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Slovo starosty

Na úřadě je důležitá komunikace
Můžete se s ní setkat, když zavítáte
na obecní úřad ve věcech týkyjících se
evidence obyvatel, přihlašování či rušení trvalých pobytů. Účastní se zasedání
zastupitelstva, kde vede zápis jednání.
Její hlavní pracovní náplní je však vedení
účetnictví. Na první pohled přitom vůbec neodpovídá klasickému stereotypu
státního úředníka. Je řeč o slečně Janě
Jurkové.

Vážení spoluobčané, rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří si
ve čtvrtek 7. května přišli připomenout
70. výročí ukončení 2. světové války a
vzdali hold jejím obětem.
Děkuji také všem, kteří v sobotu 16.
května dorazili ke zvoničce Strážkyni
Beskyd, kde jsme společně oslavili 8. výročí Uzamčení země valašské. Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský ujistil všechny přítomné,
že postoj ministerstva k existenci Dolu
Frenštát je neměnný, tedy nepřipustit
těžbu a zlikvidovat černé stavby, které
s ní souvisejí.
19. května uplynulo 50 let od úmrtí významného frenštátského rodáka Albína
Poláška, jehož socha Radegasta se stala
výrazným symbolem Beskyd. Za svou
celoživotní neúnavnou propagaci rodného kraje byl spolkem Naše Beskydy
oceněn titulem Beskydská osobnost.
Také během června nás čekají akce
kulturního i sportovního charakteru.
Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla
bude hostit výstavu prací kurzistů Romany Kubešové. Amﬁteátr na Horečkách bude letos poprvé svědkem ﬁnále
Czech series STIHL Timbersports, kde
budou své umění předvádět nejlepší
sportovní dřevorubci. Pokud dorazíte s dětmi, zajděte i k Beskydským
trailům. U jejich startu budujeme přírodní dětský les. Pokračujeme také
v rekonstrukci restaurace Rekovice,
pracujeme na projektech vodovodu a
kanalizace na Lomné, přechodu u Bality, parkoviště a místa pro umístění kontejnerů u hřiště na Bystrém a rozšíření
sběrného dvora. Chystáme výběrová
řízení na svoz komunálního odpadu a
na pořízení techniky z dotací EU, kupovat budeme traktor, nakladač, překopávač a osívačku.
Protože je červen, přeji všem dětem a
studentům co nejlepší vysvědčení a co
nejkrásnější prázdniny.
Jiří Novotný,
starosta
Červen 2015

Jak ses dostala na trojanovický obecní úřad
k práci, kterou vykonáváš?
Mám vystudovanou obchodní akademii a
po škole jsem hledala praxi v oboru a naskytla se mi brigáda na Obecním úřadu v Trojanovicích přímo v kanceláři paní
účetní. V následujících letech to pokračovalo. Po absolvování bakalářského studia
jsem dostala nabídku na práci jako zastupující pracovnice za účetní paní Miroslavu
Kubelkovou. Taková nabídka, navíc hned
po ukončení bakalářského studia, se nedala odmítnout.
Říká se, že začátky bývají někdy obtížné.

Platilo to i v tvém případě?
Ano, platilo. Byla jsem přijata jako zastupující pracovnice za účetní paní Miroslavu
Kubelkovou. Nastoupila jsem ke konci
roku 2013, takže jsem byla, jak se říká,
„vhozena do rozjetého vlaku.“ Ale po dobu,
co pracuji na obecním úřadu, jsem si „zajela“ už svůj vlastní systém, na kterém však
pořád pracuji. I když mám vystudovanou
střední školu se zaměřením na účetnictví,
s praxí se to nedá srovnat. Zodpovědnosti
za své pracovní činy vás ve škole nenaučí.
Začátky tedy byly opravdu náročné.
Co se ti na tvé práci líbí? A je něco, co děláš
vyloženě nerada?
Líbí se mi, že práce není stereotypní, je
různorodá. Účetnictví mě vždy bavilo a
baví. A to i přes to, že si předem naplánujete následující pracovní den, ale hned ráno
zjistíte, že ty své plány musíte přesunout na
později.
Konkrétně, co dělám nerada, nejde přesně
říct. Záleží na okolnostech a situaci, ale najde se práce, kterou člověk nedělá zrovna
s radostí, ale to k životu patří.
Na co by měl být připraven mladý člověk,
který se rozhodne pracovat ve státní správě?
Rozhodně na to, že práce ve státní správě
není procházkou růžovým sadem. Na úřadu je důležitá dobrá komunikace s lidmi. I
přes to, že narazíte i na nepříjemné lidi, tak
se musíte chovat příjemně, snažit se vyhovět všemu, oč si řeknou, ovšem pokud to je
ve vašich silách.
Máš nějaké koníčky? Jak relaxuješ?
Když člověk pracuje v kanceláři, jako relax potřebuje pak pohyb. Mezi mé hlavní
koníčky patří volejbal, který hraji od svého
dětství. Mé první kroky k volejbalové zálibě vznikly právě zde v Trojanovicích v tělocvičně Jubilejní základní školy prezidenta
Masaryka. Dále si chodím ráda se psem zaběhat nebo na procházky. Ale také si ráda
„hodím nohy na stůl“.
Po téměř dvouleté zkušenosti práce u nás
– když se řekne obec Trojanovice – co všechno se ti vybaví?
Jsou tu úžasná místa, která stojí za zmínku, jako jsou Pustevny, Velký Javorník, Horečky – všeobecně příroda, místa, kde se
člověk může procházet s rodinou a s přáteli. Mám tu spoustu zážitků a doufám, že
přibudou i další. Trojanovice mají pro mě
své kouzlo a jsem ráda, že zde můžu pracovat.
Děkuji za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto poskytla: Jana Jurková
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Pospěš si, když kupuješ pole
Tak zní stará židovská rada. A vůbec není
hloupá. Půda byla, je a bude důležitým strategickým klíčem. Ten, kdo vlastní půdu,
může ovlivnit vše, co se na ní děje.

