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Žijeme si parádně

Slovo starosty

Bylo to setkání se zajímavým člověkem.
Když jsem poslouchal, s jakým nadšením
a zaujetím hovoří o letadlech, která také
krásně kreslí, nebo o svých cestovatelských zážitcích, říkal jsem si, že by bylo
škoda nezprostředkovat alespoň něco
z toho také našim čtenářům. A tak vznikl
nápad udělat rozhovor s panem Pavlem
Rampírem.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec prázdnin. Doba dovolených a volný, bezstarostný život dětí
opět berou za své. Děti usednou
do školních lavic - některé poprvé a
některé jako „mazáci“ vběhnou
do školy, kde už všechno znají.
Začátek a konec školního roku je vždy
přelom, přelom v biorytmu daleko větší než příchod nového roku. Snad proto, že se tu střídá období řádu, práce
a povinností s časem, kdy se můžeme
více uvolnit, náš život se neřídí tak
přísně pravidly všedního dne a my si
můžeme dovolit to, co běžně neděláme
- třeba déle si pospat, odpočívat u moře
nebo zdolávat vrcholy hor. A právě tato
změna - i když jen na krátký čas - je
pro nás velmi důležitá. Možná proto,
abychom získali nad naší každodenní
činností nadhled. Bez něho totiž hrozí,
že ustrneme nebo duševně vyhoříme.
Věřím, že všichni, děti i dospělí, čas
prázdnin využili k rekreaci a odpočinkovým aktivitám. Na to bychom neměli zapomínat ani se začátkem školního
roku. Někdy máme tendence pracovat
do úmoru, každý, každičký den v týdnu. Ale je zapotřebí využít volné dny
k tomu, abychom relaxovali, poznávali okolí, navštěvovali místa, která
jsme ještě nenavštívili, a takové „malé
prázdniny“ si dělali pořád.
Proto přeji všem Trojanovjanům, ať
si dokážou udělat co nejvíce „malých
prázdnin“ v celém školním roce. Dětem, které jdou do školy, pak přeji, ať
mají školu plnou příjemných a pozitivních zážitků s kamarády, ale i se svými
vyučujícími. Přeji prostě krásný školní
rok 2016 - 2017!
Jiří Novotný
starosta obce
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Co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodl
věnovat kreslení a malování letadel, vrtulníků, tanků či vojenských vozidel?
Od kluka mým druhým domovem byla
Městská knihovna v Ostravě - Porubě. Zajímalo mě snad vše, příroda, cestopisy, historie, ale technika nejvíce. No a bylo mně
dáno umět to nakreslit. Letadla se mi líbila nejvíce a tam je počátek toho, co dělám
dnes.
Bylo období, kdy jsem se tomu vůbec nevěnoval, a to bylo v období normalizace.
Po změně poměrů tak trochu náhodou mě
kontaktovala redakce nově vzniklého leteckého časopisu a já začal po letech znovu aeroplány kreslit jako ilustrace. Hodně jsem
se musel znovu o tématice učit, byly nové
informace a možnosti, například literatura
ze zahraničí, hlavně z Anglie. Dnes je to in-

