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Slovo starosty

Nemluví, nekritizují, nevyčítají
Je drobná, subtilní žena - a přitom si dokáže poradit s koněm nebo velkým psem.
Nikdy jsem ji neslyšel použít tvrdých
slov nebo rozkazu. Ve vztahu k zvířecím
svěřencům sází více na klid a trpělivost,
které z ní vyzařují. A zdá se, že to funguje. Dnes si povídáme se zvěrolékařkou a
členkou zastupitelstva MVDr. Radkou
Kopřivovou.

Vážení spoluobčané, v obci se pořád
něco děje a je toho více než dost.
V prvé řadě jsme úspěšně rozjeli provoz bufetu na Rekovicích, který bude
letním provozem k restauraci Rekovice.
Nazýváme ho “Šopa”. Kapacita bufetu je
80 míst (50 venku a 30 uvnitř). Rekonstrukce byla velmi levná a prováděna
svépomocí i dobrovolnicky. Nejdražší
bylo gastro vybavení, které však bude
využitelné i pro budoucí restauraci. Bufet navštívilo na HorečkyFestu několik
tisíc lidí a velmi se jim líbilo. Potěšila
nás také návštěva prof. Tomáše Halíka,
který ocenil klid, pohodu a architektonické řešení zvoničky a bufetu. Stále se
budeme snažit zlepšovat služby a sortiment na Horečkách.
Kromě Rekovic a jejich stavby se toho
děje velmi mnoho. Obec nakupuje novou techniku (traktor, nakladač, přesívací síto a překopávač) pro provoz
kompostárny. Jedná se o techniku za
necelé 4 mil. Kč bez DPH, na kterou se
nám podařilo získat dotaci ve výši 90 %
nákladů.
Podařilo se nám uzavřít s městem
Frenštát p. R. výhodný nájem haly
pro skladování štěpky. Tímto velmi
ušetříme provozní náklady školy, kde
máme novou kotelnu na štěpku. Roční nájemné činí 10 tis. Kč bez DPH. Za
tento vstřícný krok městu Frenštát velmi děkujeme.
Připravujeme projekt na rozšíření
sběrného dvora pro skladování štěpky
a dalších možností zlepšení ekonomiky
odpadového hospodářství, které máme
nejlepší v MS kraji.
Vyhráli jsme soudní spor s jedním
chatařem, kterému se nelíbilo, že jsme
prodali pozemek pod Javorníkem dlouhodobé nájemkyni, která na pozemcích
provozuje hipoterapii a dělá akce
pro děti.
(pokračování na str. 10 )
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Co vás přivedlo stát se veterinářkou ?
Asi jsem se s posedlostí zvířaty trochu narodila. Spíš než s panenkami jsem si hrála
se zvířátky. Už ve školce jsem na dotazy
učitelek ,, čím bys chtěla být“ vždy odpovídala, že zvěrolékařkou. Rodiče byli technického vzdělání a snažili se mi můj záměr
rozmluvit, doma jsme neměli kromě slepic
a králíků ani psa. Postupně mi psa dovolili
a nechali mě chodit do jezdeckého oddílu.
Rozhodla asi návštěva veterinární školy
s nemocným koněm, když už jsem byla
na gymnáziu. Rodiče mi nakonec můj sen
pomohli uskutečnit, za což jim velmi děkuji.

