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Četba knih člověka obohacuje

Slovo starosty

Nejsem si jist, kolik čtenářů tuší, že Trojanovice mají svoji knihovnu. A už vůbec
si netroufám odhadnout, kolik z nich ví,
kde ji najde, popřípadě kdy ji mohou navštívit. Proto jsem požádal tentokrát
o rozhovor knihovnici paní Evu Urbáskovou.

Jiří Novotný
starosta obce
Listopad 2016

Co četba a mladá generace? Domníváte se,
že u dnešních dětí a mládeže klesá zájem
o literaturu více než u jiných věkových skupin?
Bohužel, mám ten dojem, že zájem o knihy u dětí a mládeže klesá.
Jak zájem u dětí o čtení knížek podnítit?
Podnítit ho mohou v rodině (rodiče, prarodiče, sourozenci), ve škole a v knihovnách.

Vážení spoluobčané,
letos v listopadu to bude 10 let, co působím ve funkci starosty. Chtěl bych
proto poděkovat všem občanům Trojanovic za to, že měli se mnou těch deset
let trpělivost. Kromě díků si dovolím
také zabilancovat.
Díky pozici starosty obce jsem se seznámil opravdu se spoustou úžasných
lidí. Lidí obětavých a schopných pomoct
druhým. To je velký dar. Poznal jsem
obec, všechna její zákoutí a zajímavá
místa. Nejednou jsem zjistil, jakou má
obec nádhernou historii a co lidé z Trojanovic a Frenštátu všechno dokázali.
Naši předkové vytvořili nejhodnotnější
„značky“ Beskyd, jimiž jsou Pustevny,
Radegast, Radhošť, Horečky, Velký Javorník. A to všechno je u nás v Trojanovicích. To jsou velmi pevné základy,
na kterých je možné stavět.
Jsem rád, že se mi podařilo spolu se
zastupiteli obce opravit prakticky veškeré nemovitosti, které vlastníme, a
nakoupit 4 nové budovy. Ve spolupráci
s renomovaným architektem tak dáváme obecním nemovitostem od Horeček
přes Lomnou, od Pusteven až po Bystré
moderní tvář. Za těch deset let se podařilo vybudovat jedno z nejlepších odpadových hospodářství v regionu a dostat
Trojanovice na architektonickou mapu
ČR, což dosvědčuje 3. místo v soutěži
Architekt obci 2016. Také obnova Horeček ve spolupráci s městem Frenštát
pod Radhoštěm se stala dobrým počinem. Na to, ale nejenom na to, jsem
opravdu hrdý.
Nic by se však nepodařilo bez podpory
zastupitelstva a bez práce mých spolupracovníků a spolupracovnic na obecním úřadě. Jsem velmi vděčný za to, že
mohu pro tak úžasnou obec a její občany rozvíjet své nápady a vize. Bylo to
krásných, ale i těžkých 10 let práce.

videodokumentů a ﬁlmů dát nemohou?
Četba knih člověka obohacuje o prožitky,
které mu internet nemůže nikdy poskytnou. Navíc četba podněcuje a rozvíjí fantazii. A také citový život.

Jak dlouho funkci knihovnice zastáváte?
Funkci knihovnice zastávám od 1. ledna
2013.

Na začátku bych se rád zeptal na několik
faktických údajů: Jak rozsáhlá je obecní
knihovna? Kolik svazků čítá? Kolik má čtenářů? Ve kterých dnech můžeme knihovnu
navštívit?
Knihovnu můžete navštívit v úterý a
ve čtvrtek od 12:30 do 16:30. Máme kolem
300 přihlášených čtenářů. V roce 2015 registrační poplatek zaplatilo 80 čtenářů, z toho 40 dětí. Návštěvníků v roce
2015 bylo 619, půjčených svazků – knih a
časopisů – bylo 1571. Knihovna má 6937
svazků knih. Část knih se průběžně obměňuje, vozí nám nové knihy z Nového Jičína
a z Frenštátu p. R. Odebíráme 6 druhů periodik.
Co se týče čtenářů – převládají dospělí nebo
děti?
Dospělých a dětských čtenářů je asi půl
na půl. Častěji přicházejí dospělí.
O jaký žánr je mezi půjčovateli největší zájem?
Zájem je o detektivky a historické romány, válečnou literaturu, romány pro ženy
a současné autory. U mladších čtenářů se
velké oblibě těší encyklopedie, naučná literatura a také dobrodružná literatura.
Jak vnímáte jako knihovnice tvrzení, že
v dnešní době internetu a elektronických informačních zdrojů jsou knihy přežitek?
Nesouhlasím s tím. Je to podle mě přehnané tvrzení. Knihy nejsou přežitek a nikdy
nebudou.
Přináší četba knihy člověku něco, co například brouzdání po internetu nebo sledování

