte, jak si v klidu užijete svátečního dne,
když tu náhle u sousedů spustí sekačka
nebo cirkulárka. Nedělní pohoda je rázem
ta tam. Dobrá, pokud se to stane výjimečně, mávnete nad tím rukou. Když se to ale
děje pravidelně víkend co víkend, začnete
uvažovat, co s tím.
V této situaci se ocitla jedna občanka Trojanovic, která na posledním zastupitelstvu
vystoupila s poukazem, že ve Frenštátě řeší
podobnou situaci vyhláška, která hlučné
venkovní práce o nedělích zapovídá.
Ne, že by se vedení obce vyhýbalo zmíněné paní (a všem, kdo mají podobnou
zkušenost) pomoci. Otázkou je, zda řešit
problém zákazem je skutečně efektivní.
Představte si situaci, kdy celý týden prší,
tráva vesele bují a pak přijde slunečná
neděle, jediný den, kdy můžete trávník
trochu zarovnat. Nebo takový farmář, který bydlí v odloučené lokalitě a je zvyklý,
protože nikoho široko daleko neomezuje,
některé práce dělat i o víkendu. V případě

zavedení vyhlášky o nedělním klidu by už
porušoval nařízení. Jistě, je možné udělat
výjimky, ale třeba mít na paměti, že každá
výjimka nařízení oslabuje.
Navíc efekt každé vyhlášky úzce souvisí
s tím, jak účinně jsme schopni sankcionovat její neplnění. Vzhledem k tomu, že
Trojanovice nemají vlastní místní policii,
jako třeba Frenštát p. R., bylo by komplikované přestupky pokutovat.
Proto doporučujeme řešit podobnou situaci vzájemnou sousedskou domluvou. Ti,
které nedělní sečení trávy a jiné činnosti
ruší, by o tom měli umět svým sousedům
zdvořile říci. Ti, kdo využívají neděli
k hlasitým venkovním činnostem, by zase
měli uvážit, zda práci opravdu nemohou
přeložit na jiný den v týdnu. Tam, kde je
oboustranná dobrá vůle, najde se i řešení.
Kde dobrá sousedská vůle chybí, tam většinou nepomůže ani nařízení.
Martin Trubač

Kdo pracujete s textovým editorem,
možná víte, o čem mluvím. Ve snaze
ulehčit si přípravu minulých Obecních novin zkopíroval jsem pozvánku
na tradiční cyrilometodějskou pouť
z loňských novin. Zapomněl jsem
však dodatečně aktualizovat rok a den
jejího konání. Takže v textu zůstaly
rok „2015“ a „neděle“. Čtenářům i
organizátorům se za vzniklou chybu
omlouvám. Naštěstí si čtenáři domysleli, že jde o překlep, a řídili se podle
aktuálního kalendáře, popřípadě se
doptali na kompetentních místech.
A tak pevně věřím, že všichni, kdo se
chtěli letošní cyrilometodějské pouti
na Radhošti zúčastnit, nakonec šťastně
doputovali.
Martin Trubač

Reklama a inzerce
NABÍDKA PRÁCE

Městské kulturní středisko Frenštát
pod Radhoštěm hledá pracovníka
na pozici lepič plakátů - na dohodu
o provední práce. Požadavky: spolehlivost, řidičský průkaz B. Pracovní
doba: pondělí a středa od 15 hodin.
Kontakt: Zuzana Kalinová, e-mail:
mks@mufrenstat.cz
tel: 556 835 397, 601 343 348