Je veterina těžké studium? Co všechno musí
ve škole adept veteriny zvládnout?
Veterinární univerzita je jen v Brně, studium trvá 6 let. První polovina je zaměrená
více obecně, zkoušky jako anatomie nebo
histologie si vyžádají kromě průběžné přípravy intenzivní učení několik týdnů a i to
je někdy málo a musí se to zkusit znovu.
Ve druhé polovině studia je už více klinických předmětů, které se vztahují k nemocím zvířat. To co si absolvent odnese
do praxe záleží i na tom, jak se ve volném
čase účastní práce na škole, která funguje i
jako nemocnice. A vždycky zůstane i prostor užít si ten správný studentský život.
Čím - kromě znalostí - by měl být zvěrolékař vybaven?
Myslím, že bez skutečného vztahu ke zvířatům nelze dělat toto povolání zodpovědně. Komunikaci s majiteli pacientů se učíme postupně a vzhledem k tomu, že jejich
miláčkům jde někdy o život, není to jednoduché. Trpělivost je také důležitá, protože
u zvířat moc neuspějete s pokyny jako ,,nehýbej se, nedýchej, uklidni se“.
Působíte jako jemná a křehká žena. Některá zvířata jsou však velká a mohou ublížit.
Nemáte někdy při výkonu svého povolání
strach?
U velkých zvířat se hodí, když máte
po ruce schopného pomocníka. U psů
se dá s použitím náhubku předejít větším
problémům. Nejvíc zranění mi přivodily
kočky. Mají rychlé reakce šelmy a kromě
zubů mají nebezpečné i drápy. Ke každému
pacientovi se snažím přistupovat s respektem a klidem.
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Trochu otřepaná otázka : Máte nějakou veselou historku ze své veterinární praxe,
na kterou ráda vzpomínáte?
Tři kočky měly být pravidelně očkovány a
majitelka je uzavřela do místnosti, kde kočky přespávají. Když jsme postupně kočky
odchytávaly, černý kocour se rozhodl, že
za každou cenu opustí místnost. Ve větracím otvoru chyběla mřížka a to byla jediná
cesta. Kocour se tam přes své tukové polštáře natlačil a za chvíli zmizely i třepotající se zadní nožičky v otvoru. Chtěla jsem
ovládnout smích, ale nešlo to. Potom mě
pojala hrůza , že se kocour někde zasekne.
Naštěstí se za chvilku objevil za komínem.
Vztah člověka k jeho čtyřnohým bližním se
pohybuje mezi dvěma extrémy - od takřka
bezcitného vykořisťování až po silnou citovou závislost, jako by šlo o lidskou bytost. Jak
se na vztah člověk – zvíře díváte vy? Kde je
podle vás ta ,,pravá míra“?
Když si zvíře pořídíme, mělo by to být
pro radost. Proto je dobré promyslet, jaké
zvíře zvolit a že s námi bude více než deset let. Zvířata neřeší na rozdíl od člověka
budoucnost, žijí okamžikem. Nemluví, to
znamená, že nás nekritizují, nevyčítají. Jen
potřebují, když jsme si je vybrali, ať se o ně
postaráme. A myslím, že je máme rádi právě proto, že se od lidí odlišují.
Jaký je váš názor na pokusy na zvířatech?
Podle mého názoru by se měly pokusy na
zvířatech provádět co nejméně. Z odborného hlediska je spolehlivost těchto testů
sporná hlavně kvůli mezidruhovým odlišnostem a etické hledisko je jednoznačné.
Ve výzkumu a lékařství by se mělo využívat
více alternativních postupů a moderních
technologií.
Co si myslíte o moderních velkochovech a
produkci masa?
Jsou velkochovy, kde mají zvířata dostatek
pohybu, čisté prostředí, téměř se neuvazují
a na druhé straně jsou chovatelé, kteří mají
svou kravku nebo prase celý život
na malém prostoru bez možnosti výběhu.
Ale častěji to bývá naopak. Je to otázka jak
norem tak peněz a přístupu jednotlivých
lidí. Kvalita života zvířat se pak odrazí i
v kvalitě masa, mléka a vajec. Takže
na obalu masa či vejce bychom si měli přečíst kromě původu a stáří produktu i to, jak
se zvířeti žilo.
Slyšel jsem takový hezký bonmot, že náš život bez zvířat by byl nelidský. Jak se
podle vás zvířata podílejí na ,,polidštění“
člověka?
Jak už jsem zmínila, když si pořídíme zvíře, přebíráme za něj na několik let zodpovědnost. A hlavně pro děti je přínosné se
takto zodpovědnosti přiučit. Když máte psa

na vodítku, lépe se i s cizími lidmi
na procházce navazuje hovor a otevírá to
prostor k lepší komunikaci s lidmi. Často
nám zvířata na tváři vykouzlí úsměv a toho
není nikdy dost.
Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?
Ráda trávím čas s dcerami buď u koní
na jízdárně, na závodech, nebo se psem
na cvičáku. Mám ráda pohyb, chodím si zacvičit zumbu. A když potřebuji úplný relax,
luštím křížovky nebo sudoku.
Díky za rozhovor.
připravil: Martin Trubač
foto : Viktorie Kopřivová,
Markéta Petrová

Reklamy 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

Skvělá muzika, dobrá nálada a rekordní počet návštěvníků
Hudebním rodinným festivalem Horečky
fest ožil frenštátský amﬁteátr na Horečkách
letos už po páté. Tato oblíbená multižánrová akce odstartovala v sobotu 11. července
v 11 hodin, kdy se areál otevřel návštěvníkům, pro které byl připraven patnáctihodinový hudební maratón.

Program bez výrazného skluzu a fantastická muzika naladila všechny přítomné
do pohody a dobré nálady. Na dvou hlavních scénách - Siemens stage v Amﬁteátru
a Continental stage na louce areálu zdraví
se střídaly největší festivalové hvězdy. Festival otevřel skvělý HTK band, po dvou
letech se na festival vrátili Crash Drums
- bubenická parta z Oder, pohodově publikum naladili Voxel a Light & Love. Svou
premiéru si na Siemens stage užil moravský
výběr muzikálních šílenců - Duhový Jednorožec. Sympaťák, pohodář a hlavně skvělý muzikant Petr Bende v doprovodu svého
Bandu rozhýbal návštěvníky Horečky festu
u Continental stage. Svou živelnou energií
a skvělou muzikou festivalové publikum
naprosto
dostal David Kraus s kapelou. Před jeho vystoupením mělo ještě
publikum možnost vidět špičkovou taneční
show několikanásobného mistra republiky,
mistra Evropy a vicemistra světa v electric
boogie Patricka Ulmana a jeho parťáka
Davida Pargače z Frenštátu. Hejno fanoušků pop-punkových Rybiček 48 to rozjelo u
Continental stage a od osmé hodiny večerní
si diváci mohli vychutnat Ondřeje Hejmu a