Když je řeč o závazku, být knihovnicí znamená dvakrát týdně strávit nejméně 4 hodiny ve službě – po celý rok! Co vás motivuje??
Motivuje mě láska ke knihám, knihovnická práce mě baví.
V současné době se knihovna nachází
v areálu Základní jubilejní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích. Vnímáte tyto
prostory jako dostačující? V současné době
se debatuje o vytvoření nových prostor
pro knihovnu v rámci úprav centra Lomné.
Byla by podle vás taková změna přínosem?
A jestliže ano, v čem?
Změna prostoru by byla přínosem.
Knihovna by si jistě zasloužila větší a přístupnější prostor - zvláště starší čtenáři by
uvítali, kdyby nemuseli šlapat do schodů.
rozhovor připravil: Martin Trubač
foto: Martin Trubač
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Výsledky voleb 2016 v obci Trojanovice
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhly volby do krajského zastupitelstva a do Senátu ČR (druhé kolo se konalo také 14. a
15. října). V následujícím přehledu vás chceme seznámit
s výsledky hlasování v naší obci.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Počet voličů na seznamu: 2012
Počet vydaných obálek: 701
Volební účast: 34,84%
Počet platných hlasů: 684
O přízeň voličů se ucházelo celkem 25 politických subjektů.
K nejúspěšnějším patřili:
ANO 2011
195 hlasů (28,50%)
KDU-ČSL
132 hlasů (19,29%)
ČSSD
90 hlasů (13,15%)
ODS
52 hlasů (7,60%)
KSČM
47 hlasů (6,87%)
Česká strana pirátská 29 hlasů (4,23%)
Koalice SPD a SPO
25 hlasů (3,65%)
TOP 09
23 hlasů (3,36%)
Na dalších pozicích se umístili s uvedeným počtem hlasů:
Dobrá volba (17), Úsvit s Blokem proti islamizaci (15), Starostové a nezávislí (14), Pro region (11), Svobodní a soukromníci (10), Nezávislí (9), DSSS - Imigranty, islám nechceme (3),
KSČ (3), Moravané (2), Volte pravý blok (2), SPR - rep. str.
Čech, Moravy a Slezska(2). SPR-RSČ (1), Ne ilegální imigraci
(1), Změna pro lidi (1). Ostatní z kandidujících stran nezískaly žádný hlas.
Výsledky voleb do senátu
Počet voličů na seznamu: 2009
Počet vydaných obálek: 691(1. kolo), 262 (2. kolo)
Volební účast: 34,40% (1. kolo), 13,07% (2. kolo)
Počet platných hlasů: 592 (1. kolo), 257 (2. kolo)
Výsledky prvního kola voleb:
Petr Orel (KDU-ČSL) 193 hlasů (32,60%)
Jiří Strýček (ANO 2011)162 hlasů (27,36%)
Jaroslav Dvořák (ČSSD) 95 hlasů (16,04%)
Jiří Demel (Piráti)
49 hlasů (8,27%)
Pavel Jurečka (Úsvit) 47 hlasů (7,93%)
Pavel Pisch (KSČM)
46 hlasů (7,77%)
Výsledky druhého kola voleb:
Petr Orel (KDU- ČSL) 200 hlasů (77,82%)
Jaroslav Dvořák (ČSSD) 57 hlasů (22,17%)

Oznámení
V pátek 18. listopadu 2016 je Obecní úřad v Trojanovicích z důvodu dovolené pro veřejnost uzavřen.

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

Naši jubilanti

V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Aloisie Caletková

91 let

Vlasta Molinková

85 let

Eva Urbásková

70 let

Vlasta Radnotyová

70 let

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

Revize kotlů na pevná paliva
Od 1.1.2017 budou mít všichni provozovatelé kotlů na pevná paliva (domácnosti i podnikatelské subjekty) povinnost předložit revizi svého kotle. Povinnou kontrolu technického stavu a provozu
kotlů zavádí zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. První prohlídka musí být provedena poprvé do 31.12.2016, potom následně
každé dva roky. Kontrola se týká kotlů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Technickou kontrolou musí projít také lokální topidla s výměníkem. Revizi
provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem
kotle, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu
a údržbě. V případě, kdy výrobce kotlů již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného
nebo obdobného typu kotle (stejný způsob spalování, stejná nebo
obdobná konstrukce). Doklad o provedené kontrole bude provozovatel kotle na vyžádání předkládat kontrolnímu orgánu ochrany
ovzduší. Pokud jej nepředloží, hrozí mu pokuta až do výše 20 tisíc
korun.
Více informací najdete v tiskové zprávě Ministerstva životního
prostředí zde: http://mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu
Seznam odborně způsobilých osob proškolených pod dohledem
Hospodářské komory ČR je průběžně doplňován na webových
stránkách www.komora.cz.
Seznam revizních techniků najdete také na http://www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php nebo http://www.topenaridotace.cz/