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
Srpen 2016
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27. června 2016
13/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí projekty,
na kterých pracuje obec Trojanovice.
13/2
a. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce
Trojanovice za rok 2015 s výhradami.
b. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Trojanovice
za rok 2015 dle příloh.
c. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015, Zprávu
o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2015 a zápisy č. 1/2015 a č. 2/2015 z jednání
dozorčí rady.
d. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace, za rok 2015
bez výhrad.
e. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres
Nový Jičín, příspěvková organizace, za rok 2015 dle příloh.
13/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě
chyb a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojanovice za rok 2015.
13/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
příspěvkové organizace, o použití hospodářského výsledku za rok
2015 ve výši 1 529 903,79 Kč,do fondu odměn ve výši 100 000,- Kč
a do rezervního fondu ve výši 1 429 903,79 Kč.
13/5
a. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4 a
5/2016 - viz. příloha.
b. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 viz. příloha.
c. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 viz. příloha.
13/6 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení změny č. 1 územního plánu u pozemku p. č. 3569/29 v k. ú. Trojanovice pro možnost
rozšíření Hotelu Ráztoka. Změna bude provedena na náklady žadatele.
13/7 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení změny č. 1 územního plánu u pozemku p. č. 3245/1 v k. ú. Trojanovice.
13/8 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č.
1488/1 a 1481/1 o výměře 5120 m2 v k. ú. Trojanovice.
13/9 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemku p.
č. 3569/2 (od točny v Ráztoce po tzv. Knížecí cestu) za část pozemku p. č. 2344/4 (komunikace v točně v Ráztoce) vše v k. ú. Trojanovice a vše včetně staveb komunikací umístěných na pozemcích.
13/10 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny části pozemků
p. č. 3532/1 a p. č. 3528/1 mezi Obcí Trojanovice a Biskupstvím
ostravsko - opavským dle přílohy, vše v k. ú. Trojanovice.

13/13 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy č. 47/BKS/NJ/2016 na investici č. 40059 - odkoupení vodovodních řadů, VDJ, ATS v obci Trojanovice.
13/14 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č.
120/DPS/NJ/K/2014.
13/15 Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných
práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících č.
1/2016.
13/16 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku p. č.
1386/7 o výměře 62 m2 v k. ú. Trojanovice.
13/17 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na vybudování vodovodního řadu k chatám č. ev. 108,
246, 164, 323, 166, 165, 76, 222, 225 v chatovišti Ráztoka. Majitelé
chat se budou spolupodílet 50% na nákladech vypracování projektové dokumentace a na realizačních nákladech stavby.
13/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje darovací smlouvu
mezi Biskupstvím ostravsko - opavským na straně dárce a Obcí
Trojanovice na straně příjemce. Jedná se o darování pozemků pod
vodojemem na Bystrém - p. č. 3448/3 o výměře 416 m2 a p. č.
3450/3 o výměře 186 m2 a p. č. st. 2106 o výměře 28 m2, vše v k. ú.
Trojanovice, které vznikly oddělením od pozemků p. č. 3448 a p. č.
3450 v k. ú. Trojanovice geometrickým plánem č. 3703-39/2015.
13/19 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje návrh komise
na aktualizaci Plánu obnovy Horeček -viz. příloha.
13/20 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dodatek č. 1
k Smlouvě o spolupráci obcí uzavřené pro rozvoj lokality Horečky.
13/21 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Plán ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizací. Finanční prostředky na obnovu
budou ve výši aktuálního pachtovného, které obec Trojanovice získává z provozování vodovodů a kanalizací.
13/22 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje koupi pozemků
uvedených na listu vlastnictví č. 531 za cenu 7,- Kč/m2 v Obci Trojanovice.
13/23 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje realizaci kachlového sporáku v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.
13/24 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
o provozu Restaurace Rekovice.
13/25 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje investici do vybudování Diskgofového hřiště na Horečkách a schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na vybudování hřiště.
13/26 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zhodnocení střechy na tělocvičně zpracované ﬁrmou Dekateliér a schvaluje
zpracování projektu na řešení varianty A i B.

13/11 Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o změnu Nařízeníobce č. 1/2014, kterým byl vydán Tržní řád.

13/27 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
ze zasedání výboru pro veřejné zakázky a granty a schvaluje rozdělení grantů pro rok 2016 dle zápisu Výboru pro veřejné zakázky a
granty ze dne 27. 6. 2016.