Žlutého psa. Continental stage se doslova
otřásala v základech při koncertu kapely
Děda Mládek Illegal Band. S Xindlem X
zpívala naprosto zaplněná louka amﬁteátru před Siemens stage. Závěr festivalu vždy
patří legendám, které na Horečky festu nesmí chybět. Před půlnocí přivítalo velkým
potleskem festivalové publikum The Plastic
People of the Universe. Hlavní program
uzavřel Prago Union - hiphopová kapela,
která nemá při vší skromnosti v současném
domácím hiphopu konkurenci.
Scéna Rekovice patřila většinu dne především dětem a regionálním kapelám a
k dispozici už tradičně byla po celé odpoledne k dispozici festivalová školka s hlídáním zdarma. Úvod byl naprosto pohodový
s divadlem veverka Terka a myška Klárka,
potom už děti i dospělé roztancovala a
rozezpívala Heidi Janků. Pohodový gipsy
swing, osobité akustické Acustrio, temperamentní bubeníky a bečvanský hudební
folklor až po setmění vystřídal větší nářez
v podání Public Relations, Rotoped a Kelly´s Bandu.
Na své si přišli také vyznavači taneční
hudby, kterým od šesté večerní až do třetí
hodiny ranní patřila Taneční stodola. Za mixpultem se ve Stodole vystřídala
desítka skvělých DJ´s - DJ Lucky boy, DJ
K.O.nty, DJ Nikisha a spousta dalších.
Kromě koncertů byly pro návštěvníky
festivalu připraveny taneční exhibice či
workshopy, pro děti skákací hrad, stánek
mediálního partnera festivalu rádia Čas a
festivalový camp.
„Parádní akce! Naprosto jsme si to užili!
Moc děkujeme!“ znělo z mnoha stran a to
je ta největší odměna. Horečky fest 2015 je
za námi. Ať žije Horečky fest 2016 ! Budeme se těšit.
Zuzana Kalinová
MěKS Frenštát p. R.
foto: Petr Horník
Srpen 2015
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice konaného dne 22. června 2015
5/1 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje části
vodovodů, vodojemu (vč. Pozemku) a ATS stanice, které jsou
v majetku obce Trojanovice a navazují na vodovodní síť, která je
v majetku společnosti SMVaK Ostrava a. s. a města Frenštát p. R.
5/2 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje výjimku ze směrnice č. 1/2014 o určování plateb za věcná břemena plynovodu
v pozemcích p. č. 133/6 a 137/4 v k. ú. Trojanovice vevýši 50 %
z platby.
5/3 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere zprávu o pozemku p. č.
2344/5 v k. ú. Trojanovice na vědomí.

dle příloh.
5/18 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje opatření k nápravě
chyb a nedostatků, které vyplývají ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojanovice za rok 2014.
5/19 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje žádost Jubilejní
základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice,
příspěvkové organizace, o použití hospodářského výsledku za rok
2014 ve výši 555434,28 Kč na rozdělení do fondu odměn ve výši
111 090,- Kč a do rezervního fondu ve výši 444 344,28 Kč.

5/4 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje pronájem pozemků
p. č. 23/4, 23/5, 20/1, 17, 20/3, 3814 a 10 vše v k. ú. Trojanovice
na dobu určitou 13 dnů v roce 2015 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. pro pořádání
kulturních akcí za cenu 100 Kč/den.

5/20 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje dodatek č. 6 ke
zřizovací listině příspěvkové organizace Jubilejní základní škola
prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový
Jičín o převodu investičního majetku akce „Zvýšení energetických
úspor ZŠ v Trojanovicích, část I. – zateplení ZŠ, část II. – nová kotelna).

5/5 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí stanovisko
zastupitelů k postupu schválení zrušení směrnice pro veřejné zakázky a granty.

5/21 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje využití ﬁnančních
prostředků z fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky na rok
2015, viz. příloha zápis z jednání komise pro obnovu Horeček.

5/6 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 2098/2 v k. ú. Trojanovice.

5/22 Zastupitelstvo obce Trojanovice volí jako člena Sociálního
výboru a sboru pro občanské záležitosti paní Milenu Kociánovou.

5/7 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje navýšení rozpočtuna rekonstrukci rozvodů topení o částku 450.000,-Kč pro Jubilejní
základní školu prezidenta Masaryka.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

5/8 Zastupitelstvo obce Trojanovice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 3/2015.
5/9 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2015.
5/10 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her.
5/11 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření obce Trojanovice za rok 2014 s výhradami.
5/12 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet
obce Trojanovice za rok 2014 dle příloh.
5/13 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku
obce Trojanovice za rok 2014 dle příloh.