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Zastupitelstvo obce Trojanovice se na svém zasedání dne 29.
8. 2016 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016,
ve které stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanovuje zákon. Dobou
nočního klidu podle zákona se rozumí doba od 22 do 6 hodin.
Doba nočního klidu se vymezuje vyhláškou na dobu kratší, a
to od 2 do 6 hodin v následujících případech:
- v noci z 31. prosince na 1. ledna
- v době konání těchto akcí:
Memoriál J. Jaškovského na Bystrém, Hasičský letní večer, Horečky fest.
Informace o datu konání těchto akcí budou zveřejněny obecním úřadem na úřední desce vždy 5 dní před konáním akce.
Listopad 2016

4
Restaurace Rekovice
Restaurace Rekovice - to je často diskutované téma v Trojanovicích. Dokonce mi
na toto téma přišel také anonymní dopis
s výzvou, abych napsal, kolik to celé stálo.
Konečně mám k dispozici všechny náklady
celé investice, a tak je mohu zveřejnit.
Celá investice do Rekovic vyšla obec Trojanovice na 16.692.518,41 Kč. Jedná se
o veškeré investice od června roku 2013
do současnosti. V částce je zahrnuta cena
za koupi nemovitosti a pozemků, náklady
na rekonstrukci, terénní úpravy, likvidaci
odpadu, vybavení, technický dozor, koordinátora bezpečnosti práce, spotřeby energií, poplatky apod. Není to málo peněz a
občané se mohou ptát, co za tyto peníze
obec získala.
Máme zrekonstruovanou budovu v lokalitě Horečky. V rámci rekonstrukce vznikla
restaurace s kapacitou 120 míst uvnitř a 40
míst venku, dále letní bufet Šopa s kapacitou 24 míst uvnitř a 96 míst venku. Dále se
vybudovalo 6 pokojů s kapacitou 20 míst,
každý pokoj má své sociální zázemí. Kolem restaurace byla vybudována kamenná
zpevněná plocha, parkovací místa, terasy,
externí sklad a dětské hřiště.
Rekovice však není možné vnímat pouze
jako restauraci, ale jako zázemní celé lokality Horečky, o jejichž obnovu se dlouhodobě s městem Frenštát pod Radhoštěm
snažíme. Horečky jsou lokalitou, do které obec s městem dlouhodobě investuje.
Vzpomeňme, jak vypadaly Horečky před
pár lety. Zarostlé torzo památníku prezidenta Masaryka, nepoužitelný amﬁteátr,
nefunkční veřejné osvětlení a minimální
zájem turistů o tradiční kulturně společenskou lokalitu. Dnes máme na Horečkách
kromě obnoveného a funkčního amﬁteát-
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ru, pomníku Tomáše Garrigua Masaryka
a veřejného osvětlení také trailovou trať,
nové diskgolfové hřiště, zvoničku Strážkyni Beskyd, obnovenou restauraci Rekovice s dětským hřištěm a naučnou stezku
V korunách stromů. Mimo to zpracováváme projektovou dokumentaci na vytvoření
expozice Jiřího Rašky s rozhlednou z věže
skokanského můstku.
Díky tomu začínají Horečky pomalu znovu ožívat. V letošním roce navštívilo lokalitu velké množství turistů. Otevřely se
možnosti pořádat tu velké kulturní a sportovní akce, z nichž některé, jako např. Horečky fest, Svátek dřeva, Horská výzva nebo
Bykekap, se už staly tradičními. Věřím, že
také obnovení restaurace Rekovice k tomu
přispělo, třebaže mnohé ještě není tak, jak
bych si představoval.
Ale zpět k investicícm. Někdy je mi zazlíváno, že věnuji veškerou pozornost a péči
jenom restauraci Rekovice. Rekovice nejsou Trojanovice, zaslechl jsem párkrát.

