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Každý se může stát dobrým kanoistou!

Slovo starosty

Ti, kdo ji znají, o ní mluví jako o skromném a pohodovém děvčeti. Proto by vás
možná ani nenapadlo, že máte před sebou držitelku zlatých medailí v týmové
soutěži juniorských kajakářek na mistrovství Evropy (2016) i na mistrovství
světa (2015). V obou soutěžích také získala bronzovou medaili v samostatné jízdě na singl kajaku. Dnešní rozhovor jsme
připravili s Barborou Bayerovou.

Vážení spoluobčané,
přichází podzim. Tak jako na jaře pozorujeme Radhošť, Noříčí nebo Velký
Javorník, jak se postupně zespoda začínají zelenat, tak nyní budeme postupně sledovat, jak se hory zase od svých
vrcholů začínají zbarvovat do nádherných podzimních barev. Vždy si vážím
výjimečnosti, ať už lidské nebo přírodní. Tak jako si můžeme užívat čas s výjimečným člověkem nebo s výjimečnými
lidmi, kterých máme v obci velké množství, tak si můžeme užívat výjimečnosti
podzimní přírody. Počasí máme v tomto čase chladné, dokud nevyjde slunce,
které nás zahřeje a potěší. V té chvíli si
uvědomujeme jeho výjimečnost. V létě
nám to často ani nepřijde, dokonce nás
svým sálavým horkem unavuje, ale
na podzim si slunečních paprsků vážíme. Je to stejně nádherný pocit, jako
když nás zahřeje dobré slovo člověka.
Slovo má ohromnou moc. Slovem můžeme ublížit, ale slovem můžeme také
zahřát. Můžeme ho využít jako zbraň,
jako jed. Taková pomluva dokáže pěkně
otrávit život! Slova ale můžeme použít
jako pohlazení a můžeme jimi druhého
člověka povzbudit, pochválit, ocenit,
zahřát. Slovo má moc prohřát nám celé
tělo i duši, tak jako nečekané podzimní
slunce.
Budete-li mít pocit, že se na vás z nejrůznějších rozhlasových a televizních
zpravodajství, či ze sociálních sítí hrnou
slova otravná, či deptající, nebo když
někdo přímo vás zasáhne a ublíží svým
slovem, zkuste vy jeho nebo někoho jiného na oplátku svým slovem zahřát a
povzbudit. Uvidíte, že se nám pak bude
radostněji žít!
Každopádně přeji všem Trojanovjanům mnoho dobrých slov v duši i mnoho slunce. Přeji všem krásný, barevný
podzimní čas.
Jiří Novotný
starosta obce
Říjen 2016

Jak dlouho jsi členkou kanoistického oddílu
TJ Valašské Meziříčí? Jak často dojíždíš
na tréninky? Kolik času ti trénování zabere?
Oddíl navštěvuji už desátým rokem, jezdím vlakem až pětkrát týdně. Často se mi
stane, že v daný den trénink nestíhám, ať
už kvůli škole, nebo jiným zájmům, ale nedělám si z toho velkou hlavu, jen využiju
volna z jiného dne. V tomhle ohledu mám
velmi volnou ruku, nikdo mi neříká, jak
často a kdy pádlovat, je to čistě na mně.
Samotný trénink trvá asi hodinu a půl, ale
kvůli dojíždění mi zabere celé odpoledne. Proto jsem si letos před mistrovstvím
Evropy, kdy jsem trénovala každý den,
přivezla loď k nám domů a pádlovala
jsem na nedaleké požární nádrži. Za jeden
trénink jsem ji však objela asi 40x bez vln,
takže radši bývám na Bečvě.
Představuji si, že být dobrým kanoistou
nebo kajakářem, to neznamená jenom trénink přímo na vodě. Určitě k tomu patří
také posilování a spousta dalších aktivit. Co
všechno zahrnuje tvoje příprava na závody?
Ano, trénování je hodně rozmanité. Mám
k dispozici malou posilovnu, kterou občas
navštívím, ale samozřejmě je taky důležitý
běh a plavání. I v zimě je plno možností,
jak trénovat. Zvlášť běžkování je pro kanoisty moc důležité. Několikrát ročně náš
oddíl vyráží do hor právě kvůli zimní přípravě ve stopě.