Přijďte na výstavu!
Pospěš si, když kupuješ pole. Ale buď velmi obezřetný, když ho prodáváš.
To mi vytanulo na mysli, když mě kolegyně zastupitelka Hana Dorotíková informovala, že řada našich spoluobčanů byla
obeslána nabídkou k odkupu pozemků.
Nabídka zněla lákavě - nákupčí garantoval
nejvyšší kupní cenu i zajištění veškerých
náležitostí spojených s prodejem.
Nechci malovat čerty na zeď a ani nikomu
předepisovat, co by měl či neměl dělat. Přeci jen si říkám, že obezřetnost je na místě.
Žijeme v kraji, který má svou jedinečnou
podobu, danou mnohaletým sepětím lidí
s přírodou. Zároveň však leží v hledáčku
jednotlivců a institucí, kteří mohou mít
v úmyslu vzdálit trojanovickou krajinu od jejího původního zaměření. A získat
místní pozemky může být pro tyto jednotlivce či instituce klíčové.
Proto apeluji na ty, kdo mají v úmyslu prodat své nemovitosti, aby postupovali s rozmyslem a nenechali se oslovit pouze slibem
vysoké ceny. Nabízíme možnost, pokud
chcete svůj pozemek prodat, oslovit i Obec
Trojanovice. Rádi vám pomůžeme při hledání takového kupce, který by neznamenal
pro místní region riziko.

Skupina dětských a dospělých amatérských výtvarníků připravila pro všechny
příznivce výtvarné tvorby výstavu prací,
jež vytvořili v uplynulých osmi měsících.
Ačkoli se jedná o první rok fungování Ateliéru, podařilo se vytvořit spoustu zajímavých maleb, graﬁk či prostorových objektů.
Přijďte se podívat na umění, které tvoří lidé
z vašeho okolí a obdivujte tvůrčí zápal těch,
kteří se nebáli „jít s kůží na trh“!

Martin Trubač
místostarosta
foto: archiv Obecních novin z Trojanovic

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 4. června 2015 v 17 hodin
v Památníku Bratří Strnadlů a Jana Knebla, výstava potrvá do 28. června 2015. Je
možno ji navštívit každý čtvrtek od 14
do 17 hodin (i jindy, po domluvě na tel. 604
875 324).

Jak by nemělo vypadat sběrné místo
Sběrná místa v naší obci slouží k odložení
drobného směsného odpadu a také
pro tříděný odpad. Objemný a stavební odpad na tato místa nepatří, ten je
možné dovézt do sběrného dvora. Většina
našich občanů to ví a sběrný dvůr rádi
využívají. Pro některé je však jednodušší a
pohodlnější odložit vše u kontejnerů. V měsíci květnu se naskytl na sběrných

místech např. U Hájenky pod Javorníkem a
na točně na Horečkách tento nepěkný pohled (viz foto).
Práci navíc s tím pak měli naši pracovníci,
kteří museli ze sběrných míst tento nepořádek odklidit.
Monika Ondyrášová
foto: Jaroslav Hutyra

text a foto: Romana Kubešová
Červen 2015
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Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 27. dubna 2015
4/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí žádost p.
Káně.
4/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje změnu tržního
řádu a o změně bude jednat po prvním roce fungování tohoto nařízení obce.

Členovi výboru zastupitelstva
ve výši 911,Měsíční odměna bude vyplácena od 1. 5. 2015.
V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

4/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozšíření veřejného
osvětlení na Díle, v Ráztoce a pod Ráztokou.