Investici do restaurace Rekovice je zapotřebí vnímat v kontextu všech ostatních
investic v obci. Dovolím si proto zrekapitulovat, kolik se toho vybudovalo a zainvestovalo za dobu, kdy jsem starostou,
tedy za uplynlých 10 let. Pro přehlednost
si dovolím obec, která ve tvaru podkovy
obklopuje město Frenštát pod Radhoštěm,
rozdělit na dvě části. První část podkovy je
tvořena částmi Horečky, Pod Javorníkem
a Pod Radhoštěm. Druhá část podkovy je
tvořena místními částmi Karlovice, Lomná a Bystré. V první části žije 1/4 obyvatel obce a ve druhé zbývající 3/4 obyvatel
obce. Když jsem spočítal investice za dobu
10 let do první části obce, vyšlo mi číslo
34 mil. Kč (Restaurace Rekovice, vodovod
Pod Javorníkem, rekonstrukce zázemí TJ
Pod Javorníkem, obnovení pomníku Masaryka, stavba bytového domu Pod Javorníkem, stavba mateřské školy Pod Javorníkem, trailová trať, rekonstrukce amﬁteátru,
komunikace apod.). V druhé části zase číslo
89 mil. Kč (zázemí TJ Bystré, sběrný dvůr,
rekonstrukce základní školy, rekonstrukce
mateřské školy, koupě obchodu a pozemků,
investice do obchodu, koupě domu služeb,
koupě podílu v lanové dráze, investice
do restaurace na Pustevnách, hřiště
za školou, dopravní řešení u školy, rozšíření veřejného osvětlení, vodovod na Bystrém a u Kociána, kanalizace u Kociána a
do Zahrádek, rekonstrukce hasičské zbrojnice, technické vybavení hasičské zbrojnice, výstavní místnost na Četynovicích,
kamna na Četynovicích, chodník Ráztoka
- Kocián, rekonstrukce kapliček u Kociána a pod Dílem, stavba nového oddělení
školky, komunikace apod.). To téměř odpovídá poměru investic k počtu obyvatel.
Trochu je to ve prospěch první části, ale
zase je zapotřebí říci, že nás čekají nyní větší investice právě v lokalitě druhé, tedy kolem Lomné (chodník přes Lomnou podél
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Reklama a inzerce
Solárky, rekonstrukce obchodu, likvidace
domu služeb, vodovod a kanalizace v dolní
části Lomné, parkoviště u TJ Bystré, rozšíření veřejného osvětlení na Díle, chodník
u Kutila, rozšíření parkování kolem bytových domů, opravy komunikací, rozšíření
sběrného dvora apod.), zatímco v první
části nás čekají pouze investice na spoluﬁnancování rekonstrukce věže skokanského
můstku, rozšíření vodovodů, opravy komunikací, opravy zázemí TJ Pod Javorníkem a
další drobné investice. Myslím, že investice
jsou v rámci obce rozdělovány spravedlivě.
Navíc, když už píši o investicích, musím
zmínit, že za 10 let, kdy vedu hospodaření
obce, zvýšila Obec Trojanovice ﬁnanční rezervy z 23 mil. Kč (když jsem nastupoval)
na 37,5 mil. Kč.

Co se týká restaurace Rekovice, v této
chvíli je zapotřebí soustředit se na její provoz tak, aby na ni obec nedoplácela. Zatím
máme spočtenou ekonomiku za období
květen - září 2016. Obrat provozu byl za 5
měsíců ve výši 4,02 mil. Kč bez DPH, výdaje naproti tomu byly ve výši 4,158 mil. Kč.
To znamená, že výdaje byly oproti příjmům vyšší o 138 tis. Kč. Nutno však
říci, že ve výdajích je 181 tis. Kč za nákup
inventáře, což není běžný provozní výdaj, a
skladové zásoby se zvýšily o 200 tis. Kč, což
ekonomiku provozně posouvá do plusu
ve výši cca 250 tis. Kč. Naopak je zase pravda, že ve výdajích není splátka investice a
odpisy.
V rámci provozu jsou ještě stále velké rezervy. Ale je zapotřebí si uvědomit, že každý rozjezd je těžký, navíc jsme v čase zahájení provozu neměli dokončeno ubytování.
A ubytování má na ekonomiku provozu
kladný vliv. Proto bych celkové hodnocení
nechal až po roce provozu. Jsem přesvědčen, že výsledná data budou výrazně lepší.
Jiří Novotný
starosta obce
Listopad 2016
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Akce v Trojanovicích a okolí

Listopad 2016

7
Akce v Trojanovicích a okolí

Já mám Frenštát tuze rád!

Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
HISTORIE A SOUČASNOST
OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE FRENŠTÁTĚ
Výstava k 180. výročí počátku ochotnického divadla
ve Frenštátě p. R.
Vernisáž výstavy úterý 15. listopadu 2016 v 17.00 hodin
ve výstavní síni Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 15. února 2017.
ČTVRTEČNÍCI: HLEDÁNÍ LAŠSKA
Historický, etnograﬁcký a kulturní pohled na region
Lašsko.
Přednáší PhDr. Václav Michalička, Ph.D.
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v 17.00 hodin.
Podkroví Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Vstupné: 30,- Kč.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CENY SV. MARTINA
Ve čtvrtek 1. prosince 2016 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
neděle 9.00 – 15.00
od 1. 11. – 31. 3. v sobotu zavřeno
www.muzeum-frenstat.cz