Jaké vlastnosti či předpoklady musí člověk
mít, aby se stal dobrým kanoistou?
Každý se může stát dobrým kanoistou!
Samozřejmě talent hraje roli, nemusíte
s ním tolik trénovat. Ale právě díky píli a
vytrvalosti se každý vypracuje ke skvělému závodníkovi. Nicméně je určitě důležitý cit pro vodu, dobrá paměť, rovnováha
a samozřejmě - kanoista
musí umět
plavat. Na pádlování není ale nic těžkého, je to neuvěřitelně zábavné. Člověk je
ve skvělé kondici a hodně cestuje, hlavně
po Evropě. I když se zdá, že kanoistika je
individuální sport, kolektiv u vody je nejdůležitější a jedna z nejlepších věcí, co mě
mohla potkat. Nejbližší oddíl je sice až
ve Valašském Meziříčí, ale pro tento sport
se vyplatí dojíždět za řekou. Vlakem je to
docela pohodlné a dá se v něm stihnout
něco do školy.
Jak se ti daří skloubit sport se studiem?
Na gymnáziu jsou velmi vstřícní, nemám
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naopak radost z týmového úspěchu je silnější, protože ji máte s kým sdílet.

Za své úspěchy obdržela Barbora Bayerová Cenu starosty města Valašské Meziřící (spolu s V. Křístkem)

individuální studijní plán. Prospívám bez
potíží, i když chybím častěji. Rozhodně
bych nepřipustila, aby mi kanoistika negativně ovlivnila studium.
Jezdíš na divoké vodě na kajaku i na kánoi.
V čem jsou tyto disciplíny rozdílné? Který
typ lodi máš raději?
Ano, jsou to dva typy lodí s podstatnými
rozdíly. V kajaku se sedí a pádlo má listy
na obou stranách, kdežto v kánoi se klečí
a pádluje se jedním listem. Pro ovládání a
stabilitu je kánoe určitě těžší, ale postupem
času, kdy už technická stránka není problém, je náročnější právě kajak. Hlavně co
se týče fyzičky a pravidelného dýchání. Já
osobně mám radši kajak, jízda na něm
je o moc rychlejší a člověka v něm nebolí
tolik nohy.
Jezdíš raději v týmu nebo samostatně?
To nevím. Nejspíš, když jedu sama. V týmu
je totiž pocit z neúspěchu mnohem horší,
protože závod pokazím i holkám, které jsou
se mnou v týmu a dají do toho všechno. Ale

Kanoistika patří k těm druhům sportu, které vyžadují poměrně nákladné vybavení. Je
to tak? Jak se ti podařilo získat prostředky
pro pořízení lodě a dalších pomůcek?
Ano, tohle je na sportu nejhorší. Postupem
času si závodník musí koupit loď (někdy i
několik), pádla, vestu, helmu, potřebné oblečení a tak dále. Snažím se získat sponzora, před třemi lety jsem si díky panu Ing.
Lackovi a jeho ﬁrmě mohla koupit novou
závodní loď pro mistrovství světa v Americe. Taky chodím na brigádu a mám velkou podporu rodiny a oddílu. Vybavení
bohužel velmi ovlivňuje výkon, ale Česká
republika má skvělé výrobce lodí a jedno
z nejlepších zázemí pro vodní sporty, což
mnohé ulehčuje.
Český svaz kanoistiky přispívá závodníkům dle výkonnosti.
Když sedáš na divokou řeku, nemáš respekt
nebo strach?
Bez toho by to ani nešlo. Voda je hrozně
silná a nebezpečná, člověk musí mít hranice, měl by vědět, co zvládne a naopak s čím
počká až na příští rok, není nikým nucen.
I v Česku jsou neuvěřitelně divoké a zrádné vody, které rozhodně respekt zasluhují a
strach nahánějí.
Zbývá ti kromě školy a kanoistiky ještě nějaký čas na jiné záliby nebo koníčky?
Samozřejmě, i když ho není tolik, kolik
bych si přála. Moc ráda lyžuju a cestuju.
Taky hodně obdivuju umění, takže si
pro dobrou knížku, výstavu nebo koncert
oblíbené kapely čas určitě najdu. Mám i
hodně kamarádů, se kterými chci strávit co
nejvíce času, ještě než se rozejdeme
do světa.
Jaké jsou tvoje plány do budoucna?
Momentálně je nejblíž maturita, jak mi
všichni neustále opakují, takže ta je teď můj
hlavní cíl a pak bych rozhodně chtěla studovat na vysoké škole. Pádlovat budu nadále, ale jen v takové míře, jakou mi studium
dovolí. V kanoistice moc dalekou budoucnost nevidím, je nesmírně těžké se tímto
sportem uživit.