ternet. Jak se říká, chytlo mě to a časem se
to stalo mou hlavní činností.
Jaké výtvarné technice dáváte přednost?
Nikdy jsem neuměl moc malovat, snad
akvarel mi šel, ale ten se moc na zachycení strojů nehodí. Takže hlavně kreslím
tužkou, to je moje hlavní doména. Chtěl
jsem ovšem tvořit práce i barevně a cestu
jsem nalezl. Používám umělecké pastelky.
Ovšem nepředstavujte si tužky jako ve škole, jedna stojí tak 60-90 Kč, podle výrobce,
a vlastně se jí dá i tak trochu malovat, protože tuha je tak měkká, že se může barva
překrývat.
Dlužno poznamenat, že letadla nejenom
dokážete výtvarně zachytit, ale že jim také
rozumíte. Máte i nějaké praktické pilotní
nebo výsadkářské zkušenosti?
Na vojenské střední škole jsem v roce 1972
navštěvoval základní parašutistický výcvik,
rok nato druhý. Bylo to na letišti SVAZARMU Dolní Benešov, poblíže mojí vojenské
školy. S tím se pojí i další životní osudy
- o osmnáct let
později zde skákala ze stejného letadla AN-2 (takzvaná
„Andula“) moje budoucí žena. Zatím naposledy jsem si skočil ke svým šedesátinám
loni na jaře zase na stejném letišti. Pilotní
průkaz nemám, ale již mnohokráte jsem
letěl s některými svými kamarády piloty a
občas mně to „půjčili“ do ruky.
Nemáte v oblacích nebo při seskoku strach?
Strach určitě ne. Je to jistá obava, zda vše
člověk udělá tak, jak se má. Jako vše u letectva je také parašutismus činnost bezpečná, pokud se neudělá chyba. Technika jako
taková jistě může selhat také, ale je to zcela
výjimečné.
Jaké to je, když si sednete si do kokpitu třeba takového Spitﬁre nebo jiného „warbirdu“,
jaký je to pocit?
Díky tomu, že se svými obrazy navštěvuji
hlavně letecké dny zaměřené na historické
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a byl dlouhý 260 m. Dnes již není daleko
doba, kdy cestující budou cestovat na oběžné dráze a let z Londýna do New Yorku
bude trvat něco přes hodinu.
Kde všude jste už za letadly byl?
Nebudu vyjmenovávat všechna místa, která jsem navštívil jako fanda letectví a astronautiky. V Evropě jsem byl asi všude, kde
je to zajímavé. Ovšem nejsilnější a největší
zážitek byla návštěva Udvar Hazy u Washingtonu. Je to největší kryté muzeum
na světě. Sáhnout si na raketoplán Space
Shuttle, na nejrychlejší letadlo světa SR-71,
uvidět kabinu Apolla-11 nebo první jaderný bombardér světa Enola Gay... Podíval
jsem se jako pozvaný také do dílen, kde se
stroje renovují, kde desítky fandů zdarma
ve volném čase pilují a brousí.

stroje, seznámil jsem se s majiteli těchto
vzácných „ptáků“. Pro zajímavost - takový
letuschopný Spitﬁre má cenu zhruba 50 milionů Kč, ostatní nejsou o mnoho levnější.
Musíte být opravdovým fandou a odborníkem, abyste si získali důvěru a mohli jste si
sednout do kokpitu. Pocity jsou nesdělitelné, hlavou vám probíhá vše, co o letounu
víte, příběhy s letadlem spojené, úspěchy i
nezdary, které každou techniku doprovázejí.
Co vás na letadlech přitahuje – je to technická síla strojů, adrenalinový zážitek, nebo síla
příběhu lidí, kteří na nich létali?
Začnu tím adrenalinovým zážitkem. Nepotřebuji ho. Ani ve sportu, ani v letectví.
Je ho dostatek v běžném životě.
Na strojích obdivuji jejich estetickou krásu
hraničící často s dokonalostí. S tím se pojí
znalost příběhů kolem létání. Některé jsou
tak neuvěřitelné a zajímavé, že vydají na skvělý beletristický román. Vemte si
například, že první motorový let aeroplánu
bratří Wrightů v roce 1903 trval 49 sekund

Spolu s manželkou a izraelskými vojačkami v Negevské poušti

Můžete začínajícím leteckým fandům doporučit, kam se vydat, chtějí-li vidět letouny
v akci?
Kdo chce něco vidět, ten musí vyjet.
Pro začátek bych navrhl Duxford - letiště
a muzeum, které je součástí londýnského
War Imperial Museum. Uvidíte vlastně vše
od počátků letectví do současnosti a letouny nejen britské. Je to asi 80 km severně
od Londýna a asi 10 km od Cambridge.
Ale i naše muzeum v Praze - Kbelích je velice zajímavé. Je zaměřené hlavně na naše
letectvo. Bohužel hodně aeroplánů je
pod širým nebem a je to na nich vidět.
Jste nejen šikovný výtvarník a znalec letadel, ale i sportovec a cestovatel. Jaké sporty
provozujete?
S tím sportem již to není vůbec slavné. Už
jenom opravdu rekreačně kolo, v zimě skialpinismus, jinak turistika. Ale rád se chlubím svým výstupem na 7135m vysoký Pik
Lenin a 7035m Pik Kozenevskaja v Pamíru.
Také jedenáctidenním třísetkilometrovým
zimním přechodem od polárního kruhu do Abiska ve Švédsku.
Rovněž vaše cestovatelské zážitky jsou neobvyklé – na běžkách za polárním kruhem,
přespávání v Negevské poušti, pobyt v newyorském Bronxu. Podle čeho si vybíráte místa,
která navštěvujete?
Dříve bylo pro mě cestování spojené pouze se
sportem - Alpy, Skandinávie,
hory v Kirgizii, Tadžické republice, Kavkaz,
Pamír atd. Ale časem došlo ke změně. Využívám levného cestování leteckou dopravou. Moje žena je totiž opravdový expert
v hledání levných letenek! Díky její šikovnosti je pro mě dnes cestování pouze otázkou lokality a chuti si na místě pomoci sám.
Mnozí nám závidí naše výlety. Nevidí však
to množství práce, které za tím vězí. Dokážete se nabalit na čtyři, pět nocí se spaním
v přírodě, s vařením do batůžku cca 50 x 25