Slova známé Bezručovy básně završují pásmo Město u tří děvuch
o dějinách Frenštátu pod Radhoštěm. V krátkých, téměř kabaretních skečích můžete nahlédnout Frenštát barokní, obrozenecký,
ale také prvorepublikový, protektorátní či normalizační.
Amatérská divadelní společnost Waterloo poprvé uvedla toto
představení na frenštátském náměstí v rámci oslav 125 let radnice.
Nyní zve na jeho reprízu 18. a 19. listopadu 2016 v 20:00 hodin do frenštátského kina. Místa v sále si můžete rezervovat od 7.
listopadu osobně nebo telefonicky v Turistickém a informačním
centru ve Frenštátě p. R.
A pokud už jste představení zhlédli a váháte, pak mohu prozradit, že na reprízu jsme si připravili malý bonus. Jaký? To se nechte
překvapit.
Martin Trubač
foto: Jan Novotný

Srdečně zveme na

VZPOMÍNKOVÝ VEČER
na BOHUMÍRA ČETYNU,

od jehož narození uplynulo 110 let.
V pátek 25. listopadu 2016
v 18:00 hodin
v Památníku bratří Strnadlů
a Jana Knebla v Trojanovicích.

Český zahrádkářský spolek , o.s. Frenštát p.R.
vás srdečně zve na výstavu
„Vánoční nálada“,
která se bude konat v klubovnách
Domu kultury ve Frenštátě p. R.
od 2. do 5.prosince 2016
vždy od 9.00 do 16.00 hod.
Na výstavě uvidíte betlémy, vánoční svícny a
ozdoby, adventní vazby a perníčky.
Po rekonstrukci kulturního domu mohou návštěvníci na
výstavu použít výtah.

Listopad 2016
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ambulance fyzioterapie

FyzioFren

Kateřina Kusová
registrovaný fyzioterapeut
s 20-ti letou praxí

od 1. 11. 2016

v prodeji VÁNOČNÍ
DÁRKOVÉ POUKAZY

Prevence a terapie poruch pohybového aparátu

Záhuní 1034, Frenštát pod Radhoštěm | www.fyziofren.cz | e-mail: kusova@fyziofren.cz | Mobil: 605 366 936

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
Listopad 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
hotových návodů na stavbu krbu, ve kterých je stavba popsána

» Ochotně poradíme kdykoliv během stavby Vašeho krbu

podrobně krok za krokem - naleznete na našich stránkách
www.nejenkrby.cz.

731 352 674

obchod@nejenkrby.cz

Listopad 2016
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GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Vás zve na

Nabízíme tyto obory vzdělání:
79-41-K/81 Gymnázium
studium denní, délka studia 8 let (pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/41 Gymnázium
studium denní, délka studia 4 roky (pro žáky 9. tříd ZŠ)
18-20-M/01 Informační technologie
studium denní, délka studia 4 roky

který proběhn
proběhne
1 listopadu 201
10.
2016 od 8.00 do 18.00 hodin
a 9. února 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
v budově školy na ul. Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm.
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky,
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace
Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát p. R.
Tel.: 595 537 500
E-mail:
mail: frengp@frengp.cz

Listopad 2016

26-41-M/01 Elektrotechnika se zaměřením aplikace počítačů
studium denní, délka studia 4 roky
26-51-H/01 Elektrikář
studium denní, ukončené výučním listem, délka studia 3 roky

11
Oprava mostu přes Lomnou
Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice dne 29. srpna 2016 byla schválena
spolupráce se Správou silnic MS kraje. Jedná se o řešení mostu na Solárce přes řeku
Lomnou. Na základě této spolupráce budeme společnými silami projektovat a zřejmě
v roce 2018 budovat nový most, díky kterému konečně vznikne chodník na Solárce
přes řeku Lomnou. Domluvili jsme se, které objekty bude budovat obec a které Správa silnic. Důležité pro nás je, že chodník
na mostě a samotný most vybuduje Správa silnic. My budeme pouze stavět lávku
pod mostem, návazné chodníky a přeložky
sítí. Díky tomu se výrazně zvýší bezpečnost na Solárce a propojí se dvě plánované
cyklostezky - cyklostezka podél Lomné a
podél Solárky. Jsem velmi rád, že obec má
se Správou silnic natolik dobré vztahy, že
nám vyšli vstříc a zbrzdili celý projekt mostu, abychom mohli návazné chodníky společně vyprojektovat a vybudovat.
Jiří Novotný
starosta obce