13/12 Zastupitelstvo obce neschvaluje změnu vyhlášky č. 3/2008
o ochraně a udržování zeleně na území obce Trojanovice.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Srpen 2016

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce
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Usnesení z 12. Zastupitelstva obce Trojanovice
Dne 20. června 2016 se konalo 12. Zastupitelstvo obce Trojanovice, které mělo na programu jediný bod.
12/1 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.
14205033 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Naši jubilanti
V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Josef Kalina

85 let

Stanislav Stavárek

75 let

Drahomír Strnadel

75 let

Václav Káňa

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 14. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 29. srpna 2016 v 18.00 hodin
na hřišti Pod Javorníkem.
70 let od odhalení sochy
11. srpna 1946 byla odhalena před Jubilejní základní školou prezidenta Masaryka socha Obětem 1. a 2. světové války od sochaře
Jana Knebla.
Během slavnostního odhalení pronesl předseda Národní jednoty v Trojanovicích Jan Lis projev, ve kterém mimo jiné řekl: „Sešli
jsme se dnes k uctění památky těch, kteří v obou světových válkách
statečně bojovali a zemřeli za nejvyšší hodnoty národa... Jménem
Národní jednoty v Trojanovicích odhaluji tento pomník, aby
byl v našem horském kraji světlem, které nám bude ukazovat
správnou cestu v plnění občanských našich povinností.“
V závěru své řeči se obrátil na ředitele školy, „aby převzal laskavě
toto dílo pod svou ochranu a byl věrným jeho strážcem.“
V roce 1995 byla na podstavec připevněna deska se 68 jmény padlých v 1. světové válce a 16 jmény obětí 2. světové války.
Drahomír Strnadel

Žáci - členové vlastivědného kroužku spolu s panem Drahomírem Strnadlem u sochy Obětem 1. a 2. světové války.

Rušení TV příjmu
V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České
republice se objevují stížnosti občanů nebo obcí na rušení příjmu
pozemního televizního vysílání (DVB-T). V některých lokalitách
došlo přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro celé oblasti/čtvrti, nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti.
Mnozí diváci bohužel řeší ztrátu TV signálu vlastními silami a
zbytečně platí za instalaci odrušovacích ﬁltrů a práci servisním
ﬁrmám z vlastních prostředků. Mají totiž nárok na opravu zdarma v případě prokázání rušení ze strany základnové stanice (BTS)
LTE, kterou hradí příslušný mobilní operátor způsobující rušení. Podmínkou pro bezplatnou opravu je bezzávadová instalace
přijímacího zařízení (tj. antény, svodu a přijímače) a dostatečná
intenzita televizního signálu.
Vznik rušení TV příjmu se může vyskytovat zejména v následujících situacích:
- v okolí základnové stanice LTE (cca 500 m), pracující zejména
na nejnižším kanálu LTE 791 MHz až 801 MHz
- v místech, kde je TV signál slabý
- při použití antény se zesilovačem signálu, zejména širokopásmovým
- v oblastech příjmu vyšších televizních kanálů 59 a 60 (tj. kmitočtů 774 MHz až 790 MHz, týká se hlavně oblastí Praha, Brno,
Karlovy Vary, severní části východních Čech)
-v okolí účastnického terminálu LTE (telefon) umístěného v blízkosti TV přijímače
- při nevhodné montáži anténního systému nebo jeho závadě,
při použití náhražkové antény, aktivní pokojové televizní antény.
Rušení se projevuje:
- kostičkováním nebo zastavením (zamrznutím) obrazu
- krátkodobým výpadkem nebo zkreslením zvuku
- úplnou ztrátou obrazu a zvuku
- selháním nebo nenaskočením programu (kanálu), při přepnutí
na jinou programovou pozici.
V případě, že se u vašeho televizoru objevují tyto problémy, přesvědčte se, že váš přístroj je stále stejně připojen k anténě a zda
vaši sousedé mají stejné problémy (vhodnost anténního systému).
Poté se obraťte na příslušný Český telekomunikační úřad (ČTÚ),
který je oprávněn stížnosti řešit.
ČTÚ provede měření na místě a následně rozhodne o oprávněnosti stížnosti na rušení. Pokud je stížnost oprávněná, dojde k
úhradě nákladů na odstranění rušení ze strany mobilního operátora.
Pro oblast Moravskoslezského kraje jsou kontaktní údaje pro příslušný ČTÚ - telefon: 595 138 570, e-mail: zichovap@ctu.cz
České radiokomunikace, a. s.
Srpen 2016
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POZVÁNKA