x 15cm (norma pro zavazadlo na palubě)?
Ne? My ano.Také ten Bronx v New Yorku
byl o ceně za nocleh. V Central parku se totiž bohužel stanovat nedá (smích). Nejezděte do letovisek, tam zemi nepoznáte. Mějte
odvahu udělat to jinak.
Co říkáte na současnou vzrůstající obavu
z teroristických útoků nebo leteckých neštěstí?
Všem, kdo tohle čtou, mohu říci, že cestování je věc bezpečná. Bohužel, svět je
takový, jaký je, a vždy se může něco nepříjemného stát. Ale za červenec zahynulo
na našich silnicích na šedesát lidí. Přestane
kvůli tomu někdo jezdit autem? Poslední
naši občané, kteří zahynuli při letecké nehodě, byli hokejisté v Rusku před pěti
lety. Za celou dobu cestování ani já, ani
moje žena, která cestuje mnohem více,
jsme žádný problém neměli- myslím tím
bezpečnostní. Jo, když nemůžeš sehnat tu
správnou plynovou bombu do vařiče, to je
problém! Jestli máte strach, že na palubě letadla bude teroristická bomba, vezměte si
svoji. Pravděpodobnost, že je tam druhá, je
velice, velice malá.
Co byste popřál čtenářům Obecních novin?
Čtenářům bych rád řekl, že žijeme v krásné zemi. Žijeme si parádně oproti mnohým
jiným. Važme si toho, že jsme se narodili
tady a ne třeba v Sýrii. Ale abyste tohle vše
věděli a poznali, musíte cestovat. Tady to
nezjistíte.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto poskytl Pavel Rampír

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

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
Září 2016
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Naši jubilanti

Analýza komunálního odpadu

V měsíci září oslaví svá životní jubilea tito občané:
Libuše Halamíčková 91 let
Anna Trubačová

80 let

Dalibor Čada

80 let

Emil Vašenda

80 let

Miroslava Běčáková

75 let

Pavel Hedvíček

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pálení rostlinného odpadu
Pomalu, ale jistě se blíží podzim. Pro mnohé z nás je to příjemné
období v roce, ale hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky
na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo
při odstraňování staré trávy nebo listí na loukách a zahradách
v okolí rodinných domů. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu
hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů
při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět
pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny. Dále
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení,
např. konev s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal
případný požár již v zárodku uhasit. V žádném případě neodcházíme od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí
provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit
buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě
na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří ﬁnanční
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše
500 000,- Kč. (pozn. red.: Obyvatelé naší obce navíc mají možnost
využít k likvidaci rostlinného odpadu kompostéry.)
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl
chovat obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo
ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše
25 000,- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Září 2016

I když je obec Trojanovice na špičce v odpadovém hospodářství
v rámci České republiky, stále hledáme cesty, jak situaci zlepšit a
posunout dále. Proto jsme ve spolupráci s Institutem Cirkulární
Ekonomiky, z. ú. provedli analýzu komunálního odpadu. Jak taková analýza probíhá? Je to jednoduché, sveze se cca 1 tuna odpadu
z domácností, vysype se na sběrném dvoře a začne se dotřizovat,
vážit a evidovat. Motivem pro tuto analýzu bylo hlavně budoucí
řešení bioodpadu. Neustále uvažuji, zda zavést systém hnědých
popelnic na bioodpad v domácnostech. Plusem by byla vyšší vytříděnost odpadu komunálního a mínusem by byly zvýšené ekonomické náklady na svoz. Celostátní statistiky uvádějí, že biologicky
rozložitelný odpad tvoří více než 30% komunálního odpadu. Snížit množství komunálního odpadu o takový objem je velmi lákavá
myšlenka. Nejprve jsme však přistoupili k analýze. Výsledky můžeme vidět na uvedeném grafu.
Vzorkování komunálního odpadu Trojanovice 23. 6. 2016

Z výsledků je patrno, že v biologicky rozložitelném odpadu není
vůbec takový potenciál, jak je uváděno v celostátních statistikách.
Jisté však je, že rezervy jsou v odpadech veliké a že je potřeba je
řešit. Ať už na úrovni obecní nebo meziobecní. Důvodem pro tyto
snahy je také fakt, že termín ukončení skládkování (rok 2024) se
pomalu blíží.