Mladí hasiči byli úspěšní
Během letošního roku jsme se zúčastnili
22 soutěží. Dvě byly postupové, zahrnuté do celostátní hry Plamen. V nich jsme
bohužel na stupně vítězů nedosáhli (naši
mladší i starší žáci skončili těsně pod stupni vítězů na 4. místě). Jedinou zástupkyní
tak v krajském kole byla Nikol Lorková
v kategorii dorostenek. V pohárových soutěžích, kterých se běžně zúčastňuje kolem
50 družstev z celé severní Moravy, se starší
žáci umístili 11x na stupních vítězů a z toho
5x byli zlatí! Mladším žákům se letos taky
dařilo. Z 19 soutěží vystoupili 10x na stupně vítězů, z toho 3x získali zlato. Na několika soutěžích běžel i nejmladší člen našeho
sboru, teprve 4letý Tomáš Štefek, a domů
si přivezl 1 zlatou a 1 bronzovou medaili.
Nejlepší výkon podali starší žáci v Proskovicích - 12,63 sek. Mladší žáci letos dosáhli nejlepšího času v Oprechticích - 14,706
sek. V říjnu každoročně začíná nový ročník
celostátní hry Plamen dvěma disciplínami branným závodem a štafetou 4x60m překážek. V těchto dvou disciplínách si naši žáci
vedli opravdu skvěle, mladší na 1. a starší
na 2. místě. Letos poprvé také startovaly
dorostenky, svou kategorii vyhrály, dokonce v konečném součtu porazily i všechna
družstva dorostenců! Nezbývá než si jen
přát, aby nová sezóna byla stejně úspěšná.
Pavel Štefek

110 let od narození Bohumíra Četyny

Bohumír Četyna, vlastním jménem Strnadel, se narodil 29. 10. 1906. Jeho otec
byl pasekářem a dřevorubcem. Po studiích, z důvodu nemoci nedokončených,
sám pracoval ve třicátých letech jako lesní
dělník. Za války působil jako archivář
ve Frenštátě p. R., později byl zaměstnancem obecního úřadu v Trojanovicích. Od
roku 1950 se věnoval plně literatuře.
Těžiště Četynovy tvorby spočívá v historických románech z hukvaldského panství z období 17. a 18. století. Přesto jeho
nejoblíbenějším hrdinou byl poslední fojt
František Hilšer - Valchař (1787-1865).
Jemu věnoval knihu Valchař se směje,
z níž vybíráme kapitolu Slušný sen.
Před více než sto lety, kdy se udály naše
poﬁderné příhody, úřadoval na frenštátském okresním soudě jeden aktuár, tuhý
Němec. Ani on neměl pantátu Valchaře
příliš v lásce, protože se nejednou stal obětí
fojtových vtipů. Stalo se, že kdysi po ránu
k němu zavítal Valchař a žádal podpis
na nějaké lejstro.
„Víc toho nemám, snadno mne odbudete,“
prohodil.
„Posaďte se, hned to bude,“ vece pan aktuár.
Bylo – nebylo. Valchař čeká a pan aktuár si
vyřizuje své věci. Zaklepali jiní, pan aktuár
vyřídil zase je. Uplynula hodina, fojt sedí,
pan aktuár jako by na něho docela zapomněl.
Konečně, aniž dal na sobě znát nejmenší
nelibost, poznamenal fojt:
„Já nerad zbytečně sedím, pane aktuáre.
Čas utíká a já lenoším. Nemohl bych vám
vypovědět svůj sen?“
„Jaký sen?“ lhostejně se otázal úředník.
„Pěkný sen! Zdálo se mi dnes v noci
o vás.“
„O mě? Co?“ ožil aktuár.
„Moc pěkné věci. Mohu vám to povědět?“
„No, když to byl slušný sen, můžete,“ dost

neochotně svoloval úředník.
Valchař vyprávěl:
„Snilo se mi, že jsem byl ve městě. U vašeho soudu. Vy jste stál ve dveřích a měl
jste velkou radost, že mě vidíte. To mi bylo
divné, ale ještě divnější bylo, že po stranách
těch venkovních dveří rostou dvě lípy. A
pod každou lípou byla bečka. V jedné bečce byl med, v druhé hnojačka. Najednou
někdo křičí, že ve Frenštátě hoří. Tož jsme
se oba vydrápali na ty lípy. Vy na tu,
co pod ní stála bečka s medem, já na tu
druhou. A dívali jsem se, kde hoří. Vtom
zadul vítr a oba nás shodil! Vy jste na tom
byl dobře, spadl jste do medu, ale já, považte, jsem se máchal v hnojačce!“
Pan aktuár byl tak potěšen, že bez dalšího
prošení podepsal fojtovo lejstro. Valchař
schoval papír do kapsy a s děkováním se
poroučel. Bral již za kliku, najednou jako
by si na něco vzpomněl.
„Odpusťte, pane aktuáre, jsem starý popleta, ještě jsem vám nedopověděl ten sen!“
„Jak to?“ aktuár vraštil obočí.
„Sen měl pokračování. Oba jsem přeci
musili z těch beček vylézt. Tož jsme se vyškrábali ven a já vás olizoval z medu a vy
mě z té hnojačky!“
připravil: Drahomír Strnadel