Vrty
Někteří občané si určitě všimli zvýšené aktivity kolem bývalých
průzkumných vrtů. Jsou to velmi hluboké vrty, které dosahují
do hloubky až 1600 m. Tyto vrty chtělo v minulosti využít OKD
pro jímání plynu. V roce 2002 si také tato ﬁrma požádala o dobývací prostor na plyn. Dobývací prostor naštěstí díky odporu občanů nezískala a vrty zůstaly ladem. Později se zjistilo, že vrty nejsou
dobře zakonzervovány, a proto ministerstvo ﬁnancí vypsalo tendr
na jejich totální likvidaci.

Zveme všechny bývalé žáky, kteří chodili do Obecné
školy v Trojanovicích na Bystrém, na setkání, které se bude
konat v pátek 16. 9. 2016 v 11 hodin v „Saloonu Šenk“.
Potvrzení účasti proveďte u paní Aleny Štěrbové
tel: 604 422 774, e-mail: AlSterbova@seznam.cz

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.
Výstava potrvá do 30. října 2016.
Výstava se koná za ﬁnanční podpory Města Frenštátu p. R.

V současné době se likviduje celkem 10 vrtů, které nejsou jenom
v Trojanovicích, ale i v okolních obcích. Je dobře, že se tak děje,
protože už nebudou lákat těžaře. Zbývá jen odstranit těžní věže a
Trojanovice budou alespoň částečně vyrovnány s komunistickou
minulostí. Co se týká těžních věží, tak stále čekáme na poslední
zasedání správního soudu, který se bude zabývat rozhodnutím
o odstranění 52 staveb v areálu Dolu Frenštát. Na jeho verdikt čekáme již dva roky. Doufejme, že zasedne co nejdříve.
text a foto: Jiří Novotný

Srpen 2016
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POSTAVTE SI KRB

NAVŠTIVTE NÁS
Po-Čt 8:30 - 17:00
Pá
8:30 - 15:00
v Metylovicích č.p. 78
u hasičské zbrojnice

Chcete si pořídit krb?
S námi to zvládnete. Navštivte nás v naší specializované prodejně v Metylovicích a my Vám podrobně
poradíme, jak postavit krb za rozumnou cenu a hlavně správně a s ohledem na bezpečnostní normy.

PŘÍKLAD KALKULACE KRBU
Cena veškerého materiálu
včetně krbové vložky

29 731,-

Staňte se našimi zákazníky a my Vám BEZPLATNĚ:
» Pomůžeme při výběru krbové vložky
» Navrhneme sestavu kouřovodu pro napojení na komín
» Odhadneme potřebné množství jednotlivých materiálů
» Zajistíme paletovou přepravu až k Vám domů

Pokud netušíte, co stavba krbu obnáší a váháte, nahlédněte do našich

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

hotových návodů na stavbu krbu, ve kterých je stavba popsána
podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

731 352 674
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ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 20-ti letou praxí

POHYB BEZ
BOLESTI
Prevence a terapie poruch pohybového aparátu
S čím Vám můžeme pomoci:
• Bolesti páteře, kloubů, hlavy,
migrény

• Ploché nohy, bolesti chodidel,
bolesti Achillovy šlachy

• Pooperační a poúrazové stavy

• Prevence vzniku onemocnění
páteře, vzniku bolestí

• Vertebrogenní onemocnění
(kořenové syndromy páteře)
• Vadné držení těla, skoliózy

• Poradenství - ergonomie
domácího a pracovního prostředí

NOVĚ možnost Rehabilitace u Vás doma

Dále nabízíme:
•
•
•
•
•
•

klasické a aroma masáže
reflexní masáž plosky nohy
kineziotaping
elektroléčbu
infra-lampu
léčba funkční sterility
metodou Mojžíšové

Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm | www.fyziofren.cz | e-mail: kusova@fyziofren.cz | Mobil: 605 366 936
Srpen 2016
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VSF Novotný s.r.o. , Trojanovice 637

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

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

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!
• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

ZIMNÍ A JARNÍ SLEVY !!!