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

Ze závěrečného účtu za rok 2014 uvádíme:
Stav ﬁnancí k 1. 1. 2014:
27 237 222,68 Kč
Stav ﬁnancí k 31.12.2014:
33 318 812,49 Kč
Celkem dotace za rok 2014:
14 025 684,76 Kč
Největší investice za rok 2014: zateplení a nová kotelna Jubilejní
ZŠ prezidenta Masaryka – celková hodnota 11 209 519,90 Kč,
nákup samosběrného vozu – celková hodnota 3 820 304 Kč.
(pozn. redakce)

Naši jubilanti

V měsíci srpnu oslaví svá životní jubilea tito občané:
Bohuslava Morisová 93 let
Ludmila Babincová

85 let

Zdenka Běčáková

80 let

Ludmila Vašinová

80 let

Vlasta Stavárková

80 let

5/15 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje celoroční hospodaření Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské
školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok
2014 bez výhrad.

Miroslav Smelík

75 let

Pavel Strnadel

70 let

5/16 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje závěrečný účet Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2014 dle
příloh.

Zdeněk Kahánek

70 let

František Křištof

70 let

Jan Nitka

70 let

5/17 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje účetní závěrku Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace za rok 2014

Všem jubilantům srdečně gratulujeme.

5/14 Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Závěrečný účet
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frenštátsko za rok 2014,
Zprávu o přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Frenštátsko za rok 2014 a zápisy č. 1/2014 a č. 2/2014
z jednání dozorčí rady.
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Bohumíra Hromádková 70 let
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Akce v Trojanovicích a okolí
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Akce v Trojanovicích a okolí
POZVÁNKA
Muzeum ve Frenštátě p. R. – výstavy a programy
NEOČEKÁVANÉ SOUVISLOSTI
Výstava obrazů Zdeňka Píži
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

Zveme všechny bývalé žáky, kteří chodili do Obecné
školy v Trojanovicích na Bystrém, na setkání, které se bude
konat v pátek 11. 9. 2015 v 11 hodin v „Saloonu Šenk“.
Potvrzení účasti proveďte telefonicky
Marie Šablaturová - tel: 604 422 774
do 8. 9. 2015.
Těšíme se na společné setkání

Dne 27. srpna 2015 v 17 hodin
se koná vernisáž výstavy
DĚDICTVÍ NAŠICH KAPLIČEK
v Památníku bratří Strnadlů a Jana Knebla.

MO KDU-ČSL v Trojanovicích
pořádá
TRADIČNÍ DOŽÍNKY
v neděli 16. srpna 2015

Program:
8:45 - děkovná mše sv. v Horním kostele
15:00 - dožínková zábava u planiskového mostu
V průběhu zábavy vystoupí Valašský soubor Radhošť, k tanci
a poslechu hraje pan Miroslav Holub, pro děti je připraveno
kolo štěstí.
Občerstvení: guláš, lopaťáky.

Na vaši návštěvu se těší pořadatelé

Srpen 2015
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Reklama a inzerce
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Reklama a inzerce

NOVĚ OTEVŘENÁ RESTAURACE

PLANISKA

• příjemné prostředí
• domácí česká kuchyně
• speciality na grilu,
regionální valašské speciality
• terasa pro 60 osob
• sál s kapacitou až 80 osob

RESTAURACE PLANISKA, PLANISKA 1897, Frenštát p. R.,

tel.: 724 111 794, www.facebook.com/planiska
www.planiska.cz

Akce v Trojanovicích a okolí

Nově otevřená
TOČENÁ ZMRZLINA
u prodejny Kutil
v Trojanovicích
Všichni jste srdečně zváni
na lahodnou točenou zmrzliu
za zvýhodněnou cenu!
Stačí sdělit kód 8710 obsluze a můžete si
vychutnat velkou zmrzilnu za cenu malé
(exkluzívně pro občany Trojanovic).
Akce platí do 16. srpna 2015
Těšíme se na vás - Káňovi od Kutila.
Srpen 2015
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Slovo starosty (pokračování)
Obec zorganizovala výjezdní zasedání výboru pro životní prostředí MS kraje. Uskutečnilo se v Hotelu Ráztoka a bylo zakončeno výjezdem na Velký Javorník. Členové
výboru se seznámili s problematikou střetu
zájmů ochrany přírody a krajiny s plány
těžby či průzkumu ložiska uhlí pod Beskydami. Návštěva to byla významná, protože
MS kraj je tvůrcem Zásad územního rozvoje, které my musíme respektovat v našich
územních plánech. Obci jde dlouhodobě
o to, aby se plány těžařů v těchto Zásadách
neobjevily.
Proběhlo výběrové řízení na novou svozovou ﬁrmu. Nachystat toto výběrové řízení
tak, aby nové podmínky přinesly obci pozitivní efekt, bylo velmi náročné. Toto se
nám podařilo. Oddělili jsme platby za svoz
a uložení odpadu. To znamená, že ﬁrmě
platíme pouze za službu svozu a ne za uložení. Oproti stávajícímu systému konečně
dosáhneme toho, že lepší třídění odpadu se
projeví na platbách za likvidaci komunálního odpadu. Tento efekt při stávající smlouvě nebyl. Navíc po předběžném výpočtu
ušetříme ročně kolem 5 % nákladů za svoz,
což činí 50 tis. Kč. Výběrové řízení vyhrála
opět ﬁrma AVE z Frýdlantu n. O.
Proběhlo také výběrové řízení na pořízení
nového ramene na vyžínání příkop. Toto