Zleva: Barbora Bayerová, Barbora Dimovová a Martina Satková

V letošním roce končíš mezi juniory. Co to
pro tebe bude znamenat?
Ano, tohle je velká změna. Neřekla bych,
že k horšímu, ale přece jenom je mezi seniory větší konkurence a bude těžší udržet se
v reprezentaci. Změní se i kolektiv, přístup
ke kanoistice bude mnohem samostatnější,
očekává se větší zodpovědnost a na všechno je méně času. Každopádně se těším, co
mi ještě tento sport přinese!
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto poskytla Barbora Bayerová

Nový školní rok začal
„Má-li se člověk stát člověkem, musí
se vzdělávat“, to jsou slova J. A. Komenského.
V těchto dnech je již nový školní
rok v plném proudu. Po slunečných
prázdninových dnech, které nám daly
dostatek možností odpočinku od školních povinností, jsme opět připraveni
na následujících 10 měsíců náročné
školní práce.
Při slavnostním zahájení nového
školního roku přivítal starosta obce
Mgr. J. Novotný zaměstnance školy
i žáky s jejich zákonnými zástupci.
V letošním roce navštěvuje školu 149
žáků, z nichž je 34 v prvních ročnících. Během letních prázdnin probíhaly ve škole rozsáhlé rekonstrukce,
které přispěly k modernějšímu prostředí pro výuku i práci zaměstnanců.
V současné době máme ve škole osm
tříd v pěti ročnících a dvě oddělení
školní družiny.
Dny školního vyučování jsou během
školního roku žákům zpestřeny různými výchovně vzdělávacími akcemi,
mezi které se hned v měsíci září zařadila návštěva Divadla loutek v Ostravě. A na školním hřišti žáci mohli
zhlédnout v akci naše dravce. Vzdělávají se i pedagogové a celý sbor prošel
tematickým seminářem zaměřeným
k inkluzi, která je v současné době velmi diskutovaným tématem ve všech
médiích.
Je zde namístě popřát všem žákům,
jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy spoustu
malých i velkých úspěchů, mnoho
příjemných zážitků, dobré nálady a
úsměv na tváři.
Soňa Bunčková
ředitelka školy

Reklama a inzerce
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
Říjen 2016
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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 29. srpna 2016
14/1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.
8 a 10/2016.

14/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016 o nočním klidu.

14/2 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 9/
2016.

14/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci autobusové čekárny u obchodu v centru Lomné. O rekonstrukci garáží bude ještě vede
na další diskuse.

14/3 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2189/1 pro rodinný dům č. p.
531 stojící na pozemku p. č. st. 1343 a pro pozemek p. č. 2189/8, vše
v k. ú. Trojanovice. Podmínky určuje směrnice č. 1/2014 .
14/4 Zastupitelstvo obce schvaluje věcné břemeno pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2350/11 pro rodinný dům č. p.
702 stojící na pozemku p. č. st. 223/2 a pozemek p. č. 2340/2, a
pro vedení vodovodní přípojky v pozemku p. č. 2350/11 pro rodinný dům č. p. 409 stojící na pozemku p. č. st. 668 a pozemek
p. č. 2340/6, vše v k. ú. Trojanovice. Podmínky určuje směrnice č.
1/2014 .
14/5 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p. č. 1488/1
a p. č. 1481/1 v k. ú. Trojanovice o výměře 5 120 m2 za cenu 500,Kč/ha/rok k zemědělskému využití.
14/6 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu 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 vč. staveb komunikací umístěných na pozemcích.
14/7 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu 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.

14/18 Zastupitelstvo obce schvaluje obnovu techniky - nákladního automobilu a kontejneru s plošinou.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Usnesení z 15. zasedání ZO ze dne 19. září 2016
15/1 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a vybírá pro realizaci projektu Chodník Kocián - Ráztoka v Trojanovicích ﬁrmu COLAS CZ, a. s. s cenovou nabídkou
5 498 098, 90 Kč bez DPH.
15/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje realizaci mostu
Lomná - Solárka, vč. návazných chodníkových těles ve spolupráci
se Správou silnic Moravskoslezského kraje dle záznamu z úvodního jednání - viz. příloha.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

14/8 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p. č. 1386/7
o výměře 62 m2 v k.ú. Trojanovice za odhadní cenu.

Volby 2016

14/9 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na vybudování vodovodního řadu k domům č. p. 574,
385, 526, 254, 370, 812 v lokalitě Trojanovice Bystré.