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

www.vsfnovotny.cz
Co se děje ve škole o prázdninách?
Už to bude měsíc, kdy si žáci odnášeli
ze školy hodnocení své „školní práce“, a
nyní si užívají letních prázdnin.
Všech 131 žáků naší školy prospělo (108
s vyznamenáním) a postoupilo do vyššího ročníku. Naši nejstarší – páťáci – přecházejí do šestých ročníků do okolních
škol - ZŠ Tyršova, ZŠ Záhuní, Gymázium ve Frenštátě p. R. a do ZŠ Kunčice p.
O. Byla udělena také výchovná opatření,
kdy pochvalu třídního učitele obdrželo 9
žáků, napomenutí třídního učitele dostali
2 žáci a jednomu žákovi byla udělena důtka ředitele školy.
Ještě před závěrem školního roku uspořádala škola pro rodiče školní akademii,
na které se představili téměř všichni žáci
školy. Poděkování zde patří nejen dětem,
které se svědomitě na tuto akci připravily,
ale i učitelkám, které v náročném závěru
školního roku našly energii na nácvik
velmi pěkného programu. Z dobrovolného vstupného, které činilo 3. 614 Kč + 1 €,
byl zaplacen pronájem sálu v hodnotě 500
Kč a všichni žáci i zaměstnanci školy byli
odměněni poukázkou na velkou zmrzlinu v prodejně Kutil. Hodnota těchto poSrpen 2016

ukázek byla 2.250 Kč. Všem rodičům
za příspěvek děkujeme.
Doba letních prázdnin bývá ve většině
škol časem oprav a rekonstrukcí. Nejinak
je tomu i u nás a v budově pokračují plánované rekonstrukce, které plynule navazují na již předchozí. Ve staré budově
školy bude dokončena výměna podlah,
která začala již v loňském roce. Většina
prací probíhá v nové přístavbě, kde bude
vyměněno osvětlení v prostorách šaten,
bude namontován zabezpečovací kamerový systém pro vstup do budovy školy,
probíhá kompletní zasíťování školy na internet a největší viditelnou změnou prochází sociální zařízení v nové části školy
(viz dokumentační foto probíhajících
úprav). Od září přibude ve škole nová třída, která bude v prostorách bývalé zasedací místnosti nad tělocvičnou.
Letní čas je však především o odpočinku
a načerpání nových sil a energie do dalšího školního roku. Všem přeji klidné a
spokojené prožití letních prázdnin a dovolené.
text a foto: Soňa Bunčková
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Rozloučení se školou
Poslední „školní“ víkend 23.-25. června 2016 jsme se vydali s 5. třídou na poslední společný školní výlet. Vlakem jsme
dojeli na Ostravici a pěšky jsme vyšplhali
do kopce, kde jsme po chvíli hledání našli
srub Baník. Počasí nám po celý výlet přálo,
přežili jsme i trochu „sparťanské“ podmínky. Na výlet s námi jela i paní vychovatelka Katka Segečová a „programový“ ředitel Jeník Hilšer. Nejen za sebe, ale i za děti
bych jim za to chtěla moc poděkovat. Katka přiložila ruce k dílu v kuchyni a Jeník
pomohl zvládnout smečku rozdováděných
dětí a připravil pro ně spoustu zajímavých
aktivit.
A jak celou akci vnímaly děti?
Moc se mi líbilo, že jsme tam byli sami a
byl tam klid. Byl tam les, ale taky louka.
Vyšlo nám hezké počasí, takže jsme mohli
být celou dobu venku. Paní učitelky dobře
vařily a Jeník Hilšer nám obstaral zábavu.
Hráli jsme pohybové hry, ale taky normální, klidné hry, po obědě jsme měli odpolední klid, ale po půlhodině jsme si mohli
půjčit míč a hrát si, co chceme. Líbilo se
mi na tom, že všichni na nás byli hodní
a zůstali pořád hodní, i když jsme trošku
zlobili. Bylo super, že jsme nehráli takové
klasické hry, ale hry, které nikdo neznal, to
bylo to nejlepší.
Barča Přadková
Nejvíc se mi líbilo, jak jsme měli módní
přehlídku. Ta hra probíhala tak, že jsme
byli rozděleni do týmů po třech a každý
měl na pozvánce napsané písmeno U, N
nebo M. N znamenalo návrhář, M model