4/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice souhlasí s celoročním hospodařením Mikroregionu Frenštátsko za rok 2014 bez výhrad.

4/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 2344/4 v k. ú. Trojanovice.

4/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet mikroregionu Frenštátsko za rok 2014 dle příloh.

4/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje výjimku z OZV
obce Trojanovice č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

4/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Dodatek č. 1.
ke smlouvě o vzájemné spolupráci při realizaci projektu “Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území
správních obvodů obcí s rozšířenou působností” ze dne 30. 10.
2013.

4/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje nabýt darem nemovité věci a to pozemek parc. č. 2370/3 ostatní plocha a pozemek
parc. č. 2370/51 ostatní plocha se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, v k. ú. a obci Trojanovice, z vlastnictví Moravskoslezského kraje.
4/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice neschvaluje záměr prodeje
celého pozemku p. č. 3569/29 v k. ú. Trojanovice a navrhuje záměr
prodeje části pozemku p. č. 3569/29 v k. ú. Trojanovice, na kterém
neleží stavba chodníku a navrhuje odměřit druhou část chodníku
na pozemku p. č. 2370/54 v k. ú. Trojanovice, která bude protiúčtem odkoupena obcí Trojanovice.
4/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje bezúplatný převod
vodovodu v části Bystré na obec Trojanovice s podmínkou, že
bude zaměřeno věcné břemeno v soukromých pozemcích ve prospěch obce Trojanovice.
4/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice vyjadřuje předběžný souhlas
s dotčením (záborem) části pozemků v majetku obce Trojanovice.
Jedná se o pozemky p. č. 3737/11, 3736/33 a 3736/17 vše v k. ú.
Trojanovice.
4/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu
pozemků p. č. 23/4, 23/5, 20/1, 17, 20/3, 3814 a 10 vše v k. ú. Trojanovice na dobu určitou, tj. 13 dnů v roce 2015 pro pořádání kulturních akcí a to ve dnech 2. 6., 3. 6., 4. 6., 5. 6., 6. 6., 7. 6., 8. 6., 26.
6., 27. 6., 28. 6., 10. 7., 11. 7. a 12. 7. 2015.

4/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje zrušení směrnice
pro veřejné zakázky a granty. Výbor pro veřejné zakázky a granty
bude poradenským orgánem u podlimitních a nadlimitních výběrových řízení a u přidělování grantů. Dále bude plnit funkci kontrolního orgánu ve věci ekonomické výhodnosti přidělovaných
veřejných zakázek.
4/19 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí zprávu
ze zasedání výboru pro veřejné zakázky a granty a schvaluje rozdělení grantů pro rok 2015 dle zápisu Výboru pro veřejné zakázky a
granty ze dne 27. 4. 2015.
Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 5. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 22. června 2015 v 18.00 hodin
na hřišti na Bystrém.
Naši jubilanti

4/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr pronájmu
pozemku p. č. 3571/7 v k. ú. Trojanovice.

V měsíci červnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Antonín Kocián

90 let

4/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 1/2015.

Pavel Krigler

80 let

4/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.

Pavel Trubač

75 let

Miroslav Zubalík

70 let

Irena Střalková

70 let

Jan Šeruda

70 let

Evžen Jachan

70 let

4/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice stanoví v souladu s návrhem
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva takto:
Neuvolněnému místostarostovi
ve výši 7 772,Předsedovi výboru zastupitelstva ve výši 1 159,Červen 2015

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.
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Charita Frenštát nabízí novou službu

Blíží se splatnost místních poplatků
Poplatek za odpady
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 Obce Trojanovice:
Sazba poplatku: - osoba trvale bydlící v obci
- za rekreační objekt

410,- Kč
410,- Kč

Poplatek za psa
Sazba poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2014 o místních
poplatcích činí:
a) za prvního psa
80,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
c) za psa v bytové zástavbě obce
300,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v bytové zástavbě
obce téhož držitele
450,- Kč
e) za psa v bytové zástavbě, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
Platbu je možné provést:
- v hotovosti nebo platební kartou v pokladně Obecního úřadu
v Trojanovicích
pondělí, středa
8.00 – 11.30, 12.30 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.30, 12.30 - 14.00 hod
středa
15.30 - 17.00 hod (Pod Javorníkem)
- složenkou, kterou si můžete vyzvednout na obecním úřadě
- převodním příkazem na účet obce Trojanovice u Komerční banky, a. s.
číslo účtu:
4124801/0100
variabilní symbol
- pro obyvatele Trojanovic: 60 a číslo popisné domu
- pro chataře: 69 a evidenční číslo chaty
Poplatky jsou splatné jednorázově do 30. 6. 2015.
Nezapomeňte si odečíst bonus za pytlový sběr za předcházející
rok!