Jsem rád, že obec je v otázkách řešení odpadů jednou z nejpodnikavějších v regionu. Nesmíme však usnout na vavřínech. Náklady na odpady a jejich likvidaci budou jednou představovat velkou
výdajovou položku v obecních a městských rozpočtech. Ty obce,
které se o tuto problematiku příliš nezajímají, to bude v budoucnu
hodně bolet.
Jiří Novotný
starosta obce
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Ohlédnutí za dosavadní činností

Volby 2016

Čas nepříjemně běží. Brzy uplyne polovina volebního odbobí a já
si říkám, co se vlastně podařilo udělat v tomto roce?
Dokončili jsme stavbu vodovodu s automatickou tlakovou stanicí
do Ráztoky. Stál téměř 2 miliony korun, ale podařilo se na něj získat dotaci ve výši více než 1,5 mil. Kč.
Neustále „bojujeme“ s výběrovým řízením na prodloužení chodníku do Ráztoky. Z důvodu podmínek, které stanovil dotační orgán, se stále nepodařilo výběrové řízení dokončit. Administrativní
složitosti u takových větších staveb jsou opravdu nepříjemné a brzdí nás v dalších krocích.
Byla dokončena stavba restaurace Rekovice včetně ubytovacích
prostor. Horečky se opět staly navštěvovanou lokalitou a začíná
se dařit to, co jsme si dali za úkol - vytvořit, respektive obnovit
v Trojanovicích další turistickou lokalitu, která slouží jak občanům
Trojanovic, tak i návštěvníkům Beskyd.
Další investice plynuly do opravy Knížecí cesty. Zatím se vyčistily
příkopy, na které nikdo více než 25 let nesáhl. V září nebo v říjnu
se ještě začnou opravovat největší díry v cestě. Nebude to bůhvíjaká oprava, ale aspoň částečně zlepšíme stav této frekventované
komunikace.
Knížecí cesta končí na Pustevnách a právě tam obec opět investuje
prostřednictvím svého podílu ve společnosti Pustevny s. r. o. Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že byla zbourána bývalá horní stanice
lanové dráhy, kde bylo zázemí pro lanovku a bufet. Nyní jsou tam
vybudovány základy pro nové zázemí - toalety, pokladnu, obchůdek a restauraci.
Jako obec pořádáme mnoho kulturních akcí nebo se na nich spolupodílíme. Mezi nejvýznamnější patří Horečky fest 2016 a Svátek
dřeva 2016, na Pustevnách a na Radhošti pak Dřevěné Pustevny
2016 a Cyrilometodějská pouť. Kromě toho jsme pořádali velké
množství menších akcí - za všechny bych rád zmínil např. vernisáže v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla, hudební jazzové
čtvrtky a úterní promítání na Rekovicích.
Co nás čeká dále? Před námi je celá řada projektů, které
jsou v různých fázích realizace. Jedná se o projekty v infrastruktuře (vodovody, kanalizace, cyklostezka), odpadovém hospodářství
(rozšíření dvora, řešení blížícího se ukončení skládkování, zlepšení služeb), cestovním ruchu (cyklostrasy, trailové trasy, marketing
a značky regionu, merchandising, informační centrum, lanová
dráha), občanské vybavenosti (řešení centrální části Lomné vč.
masokombinátu) apod.
Jsem rád, že mohu být u toho, a těší mě, že i přes velké investice je
celkové obecní hospodaření ve velmi dobré ﬁnanční kondici.
Jiří Novotný
starosta obce

Poděkování
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří
jim dík nejen těch, kterým pomohli vrátit zdraví, ale celé naší
společnosti.
Český červený kříž uděluje zlatý kříž III. třídy dárcům krve,
kteří dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů.
S potěšením oznamujeme, že mezi vyznamenanými zlatým
křížem je i pan Radek Gilar z Trojanovic 696.
Panu Radku Gilarovi blahopřejeme a děkujeme za jeho příkladný občanský postoj.
redakce

Volby do zastupitelstev krajů a volby do senátu v 67. obvodu
se uskuteční ve dnech 7. a 8. října 2016, v případě II. kola voleb
do senátu 14. a 15. října 2016.
Pro voliče bydlící v části obce Dolina, Pod Radhoštěm a
Pod Javorníkem je volební místnost v MŠ pod Javorníkem, kde
byla do pozice zapisovatelky jmenována paní Monika Ondryášová.
Pro voliče bydlící v části obce Bystré, Lomná a Karlovice je
volební místnost v Základní škole T. G. M. Trojanovice Lomná,
kde byla do pozice zapisovatelky jmenována paní Alena Janáková.
Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat v době voleb o přenosnou volební schránku.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky). Každému voliči budou dodány hlasovací
lístky 3 dny před konáním voleb. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Miroslava Kubelková