Kniha K trojanovským horám
Od 1. 12. si můžete zakoupit v Informačním středisku na obecním úřadě
obrazovou publikaci K trojanovským
horám, o které jsme podrobně informovali v dubnovém čísle Obecních
novin.
Publikaci připravil Drahomír Strnadel. Cena: 580,- Kč.
Listopad 2016
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Vítězka frenštátského běžeckého poháru je z Trojanovic
Od dubna do října letošního roku probíhaly každý měsíc závody frenštátského
běžeckého poháru, kde účastníci dle svého umístění získávali body do celkového
hodnocení. Svou pravidelnou účastí v tomto poháru a velmi kvalitními výsledky se
umístila žákyně naší školy Žoﬁe Procházková ve své kategorii na 1. místě.
Velmi „bojovného ducha“ předvedla Žoﬁe i na přespolním běhu „Okolo frenštátských můstků“, který se konal za krásného
podzimního počasí první říjnovou sobotu
na Horečkách. Ještě v cílové rovince Žoﬁe předběhla některé své soupeřky a tím
vybojovala 3. místo v kategorii. Pěkného
výsledku dosáhl i Jan Mališ, který ve velmi silné konkurenci na trati dlouhé 1,5 km
doběhl osmý.
Děti z běžeckého oddílu teď mají
před sebou pravidelné tréninky v tělocvičně, a pokud to počasí dovolí, i venku. Lyžařskou běžeckou výstroj již máme všichni
připravenou a jen čekáme na první sněhovou nadílku.
text a foto: Soňa Bunčková
Žoﬁe Procházková a Jan Mališ

Jak se dělá chleba

V měsíci říjnu probíhal ve frenštátském
muzeu edukační program pro žáky
mateřských a základních škol nazvaný Jak
se dělá chleba. Účastníci měli možnost
sledovat krok za krokem práci našich
předků od zasetí obilného zrna až
po vytažení chleba z pece. Dověděli se,
co je to lepák nebo žernov, prakticky si
vyzkoušeli, jak se mlátí cepem a jak těžká
je chlebová lopata. Některé třídy program
inspiroval natolik, že si po návratu z muzea
samy vyzkoušely upéci „svůj“ chléb.
Akci navštívilo na 500 žáků, mezi nimi
i děti z mateřské školy v Trojanovicích
(na snímku).
Martin Trubač, foto: archiv MNJ

Fotbal
Výsledky zápasů v kategorii Muži:
5. kolo - Sokol Žilina - TJ Bystré 4:0
6. kolo - Sokol Zbyslavice - TJ Bystré 1:2
7. kolo - TJ Bystré - Sokol Hostašovice 3:0
8. kolo - FK Bartošovice - TJ Bystré 2:3
9. kolo - TJ Bystré - Sokol Bravantice 2:0
V dalším domácím utkání nás opět čekalo krásné počasí a slušná divácká návštěva.
Naše hra už ale tak krásná nebyla. Soupeře
jsme až na sérii rohů k ničemu nebezpečnému nepustili. Muži se sice snažili hrát
fotbal, ale po celé utkání nám scházela
přesnost v rozehrávce. V celém utkání jsme
zahodili spoustu vyložených šancí. Naštěstí
jsme byli silnější v soubojích a to nám stačilo na vítězství. Dvě branky do sítě soupeře
byly doslova dotlačeny. Ve 27.min. nahrál
Lukáš Kubovi – 1:0. A těsně před koncem
protlačil míč do brány Vavry – 2:0.
Sestava: Pícha Ondřej – Střalka Radek, Pítr
Stanislav, Pupík Jan, Baletka Tomáš(46´)
– Procházka Milan(65´), Maloň Vladimír,
Tuček Michael, Petrovič Tomáš – Mihula
Lukáš(77´), Jiříček Jakub(81´)
Postupně střídali: Kalman Jakub(46´),
Střalka Tomáš(65´), Vavroš Martin(77´),
Pupík Pavel(81´)
Na střídání zůstal: Pargač Michal
Střelci: 1x Jiříček Jakub, 1x Vavroš Martin
Výsledky zápasů v kategorii Dorost:
4. kolo – AFC Veřovice – TJ Bystré 3:2
Listopad 2016