Informace o pytlovém sběru
Systém pytlového sběru tříděného odpadu stále pokračuje za stejných podmínek jako v loňském roce. Nezapojené domácnosti se
mohou do tohoto systému kdykoli přihlásit a to registrací na obecním úřadě, kde jim budou zdarma vydány také pytle a čárové kódy.
Zaregistrované domácnosti si nové pytle i kódy vyzvedávají přímo
ve sběrném dvoře.
Vypočtený bonus za rok 2014 bude při platbě poplatku za odpady
v hotovosti domácnosti odečten, při platbě převodním příkazem je
nutné se o výši bonusu informovat na obecním úřadě na tel. 556
835 022 nebo mailem na ic@trojanovice.cz nebo obec@trojanovice.cz.
Přehled ﬁnančních bonusů za dovoz tříděného odpadu do sběrného dvora:
Pytel plastů
15,- Kč
Pytel nápojových kartónů
10,- Kč
Papír (min. hmotnost 10 kg)
10,- Kč

Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat
podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj
je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina
sama bez pomoci nedokáže překonat.
Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti
a výchově dětí, aby děti mohly setrvat v rodinném prostředí a
předešlo se ústavní péči.
Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• pracovně výchovná činnost s dětmi,
• pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření
a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní
služby,
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností dítěte,
• zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené
vzdělávání dětí,
• zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové
aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři,
na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a
pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob.
Fakultativní činnost při poskytování CHSAS:
• Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi
Dostupnost poskytované služby:
• Terénní služba CHSAS je poskytována ve všední dny od 7:00
do 15:00.
• Ambulantní služba CHSAS je poskytována v úterý od 8:00
do 12:00.
Základní činnosti jsou poskytovány bezplatně, fakultativní
za úhradu.
Kontaktní pracovník pro více informací:
Mgr. Michaela Koloničná, vedoucí CHSAS, sociální pracovnice, mob.: 732 955 839, email: michaela.kolonicna@frenstat.
charita.cz

Odpady v pytlích musí být sešlápnuté a čisté bez zbytků potravy a bez mastnoty. Dále musí pytle obsahovat jen odpad, který
do nich opravdu patří. Při nedodržení těchto podmínek nebude
ﬁnanční bonus uznán.
Červen 2015
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Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
NEOČEKÁVANÉ SOUVISLOSTI
Výstava obrazů Zdeňka Píži.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. června 2015 v 17.00 hodin.
Úvodní slovo PhDr. Václav Pajurek a Jiří Klučka.
Výstavní síň Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Výstava potrvá do 30. srpna 2015
Otevírací doba:
úterý - pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
sobota a neděle 9.00 – 15.00
www.muzeumnj.cz

KDU-ČSL Trojanovice

POZVÁNÍ NA POBOŽNOST
KE SVATÉMU JANU KŘTITELI
u kapličky pod Dílem
v neděli 28. června 2015 v 15 hodin.

Sv. Jan Křtitel je patronem naší obce, proto je možno toto
shromáždění chápat jako malou trojanovickou pouť.
Všechny občany srdečně zvou pořadatelé.