Upozornění
Připomínáme všem vlastníkům pozemků na území obce Trojanovice, že jsou na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2008 povinni
udržovat zeleň nacházející se na těchto pozemcích, a to formou
alespoň jedné seče uskutečněné nejpozději do 15. 8. v každém kalendářním roce. Plné znění vyhlášky naleznete na stránkách www.
trojanovice.cz

Topení a komíny
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Čištění a kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu
• při každé stavební úpravě komína
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu
• po komínovém požáru
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
U spotřebiče paliv o výkonu do 50 kW (včetně) při sezónním provozu je povinnost:
• provést čištění spalinové cesty 2x ročně u pevného, 1x ročně
u kapalného a plynného zdroje paliv
• provést kontrolu spalinové cesty 1x ročně.
U spotřebiče paliv o výkonu nad 50 kW je povinnost:
• provést čištění a kontrolu spalinové cesty 2x ročně u pevného, 1x
ročně u kapalného a plynného zdroje paliv.
nprap. Dagmar Benešová
Září 2016
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POZVÁNKA

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: 732 608 823, e-mail: AlSterbova@seznam.cz

Zveme všechen lid
na téměř akustický koncert tří kapel

NA ZNAČKY!, RÁZY a ANDRAGONA.

Termín: neděle 4. 9. 2016, začátek koncertu v 17:00h.
Místo: Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla.

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.
ČTVRTEČNÍCI: PROMĚNY FRENŠTÁTSKÉ RADNICE
K výročí 125 let budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Přednáší PhDr. Tomáš Baletka, PhD.
Ve čtvrtek 22. září 2016 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
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

Září 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
Září 2016
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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
Akce v Trojanovicích a okolí

Září 2016
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Mezinárodní spolupráce závodů Continental
Společnost Continental ve Frenštátě pod Radhoštěm patří mezi regionálně
významné zaměstnavatele na severní Moravě a řada občanů Trojanovic zde našla
své pracovní uplatnění. Z toho důvodu bychom chtěli také čtenáře ON informovat
o zajímavostech, co se ve společnosti dějí.
V souvislosti s výrobou termočlánků rozšířilo řady zaměstnanců 30 kolegů z čínského závodu Changchun. První skupina
přiletěla v počtu 15 osob a pracuje zde
od poloviny července, druhá skupina
od začátku srpna. Pobyt 22 mužů a 8 žen je
plánován na tři měsíce, tj. do října 2016.
Čtyřem z nich jsme položili následující
otázky:
1. Jaké jsou vaše první dojmy z České republiky a našeho závodu?
2. Proč jste se rozhodl/a využít možnosti
k nám přijet?
3. Co vás zatím nejvíce překvapilo a zaujalo?
4. Co od pobytu u nás očekáváte?
5. Jak dlouho pracujete v Continentalu?
Zde jsou jejich odpovědi.

4. Doufám, že si snadno zvyknu na způsob
práce a života tady a využiji této příležitosti
na maximum.
5. U společnosti Continental pracuji 5 let.

Jiang Zuo (33 let):
1. Máte tu hezké prostředí, rovné cesty,
milé lidi, klid a je tu tepleji.
2. V Číně není snadné vycestovat do zahraničí, proto jsem se rozhodl využít této
možnosti strávit 3 měsíce v cizině. Sice
mě jídlo, ubytování i ostatní aspekty velmi
zklamaly, ale beru to celkově jako dobrou
životní zkušenost a mám v plánu si to tu
užít.
3. Ve srovnání s Čínou je zde všude málo
lidí, nádherná zeleň, čistý vzduch a velmi
pohodlný život.

Wang Yu (21 let):
1. Je to tu úhledné, každá stavba v tomto
malém městě je hezky postavená a upravená, všechno je krásně barevné. Máte tu
také úžasnou přírodu. Co se týká závodu,
tak ten na mě působí čistě a udržovaně.
Oceňuji také, že je zde vše jasně a přesně
naplánované.
2. V Česku je poměrně slabá pracovní
síla, proto jsme dostali tuto příležitost. A
já jsem se rozhodla ji využít, abych se něco
naučila.
3. Nejvíce mě zde zaujaly úchvatné výhle-