a U uvaděč. Měli jsme pět minut na to, ať
si vezmeme pár věcí z chaty. A museli jsme
udělat nějaký model. Byla to super hra. Na
výletě jsme dostali od paní učitelky mikiny.
Jsou boží!!!
Tereza Doláková
V chatě se mi asi nejvíce líbilo první patro. Sice byly záchody v lese a nebyly
tam sprchy, ale nějak se to přežít dalo. A
chutnaly mi obědy, které dělaly paní učitelka a paní vychovatelka. A hned první večer
jsme opékali špekáčky, které byly taky moc
dobré.
Gabriela Kopřivová
text a foto: Gabriela Hellebrandová

Víkend s poníky
Brzy ráno v sobotu 11. června členové
Trojanovice teamu a stáje Pharlap vyrazili
s šesti poníky do středočeských Martinic.
V krásném jezdeckém areálu se v sobotu
účastnili skokových závodů, kde stužky
za umístění získaly Natálie Bečková, Gabriela Kopřivová, Karolína Liďáková, Barbora
Přadková a Viktorie Zerzoňová.
V neděli se pak konal turnaj v Pony Games. Někteří poníci nepředvedli nejlepší
výkon a své jezdkyně řádně pozlobili, a tak
v kategorii do 18 let to byla až bramborová
medaile. Nálada se zlepšila po kategorii
do 12 let, kde už získali zlato.
Další víkend 18. a 19. června měl podobný
scénář, jen soutěže se konaly doma v Trojanovicích. V parkurovém skákání členové
domácího oddílu sesbírali několik trofejí.
V neděli pak úspěšně pokračovali v turnaji Pony Games cupu. Konkurenční týmy

přijely až z Mělníka, z Kralovic u Slaného,
z Kobeřic, z Životic a Hoštic. Trojanovice
reprezentovala tři čtyřčlenná družstva, a to
kromě výše zmíněných jezdkyň i Karolína
Blechová, Karolína Hložková, Viktorie Štefková, Agáta Rybářová, David Skřídlovský
a Soﬁe Fusková. Výsledkem soutěžení byla
dvě první a jedno druhé místo pro domácí
týmy. Diváci se poté bavili i při soutěžení
seniorských týmů, ve kterých si zahráli i
trenéři Iveta Biolková a Pavel Holešovský.
Příští kolo Pony Games čekalo děti s poníky v Kobeřicích u Opavy. Opět se dařilo
a přivezli si dvě první a jedno druhé místo.
Do Olomouce týmy vyrazí začátkem srpna, také tam zavlaje při nástupu prapor
se znakem obce Trojanovice.
Radka Kopřivová
foto: Jiří Zerzoň
Srpen 2016
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Raﬁnovaná krása
Až jednou budete mít čas a nebudete mít
opravdu co na práci, vydejte se na výlet.
Vzpomínáte? Těmito slovy začínala pravidelná rubrika Tip na výlet, se kterou jste
se mohli v letech 2007 – 2009 setkávat
na stránkách Obecních novin. Je čas dovolených (a tak trochu i „okurková sezóna),
proto mi dovolte učinit tuto malou výjimku a vrátit se do „tipařských“ časů.
Tak tedy, až budete přemýšlet, co s volným časem, vydejte se na Vsacký Cáb (841
m.n.m.). Této kóty Vsetínských vrchů lze
dosáhnout různými cestami, já však doporučuji vydat se na Cáb od jihu, od Huslenek. Poté, co překonáte první překážku
v podobě převýšení (a hlavně trochu zmateného turistického značení), rozprostře se
před vámi přírodní rezervace Losový. Jde
o soubor zachovalých podhorských pastvin a květnatých luk v pramenné oblasti
potoka Losový, podle kterého byla rezervace pojmenována. Jde o jedno z nejmladších
maloplošných chráněných území v rámci
CHKO Beskydy. Přírodní rezervací bylo
vyhlášeno v roce 2013.