výběrové řízení jsme museli dělat dvakrát,
protože podmínky prvního výběru nebyly otevřené pro všechny ﬁrmy. Nejlevnější
dodávka prvního výběrového řízení byla
za 750 tis. Kč. Když jsme výběrové řízení udělali znovu a rozdělili je na dodávku
vyžínacího ramene a vyžínací hlavy, začala
být zakázka atraktivnější a celý komplet nakonec vyjde na méně než 500 tis. Kč. Tímto
krokem se podařilo významně ušetřit.
Obec se úspěšně prezentovala v poslanecké sněmovně, kde jsem měl přednášku
o architektuře obce. Jinak se obec úspěšně
prezentovala na Fóru cestovního ruchu
s připravovaným projektem rozvoje cykloturistiky.
Obec spolupořádala akce na Horečkách a
na Pustevnách. Na Horečkách spolu s městem Frenštát proběhla organizace závodů
v Timbersportu a festival Horečkyfest.
S naším partnerem Pustevny s. r. o., ve kterém máme spolupodíl, jsme organizovali
akci “Dřevěné Pustevny”, díky které na Pustevnách máme několik nových originálních
dřevěných laviček.
Chystáme nové projektové dokumentace.
Jednak na vodovod a kanalizaci v dolní části Lomné, přechodu u Bality a také parkoviště u hřiště na Bystrém.
Z výčtu je vidět, že realizujeme projekty

napříč celým katastrem obce.
Plány na druhou polovinu roku 2015
• Údržba zastávek, kapliček a zvoniček
Musíme natřít střechy na kapličce u Kociána, kapličce pod Dílem, zvoničce
pod Radhoštěm a pod Javorníkem. Dále se
bude natírat zastávka na Bystrém.
• Údržba TJ Bystré - v plánu je natřít šatny
TJ Bystré. Natírat se bude opláštění
(bez podhledu).
• Projekt centra Lomné - na podzim bychom chtěli zahájit projektování centra
Lomné. Toto však ještě stojí na jednání
s Českou poštou a dalších detailech.
• Spuštění provozu restaurace Rekovice
• Vyznačení cyklookruhů
Když jsem přišel na 5. zastupitelstvo obce
Trojanovice na Bystrém, tak mě na brance
vítala malá cedulka “Trojanovice nejsou
Rekovice”. Myslím, že z výčtu výše uvedeného je zřejmé, že vedení obce nevidí pouze
Rekovice a nic víc. Celá dvě volební období jsem se snažil, aby investice samosprávy
byly plošné a ve všech částech obce. Tento
princip stále dodržuji i v tomto volebním
období a pracuji pro všechny části obce,
pro všechny občany.
Jiří Novotný,
starosta

Červenec ve Stáji Bonanza v Trojanovicích patřil malým táborníkům
Stáj Bonanza v Trojanovicích se v červenci
postupně proměnila v indiánskou vesnici,
westernové městečko, říši fantazie a tajemný hrad. Pořádaly se tady totiž dětské
letní tábory u koní. Děti si během táborů
vyzkoušely, jaké je to být indiánem, kovbojem, strážcem posledního jednorožce a také
rytířem. Naučily se nejen pečovat o koně a
poníky spolu se základy jezdectví, ale také
si mohly vyzkoušet točení lasem, práskání
honáckým bičem, uplést lapač snů, postavit
týpí, a také střílet z luku a vyzkoušet si šerm.
Neoddělitelná součást každého ochránce a
strážce bylo složení přísahy, kterou skládali
jak ochránci posledního jednorožce, co by
družiny trpaslíků, elfů a víl, tak také pážata,
která na rytíře pasoval sir Edward. Během
cest za vědmou, za králem elfů, za rytířem
nebo za náčelníkem indiánského kmene se
malí táborníci setkali se spoustou tajných
zpráv, šifer a úkolů, které bylo třeba splnit,
aby získali tajnou mapu území nebo různé
indicie, které je dovedly až k cíli. Naše cesty vedly různě, přes území přátel i nepřátel,
potkali jsme spoustu kouzelných bytostí i
průvodců, na stříbrném jezeře jsme dokonce našli i mapu, coby vzkaz v láhvi. Nejednou jsme vysvobodili zajatce a pomohli jim
Srpen 2015