Zveme vás do divadla...
Spravedlnost musí někde začít, ale
kdo se k tomu odváží?
Sedm mužů v těžkém rozhodování
mezi splněním vojenské povinnosti a
vlastním svědomím, mezi životem a
smrtí - tak lze stručně popsat výchozí
situaci hry Oldřicha Daňka Čtyřicet
zlosynů a jedno neviňátko.
Ve dnech 7. a 8. října 2016 ji ve frenštátském kině v repríze uvede Amatérská divadelní společnost Waterloo. Místa v sále si můžete rezervovat
od 26. září 2016 osobně nebo telefonicky v Informačním a turistickém centru
ve Frenštátě p. R.
Martin Trubač

dy do přírody, cesty téměř bez aut a vřelost
Čechů.
4. Doufám, že se něco přiučím a že spolu
budeme všichni dobře vycházet. Přeji si,
aby to byly úžasné tři měsíce.
5. U společnosti Continental pracuji 4
roky.
Wang Yugi (25 let):
1. Líbí se mi krásná příroda, pohodlné
cestování, milí lidé a čistý vzduch.
2. Přijel jsem se naučit nové pracovní dovednosti ve výrobě a také poznat českou
kulturu.
3. Překvapil mě čistý vzduch a to, jak jsou
Češi velmi zdvořilí. A také krásné stavby.
4. Budu mít možnost poznat celé Česko.
Chci si odvézt krásné zážitky.
5. U společnosti Continental pracuji 2
roky.
Zhang Yan (28 let):
1. Workshopy a časový harmonogram
v závodě máme velmi pečlivě naplánovaný.
Jinak mě překvapilo, jaké je Frenštát zelené
město a Češi vysocí.
2. Chtěl bych se naučit novou výrobní
technologii.
3. Zdejší životní tempo je velmi pomalé a
dovolí člověku zapomenout na každodenní
stres.
4. Pokud to práce dovolí, chci co nejvíce
poznávat, obdivovat zdejší architekturu
a způsob života. Rozhodně si to tady chci
užít.
5. U společnosti Continental pracuji 2
roky.
text a foto: Jana Kaderková
personální oddělení Continental

Tradice dožínkových oslav úspěšně pokračuje
Dne 18. 8. 2016 se konala u tzv. Planiskového mostu tradiční dožínková oslava.
Na první pohled nic mimořádného - dožínkový věnec, pivo, lopaťáky, guláš i kolo
štěstí - vše bylo tak, jak jsme to znali z předchozích let. Některé možná překvapilo, že
dožínky se konají v sobotu a ne v neděli,
jak bylo dlouhá léta zvykem. Pozornější
návštěvníci si však všimli, že mezi organizátory přibylo mnoho mladších tváří.
To proto, že došlo k úspěšné spolupráci mezi dosavadními organizátory z řad
členů místní organizace KDU-ČSL a aktivními obyvateli naší obce. Díky tomu
dostala letošní dožínková oslava i řadu nových impulzů, ať už po stránce hudební
nebo po stránce programové. Navíc nová
spolupráce dostala i posvěcení v podobě
nádherného slunečného odpoledne, což se