Louky nad Losovým potokem jsou místem, kde můžete najít řadu teplomilných
druhů rostlin a živočichů, z nichž některé
naleznete pouze zde.
Ze zdejších rostlin má nadregionální význam vstavač osmahlý (Orchis nebo též
Neotinea ustulata). Původně patřila tato
orchidej, jejíž areál se táhne od Španělska
až po jižní Švédsko, k našim nejhojnějším
vstavačům. Změny v zemědělské činnosti
však způsobily, že vstavač osmahlý vymizel z většiny stanovišť. Tato rostlina je velmi citlivá na hnojení a nesnáší používání
minerálních hnojiv. Je rovněž konkurenč-

ně slabý, takže je vytlačován agresivními
dřevinami a rostlinami, které přirozeně zarůstají neobhospodařované louky. V současnosti se vstavač osmahlý dochoval jen
na několika málo lokalitách na Ústecku,
Křivoklátsku, Břeclavsku, Hodonínsku a
ve Vsetínských vrších. A ještě jedna zvláštnost – vstavač osmahlý je jediným zástupcem rodu, který je opylován mouchami.
Další zajímavostí losovských luk jsou
motýli. Můžeme zde narazit na kriticky
ohroženého modráska černoskvrnného
(Phengaris arion), který patří k našim největším modráskům. Podobně jako v případě vstavače osmahlého i on byl dříve poměrně hojný, nyní se nachází jen několik
populací ve Vsetínských vrších a v Bílých
Karpatech. Larvy modráska černoskvrnného žijí v hlávkách mateřídoušky a postupně
vyžírají vnitřek pupenů. Pokud se v květenství vyskytnou dvě housenky, dochází
ke kanibalismu. V průběhu svého vývoje
housenky opouštějí rostlinu a vytvářejí
dočasný vztah s mravenci – hovoříme o
adopci housenek. Při setkání s mravencem
housenka záměrně láká dělnici sladkou
látkou, kterou vylučuje na hřbetní straně.
Takovéto „vábení“ může trvat i čtyři hodiny. Poté housenka zaujme esovitý postoj,
takže připomíná larvu mravence. Zmatená
dělnice odnese housenku do mraveniště,
kde ji uloží do chovné komůrky s ostatními
larvami. V novém prostředí se z housenek
stávají nemilosrdní predátoři, kteří se živí
mravenčími larvami až do svého zakuklení. Po celou tu dobu vylučují sladký sekret,

kterým uplácejí mravenčí dělnice, aby se
o ně staraly.
A ještě s jedněmi raﬁnovanými motýly se
tu můžete potkat. Jsou jimi vřetenušky (Zygaena) – mezi nimi zvláště vzácná vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae). Určitě je
nepřehlédnete. Jde o drobné, 2 – 4 cm velké
motýly s červenými skvrnami na tmavém
podkladě. Takovému výraznému zbarvení
říkáme aposematické a většinou je nacházíme u jedovatých živočichů. Ani vřetenušky v tomto směru nejsou výjimkou. Mnohé
možná překvapí, že tento půvabný motýl (i
jeho housenka) v případě ohrožení vylučuje na svém povrchu kyanovodík. Tento
silný jed vřetenušky „vyrábějí“ z kyanidových glykosidů, které přijímají v potravě.
Vůči smrtícím účinkům kyanovodíku jsou
samy dosti odolné, což prokázaly pokusy,
kdy v lahvích s kyanidovou náplní vydržely
vřetenušky až několik hodin.

text a foto: Martin Trubač
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