Finále Stihl Timbersports
Czech Series 2015
v neděli 7. června 2015 od 11:00 hodin v areálu amﬁteátru
na Horečkách.
Program:
• 11:00 - zahájení
• 11:15 - 16:30 klání v jednotlivých disciplínách sportovního
dřevorubectví
• 16:30 - vyhlášení vítězů a autogramiáda
Vstup zdarma
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Vzpomínky na odboj - 3. část
Podvědomě jsme cítili, že Němci tušili neodvratný konec. Bloky a baráky v Kaunicových kolejích skýtaly o tom důkaz. Písek
na popravišti rudl krví, stateční lidé umírali. Ale i tak gestapáci nebyli s touto situací
spokojeni. Potřebovali rychlejší, účinnější
smrt. My jsme si byli vědomi, že fronta je
již nablízku. Že nám může přinést osvobození, nebo také urychlit konec. Hřmění
sovětských kaťuší a dalekonosných děl západních spojeneckých armád dávaly jasně
najevo, že válka brzy skončí německou porážkou. Na celách bylo cítit napětí z chování esesmanů.
V pátek 6. dubna 1945, když ráno lil baráčník do šálku špinavou černou kávu,
sděloval polohlasem, co se stalo. Gestapáci vypravili z „Kauniček“ první transport
smrt. Ti, které vyvolali, jeli bez svých
věcí, převlékli je do papírových šatů. Směr
transportu – Mauthausen, koncentrační
vyhlazovací tábor v Rakousku. Tak tento
transport jel rovnou do plynových komor.
Na prahu vítězství.
Co bude s námi? Stihne nás stejný osud?
10. dubna 1945. Zvuk brněnských sirén
dozníval v explozích leteckých bomb z ruských letadel. Nastal nezvyklý pohyb. Mluvilo se o rozpuštění vězení nebo o evakuaci. Mluvilo se znovu o Mauthausenu nebo
Flossenburgu.
Přišli a přečetli v každé cele několik jmen.
Mezi nimi bylo také moje. Na chodbě dvojstupy, dvorem kolem popraviště do velkého
sálu. Tam jeden vedle druhého. Dívám se
kolem sebe, zda uvidím někoho známého,
třeba Frantu, generála nebo Ondru? Někdo
špitl novinku. Esesáci už neovládají situaci. Znovu se čtou jména. Hukot leteckých
motorů však přehlušuje předčítání esesáka.
Nálet, výbuchy, kvílení sirén. Šeptá se, že
Mauthausen je již dobyt. Cesta k němu byla
již přervána americkou armádou. Někdo
zjistil, prý pojedeme „nach Miroschau“ –
do Mirošova. Ptáme se tiše, kde to je? Snad
u Plzně nebo u Rokycan. Táhlý tón, poplach
končí a po chvíli vstupujeme za ozbrojené
asistence do autobusu. Vezou nás na nádraží a tam stojí čtyři dobytčí vozy.
Do nich nás nacpali, bylo nás v jednom
sto devatenáct. Půl páta sta hladových a
zubožených lidí nastoupilo cestu za neznámým osudem. Bez jídla a bez vody prostál
každý z nás bez hnutí na svém čtverečním
decimetru podlahy hrůznou nekonečnost
dlouhé cesty. Byli tu s námi i jiní příslušníci
evropských národů, od chlapeckých let až
po osmdesátileté starce. Všichni s utkvělou
myšlenkou přečkat za každou cenu příští
hrůzy a dožít se osvobození. V Praze, kde
jsme prostáli asi pět hodin, se před nádražČerven 2015

Vyznamenání, které dostal Ing. Ludívk Šablatura u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války

ní poštou objevila tabule: „Vídeň padla.
Frank utekl z Prahy. Za 14 dní je konec.“
Stáli jsme opřeni jeden o druhého již 20
hodin. Žízní nám seschly rty, únavou rozbolela hlava, nohy ochablé včerejším celodenním seřaďováním odmítaly sloužit.
Mozek malátněl a myšlenky vyschly. A
omdlel-li někdo, jeho tělo zůstalo opřeno
o tělo druhého.
Vlak zmírnil rychlost. Rokycany, Mirošov.
Vrata dobytčího vozu se otevřela a bylo slyšet jen řev: „Schnell, heraus!“
Někteří zůstali na podlaze vagónu. My,
kteří jsme ten transport přežili, snažili jsme
se jim hned pomáhat. Vzpomínám si, jak
celý prostor okolo nádraží byl hermeticky
uzavřen. Vydali jsme se na pochod. Byli
jsme v pětistupech, silnější podpíral slabšího, zdravý nemocného. Po stranách postupovali s námi vojáci s automaty a puškami,
všude pobíhání a štěkot vycvičených psů.
Došli jsme k prvním mirošovským stavením. Za jejich okny jsme zahlédli soucitné
pohledy žen a mužů. Viděli, co nám schází,
že máme hlad a žízeň, ale jak nám pomoci? Přešli jsme městečkem, viděli jsme pilu
a dál se dali po polní cestě. Na okraji lesa
bylo vidět vysokou ohradu a vysoké strážní věže. Konečně jsme stanuli před hlavní
bránou, někdo otevřel a my vstupujeme do
obydlí, které nám připravili nositelé kultury nové Evropy. Dřevěné baráky – německý
koncentrák - zřejmě narychlo připravené,
nové sčítání a křik esesmanů.
Já se dostal na barák číslo 16/3. Zde byl
se mnou i Franta Klein. Jeho první otázka
byla, zda nevím, jestli zatkli Jiřinu Tlučhořovou. To nevím. Nikde jsme ji neviděli,
já sám osobně při výsleších jsem se o ní
a o ostatních nezmínil. Generála Brauna
umístili na baráku č. 15. To bylo hned vedle nás. Využívali jej jako tlumočníka, když
byl apel. Generála poprvé v táboře poznali,