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.

14/10 Zastupitelstvo obce neschvaluje další podporu rozšíření vodovodního řadu v chatovišti v Ráztoce.
14/11 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na umístění antén na objektu č. p. 849 na dobu určitou do 31. 12.
2017.
14/12 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy
na umístění masné výroby v objektu č. p. 849 na dobu určitou
do 31. 12. 2017.
14/13 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 11/13 ze dne 25. 4. 2016,
které se týkalo koupě pozemku pod vodojemem v části obce Trojanovice Bystré.
14/14 Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat přebytek částky
na zvláštním účtu sdružených prostředků na zajištění dopravní oblužnosti pro snížení částky na úhradu ztrátovosti v roce 2017.
14/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí plány obcí
Novojičínska na vybudování odpadového centra.
Říjen 2016

Miroslava Kubelková
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Změna čísla

Naši jubilanti
V měsíci říjnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Marie Zbavitelová

90 let

František Schindler

75 let

Naďa Kosinová

70 let

Anastazie Osičková

70 let

Jaroslav Šugárek

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Pozvání na zastupitelstvo

Upozorn�ní

SmVaK Ostrava m�ní �ísla
zákaznické i�poruchové linky!
Od�1. 10. 2016 bezplatná zákaznická i�poruchová linka!

Zveme všechny občany
na 16. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 24. října 2016 v 18.00 hodin
v hasičské zbrojnici.

Volejte zdarma zákaznickou linku na�novém �ísle

800�292�400
Jsme Vám k�dispozici v�pracovních dnech od�7:30 do�18:00!

Poruchová linka je p�ístupná na�novém �ísle

800�292�300
Je v�provozu 24 hodin denn�.

Sběrný dvůr přechází na zimní provoz
Od 1. listopadu končí provoz sběrného dvora v pondělí a
ve středu dopoledne.
Zimní provozní doba do konce března 2017 je:
středa
13 – 17 hodin
sobota
8 – 12 hodin

Veškeré náklady za�hovory nov� sm��ují za�spole�ností SmVaK Ostrava!

Vaše dotazy, podn�ty, p�ipomínky nebo upozorn�ní jsou pro nás d�ležité!

Naši zam�stnanci se Vám budou snažit ochotn� a�vst�ícn� pomoci.
Neváhejte se na�n� obrátit!

Pot�ebujete pomoci se záležitostmi týkajícími se pitné nebo odpadní vody?
Volejte zdarma zákaznickou nebo poruchovou linku SmVaK Ostrava.

Severomoravské vodovody a�kanalizace Ostrava a.s.

www.smvak.cz

Říjen 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.
Výstava potrvá do 30. října 2016.
Výstava se koná za ﬁnanční podpory Města Frenštátu p. R.
ČTVRTEČNÍCI: CAUSA CARNIVORA
Velké šelmy v Beskydech a jejich monitorování.
Přednáší Mgr. Miroslav Kutal, Ph.D. Součástí přednášky je
promítání dokumentu Causa Carnivora, který se zabývá problematikou opětovného návratu velkých šelem do naší krajiny.
Ve čtvrtek 6. října 2016 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
JAK SE DĚLÁ CHLEBA?
Příprava chleba od zasetí až po upečení.
Žáci mohou krok za krokem sledovat, jak se v minulosti připravovala tato základní potravina. Seznámí se s pojmy jako
„žně“, „kvas“ či „žernov“ a poslechnou si, jaké zvyky a písně
byly s přípravou chleba spojeny. Program nabízíme ve třech
variantách - pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Termín: 4. - 20. října 2016
Vstupné: 30,- Kč
Účast na programu rezervujte na tel. 553034040
e-mail: muzeumfrenstat@muzeumnj.cz
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeum-frenstat.cz

Pozvání na předváděcí akci

KRÁLIČÍ HOP
dne 8. 10. 2016 ve 13.00 hodin
Místo konání:
travnatá plocha v Trojanovicích za hasičárnou.
Králíčci
budou soutěžit
ve skoku vysokém, ve skoku dalekém, od lehké až
po elitní rovinku. Uvidíte
několik
druhů králíčků
od zakrslých až po sportovní plemeno, které je určené
přímo na králičí hop.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Kontakt:
Sabina Tabáčková
Email: sabina.tabackova@seznam.cz
Říjen 2016
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Reklama a inzerce