5. kolo – Sokol Hostašovice – TJ Bystré
5:0
6. kolo – TJ Bystré – FK Pustějov 1:2
7. kolo - Sokol Starý Jičín – TJ Bystré 11:0
8. kolo – TJ Bystré – Lokomotiva Suchdol
n/O 3:0kont.
Výsledky zápasů v kategorii Žáci:
3. kolo – TJ Bystré – TJ Mořkov 1:5
4. kolo – Primus Příbor – TJ Bystré 11:1
5. kolo - TJ Bystré – NFC Lichnov 3:8
6. kolo – TJ Bystré – Fotbal Studénka 0:9
7. kolo – TJ Bystré – FK Pustějov 0:10
8. kolo – FK Pustějov – TJ Bystré 13:1
9. kolo – NFC Lichnov – TJ Bystré 10:1

Výsledky zápasů v kategorii Starší přípravka:
3. kolo – Spartak Lubina – TJ Bystré 5:12
4. kolo – Kotouč Štramberk – TJ Bystré
8:3
5. kolo – TJ Bystré – Sokol Tichá 13:1
6. kolo – Sokol Rybí – TJ Bystré 3:9
7. kolo – Primus Příbor – TJ Bystré 4:11
8. kolo – TJ Bystré – FK Hodslavice 2:7
Více na našem novém webu www.tjbystre.
cz. Děkujeme za vaši přízeň.
text a foto: Radek Střalka
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Zahrádkáři prošli Bránou nebes a obdivovali Křtiny i Pernštejn
Dne 18. 6. 2016 uskutečnil Český zahrádkářský spolek, o.s. Frenštát p. R. zájezd
na hrad Pernštejn, do Křtin a Předklášteří.
Nejdříve jsme uskutečnili exkurzi na ruční výrobu modrotisku u ﬁrmy Danzinger
v Olešnici.
Pak jsme obdivovali jeden z nejkrásnějších
hradů u nás – Pernštejn.
Navštívili jsme poutní chrám Panny Marie
ve Křtinách, nazývaný „Perla Moravy“, který byl postaven podle návrhuJ.B.Santiniho.
Zde nám byla jen pro náš zájezd spuštěna
zvonkohra o 15 zvonech v ambitu chrámu.
Další zastávkou bylo Předklášteří u Tišnova, kde členové spolku z Frenštátu i Trojanovic obdivovali Bránu nebes, tzv. Portu
coeli.
Protože spolek letos oslavuje 10 let od samostatného vzniku, byl tento zájezd poděkováním frenštátským a trojanovickým
zahrádkářům. Děkujeme tímto obci Trojanovice, že nám formou grantu přispěla
částkou 1500 Kč na tuto krásnou akci.
text a foto: Ing. Pavel Orlík
předseda spolku

Posezení se seniory
V úterý 27. září 2016 se v hotelu Beskyd
opět sešli senioři naší obce k společnému
posezení. Všechny přítomné přivítal starosta obce Mgr. Jiří Novotný a předsedkyně sociálního výboru a SPOZ paní Hana
Dorotíková. Na úvod zahráli chlapci ZUŠ
ve Frenštátě pod Radhoštěm ukázky věžní hudby. Pak následoval kulturní pořad
„Devatero řemesel – desátá láska“, kde zazněly písně světových i českých skladatelů.
Po výborné večeři celý program vyvrcholil
vystoupením úžasné kapely RukyNaDudy,

Trojanovický kalendář
která všechny přítomné nadchla. Tato kapela hraje archaickou podobu tradiční hudby tzv. Hukvaldských Beskyd a ke své hře
využívá staré hudební nástroje. Děkujeme
všem seniorům, kteří si našli čas a pozvání
na společný večer přijali. Poděkování patří
také personálu hotelu Beskyd za vzornou
obsluhu a výbornou kuchyni.
Monika Ondryášová
foto: Věra Vašendová

Ku příležitosti blížícího se výročí 270 let
od založení obce připravila Obec Trojanovice ve spolupráci s panem Františkem
Gajduškem speciální nástěnný kalendář
na rok 2017, který zachycuje místní kulturní památky, kříže a kapličky.
Kalendář si můžete zakoupit v Informačním centru na obecním úřadě a v papírnictví Arundo Trading. Cena: 140,- Kč.
foto: Arundo Trading, s. r. o.
Listopad 2016
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Vítání občánků a setkání s jubilanty dne 24. září 2016

Foto: Věra Vašendová
Občánci zleva: Václav Orlík, Lukáš Pavelek, Karolína Kaňová, Karla Šrubařová, Leontýna Šeděnková, Sebastian Verner
Jubilanti nahoře zleva: Miroslav Zágora, Dalibor Čada, Milan Kovařík, Pavel Hedvíček
Dole zleva: Jan Kutěj, Anna Trubačová, Pavel Kaňa, Stanislav Stavárek, Emilie Křístková, Drahomír Strnadel
Foto: Věra Vašendová
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