když tlumočil řvavou uvítací řeč velitele tábora, a rázem získal sympatie všech. Svým
vystupováním vynikal nad všemi, kteří nás
zde drželi pomocí zbraní a které musel doprovázet při apelech.
Když jsme ráno opouštěli tvrdá prkna,
bylo celé tělo bolavé. Nejhorší to bylo
s hygienou. Dlouhou dobu jsme si nemohli
umýt ani obličej. Neměli jsme se do čeho
čistšího obléknout. Když nás viděli občané
pochodovat přes Mirošov, mnozí plakali.
Byla to zubožená torza lidských bytostí.
Náš zubožený stav jim vnukl myšlenku
nějaké rychlé pomoci. Již v pátek 15. dubna 1945 podstrčili komandu na Prokšově
pile bochník chleba. Ti, které tam vybrali
na práci, nacházeli při cestě krajíce chleba
nebo i housku. První pokusy se zdařily.
Proto ihned v pondělí hostinský Svoboda a
Lída Štaufová dostali odvahu, přišli k táboru a požádali velitele, zda mohou vězňům
někdy něco přinést k jídlu. On nebyl proti,
a tak velká humanitární akce začala.
Spojení s Mirošovem zajistil z tábora generál Braun. Bylo to přes rakouského bachaře, který míval u našich baráků službu.
Generál byl spoluiniciátorem humanitární
pomoci, informoval o situaci v táboře a
o tom, co bylo nejvíce zapotřebí. Mimo potravin to byly hlavně léky. Generál veškeré
zprávy a požadavky zpracovával písemně,
mně je předával a já zase večer rakouskému
bachaři, který to doručil na patřičná místo
do Mirošova. Humanitární akce Mirošovských se rozrůstala do nevídaných rozměrů.
Pomáhal, kdo mohl. Bez rozdílu. Přicházeli
i chudí lidé a v tašce přinesli aspoň něco, co
si doma odepřeli. Generál Braun měl radost
z toho, jaká dokáže být lidská solidarita a
úcta člověka k člověku.
pokračování příště
ze vzpomínek Ing. L. Šablatury (kráceno)
foto poskytl: Drahomír Strnadel
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V červnu i červenci Horečky ožijí hudbou
Jedinečný kulturní zážitek, to je velký koncert symfonického orchestru a pěveckého
sboru, který proběhne v sobotu 27. června od 20 hodin v přírodním amﬁteátru
na Horečkách. Večer ﬁlmové hudby, jak
zní název programu, bude plný známých
ﬁlmových melodií v podání Moravskoslezské Sinfonietty pod taktovkou Adama
Sedlického. Spolu s hudebníky na pódiu
vystoupí také velký pěvecký sbor, v čele
se sólisty Táňou Wajs a Vojtěchem Malchárkem. Program bude doplněn velkoplošnou projekcí. Předprodej vstupenek
na tuto hudební událost začíná 13. května
2015 ve frenštátském kulturním centru a
informačním centru města.

Návštěvníci se mohou těšit na hudební
melodie z ﬁlmů Pán prstenů, Základní
instinkt, Fantom opery, Piráti z Karibiku,
ABBA, Madagaskar a další. Z důvodu velkého počtu účinkujících se bude dokonce
rozšiřovat už tak velké pódium amﬁteátru. Za hudebního doprovodu Moravskoslezské Sinfonietty pod vedením dirigenta
Adama Sedlického vystoupí velký pěvecký
sbor složený z členů pěti sborů, kterými
jsou. Ženský pěvecký sbor Havířov, Meandry ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov,
Akademický pěvecký sbor VŠB-TU Ostrava, Pěvecký sbor Waldorfského lycea
Ostrava a Svatomichaelský smíšený sbor
Řepiště. „Jde o velkou produkci a my se na
to už všichni moc těšíme. Věřím, že zdejší
publikum bude úžasné a celá akce v nádherné přírodě bude pro nás všechny, tedy
jak pro účinkující, tak publikum, velkým
zážitkem“, řekl ředitel Moravskoslezské
Sinfonietty Jan Soukup. Cena vstupenek
je 200 Kč a od 13. května bude možné si
je zakoupit v Informačním centru města Frenštátu pod Radhoštěm na Náměstí
Míru, anebo v kanceláři Městského kulturního střediska na ulici Dolní čp. 504.
Marián Žárský
MěKS Frenštát p. R.

Soutěž o vstupenky
V sobotu 11. července 2015 se koná již
5. ročník festivalu Horečkyfest. Předprodej vstupenek na tuto akci je zahájen
od 20. května v Turistickém informačním centru ve Frenštátě p. R., Náměstí
Míru 2.
Při této příležitosti vyhlašujeme soutěž
o 2 x 2 volné vstupenky na Horečkyfest
2015. Stačí, když do 12. června pošlete na mailovou adresu redakce odpověď na otázku: Kde se nachází originál
sochy Radegasta od Albína Poláška?
Ze správných odpovědí vylosujeme dva
výherce.
Martin Trubač
adresa: obecni.noviny@trojanovice.cz

Reklama a inzerce

Prodej palivového dříví
buk, smrk, bříza

Sklad Trojanovice Bysté
Dříví naštípané, nařezané
na prostorové metry,
rovnané nebo uložené špalky 30, 35, 40
a více podle potřeby.
Možnost dovozu odběrateli.