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
Říjen 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
Setkání bývalých žáků na Bystrém
V pátek dne 16. 9. 2016 se v Saloonu
Šenk na Bystrém konalo setkání bývalých žáků, kteří navštěvovali školu

na Bystrém. Setkání se zúčastnilo 47
osob. Všichni byli nadšeni nabídkou
pana Adamovského, který nyní býva-

lou školu vlastní, k prohlídce budovy a
jejího okolí. Vzhledem k tomu, že počasí nám přálo, byla menší procházka
spojená s prohlídkou bývalé školy příjemná. U bývalé školy a zvoničky jsme
pak udělali i několik fotograﬁí.
Při setkání absolventů školy nás
mimo jiné pan Drahomír Strnadel seznámil i s připravovanou knihou o Trojanovicích, na které pracoval několik
let a která bude vydána již v letošním
roce. Zájem o tuto knihu byl veliký.
Úsměvy na tvářích seniorů, kteří se
setkali po několika letech, byla potěšením i pro mladší generaci. Doufejme,
že tato setkání budou pokračovat i
v budoucnu.
Touto cestou bych chtěla poděkovat
panu Adamovskému za ochotu a trpělivost a také manželům Rárovým
za vytvoření příjemného prostředí
při posezení v Saloonu Šenk.
text a foto: Alena Štěrbová

Říjen 2016
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Říjen v muzeu

Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
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

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.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

18.4.12 23:04

Společnost JUREK S+R s.r.o.
přijme do pracovního poměru

nové pracovníky (zejména ženy) se zájmem o práci v profesích
šička, zavařování švů,příprava výroby,
stříhání - pomocné činnosti apod.
Vyučení popř. odbornost není podmínkou,
stačí chuť do práce, šikovnost a zručnost,
popř. praxe v oboru nebo v příbuzných profesích.

Bližší informace poskytneme osobně po domluvě
tel. 556850032, email: info@jurek.cz:
JUREK S+R s.r.o.
Kunčice pod Ondřejníkem č.p. 766
73913 Czech Republic

Tematicky pestrou nabídku přináší
v měsíci říjnu frenštátské muzeum.
Do 30. října mají návštěvníci poslední možnost prohlédnout si výstavu Jiří
Raška – olympijský vítěz z beskydských
hor, která představuje první ucelenou
prezentaci medailí, trofejí, osobních
předmětů, sportovního vybavení a fotograﬁí tohoto významného sportovce
a frenštátského rodáka.

Ty, kdo mají zájem o přírodu, jistě zaujme přednáška Mgr. Miroslava Kutala, Ph. D., který se dlouhodobě věnuje
ochraně a monitorování velkých šelem
(vlk, rys ostrovid, medvěd hnědý). Součástí jeho přednášky Causa Carnivora je
promítání stejnojmenného dokumentárního ﬁlmu, na kterém se podílel spolu
s režisérem Janem Svatošem. Posluchači
se dovědí, co jsou to tzv. Vlčí hlídky, i to,
jak se liší v otázce ochrany vrcholových
predátorů postoje české společnosti
od okolních zemí. Přednáška se koná
v rámci projektu Čtvrtečníci 6. října
2016 v 17 hodin v podkroví muzea.
Pro žáky mateřských, základních a
středních škol jsme připravili program
Jak se dělá chleba? Žáci mohou krok
za krokem sledovat, jak se v minulosti
připravovala tato základní potravina,
kterou dnes známe většinou jen z prodejních pultů pekařství nebo supermarketů. Seznámí se s pojmy jako „žně“,
„kvas“ či „žerno“ a poslechnou si, jaké
zvyky a písně byly s přípravou chleba
spojeny. Účast na programu, který probíhá od 4. do 20. října 2016, si můžete
zarezervovat prostřednictvím e-mailu:
martin.trubac@muzeumnj.cz nebo telefonicky tel: 553034040.
text a foto: Martin Trubač
Říjen 2016
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Výlov rybníčku a rybí hody

Již sedmým rokem se bude na hotelu
Troyer v Trojanovicích konat tradiční výlov rybníčku a s ním spojené rybí hody,
tentokrát datum vyšlo na předposlední říjnový víkend 22. - 23. 10. 2016.
Letos opět navážeme na tradici a budeme
lovit nejrůznější druhy sladkovodních ryb
z menšího rybníčku situovaného pod hotelem Troyer, které se budou poté po celý
víkend podávat v místní restauraci, připra-

vené na mnoho tradičních i netradičních
způsobů.
V předešlých ročnících se v rybníku objevili nejen zabydlení pstruzi a kapři, ale také
úhoři, štiky, líni, lososovití pstruzi, amuři,
dokonce i raci. Každým rokem je nabídka
ryb obměňována a vylepšována, i letos se
pro návštěvníky chystá široká nabídka ryb
sladkovodních, která bude doplněna
o úlovky z moří a oceánů.