k útěku ze zajetí, což ovšem neskončilo jen
útěkem zlých banditů, skřetů nebo náčelníků nepřátelských kmenů, ale všechny provinilce naši táborníci zajali. Podařilo se jim
obrátit je na stranu dobra, a tak už se nemusíte bát, že v Trojanovicích potkáte zlé-

ho banditu nebo skřeta. Klidně se bez obav
můžete vydat na Velký Javorník, který jsme
s dětmi také na každém táboře vyšlapali.
text a foto: Zuzana Školeková
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Radegast a jeho pražské dvojče
V sobotu 27. června byla v horní části
Zoo Praha slavnostně odhalena zrekonstruovaná socha Radegasta. Jde o originál,
který věnoval světoznámý sochař a rodák
z Frenštátu pod Radhoštěm Albín Polášek hlavnímu městu před více než 85 lety.
Známější ze dvou soch Radegasta je samozřejmě spojována s Pustevnami, a tak byl
ten pražský Radegast často opomíjen. Díky
péči vedení zoologické zahrady a vynikající práci restaurátorů se podařilo již značně poškozený originál sochy renovovat.
Slavnostního odhalení sochy, vedle které
stojí informační cedule zvoucí návštěvníky do Beskyd, se zúčastnila také krojovaná delegace z Frenštátu pod Radhoštěm a
Trojanovic. Tu vedl starosta Trojanovic Jiří
Novotný a ředitel frenštátského kulturního
střediska Marian Žárský.
Pražská zoologická zahrada je druhým
nejnavštěvovanějším místem v naší zemi,
hned po Pražském hradě. Ročně sem zavítá
přes jeden a půl miliónu návštěvníků. Velkému zájmu veřejnosti se těšilo i slavnostní
odhalování jednoho ze dvou originálů sochy Radegasta, které proběhlo v sobotu 27.
června krátce po 13. hodině. Na prostranství nedaleko výběhu vlků, kde socha stojí,
hrála cimbálová muzika a krojovaní ogaři
a cérky z Valašska nabízeli přihlížejícím frgály. Ve třináct hodin se ujal slova vedoucí
programového oddělení zoologické zahrady Martin Smrček, který přivítal přítomné a seznámil je s programem akce. Hned
poté promluvil ředitel Zoo Praha Miroslav
Bobek.
Pan ředitel vyzvedl význam přítomnosti
sochy v pražské zoo s tím, že přítomnost
tohoto uměleckého díla je důkazem, že zoologická zahrada je místem, kde dochází

k průniku umění, společenského života i
vzdělávání. Přítomné oslovil také profesor
Petr Seigl z Akademie výtvarných umění
v Praze a Petr Lacina - student, který se náročné opravy sochy ujal. Oba pánové poděkovali především za velkou příležitost a
také za vstřícnost vedení zoologické zahrady, která napomohla k tomu, že se na renovaci sochy nemuselo spěchat a Petr Lacina,
který pochází z Veřovic, měl tak dost času
na to, aby byly zachovány veškeré technologické postupy.
Poté už přišel na řadu oﬁciální pozdrav
hostí z Valašska. Jiří Novotný řekl: „Nejsem tady pouze jako starosta Trojanovic,
ale jako zástupce celého Frenštátska a chci,
abyste věděli, že jste všichni v „Radegastových“ Beskydech vítáni. To, že hned vedle
sochy Radegasta stojí také informační cedule, která vás, návštěvníky zoo, seznámí
nejen s historií sochy, ale také s naším krajem, považuji za velmi významné.“ Stejná
cedule, která bude pro změnu zvát návštěvníky Radhoště v Beskydech k návštěvě
pražské zoo, bude odhalena na konci srpna
2015 na Pustevnách.
„Myšlenka propojení obou bratrů Radegastů prostřednictvím informačních panelů mě napadla už před několika roky. Že se
to nakonec podařilo, je do jisté míry dílem
náhody. Na podzim loňského roku kontaktoval Mariana Žárského, ředitele kulturního střediska ve Frenštátě p. R., Petr Lacina
s tím, aby mu pomohl s kompletací sochy.
Slovo dalo slovo, no a dnes máme v Praze
tohoto kamenného velvyslance „Radegastových“ Beskyd.“ Uvedl Stanislav Uruba,
který jako první přišel s myšlenkou propojení obou Radegastů.
Krátce po 13. hodině zahrála cimbálová