tel: 603 315 738
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Pozvánka na MINIBYKEKAP
Sportovní klub Valašského království srdečně zve všechny děti a rodiče na 6. ročník dětského závodu MINIBYKEKAP.
V neděli 14. června, tradičně na Horečkách v okolí Rekovic, jsou pro děti připraveny tratě pro všechny věkové kategorie, od plastových odrážedel po juniorská
kola. Registrace do závodu je od 8:00
do 9:45, start závodů je v 10:00. Občerstvení a doprovodný program je zajištěn.
Originální ceny a medaile jsou připraveny pro všechny zúčastněné děti, těší se na
ně i dětský ilustrátor Áda Dudek a lvíček
Fitty.
Více na www.skvk.cz
text a foto: Vlaďka Prašivková

Děti nacvičily pohádku
S dětmi z Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka jsme se rozhodli, že u příležitosti Dne dětí zahrajeme divadlo. Pohádka
Červená Karkulka je mezi dětmi oblíbená a
všeobecně známá. My jsme se však rozhodli, že ji pojmeme trochu jinak.
Děti si vymyslely parodii na tuto pohádku,
ke které si napsaly samy scénář. Společně
jsme složili k tomuto divadelnímu představení i písničku, ke které malé herce doprovodí jejich spolužáci z kroužku ﬂétniček
pod vedením paní učitelky Lenky Mužíkové.
text a foto: Jana Balharová
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Trojanovice č. 1
Z Vlastivědného kroužku jsme se při jedné z dubnových vyjížděk podívali k chalupě číslo 1.
Je to dřevěná chata. Chalupa číslo 1 je
na Horečkách. Najdete ji, když půjdete
od hospody Rekovic směrem k Valašské
Kolibě a kousek od tamtud je křižovatka,
která kříží pěší cestu a Beskydský trail. Někteří místo, kde se tato chata nachází, budete znát pod názvem Bílá volavka. V okolí
chalupy je cyklostezka Beskydské Traily,
Valašská Koliba, Hotel Vlčina, Hospoda
Rekovice, ale taky i Zvonička. Na Horečkách začíná číslování domů v Trojanovicích. Budova číslo 2 je hospoda Rekovice a
číslo 3 je býválý hotel a restaurace Pantáta.
Nejvyšší čísla jsou na Bystrém.
Hynek Blažek, žák 4. třídy
foto: Kateřina Segečová

Pietní akt na památku 70. výročí konce 2. světové války
70. výročí konce 2. světové války si připomněli žáci Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka spolu s občany Trojanovic při pietní
vzpomníce u pomníku obětí válek před
školou.
Poté, co zazněla státní hymna, přivítal
všechny přítomné starosta Jiří Novotný.
O tom, jak válka zasáhla do života občanů Trojanovic, pohovořil pan Drahomír
Strnadel. Program zpestřili žáci recitací
(Hedvika Trubačová, Filip Kalmus a Jakub
Zeman), čtením z kronik (Gabriela Kopřivová, Klára Tichavská, Hynek Blažek, Prokop Čech a Jaromír Bordovský) a hrou na
ﬂétny (Zuzana Lorková, Anna Maloušková, Sophie Otýpková, Andrea Červenková
a Ondřej Pícha).
Setkání vyvrcholilo položením věnce
k pomníku obětí válek. Pak přítomní pamětníci (Jan Tichavský, Lumír Šrubař, Stanislav Machač) zavzpomínali, jak vnímali
osvobození v roce 1945 oni.
Martin Trubač
foto: Kateřina Segečová

Timbersports na Horečkách

V Amﬁteátru na Horečkách, který leží
na pomezí Frenštátu a Trojanovic, budou od poloviny července probíhat intenzivní stavební práce. Dojde k zastřešení pódia Amﬁteátru, budování stezky
v korunách stromů a opravám turistické infrastruktury. Z těchto důvodů se
organizátoři kulturních akcí rozhodli,
že letos výjimečně neuspořádají festival
Svátek dřeva, který se koná na Horečkách už čtvrtým rokem první srpnovou
sobotu. I tak se milovníci dřevorubectví
mohou těšit na jinou parádní akci. Tou
bude velký závod nejlepších sportovních dřevorubců, Finále Stihl Timbersports Czech Series 2015, který se koná
v neděli 7. června 2015.
text a foto: MěKS Frenštát p. R.
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Jak jsme si pod Radhoštěm zase postavili májku
Jak jsem na tomto místě psal už loni, bývala kdysi u nás pod Radhoštěm tradice
přivítat květen vlastní májkou. Stavěla se
u zvoničky naproti staré škole, měla zde již
své místo a vybudovaný základ a patřila
každoročně k tomuto krásnému ročnímu
období. Po revoluci tato tradice zanikla.
Loni jsme ji po skoro 25 letech obnovili a to
v souvislosti s rejem čarodějnic v poslední
dubnový den.
A protože se toto spojení osvědčilo, májka
byla postavena a později také řádně pokácena a čarodějnice se při svém reji opravdu vyřádily, rozhodli jsme se letos celou
povedenou záležitost zopakovat. Vyhradili
jsme pro ni termín, který čarodějnicím náleží, tedy 30.duben. A májka postavená den
před 1. májem je také správná činnost, to
je přece mimo diskusi. V týdnu předcházejícím uvedenému datu proběhly přípravy,
byl vyčištěn základ, připravena a nazdobena májka a také vylepeny plakátky upozor-