Od 9.30 hod. sobotního rána návštěvníky
přivítá svými tóny harmonikář, který zahraje nejen k poslechu, ale i k tanci.
K občerstvení se budou podávat valašské
koláče, domácí uzeniny či rybí jednohubky. Jelikož počasí v Beskydech s námi rádo
laškuje, budeme na jeho rozmary připraveni a v případě chladného rána bude zásoba výtečné domácí vařonky v pohotovosti.
Kdo by si rád na vlastní kůži vyzkoušel,
jak lehké či nelehké je rybičku vylovit sám,
bude mít možnost si zarybařit pod dohledem našeho zkušeného rybolovce. Potřebné náčiní bude pro návštěvníky všech
věkových kategorií k dispozici, včetně instruktáže a příjemného popovídání o rybolovu s naším mistrem přes výlov.
Pro ty, kteří by se rádi kochali krásami
okolní přírody a romantickým výhledem
na rybník, bude připraveno sobotní venkovní grilování rybích specialit, které si
budete moci vychutnat v posezení pod přístřeškem u rybníka.
Přijďte se pobavit i dobře najíst.
Rybí speciality se budou nabízet po celý
víkend. Doporučujeme rezervaci stolu
v restauraci - 556 801 269.
Přejeme dobrou chuť a těšíme se na vás.
Za hotelový tým
Dita Korčák Hrtusová

Netradiční tradice Pod Radhoštěm
Koncem srpna se i v naší části Pod Radhoštěm konala oslava ukončení sklizně
neboli dožínky. Nutno přiznat, že to bylo
letos poprvé, tedy to byla akce netradiční,
ale každá tradice přece musí jednou začít.
Myšlenka na tuto oslavu vznikla při kácení máje na konci května a vylíhla se v hlavě
pana Jaroslava Petra, který u nás Pod Radhoštěm hospodaří a jehož se oslava ukončení sklizně týká asi nejvíce. Místo pro dožínky bylo zvoleno opět (tak jako v případě
kácení máje) v bývalé hájence zvané Jandovka, kterou má pan Petr v nájmu.
Oslava probíhala v pátek 26. 8. 2016
od pěti hodin odpoledne, jak bylo náležitě
uvedeno na plakátech vyvěšených na několika místech. V plánu byl kotlíkový guláš,
čepované pivo a také osvědčená hudební
produkce. No a účastníci, ti měli donést
sobě a ostatním něco malého na zub, něco
malého na zalití toho zubu a také spoustu
dobré nálady.
Sousedé se začali opravdu scházet po páté
hodině, na Jandovce byl připraven dožínkový věnec i dožínková kytice, malá výstavka zemědělské techniky – ano, byl zde i
kombajn – a také něco z historie. A to byly
Říjen 2016

cepy. Ty nám dnes evokují spíše ty husity,
ale opravdu se s nimi kdysi dostávalo zrno
z klasu.
Plán se pomalu plnil, guláš se vařil a donesené dobroty opatrně ochutnávaly. Opatrně proto, aby zůstalo místo na guláš, jehož
vůně se brzy kolem Jandovky linula.
Čekání jsme si krátili jak hovorem se starými známými, tak seznamováním se sousedy, kteří zde sice žijí, nebo alespoň při-

cházejí, ale zatím jsme se třeba míjeli.
Dětem, kterých zde bylo také hodně, zkrátily čekání sportovní a žertovné soutěže,
které pro ně byly připraveny. Některé byly
tak lákavé, že bychom se jich hned zúčastnili také.
No, čekání nakonec bylo za námi, guláš byl
uvařen, zkonzumován a náležitě spláchnut. A byl samozřejmě výborný. Ale jíst a
pít bylo stále co, hlady nikdo netrpěl. Brzy
také začala hrát naše již tradiční hudba
(aha, přece jen nějaká tradice) a betonový
parket byl hned plný. A tak to pokračovalo
dál, pro každého dle chuti a výdrže.
Co říci na závěr? Účastníky nešlo přesně
spočítat, ale bylo nás možná kolem osmdesáti až devadesáti. Počasí vyšlo, bylo opravdu zodpovědně objednáno. A velký dík
samozřejmě patří panu Jaroslavu Petrovi
a celé jeho rodině, kteří pro nás dožínky
připravili. Nezbývá tedy než doufat, že se
stanou akcí tradiční a příští rok se na dožínkách sejdeme zase.
text a foto: Václav Kristl
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Posezení v trávě II
na konci prázdnin stane tradicí a příští rok
se na Četynovicích znovu potkáme ve stejně hojném počtu.
Pakliže jste na „Posezení v trávě“ nestihli
dojít, případně se vám některá z kapel natolik zalíbila, že byste si ji chtěli poslechnout doma, CD kapel jsou k mání v trojanovickém informačním centru.
Jiří Reiter
foto Martin Buryan