Poděkování z Tiché
Dne 20. 6. 2015 se uskutečnil již 6. ročník
akce NADAČNÍ den obce Tichá. Tato akce
je pořádána za účelem podpory jednoho
ze středisek Slezské diakonie KARMEL Tichá, a to ve spolupráci pracovníků tohoto
střediska s OÚ Tichá a s místním mysliveckým sdružením Hubert.
Na středisku KARMEL jsou poskytovány
sociální služby pro osoby se zdravotním
postižením. Jedná se o pobytovou službu
domov pro osoby se zdravotním postižením a ambulantní službu denní stacionář.
Jsme potěšeni, že velmi hezkým kulturním
vystoupením přispěli také členové Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Trojanovic. Všechny přítomné potěšili svým
překrásným vystoupením.
Chtěla bych tímto poděkovat za sebe i kli-

muzika tuš a zelená plachta zakrývající
sochu pohanského boha šla k zemi. Odhalení sochy si vzal osobně na starost ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a profesor
Petr Seidl. Hned poté polil Marian Žárský
Radegastovy krpce valašskou slivovicí to
proto, aby zde socha pevně a dlouho socha stála. „Velmi rádi přijímáme pozvání
našich přátel z Beskyd k návštěvě „Radegastových“ Beskyd. Jsem nadšený z dnešní
bezprostřední a veselé atmosféry a propojení dvou tak atraktivních míst jako je naše
zoologická zahrada a „Radegastovy“ Beskydy mi přijde jako báječný nápad,“ řekl
hned po skončení akce ředitel Zoo Praha
Miroslav Bobek.
Marian Žárský, MěKS Frenštát p. R.
foto: Ludmila Žárská

Reklamy a inzerce

enty naší sociální služby všem členům souboru Radhošť, kteří nezištně a bez nároku
na odměnu přišli podpořit naši akci!

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Trojanovice 363
Prodej palivového dříví
– buk v celých délkách
Cena bez dopravy 1.438,- Kč/m3
Objednávky na tel: 724 623 937
Dopravu
zajistíme odvozní soupravou.

text a foto: Mgr. Lenka Klepáčová
vedoucí střediska
Srpen 2015
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Reklama a inzerce
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Oblastní mistrovství dětí ve skocích a Pony Games v Brně
dvou čtyřčlenných družstev v dovednostních a rychlostních kolech, jako je
slalom mezi tyčemi, přenášení kelímků
a jízda ve dvojicích. Pony-hry zlepšují
sed dětí a jejich obratnost, podporují
týmovou spolupráci a soutěživost.
V trojanovickém jezdeckém areálu se
o víkendu 8. a 9. srpna 2015 uskuteční
6. ročník FORD CUP. Jedná se o soutěže v parkurovém skákání, kde hlavní
cenou pro vítěze je automobil. Takže
se můžeme těšit na napínavou podívanou.
text a foto: Radka Kopřivová

Ve dnech 25. a 26. 6. 2015 se konalo
ve Frenštátě pod Radhoštěm Oblastní
mistrovství Severní Moravy ve skocích.
Z trojanovického oddílu se zúčastnily tyto děti : Bára Přadková, Karolína
Hložková, Gabriela Kopřivová, Karolína Blechová, Tereza Vyvialová a Kristýna Lecová.
V kategorii Benjamin se po napínavém rozeskakování umístila na 3. místě
Gabka Kopřivová s Markýzou a v kate-

gorii děti 13-16 let se na 4. místě umístila Kristýna Lecová se Stefanií.
Ještě v pátek večer odcestovaly Markýza a Aretka s Gabčou a Barčou
do Brna na výstaviště. Tam se v sobotu a neděli 27. a 28. 6. spolu s dětmi a
poníky z Nového Jičína zúčastnily národní výstavy koní, která byla součástí
výstavy zvířat PROPET. Pod vedením
Pavla Holešovského předvedli ukázku tzv. pony-games. Jedná se o souboj

Pozvání na zastupitelstvo
Zveme všechny občany
na 6. zasedání
Zastupitelstva obce Trojanovice,
které se koná 31. srpna 2015
v 18.00 hodin
na hřišti Pod Javorníkem.

Kroužek angličtiny pro nejmenší
V letošním roce jsem otevřela kroužek angličtiny pro děti ve věku od 3 do 7 let. Moc
mě potěšilo, že o kroužek byl zájem a mohla jsem udělat dvě skupinky. Scházeli jsme
se v odpoledních hodinách v prostorách
Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka v Trojanovicích . Na ,,výuku“ jsem se
snažila jít hravou formou - spoustou her
(ať už klidných nebo pohybových), písniček, říkanek, malování a nebo pohádek
v angličtině.
Po zkušenosti v hasičském kroužku jsem
zatoužila po práci s dětmi a také spojit
to s angličtinou, mým velkým koníčkem.
Jsem moc ráda, že se mi to podařilo. Děti
se učily velmi rychle, už jen proto, že
v tomto věku je schopnost učit se několika
jazykům lidskému mozku vrozena. A také
jsem v jejich tvářích viděla radost a zájem,
což mě velice naplňovalo. Během roku
jsme prošli nejen základní slovní zásobu
(čísla, barvy, zvířata, počasí, části těla, rodinu, pohybová slovesa, atd), ale také jsem
chtěla, aby děti uměly reagovat na základní
konverzační otázky typu - Kde bydlíš, Kolik ti je let? atd.
Po roční pracovní zkušenosti v Anglii
v mezinárodní ﬁrmě a v lektorství vi-