odrazilo na poměrně hojné účasti návštěvníků.
Když jsem na druhý den mluvil s jedním
z organizátorů panem Zdeňkem Tichavským, velmi si celou akci pochvaloval.
Za zdárný průběh dožínkové oslavy patří
jistě zvlášt poděkovat paní Janě Bajerové a
Haně Dorotíkové, neboť to byly právě ony,
které panu Janu Tichavskému a dosavadním organizátorům ochotně nabídly ruku
ke spolupráci.
Poděkování však patří všem, kteří věnovali svůj čas a energii, aby mohli sousedům
a známým připravit příjemné odpoledne.
Díky nim může tradice dožínkových oslav,
které se za ta léta staly pro tuto část Trojanovic neodmyslitelné, pokračovat dál.
Martin Trubač
Září 2016
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Kaple na Radhošti v dobách normalizace
V publikacích o Radhošti a v turistických
průvodcích se dočteme mnohé zajímavosti
z historie kaple sv. Cyrila a Metoděje od jejího vzniku až do nedobrovolného rozpuštění Matice radhošťské v roce 1951. Po vynucené přestávce trvající 43 let byla v roce
1994 činnost spolku obnovena. Co se však
dělo v této době? To nám přibližuje vyprávění pana Jana Tichavského:
„V době „pražského jara“ v roce 1968 byla
i v Trojanovicích obnovena činnost Československé strany lidové. Samozřejmě hned
po okupaci republiky „bratrskou armádou“
byla lidové straně omezena politická činnost. Její členové se tedy zaměřili na údržbu církevních památek v obci Trojanovice, ke kterým patří především radhošťská
kaple.
V roce 1969 jsem se seznámil s panem
učitelem Karlem Sedrem z Příbora, který
byl podle svých slov zhotovitelem vnějšího elektrického osvětlení kopule kaple
(z r. 1937). Ten mě požádal, zda bych mohl
se svou partou odstranit dřevěnou konstrukci, ve které byly instalovány objímky
elektrického osvětlení. Plechová střecha
pod demontovanou konstrukcí už nebyla
desítky let natřena a časem velmi zrezivěla.
Tak začala naše práce na údržbě radhošťské kaple.
Po natření kopule a nejnutnějších opravách plechové střechy nastala nám nekonečná práce s výměnou šindelů. Vzpomínám si, že šindel už byl tak prohnilý, že
v úžlabích jsme lopatkou vybírali mravenčí
hnízda. Asi zasáhla „vyšší moc“: seznámil
jsem se s předsedou lidové strany ve Velkých Karlovicích, s panem Františkem
Oravcem, který od tamních výrobců šindelů zajistil buď úplně zdarma, nebo
za minimální cenu několik tisíc šindelů.
Tím započala výměna ztrouchnivělých šindelů a samozřejmě co čtyři roky jsme pak
šindele natírali karbolínem.
Bohužel, už postupující hniloba trámů
v horní části zvonice způsobila, že stolice
se zvonem se propadla. To bylo důvodem,
že asi v roce 1982 musela být kaple pro veřejnost z bezpečnostních důvodů uzavřena. Zvon byl odinstalován a bylo rozhodnuto, že zvonice bude v její horní třetině
rozebrána a nahrazena novou konstrukcí.
Tohoto úkolu se chopila parta tesařů Pavla Kaně z Trojanovic. Zvon byl opět vrácen na své místo zásluhou pana Jaroslava
Adamce, který mimo jiné také vyměnil
ložiska. Obití zvonice šindelem jsme provedli brigádnicky pod vedením pana Karla
Halamičky.
Chtěl bych vzpomenout těch, kteří se nejvíce zasloužili o údržbu kaple, a to manžeZáří 2016

lů Trubačových, Dudkových, tesařů Karla
Halamičky, Františka Strnadla, Jaroslava
Janáka, Bohumila Zbavitele a též pana Divína z Dolní Bečvy. Dalších ochotných bylo
veliké množství, mnoho jich ještě pamatuji,
ale nemohu je všechny jmenovat, jistě bych
na někoho zapomněl.
Koncem osmdesátých let po tragické smrti kastelána pana Dobiáše se ujal služby
v kapli pan Vít Přadka. Ten se začal podle
svého uvážení o kapli starat. Nám se jeho
hospodaření nelíbilo, nebyla nám lhostejná
budoucnost kaple, a začali jsme proto přemýšlet o obnovení Matice Radhošťské. Vše
samozřejmě s velkými obavami, že zůstaneme osamocení, neboť zájem o sdružování ve spolcích byl v té době minimální, ale
neztráceli jsme naději. Nakonec vůle a vytrvalost pana Jaroslava Adamce, jeho dcery
Ing. Marie Trubačové, pana Františka Gajduška a paní Elišky Lipové vedla k tomu,
že občanské sdružení Matice Radhošťská
bylo řádně zaregistrováno u ministerstva
vnitra. A 16. 7. 1994 v hotelu Radegast
na ustavující schůzi byla činnost Matice
obnovena. Ani ve snu by mě nenapadlo, co