V neděli 4. září se u Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla v Trojanovicích konal
druhý ročník přátelského hudebního setkání “Posezení v trávě”.
Oproti loňskému Posezení, na němž zahrála svůj akustický koncert kapela Rázy,
přibyla ještě dvě hudební uskupení - ostravští Na značky! a Andragona z Brna.

Všechny koncerty byly charakteristické
akustickým provedením, které slušelo jak
skladbám rockovým či folkovým, tak
v podání Andragony dokonce metalovým.
Pod širým nebem se zde sešlo na sto padesát návštěvníků - hojně dětí, rodičů, ale též
posluchačů dříve narozených.
Doufejme, že se toto hudební setkávání

Účast mladých jezdeckých nadějí na Velké pardubické 2016
Na pardubickém závodišti se každoročně
koná nejtěžší překážkový dostih na evropském kontinentě – Velká pardubická. Tento významný dostihový svátek pravidelně
přiláká spoustu obdivovatelů a příznivců
tohoto dostihového klání. Aby ne, jedná
se o nejvýznamnější dostihovou akci, díky
které dnes známe legendárního Železníka
v sedle s Josefem Váňou, jenž je rekordmanem, neboť v tomto dostihu společně
zvítězili celkem čtyřikrát. Málokterý člověk si dnes dokáže druhou říjnovou neděli
představit jinak než u televizní obrazovky,
či přímo na pardubickém dostihovém závodišti plném adrenalinu a výjimečné atmosféry.
Aby se žokej a kůň mohli kvaliﬁkovat
na hlavní dostih – 126. Velkou pardubickou, jsou povinni účastnit se tzv. kvaliﬁkačních dostihů, ve kterých mohou oba
potvrdit své kvality a na základě umístění
mohou být nominováni na hlavní dostih. Součástí tohoto dostihového svátku
a všech dosavadních kvaliﬁkací je doprovodný program, jenž zahrnuje také dostih
poníků při Velké pardubické. I děti a poníci by měli splnit kvaliﬁkační dostih, aby se
mohli účastnit malé-velké pardubické, což
je pro každé dítě v sedle zážitek na celý život. Letošní dostih pony při III. kvaliﬁ-

kaci na Velkou pardubickou byl obohacen
o účast trojanovických jezdeckých nadějí
– Natálie Bečkové na poníkovi Lipo a Gabriely Kopřivové na poníkovi Sharif. Oba
poníci jsou v majetku Stáje Pharlap
v Trojanovicích pod Javorníkem a spolu
s těmito mladými jezdkyněmi se pod vedením Pavla Holešovského úspěšně kvaliﬁkovali do hlavního dostihu poníků při 126.