dím v angličtině velký smysl, ať už ji někdo
bude chtít uplatnit v budoucí práci a nebo
jen pro cestování do zahraničí. Pokud si totiž dítě osvojí angličtinu už v tak brzkém
věku a bude ji brát jako samozřejmost, tak
mu později nebude dělat problém, ale naopak si ji oblíbí. Což mám možnost vidět i

na svém 3 letém synovi, který se učí velice
rychle a je moc rád, že může naučená slovíčka uplatnit při rozhovoru se svou rodinou, která žije v Anglii.
Iveta Štefková
foto:Pavel Štefek
Srpen 2015
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Malé ohlédnutí za školním výletem do Prahy
Na třídenní výlet do Prahy (15.-17.6.) jsme
jeli malým autobusem a vlakem Regiojet.
Po příjezdu do Prahy jsme se jeli vybalit
do hostelu Klamovka.
Když jsme se ubytovali, jeli jsme metrem
na Vyšehrad, kde jsme se podívali na vyšehradskou skálu a na kostel sv. Petra a
Pavla.
Jakmile se sešlo z Vyšehradu, pokračovali
jsme na Václavské náměstí, kde jsme se podívali na sochu sv. Václava. Z Václavského
náměstí jsme se přesunuli na Staroměstské
náměstí se zastávkou v „Mekdolandu“ - jak
říká Erik Výborný občerstvení McDonald´s.
Když jsme se podívali na orloj a prorvali
se davem turistů, šli jsme na Karlův most,
kde se nám Lucka a Matěj ztratili. Naštěstí
se zase brzy našli, a tak jsme mohli pokračovat prohlídkou chrámu sv. Mikuláše a
návštěvou Muzea pražských pověstí a strašidel.
Večer jsme se vrátili na hostel, kde jsme
spali.
V úterý se jelo do Národního divadla,
tam jsme se podívali na základní kámen
z Radhoště a prohlédli si krásné interiéry historické budovy ND. Šli jsme také
na Petřínskou rozhlednu a navštívili jsme

která je 7. nejlepší na světě. Po návštěvě
zoo už se jelo vlakem Regiojet do Hranic,
ale vlak měl zpoždění, takže jsme nestihli
přípoj na Frenštát a přijeli jsmedomů o dvě
hodiny později, ale jinak to bylo super.
Za tento výlet děkujeme paní učitelce Vendule Niklové.
Jakub Novotný a Matěj Dobiáš
žáci 5. B
foto: Vendula Niklová

zrcadlové bludiště. Jak jsme sestoupili
z Petřína, pokračovali jsme pěšky na Pražský hrad a tam jsme se podívali na výměnu stráží. V objektu Pražského hradu jsme
navštívili také katedrálu sv. Víta. Měli jsme
v plánu jít do královských zahrad, jenže
z důvodů rekonstrukce se tam nedalo jít,
proto jsme si udělali piknik a najedli jsme
se v Jelením příkopu. Někteří experti lezli
na strom, ze kterého jako vždycky spadli.
Jakmile všichni popadali, rozhodli jsme se,
že pojedeme do Království železnic, kde se
nachází zmenšené modely vlaků a model
celé Prahy.
Ve středu jsme se vydali do Zoo Praha,

Malá trojanovská „pouť“ u kapličky pod Dílem
místní KDU-ČSL - jakousi „trojanovskou
poutí“.
Navzdory proměnlivému počasí se
u kaple sešla skupina věřících posílená o zpěváky frenštátské scholy. S jejich
přispěním se setkání pod Dílem stalo
malou slavností, během které farář P. Rudolf Swienczek připomenul význam Jana
Křtitele pro současnou dobu. Na závěr
promluvil tako pan Drahomír Strnadel.
„Naši předkové v minulosti často chodili
na poutě. Chodili pěšky a trvalo to i několik dní. Přitom měli jistě mnoho starostí s dobytkem a hospodářstvím. Dnes
máme auta, která nás kamkoliv dovezou,
ale nemáme čas!“
Avšak na těch, kdo na pobobožnost dorazili, bylo znát, že napřesrok rádi přijdou
znovu. „Budeme-li živí a zdraví - tak i
kdyby trakaře padaly,“ dodal vtipně farář
P. Rudolf Swienczek.
V neděli 28. června 2015 se konala
u kaple pod Dílem tradiční svatojánská
pobožnost. Svatý Jan Křtitel je patronem

Trojanovic, ale protože naše obec nemá
na svém katastru vlastní kostel, je tato
pobožnost - iniciovaná především členy

text a foto: Martin Trubač
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