vše bude následovat, jaké obrovské úkoly
před námi vyvstanou.
Dvakrát jsem měl velký strach o existenci
kaple. Poprvé, když byla v roce 1982
v havarijním stavu, a podruhé, když jsme
už jako obnovený spolek, ale zcela bez ﬁnančních prostředků i bez pozemků, kterými disponovala původní, komunistickými
úředníky v roce 1951 rozpuštěná Matice
Radhošťská, stáli před nečekanou nutností
totální rekonstrukce dřevěné zvonice kaple. Odhad
mluvil o mnohamilionové
investici.
Tehdy
bylo
uvažováno o předání kaple do správy Valašského
muzea v Rožnově. Zvláště zakládající členové obnovené Matice však takové řešení
odmítli a znovu prokázali své odhodlání a
nadšení pro svou cyrilometodějskou kapli.
Zdánlivě nemožné se stalo skutkem. Kaple je dnes po kompletní rekonstrukci, a to
díky všem ochotným členům a příznivcům
obnovené Matice Radhošťské a hlavně jejímu předsedovi panu Drahomíru Strnadlovi.“
zdroj: www.radhost-kaple.estranky.cz
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Finále soutěže Architekt obci 2016
Není žádným tajemstvím, že obec Trojanovice se dlouhodobě snaží na poli architektury. Ve spolupráci s kanceláří Kamil
Mrva Architects z Kopřivnice se dlouhodobě snažíme vytvořit i z obyčejných staveb
budovy hezké, moderní a zajímavé. Někdy
také trochu kontroverzní, ale tak tomu už
v architektuře, ale také v běžném lidském
životě bývá.
Spolupráci jsme začali před více než osmi
lety a za tu dobu máme za sebou stavby
jako zázemí fotbalistů TJ Bystré, kompletní rekonstrukce fasád budovy Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka, rekonstrukce fasády Mateřské školy na Lomné,
rekonstrukci fasády hasičské zbrojnice,
rekonstrukci amﬁteátru na Horečkách
včetně zastřešení, kompletní rekonstrukci restaurace Rekovice včetně okolí, studii
obnovy Horeček, 3 workshopy na téma
Pustevny, Horečky, Důl Frenštát a zástavba
v Trojanovicích. Ve spolupráci s Kamilem
Mrvou byla zrekonstruována restaurace
na Pustevnách. V současné době kancelář Kamil Mrva Architects připravuje
studii na obnovu centrální části Lomné a

Pozvánka na výstavu
Ve čtvrtek 18. srpna 2016 byla v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla slavnostně zahájena výstava prací dětských
a dospělých amatérských výtvarníků
z ateliéru Romany Kubešové.

Dům služeb v Líbeznicích u Prahy

na opravu zázemí TJ pod Javorníkem.
Proto jsem přihlásil naši obec do soutěže
Architekt obci 2016, kterou vyhlásil Svaz
měst a obcí. Tato soutěž oceňuje dlouhodobou spolupráci mezi obcemi a architekty. V soutěži jsme se dostali do ﬁnále
spolu s Litomyšlí a Líbeznicemi u Prahy.
To, že jsme se dostali do ﬁnále, považuji
za ohromný úspěch. Nyní bude odborná
porota hledat vítěze. Porota je složena
z renomovaných architektů, jako jsou Josef
Pleskot, Adam Gebrian, Antonín Novák,
Regina Loukotová a Osamu Okamura.
Nevím, jak dopadne ﬁnále, zda budeme
třetí, druzí nebo první. Nicméně jsme se
dostali do úzké skupiny měst a obcí, které
řeší architekturu a snaží se citlivě a moderně přistupovat ke svým stavbám. Za tím
však není honba za slávou a za úspěchem,
ale touha dělat na opravdu hezkých projektech. Toto ocenění je nádherná přidaná
hodnota dlouhodobé snahy obce Trojanovice. Jsem na to moc a moc hrdý.
text a foto: Jiří Novotný

Autobusové nádraží v Litomyšli

Je to už podruhé, co pro příznivce výtvarné tvorby připravili spoustu zajímavých maleb, graﬁk a prostorových
objektů. Přijďte se podívat na umění,
které tvoří lidé z vašeho okolí, a obdivujte tvůrčí zápal těch, kteří se nebojí „jít
s kůží na trh“!
Výstava potrvá do 19. září 2016. Je
možno ji navštívit každý čtvrtek od 15
do 18 hodin (i jindy, po domluvě na tel.
602 483 636).
Martin Trubač
foto: IC Trojanovice

9. ročník soutěže veteránů
Dne 23. 7. 2016 se uskutečnil 9. ročník veteránské soutěže „Po Valašských kopcách“
za účasti 63 jezdců na historických motocyklech.
Čtyřicetikilometrová trasa začínala v Trojanovicích u Památníku bratří Strnadlů a
Jana Knebla. Odtud cesta vedla přes Tichou, Kozlovice, Lhotku, Pstruží, Čeladnou a Kunčice p. O. zpět do Trojanovic.
Tam byl závod ukončen jízdou zručnosti.
Za pořádající kluby ČKHM Ostrava a
Veteran klub Náměšť nad Oslavou – Valašskou sekci Zašová bych chtěl poděkovat
starostovi obce Trojanovice a trojanovickým hasičům za možnost uskutečnit tuto
akci v obci.
text a foto: Bohuslav Pavliska
Září 2016
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Trojanovické léto obrazem
Horečky fest 2016

Soutěž veteránů
Pouť u kaple pod Dílem

Memoriál Jaromíra Vávry

Tradiční dožínková slavnost

Pouť seniorů na Hostýn

Z hasičské soutěže
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