Velké pardubické.
Natálie Bečková s Lipem startovala za stáj
www.fotokisza.com v tradičních zeleno-bílých barvách, které nosil dvojnásobný
účastník Velké pardubické Sherardo
v majetku fotografa Zenona Kiszy. Natálce s Lipem se podařilo v kvaliﬁkačním
dostihu zvítězit, a tak budeme doufat, že
své dovednosti potvrdí i při hlavním dostihu. Gabriela Kopřivová se účastnila
dostihu v dresu dostihové stáje manželů
Valentových z Trojanovic, kteří byli dlouholetými příznivci všech dostihových akcí
napříč Českou republikou. Manželé Valentovi jsou majiteli dostihového koně Uniraye, jenž má za sebou úspěšnou dostihovou
kariéru a momentálně je na odpočinku
ve Stáji Pharlap.
Natálie i Gabriela se již usilovně připravují na svůj první velký životní dostih, a to
pravidelnými projížďkami v okolí Trojanovic. Pevně věříme, že se jim účast na Velké
pardubické vydaří a obě dívky si z tohoto
zážitku odnesou nejen dobrý pocit, ale i
zkušenosti, jež využijí ve své budoucí jezdecké kariéře. Držme jim palce!
Pavel Holešovský
foto: Zenon Kisza
Říjen 2016
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TJ Trojanovice Bystré zahájila sezónu
Po krátké letní pauze nám opět začala fotbalová sezóna a s ní spojené další boje
o body.
Muži začali sezónu v III. třídě pod vedením trenéra Pavla Střalky následovně:
I. kolo - FK Hodslavice – TJ Trojanovice
Bystré 2:1
II. kolo - TJ Trojanovice Bystré – Spartak
Lubina 2:1
V prvním domácím zápase chtěli naši
muži odčinit minulou prohru. Podali zodpovědný a disciplinovaný výkon. Po celý
zápas jsme byli lepším týmem - hosté nám
hrozili hlavně dlouhými auty a měli dobré
standardky. V 17. minutě zpracoval dlouhý míč Michael a otevřel skóre - 1: 0. Další
náznaky šancí jsme nedotáhli do konce.
Ve 40. minutě dlouhý aut hostů a drobné
zaváhání - 1:1.
Druhou půli jsme chtěli rozhodnout
pro sebe. V 57. minutě odražený míč napálil Radek - 2:1. Do konce utkání jsme
několikrát mohli pojistit výsledek, ale nepodařilo se.
Sestava: Pargač Michal, Střalka Radek, Pítr
Stanislav, Baletka Tomáš, Petrovič Tomáš,
Procházka Milan, Tuček Michael, Maloň
Vladimír (c), Střalka Radim (78´), Střalka
Tomáš (56´), Jiříček Jakub.
Postupně střídali: Mihula Lukáš (56´),
Knězek Martin (78´).
Na střídání zůstal Pupík Pavel.
Střelci: 1x Tuček Michael, 1x Střalka Radek.
ŽK: Střalka Radek
III. kolo – Sokol Sedlince – TJ Trojanovice
Bystré 0:1

IV. kolo – TJ Trojanovice Bystré – Primus
Příbor 3:0 kont.
Naši dorostenci odstartovali sezónu v soutěži OP dorost pod vedením Aleše Genzera
a Vladana Pupíka.
I. kolo - TJ Trojanovice Bystré – TJ Odry
2:0
II. kolo - FC Vlčovice-Mniší – TJ Trojanovice Bystré 6:0
III. kolo - TJ Trojanovice Bystré – Primus
Příbor 1:2
Žáci začali sezónu v OP žáci pod vedením
zkušeného trenéra Ladě Pargače a vedoucího Aleše Tučka.
I. kolo - Fotbal Fulnek – TJ Trojanovice
Bystré 15:0
II. kolo - TJ Trojanovice Bystré – TJ Odry
0:3
Sezónu v soutěži OS starší přípravka
A rovněž zahájili i naši nejmladší hráči.

V prvních fotbalových krůčcích je vedou
zkušení trenéři: Zdeněk Rajnoch, Škrbel
Radek a Střalka Tomáš.
Starší přípravka se v létě také představila
na turnaji v Rakové na Slovensku pod vedením Radka Škrbla a Luďka Hudečka.
I. kolo – AFC Veřovice – TJ Trojanovice
Bystré 6:2
II. kolo – TJ Trojanovice Bystré – TJ Trojanovice I 15:2
Stále probíhá nábor nových hráčů. Trénink dorostu se koná v úterý a ve čtvrtek
od 17:30. Žáci trénují ve středu a v pátek
od 16:00. Ve stejném čase také trénuje starší přípravka.
Těšíme se na vás a děkujeme za vaši přízeň!
text a foto: Radek Střalka
více informací na www.tjbystre.cz

Členové TJ Trojanovice Bystré na Tour de France
V rámci letní přípravy se několik stálých
a bývalých členů TJ Trojanovice Bystré
rozhodlo zdolat pár vrcholů na slavné
trase Tour de France.
V letošní sestavě se objevili: Lumír, Lukáš a Patrik Vávrovi, Aleš a Michael Tučkovi, Pavel a Radek Střalkovi, Vladan Pupík, Vladimír Maloň, Pavel Štěrba, Radek
Škrbel, Pepa Petr a Jiří Blažek.
Společně hory zvládli a domů si odvezli
nezapomenutelný zážitek a mnoho najetých kilometrů v nohách.
text a foto: Radek Střalka
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