ňující na akci. Ty nás sice zvaly k uvedenému čarodějnému reji až na magického 31.
dubna, ale nenechali jsme se zmást a přišli
správně.
Vlastní rej čarodějnic se stavbou májky
započal v 18 hodin. Čarodějnice se postupně scházely a slétaly, některé byly dovezeny
na trakaři. Dorazila i májka a nechyběl ani
oheň, přes který čarodějnice na svých košťatech létaly. Byl sice jen takový kapesní, ale
u ohně snad na velikosti nezáleží – hlavně,
když hoří! Opravdových čarodějnic se nakonec sešlo čtrnáct, pokud jsem dobře počítal, a byly opravdu čarodějné (z některých
šel i strach). No a všech účastníků bylo postupně skoro osmdesát (spočítal jsem 77,
ale určitě jsem v tom neustálém pohybu a
veselí na někoho zapomněl). A všechno to
samozřejmě dobře dopadlo. Májka se postavila a pořádně zalila, aby neuschla, čarodějnice se vydováděly, no a ostatní se také
dobře bavili a určitě nepřišli zkrátka. A o to

přece hlavně jde, abychom se jako sousedé
sešli, pobavili se a něco společně prožili. A
čarodějnice, ty u nás neupalujeme, protože
jsou přece jen naše a máme je rádi.
Václav Kristl
foto: Iveta Janíková

Jaro v Klubu seniorů Pod Javorníkem
Příroda náruč otevírá prvními posly jara,
aby vše bylo, jak má být, se bezesporu stará.
Úklid po dlouhé zimě však zůstává
na lidech. To si dobře uvědomují i členové Klubu seniorů Pod Javorníkem. Opět
zorganizovali brigádu a tentokrát s datem
22. dubna, kdy naše planeta oslavuje Den
Země.
Historie Dne Země se začala psát roku
1970 v USA. Dnes slaví Den Země víc jak
miliarda lidí ve 175 státech světa. Den
Země se tak stal největším sekulárním
svátkem, který slaví lidé společně na celé
planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Počasí bylo jako na objednávku, slunce a
teplo jen umocnilo chuť do práce.
Senioři vyzbrojeni hráběmi, metlami, kolečky a hlavně dobrou náladou jako pilné
včelky vyhrabávali trávník v okolí klubovny, v parku u mateřské školy, kolem kříže i
kolem zvoničky, provedli estetickou úpravu
smutečního kamene osázením zeleně.
Do úklidu chodníku , zvoničky a jejího
okolí se zapojily i seniorky, které nejsou
členkami Klubu.
Všichni si zaslouží obdiv a poděkování
za péči o pěkné životní prostředí. Jsou příkladem mnoha mladším spoluobčanům.
Tím však jejich aktivita nekončí. Velice
dbají na dodržování tradic.

Jednou z nich je i stavění máje. Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku
1422, kdy za postavení máje dostal hoch
odměnu a to ruku děvčete. Na přípravě
této akce se podíleli nejaktivnější členové
klubu. Pletení věnce a zdobení májky zajistily ženy, muži pak přípravu kmene a 1.
května už nazdobený máj krášlil prostor
před klubovnou.
Celý měsíc bude lahodit očím všem kolemjdoucích, nevyjímaje ani děti zdejší
mateřské školy.
Velkou a náročnou událostí je kácení máje.
Do této akce jsou zapojeni všichni členové,
každý dle svých možností a zaměření. Je

třeba dohodnout vystoupení dětí z MŠ,
zajistit živou hudbu a hlavně připravit bohaté občerstvení vlastními silami - včetně
pečení frgálů, malých koláčků a tyčinek,
výroby chlebíčků a zákusků, vaření guláše,
obstarání nápojů - a také zajistit bezpečné
pokácení májky.
I v tomto případě je na místě všem poděkovat za obětavost a veliké pracovní nasazení. O to více, že věkový průměr členů
klubu je hodně vysoký, a přesto se všichni
snaží, co jim síly stačí, aby obohatili kulturní život části obce Pod Javorníkem.
text a foto: Květa Reková
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